
 

 

  :إشكايل متهيد

 املندجمة ااالت بني تتأرجح اليت) النامية( اجلنوب دول على) املتقدمة(الشمال  دول يمنة العوملة إطار يف العاملي اال تنظيم يتميز

 االندماج عن املتخلفة وااالت املندجمة وااالت املهيمنة ااالت بني العوملة إطار يف التباين وسيزداد العوملة، مسايرة عن املتخلفة وااالت

  .امليادين خمتلف يف

 العوملة؟ إطار يف تصنيفه ومعايري وتفاوتاته العاملي اال تنظيم هو واقع فما 

  وانعكاساا؟ العاملية ااالت خمتلف بني ترابطاتال هي أهم وما 

I - ال تنظيم واقعالعوملة إطار يف تصنيفه ومعايري وتفاوتاته العاملي ا:  

  :العاملي اال تنظيم واقع -1

 :التالية ااالت حول العوملة إطار يف العاملي اال ينتظم

 الثالوثهذا حيث ميارس  ،)واليابان األوريب، واالحتاد األمريكية، املتحدة الواليات( الغنية الثالوث دول من تتكون :املهيمنة ااالت - أ 

 :األخرى ااالت على وثقافية وجتارية وصناعية مالية هيمنة

 على واالستحواذ الدولية املعامالت يف رئيسية عمالت "األورو"و "الدوالر" اعتماد يف املالية اهليمنة مظاهر تتجلى :املالية اهليمنة �

 بورصةو ،طوكيو بورصةو ،نيويورك كبورصة الدولية القيم بورصات يف التحكم على عالوة ،اخلام الوطين الناتج من% 72

 .الدولية املالية املعامالت من% 90 على االستحواذ إىل إضافة ،باريس

 الصناعي اإلنتاج من %85 على واالستحواذ ،الدقيقة االلكترونية للصناعات الثالوث دول احتكار تتمثل يف :اهليمنة الصناعية �

 .العامل أحناء خمتلف يف اجلنسيات متعددة للشركات فروع فتح عن ناهيك ،العاملي

 عالية املواد تصدير على واعتمادها ،الدولية التجارية املبادالت من %86 ل الثالوث دول احتكار تتمثل يف :اهليمنة التجارية �

 .هلذه الدول التجاري امليزان وضعية على إجيابا ينعكس مما ،منخفضة إضافية قيمة ذات أولية مواد واسترياد ،القيمة

 .الغربية الثقافة نشر يف تساهم اليت )... الفضائية القنوات اإلنترنت،( املختلفة اإلعالم وسائل يف حتكمها تتمثل يف :اهليمنة الثقافية �

 خبصوص عالية مؤشرات على تتوفر) واليابان األوريب، واالحتاد املتحدة األمريكية، الواليات(الغنية  الثالوث فدول ،لذلك نتيجةو

 أن كما ،... والنرويج وكندا األمريكية املتحدة كالواليات %99 إىل الدول ببعض تصل التمدرس فنسبة ،للسكان االجتماعية الوضعية

 أمريكا بدول السنة يف للفرد دوالر 33220 الفردي الدخل معدل وجتاوز، %3.1 باليابان وصلت ، حيثمرتفعة العلمي البحث نسبة

 .الشمالية

 :اليةالت الدول من وتتكون ،العوملة يف باندماجها تتميز :املندجمة ااالت -ب 

 تصنيع على أساسا اقتصادها يرتكز ،وأمريكا آسيا يف اجلديدة الصناعية الدول من تتكون :االقتصادية ضتها بناء يف مستقلة دول �

 شركات على تتوفر كما ،األجنبية االستثمارات استقطاب على بقدرا وتتميز ،دقيقة إلكترونية مواد تصدير وعلى ،األولية املواد

 خبصوص عالية مؤشرات على تتوفر االجتماعي املستوى وعلى ،املهيمنة ااالت مع نسبيا متوازنة بعالقات وترتبط ،عاملية جتارية

 .السنة يف للفرد دوالر 23000 من أزيد إىل يصل مثال الفردي الدخل معدل ،البشرية التنمية

 يعتمد البترولية الدول، فالنامية الدول وبعض ،املستقلة الدول ورابطة ،البترولية الدول تضم :الكربى الدول لتأثري خاضعة دول �

 العربية باململكة وصل حيث ،البشرية التنمية مؤشر يف مرتفعة مؤشرات على تتوفر، والتكريرية املواد تصدير على أساسا اقتصادها

 ،األوريب النمط على اقتصادها بناء بصدد ، فهياشتراكية ابلداف املستقلة الدول رابطةم، أما ب2006 سنة 0.83 مثال السعودية

 من% 7.3 إال تستقطب وال، %3 تتجاوز ال الدولية التجارة يف مسامهتها( يبقى ضعيف العوملة نظام يف مسامهتها أن إال

 غري التجارية مبادالا، واالستهالكية الصناعات على يعتمد متوسط اقتصادي منو ذات فهي النامية الدولب، و)الدولية االستثمارات

 العولمة إطار في العالمي المجال تنظيم



 عدة تواجه لكنها العوملة نظام يف اخنراطها يف تقدمت بلدان وهي ،اخلارجية املديونية ثقل من وتعاين ،املهيمنة ااالت مع متكافئة

 ...الفردي الدخل ومعدل والصحية التعليمية بالوضعية األمر يتعلق عندما خاصة ،متدهورة االجتماعية أوضاعها أن كما ،صعوبات

 العوملة آثار تتلقى بلدان وهي ،الصحراء جنوب بإفريقيا معظمها الفقرية الدول من اخلصوص على تتكون :االندماج طور يف ااالت - ج 

 نشاطها ويقتصر ،%1.6 تتجاوزفال  عليها الوافدة االستثمارات نسبة ، أما%0.7 الدولية التجارة يف مسامهتها نسبة تنمية دون

 بالتدهور فتتميز االجتماعية أوضاعها أما ،املديونية ثقل بسبب كبري عجز من التجاري ميزاا ويعاين ،األولية املواد تصدير على االقتصادي

  .السنة يف للفرد دوالر 1000 األحوال أحسن يف يتجاوز ال الفردي الدخل معدل وأن خاصة الكبري

  :العوملة إطار يف العاملي اال تنظيم معايري -  2

 :نذكر العاملي، اال تصنيف يف املعتمدة املعايري أهم من

 معدل فيها يتجاوز اليت الغنية هي فالدول البلدان، من جمموعة بني التمييز من املؤشر هذا حساب مكن :الفردي الدخل معدل �

 الفردي الدخل ذات النامية الدول هناك مث الثالوث، دول بينها من السنة يف للفرد دوالر 20000 من أكثر الفردي الدخل

 فيها يقل اليت الفقرية الدول وأخريا إفريقيا، وجنوب السعودية، املغرب، :مثل دوالر، 20000و 10 بني يتراوح والذي املتوسط

 .كإثيوبيا السنة يف للفرد دوالر 1000 عن املعدل

 ودول الثالوث، دول أمهها من 0.8 يتجاوز مرتفع مؤشر ذات دول ما بني املؤشر هذا يف منيز أن ميكن :البشرية التنمية مؤشر �

 0.5 عن يقل ضعيف مؤشر ذات دول وأخريا ،السعودية الربازيل املغرب بينها من 0.7و 0.5 ما بني يتراوح متوسط مؤشر ذات

 .الصحراء جنوب يقيا افر دول بينها من

 العربية، اجلامعة منظمة منها ،السياسية التحالفات من جمموعة حول ينتظم العاملي اال أصبح املعيار هذا وفق :السياسية التحالفات �

 ...اإلفريقي  االحتاد منظمة آسيان، منظمة األطلنيت، احللف منظمة األمريكية، الدول منظمة

II - االت خمتلف بني الترابطاتا العاملية اوانعكاسا:  

  :البشرية الترابطات -  1

 :جند التدفقات هذه أهم ومن العاملي، اال تنظيم يف البشرية التدفقات تساهم

 العامل بلدان أمهها من للهجرة مرسلة أقطاب بني منيز وأصبحنا العاملي اال ترابط على الدولية اهلجرات أثرت :الدولية اهلجرات �

 اهلجرة :أبرزها من أشكال عدة األقطاب تلك بني اهلجرة وتتخذ ،الغنية الثالوث دول أمهها من للهجرة مستقبلة وأقطاب ،الثالث

 .األدمغة وهجرة ،املوميسات وهجرة ،السرية

 أهم الغنية الثالوث مناطق وتشكل ،العامل جماالت خمتلف بني روابط خلق يف األخرى هي الدولية السياحة تساهم :الدولية السياحة �

 شرق وجنوب املتوسطي كاال أخرى مناطق بعدة الثقافية والسياحة الشاطئية السياحة تزدهر حني يف ،للسياح املرسلة األقطاب

 .آسيا

  :)غذائية تكنولوجية، مالية، جتارية،( االقتصادية الترابطات -  2

 ،النامية الدول تنتجها اليت والطاقية األولية للمواد الثالوث دول حاجة يف باألساس التجارية الترابطات تتمثل :التجاريةالترابطات  �

 يف الوضعية هذه تساهم وهكذا إنتاجها، يف املهيمنة ااالت تنفرد اليت التكنولوجيا عالية للمنتجات األخرية هذه حاجة املقابل يف

  .الثالثة االقتصادية لألقطاب كبرية هيمنة مع العامل مناطق خمتلف بني روابط خلق

 طرف من العامل يف دول لعدة تقدم اليت واإليداعات الدين وخدمات والقروض املالية املساعدات يف تتمثل :املالية اتابطترال �

  .الدولية املؤسسات

  .هلا مستهلك متخلف وعامل التكنولوجيا ينتج متقدم عامل ،قسمني إىل العامل انقسام يف تتمثل: التكنولوجية الترابطات �

 .املدارية الغذائية للمنتجات املتقدم العامل وحاجة ،األساسية الغذائية للمواد النامي العامل حاجة يف تتمثل :الغذائية الترابطات �



  :العاملية ااالت بني روابط خلق يف الدولية واملنظمات العاملية الشركات دور -  3

 ،الدول لبعض اخلام الوطين الدخل معامالا رقم يفوق شركات وهي ،العاملي اال تنظيم يف اجلنسيات متعددة الشركات ساهمت

 ومن ،العامل مناطق خمتلف بني روابط خلق يف األخرى هي العاملية املنظمات تساهم كما ،العاملية مكانتها إلبراز االقتصادي نفوذها وتستغل

 جذري تغيري خلق يف سامهت منظمات وكلها ،الدويل النقد وصندوق للتجارة العاملية واملنظمة االقتصادية والتنمية التعاون منظمة بينها

 أزمة ومكنتها ،اقتصادية وجيو سياسية جيو معايري من دائما تتحدد كانت  مثال الدويل النقد لصندوق املالية فالتدخالت ،العاملي لالقتصاد

  .اهليكلي التقومي شروط فرض من النامية البلدان متويل

  :العاملية ااالت بني التوازن اختالل عن املترتبة االنعكاسات -  4

 من% 80 جند حيث :واجلنوب الشمال بني التباين العاملية تفاقم ااالت بني التوازن اختالل عن املترتبة من أهم االنعكاسات

 عدد ويتزايد ثرواته، من% 80 يف تتحكم بالشمال العامل ساكنة من% 20و خرياته، من% 20 يف إال تتحكم وال باجلنوب، العامل ساكنة

 اهلجرة، ضد صارمة قوانني دوله وتضع الشيخوخة، بفعل الشمال سكان عدد فيه يتراجع الذي الوقت يف مشاكلهم، وتزداد اجلنوب سكان

 .األشخاص تنقل حرية ال والرساميل، البضائع تنقل حرية أي للعوملة وتدعو

  :خامتة

 اتساع حنو مييل العوملة ظل يف االجتاه فإن التأخر، تدارك وجتليات املتحدة، األمم لربنامج البشرية التنمية مؤشر إليه يهدف ما رغم

 .واجلنوب الشمال بني الفوارق


