
ة  السادسة المحاضر

ي الصعيد عىل العولمة  الدول 

 

مفهوم العولمة        - 

  -    مظاهر العولمة       

د سقوط جاءت العولمة لتكون نتيجة من نتائج سقوط التعايش السلمي بين أنظمة اجتماعية متناقضة بع

مي جديد. فظهر القطب كنظام عالاالتحاد السوفياتي. فسقطت على األثر الثنائية القطبية لتستبدل بنظام أحادي 

 مصطلح "العولمة" كتعبير عن هذه الحال العالمية الجديدة في تطور العالقات الدولية.

على المستوى  إن انهيار االتحاد السوفياتي والديمقراطيات الشعبية فتح المجال أمام الرأسمالية لتتحرك

بات في ورؤوس األموال واألفكار، متخطية العقالكوني، مسقطة الحواجز، ومسهلة انتقال السلع والخدمات 

ت والقوة طريقها وهي تسير نحو إقامة سلطة شبه مطلقة على المعمورة. وبما أن الشركات المتعددة الجنسيا

بين ينصب التكنولوجية باتت واقعا، وبما أن هذه الظاهرة ذات سمة أمريكية واضحة، فقد أصبح حديث المراق

 العالم" أو أمريكا من خالل العولمة. –على "أمركة 

 عالمي الجديد؟فما هي هذه العولمة؟ وما هو الدور الذي تلعبه الواليات المتحدة األمريكية في النظام ال

 المبحث األول : مفهوم العولمة

ي تعني العولمة في معناها اللغوي: "تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله"، وفي المجال السياس

تعني: "العمل على تعميم نمط حضاري يخص بلدا بعينه". ومن الناحية األديولوجية فهي تعبر بصورة مباشرة 

. كما أن صندوق النقد الدولي كان قد أعطى تعريفا للعولمة من خالل تقريره (1) عن "إرادة الهيمنة على العالم"

ع لالقتصاد العالمي عبر التجارة وتدفق رؤوس ، على أنها تعني "االندماج المتسار1997السنوي الصادر عام 

 . (2)األموال وانتقال التكنولوجيا وانتشار شبكات االتصال وتيار التثاقف"

متطابقة في  إذا عدنا واستعرضنا هذه التعريفات المختلفة للعولمة نرى أنها مختلفة في داللتها ولكنها

ادة الهيمنة ، سياسيا، وإيديولوجيا، واقتصاديا هو إرمضمونها. وأن القاسم المشترك الذي يجمع بينها جميعا

 التي تتصف بها الحتواء العالم.

، وحرية عفالعولمة تقدم نفسها على أنها حامية الحريات، بل رديف للحرية والديمقراطية وحرية االقترا

السوق وتبادل المعلومات، ولكنها في حقيقتها ليست كذلك، بل ليست سوى "هيمنة" للقوي بأسلحته على 
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الضعيف في تكنولوجيته. فبعد انهيار االتحاد السوفياتي برزت الواليات المتحدة األمريكية كقوة هيمنة عالمية 

 ال منافس لها، من خالل لجوئها إلى:

 الحماية.الها أداة لالحتالل في الدول القومية، في نظمها وبرامجها الخاصة بالسوق العالمية واستعم -

 اللجوء إلى األعالم إلحداث التغييرات المطلوبة. -

 ا إلى:وإن قوة الهيمنة العالمية تسعى باطراد لمنع ظهور أية قوة هيمنة إقليمية، وذلك بسعيه

 استقاللية تامة لسياستها الخارجية.إضعاف قوى الهيمنة اإلقليمية الساعية إلى تحقيق  -

فتقادهم اممارستها الضغوط على الالعبين اإلقليميين الذين يسعون لتحقيق سياسة خارجية مستقلة برغم  -

 للقوة التي تؤهلهم للتحول إلى قوة هيمنة إقليمية.

 ة العالمية.القوالسيطرة على قوى الهيمنة اإلقليمية الغنية بالمواد الطبيعية الحيوية بالنسبة لمصالح  -

لمية إلى تبديل العمل على التخفيف من سلوكها المعادي لقوة الهيمنة اإلقليمية حين تنجح قوة الهيمنة العا -

 السلوك االستقاللي ألي قوة هيمنة إقليمية، والعكس صحيح.

 .(3)خلق قوة هيمنة إقليمية تكون حليفة أو تابعة لها -

نطالقا من مفهوم الجأ إليها قوة الهيمنة العالمية لتثبيت هيمنتها تلك كانت أهم الفرضيات والوسائل التي ت

ت األخرى العولمة. هذا المفهوم يتناقض مع العالمية التي تعنى بالتطور والرقي وباالنفتاح على الثقافا

ان كوني إن كووباالحتفاظ بالخالفات األديولوجية. وبمعنى آخر، إن العالمية هي انفتاح على كل ما هو عالمي 

 فكرا أو اقتصادا أو سلوكا سياسيا.
 

 المبحث الثاني: مظاهر العولمة.

ة، أو إن أهم مظهر من مظاهر العولمة هو الهيمنة كما قلنا سابقا. وقد تكون سياسية، أو اقتصادي

السوفياتي  عسكرية، أو تكنولوجية، أو إعالمية أوكلها وغيرها مجتمعة تشكل قوة للهيمنة. وبما أن االتحاد

هن، فقد لجأت للوضع الدولي الرا استقبال من دوره العالمي لتنصب الواليات المتحدة األمريكية نفسها كحامية

 ألخرى.إلى الحصار االقتصادي والتهديد العسكري لتغير اآلفاق االديولوجية ومواقف القوى اإلقليمية ا

سعيها الدؤوب  إن الواليات المتحدة األمريكية لم تستهدف فقط االتحاد السوفياتي في هيمنتها، ولكنها في

 حلفاءها منها، خاصة الدول األوروبية واليابان.إلبقاء هيمنتها العالمية لم تستبعد 

 %95فإنها في مسعى دائم للسيطرة على مصادر الطاقة التي يحتاجها هؤالء الحلفاء. فاليابان تستورد 

من مصادر الطاقة األوروبية يأتي كذلك من  %80منه يأتي من الشرق األوسط وزهاء  %80من نفطها و 

يرا من احتياجات هذه الدول من المعادن يأتي من جنوب إلفريقيا. لذلك الشرق األوسط في حين أن قدرا كب

كانت السيطرة االقتصادية والسياسية واالستراتيجية للواليات المتحدة األمريكية على مثل هذه المناطق لتضمن 

   4بقاء نفوذها على أوروبا الغربية واليابان.
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يمها بسياسة إنهاء الصراعات اإلقليمية، بعكس ما كذلك لجأت الواليات المتحدة لبسط سيطرتها وتدع  

إلى تحجيم أو تصفية بعض  1990كانت تراه في مرحلة صراعها مع السوفيات، كما أنها اتجهت بعد عام 

كوبا(. كما أنها لجأت إلى ترك بعض الصراعات -المراكز اإلقليمية لكي ال تتجه في منحى استقاللي )العراق

ا، إذ تمنع حلفاءها من المشاركة في الحل وتعطيل دور األمم المتحدة في هذا المجال اإلقليمية تأخذ منحى خطر

لتصبح هي طرفا فاعال أو محركا للصراع، لتخلق ممهدات كافية لكي يحصل )اتفاق دايتون كانون األول 

 . 5ة(، إلنهاء الصراع البوسني، عبر رعاية أمريكية ودور أمريكي شبه منفرد في حل أزمة أوروبي1995

بيرا صادقا عن إذ التفرد األمريكي بقرارات األمم المتحدة من جراء استهتارها بالهيئات الولية، يعبر تع

ب ما تقتضيه سياسية الهيمنة التي تنتجها، فهي تعمل على تسيير المنظمة الدولية حسب إرادتها ورغباتها وحس

تخاذ قرار االتحاد األوروبي لم يتوصل إلى ا مصلحتها بعد أن انكسرت شوكة االتحاد السوفياتي. وطالما أن

دولية غطاء المواجهة بعد، فهو راض على مضض بالدور المسموح له بالقيام به، إنها باتت تستعمل المنظمة ال

 لقراراتها كما حصل في الصومال وفي البوسنة والهرسك.

 ية؟هل من مبرر الستمرار بقاء حلف شمال األطلسي غير دعم الهيمنة األمريك 

وروبية إن إنشاء حلف شمال األطلسي لم يكن إال لمواجهة "النظر الشيوعي" الذي كان شرق القارة األ

سب بل عملت مصدره. فبالرغم من التحوالت التي نرتب ها هذه القارة، فما زال هذا الحلف قائما. ليس هذا فح

ضويته، م ثالث دول أوروبية إلى ع، بانضما1997الواليات المتحدة األمريكية على توسيعه شرقا منذ عام 

 بولونيا وتشيكيا والمجر، ودول أخرى في الطريق لالنضمام إليه.

ة إن استمرار وجود هذا الحلف وتوسيع عضويته لهما دليالن على استمرار وتوسيع دائرة الهيمن

 األمريكية على أوروبا ومنها تنطلق نحو العالم.

لدول الحلف، بثقلها االقتصادي والمالي والتكنولوجي والعسكري، إن قيادة الواليات المتحدة األمريكية 

من المجهود الحربي لدول األطلسي، لهو  %90الذي يفوق أوروبا األطلسية بمجملها، ومساهمتها بحوالي 

إصرار منها على تهميش الدور األوروبي وتأكيد زعامتها للعالم. وفي الوقت الذي أكدت فيه دوله في نهاية 

، بمناسبة الذكرى الخمسين على إنشائه أن دور الحلف سيتحول من 1999ها في واشنطن في نيسان احتفاالت

الدفاع عن أوروبا الغربية إلى دور أوسع يتيح له التدخل المباشر في كثير من األماكن الساخنة في العالم، 

خارج أراضي أعضائه  ، تطبيقا الستراتيجية جديدة وهي إدارة األزمات1999فكان تدخله في صربيا عام 

األطلسية". وهذا يعني إطالق يد الحلف في مواجهة العديد من النزاعات الدولية، بغطاء  -في المنطقة األوروبية

أو بدون غطاء من الشرعية الدولية، إل جانب بعض المهام التي أنيطت به، "لمواجهة تحديات انتشار أسلحة 

. بهذا يكون حلف األطلسي قد تحول إلى قوة تدخل عالمية، بزعامة الدمار الشامل" ومواجهة "اإلرهاب الدولي"

وقد طالت  6الواليات المتحدة األمريكية، التي أعطت لنفسها التفويض بالتصرف خارج إطار الشرعية الدولية.
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سياسية العولمة بمفاعيلها النواحي االقتصادية التي أصبحت أكثر المفاهيم تداوال وطغيانا على األبعاد األخرى ال

 والثقافية بسبب التطورات التكنولوجية والمالية التي شهدها العالم في العقود األخيرة.

ا أمام حركة إن العولمة تدافع عن مبدأ "حرية التجارة"، بمعنى أنها تدعو إلى فتح حدود الدول وأسواقه

رمة بدعوى اعات الناشئة محالبضائع والعمالت ورؤوس األموال، فتصبح الحماية الجمركية والدعم العام للصن

الجمركية، التي  عدم تكافؤ المنافسة. وأنها تعني من ناحية ثانية تفكيك كل المعوقات أمام التجارة مثل الرسوم

دخلها في كانت من الخصائص الرئيسية للتجارة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، وتخلي الدولة عن ت

عددة الجنسيات ة التوزيع، لتسيطر الشركات العالمية الكبرى، الشركات المتاالقتصاد وفي عملية التوزيع وإعاد

على  وتزيد أهميتها في االقتصاد العالمي، لتجتاح العالم موجة الخصخصة، فتتفكك بذلك سيطرة الدولة

 القطاعات الخدماتية األساسية.

، 1995(، عام W.T.Oة" )وكضمان لنجاح "العولمة االقتصادية"، تم إنشاء "منظمة التجارة العالمي

لي نصف قرن "، قبل حواتكقيادة اقتصادية للعالم على الصعيد التجاري. بعد أن كانت تحمل اسم اتفاقية "الغا

 تقريبا.

أنيطت بهذه المنظمة صالحيات أوسع من سالفتها في مجال مراقبة النظم التجارية وفرض االنضباط 

فيضات ضريبية تصل إلى الثلث على آالف السلع، وتحرير على النشاط التجاري وأقر ميثاقها إجراء تخ

المعامالت في مجال الخدمات المصرفية والسياحية. واتفق على أن تكون هذه المنظمة ذات شخصية قانونية 

مستقلة تلعب الدور األساسي في النظام التجاري الدولي وهي بمثابة الركن الرابع للنظام االقتصادي الدولي 

ن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية. وبذلك يكون قد إلى جانب كل م

إلى    انتقل نظام التجارة الدولية من اإلطار السابق لعمل "الغات" أي إطار المؤتمر العالمي لتنمية التجارة

 .7مرحلة اإلطار المؤسسي

، واألداة وباختصار، إن أنصار هذه المنظمة يرون أنها تمثل الحل لمشاكل التبادل التجاري العالمي  

طرد النفتاح مالعملية إلسقاط الحواجز بين الدول، والوسيلة الضامنة لتنفيذ صحيح لقوانين التجارة ولتسريع 

مستوى  ذلك التحسن الذي طرأ على عمليات التبادل التجاري بهدف تحقيق االزدهار العالمي. والدليل على

عار شاألعضاء فيما وذلك بفضل توسع التبادل التجاري الذي تحمل المنظمة  135المعيشة في الدول الـ 

 تحقيقه، مما دفع حوالي ثالثين دولة لتقدم بطلب االنضمام إلى عضويتها.

ها بعض الدول المتقدمة وفي أما المعارضون للعولمة فإنهم يرون، بهذه المنظمة، "محاولة جديدة تفرض

طليعتها الواليات المتحدة األمريكية النتهاك سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية بحجة حماية التجارة 

الدولية الحرة". ورفعوا شعار أن منظمة التجارة العالمية "تقتل الناس": فلنقتل المنظمة. واتهموها بأنها تلحق 
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ى فرص العمل وتفضيل حقوق ومصالح وأرباح الشركات على حساب حقوق الضرر بالبيئة وبالقضاء عل

العامل وقضايا إنسانية أخرى كعمالة األطفال، وال تنتهك سيادة الدول فقط بل تنتهك ديمقراطيتها عبر فرض 

 قوانين المنظمة عليها والتزامها بها.

را على ذهلة التي ال تنعكس خيبدون شك، إننا نعيش في عصر العولمة والتكنولوجيا واالبتكارات الم

منع انتقالها إلى الدول  الدول الفقيرة في هذا العالم. بسبب تفرد الدول الغنية بالنتائج اإليجابية للتقنيات ومحاولة

 الفقيرة.

 مليه مصالحهم.وأن الممسكين بقيادة العولمة، رغم خالفاتهم، فإنهم سيتوجهون بسياسة المنظمة طبقا لما ت

نها تسمح لبعض ور المتنامي للتجارة اإللكترونية تخطى في الواقع مفهوم التجارة التقليدية ألإن بروز الد

ؤون الدول الدول لمتقدمة وفي طليعتها الواليات المتحدة األمريكية ودول االتحاد األوروبي بالتدخل في ش

لى الخالفات المثال األفضل عاألخرى األعضاء في المنظمة باسم حماية التجارة الدولية وصيانة اتفاقاتها. و

بسبب القيود  بين دول هذه المنظمة هو الخالف الذي نشب بين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي

األمريكية،  – التي فرضها االتحاد على استيراد منتجات زراعية أمريكية. وكذلك من يراقب العالقات اليابانية

األجنبية ورفع  كان على تخفيف إجراءات الحماية الجمركية اليابانية تجاه السلعاقتصاديا، يالحظ إصرار األمري

 قيمة العملة اليابانية، لجعل سلعها جاذبية للمستورد األجنبي.

هذه هي العولمة التي تعد األساس في النظام العالمي الجديد الذي بدأ يتكون بعد سقوط التعايش السلمي 

ن الواليات المتحدة األمريكية تصادف بعض المعارضة من قبل حلفائها القدامى ونهاية الحرب الباردة. وبما أ

في قيادة هذا النظام، فإنها تسعى لتخطي هذه العقبات ما دامت تسيطر على التكنولوجيا العالمية وعلى مصادر 

ام إال بتبدل العالقة . وال يتبدل مفهوم هذا النظ8الطاقة العالمية وما زالت الشركات األمريكية هي األقوى دوليا

بين الدول المشكلة منه. وال مجال لرفع الهيمنة األمريكية عن هذا النظام إال بعد توحيد القوى المتضررة قواها 

وتنسيقها في جميع المجاالت، بذلك يعاد النظر بقيادة القطب الواحد للعالم المهيمن على العالقات الدولية، 

 ط هذا القطب.لتصل إلى نظام تعددي يخفف من تسل

 

                                                             
سية يتساوى دخله بل يزيد على دخل عدد واف من الدول نفسها. فإن دخل شركة "جنرال   8 هناك عدد متزايد من الشركات المتعددة الجن

 -1 -31مليون نسةةمة، السةةفير  590كية مثال، يفوق الناتج القومي اإلجمالي لخمسةةة وأربعين بلدا أفريقيا يبلع عدد سةةكانها موتورز" األمري

2001. 
 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر
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