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بدأ مفهوم العوملة منذ أواخر التسعينات من القرن املايض، وظل شائًعا حتى اليوم وجاء نتيجة 
بعض  عن  بعيًدا  الرؤى  هذه  السياسيني  وتضمن  الستخدام  باإلضافة  االجتامعية  العلوم  يف  ملجادالت 

حكومات اليسار.
ونستطيع القول إن أي محاولة ملقاومة العوملة سوف تعود بالفشل أو سوف يكون مصريها الفشل.

الفرد  نطاقها  يف  يدخل  وثقافية  وسياسية  اقتصادية  أهمية  ذا  مفهوًما  العوملة  أصبحت  وبالفعل 
واملجتمع والعامل كله، وقد توجد بعض اآلراء املتصارعة تجاه العوملة ومن هذه اآلراء:

كابستني Kapstein، 1996 « قال إن كل عرص يعرف العوملة بتعريف مختلف». (1
World «إن العوملة أمر محتوم ال مفر منه».  Bank، 1995 البنك الدويل (2

كارنت وكاناف Barnet & Caranagh، 1994 « قال إن العوملة كلمة مطابقة وأنيقة التباع الزي  (3
الحديث يف التسعينات».

وسيس Weiss، 1998 العوملة فكرة كبرية يظل تأسيسها هامشيًا. (4
هرست وتومبسون Hirst & Thempson، 1996 العوملة أسطورة يف العامل تتبع دون أي انتقادات  (5

لتكون أمًال يف تحقيق ما نأمله.  
وعىل الرغم من تلك االختالفات العديدة يف اآلراء، لكن يتفق معظم الكتاب عىل وجود يشء جديد 

يحتل مكانات يف العامل اليوم.

وميكن تحديد العمليات الرئيسة للعوملة يف:
تعترب العوملة زيادة وتعمًقا يف فكر املجتمعات يف مختلف أنحاء العامل. (1

تتعلق بنقل األخبار الثقافية يف أنحاء العامل.  (2
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زيادة يف نشاط الرشكات متعددة الجنسيات. (3

تركز عىل النمو االقتصادي وزيادة فرص هذا النمو يف أقطار عديدة. (4
صنع الثقافة العاملية. (5

سهولة تنقل وهجرة األفراد بني املجتمعات ووسائل االتصال اإللكرتوين الذي يخترص الوقت  (6
واملسافات، وأن ما يحدث يف أي مكان يف العامل يراه اآلخرون يف الوقت نفسه يف األقطار األخرى.

تدعيم فعالية الدولة القومية واملنظامت غري الحكومية.     (7

ونناقش ذلك يف خمسة بنود رئيسة وهي:
تعريف العوملة. - 1

أصل ونشأة العوملة. - 2
طبيعة القوى املستخدمة. - 3

تأثري العوملة عىل الدول. - 4
اتجاهات العوملة املستقبلية. - 5

وال يتضمن ذلك كل الرؤى لكل الكتاب عن العوملة، ولكنه يعد ذلك مبثابة اختصار مهم عن كل 
التفاصيل.

وعىل الرغم من أن هذا الكتاب يركز عىل تأثريات العوملة عىل رعاية اإلنسان فإن االهتامم األكرب 
ينصب عىل األبعاد االقتصادية واالجتامعية للعوملة أكرث من األبعاد السياسية والثقافية، ونستطيع القول 
أن التنوع النظري والعميل واأليديولوجي لهذه املناقشات واملجادالت لخالصة البنود الخمس السابقة 
تجمع يف أربع وظائف أساسية، وإن املناقشة املخترصة لالتجاهات للعوملة تتضمن بعض االختصارات 

الزائدة ولكن لحسن الحظ فهي تجمع هذه االتجاهات األربع يف شكل واضح ميكن توصيلها للقارئ.
كام تعد محاولة أخرى لتتبع أصل هذه الوظائف واالتجاهات األربع لألفكار الشائعة.

1) التعريفات

العوملة طبًقا لهذا االتجاه تعني الزيادة والرسعة يف نقل االقتصاد العاملي، وظهر ذلك أثناء النصف 
الثاين من القرن العرشين كنتيجة للتكنولوجية املتقدمة واتحاد السوق الفردية، وتعمل الحكومة 
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عىل تحريك البضائع ورأس املال ليتحرك يف عامل بال حدود واألسواق العاملية أصبحت أكرث من أسواق 

الدول القومية.
أما عن وضوح تلك الكتابات لهذه املجموعة فيكون العامل بال حدود ـ اقتصاد يوجد يف مجاالت 
 (Held et.  .تعمم حتى اليوم سواء أكان هذا يف عمليات لتصبح حارضة لبعض الوقت يف املستقبل

al. 1999).

2) األصول

عندما تتبع نشأة العوملة يكون العرض شاقًا، ولكن هذه املجموعة من الكتاب يقضون مع ذلك 
(الحرب   1945 لعمليات  رؤية  إليجاد  العوملة ظهرت  إن  املناقشات حيث  يف  الوقت  من  القليل 
التكنولوجية واالتصال املجتمعي ليصبح مجتمًعا رأسامليًا  نتيجة لألخبار  الثانية 1945م)  العاملية 

وأسواقًا عاملية تحكمها آليات تلك األسواق.
تلك األخبار التكنولوجية تتحرك يًدا بيد لتطوير العوملة أسواقًا ورأس مال.

وترجع جذور كل االتجاهات النظرية للعوملة يف املايض للتكنولوجيا املتقدمة التي أصبحت بشكل 
هائل من غري املتوقع ويعترب ذلك سببًا يف تطوير النظريات االقتصادية منذ عقد الستينات وعقد 
السبعينات لألهمية التكنولوجية، ورمبا التطوير األفضل يجب أن يكون أساسيًا ومركزًا عىل التصنيع 
وخالل عقد السبعينات أصبحت تكنولوجيا التصنيع أكيدة وبالطبع التصنيع له تأثري يف املجتمع. 

(Kerr  et. al. 1973).

3) القوى املؤثرة

يحددها  كام  للعوملة  الرئيسة  القوى  الكمبيوتر  خاصة  وبصفة  التكنولوجية  االتصال  وسائل  تعد 
أصحاب هذا االتجاه حيث الثورة املعرفية يف النصف الثاين من القرن العرشين باإلضافة إىل رأس 

املال لألسواق الجديدة التي تضغط عىل الحكومات للتغري التكنولوجي يف االتصاالت.
وتعني ثورة املعلومات تصديًرأ دوليًا لألسواق والتجارة العاملية للتكنولوجيا واملعلومات مع االمتداد 
الجغرايف املتسع، وبناء معلومات ومادة علمية ترتجم يف جميع أنحاء العامل وتؤثر جوانب العوملة 
بينهام  وظيفية  عالقة  يوجد  ال  حيث  والثقافية  السياسية  األبعاد  عىل  والتكنولوجية  االقتصادية 

كأنساق فرعية يف املجتمع.
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4) تأثري العوملة

والعمل ورأس  االقتصادية،  والقيم  االقتصادية،  الظروف  اختيار  السياق عىل  العوملة يف هذا  تؤثر 
املال، واالستثامر.

كام تعد التكنولوجيا قوة إليجاد التحديث االقتصادي يف املجتمع وتنميته فقد أوجدت العوملة عاملًا 
بال حدود، عاملًا مل تعد تتحكم فيه الدولة يف تنظيم األنشطة االقتصادية. ولهذا السبب أصبحت 

تقاليد الدولة أو األمة غري طبيعية أو مستحيلة يف تنظيم وحدات العمل.
وقد أشار ( بيرتسون Peterson, 1996 ) إىل أربعة أسباب توضح ملاذا تعمل الدولة واألمة لزيادة 

سلطتها عىل القوة املتزايدة لألسواق العاملية؟
الحقيقة التي تقول إن معدل االقتصاد العاملي والنمو املايل يف تزايد مستمر.  - 1

إن أيام األسواق الصغرية أصبحت محدودة.   - 2
قوة تدفق رأس املال التي تعمل عىل تزايد قدرات الحكومات القوية يف التغلب عىل الضغوط   - 3

التي تتوالد بشكل متزايد.
أن الحكومات مل تعد قادرة عىل مواكبة مسرية التكنولوجيا واملعلومات.  - 4

وعىل الرغم من تداخل هذه العملية فإن ما يهم الرفاهية القومية هو الطريقة التي تتم بها 
عملية السيطرة من جانب الحكومة.

عىل  التأكيد  هو  الكتابات  من  املجموعة  لهذه  العام  االتجاه  فإن  االجتامعي  الجانب  وعىل 
أهمية النتائج املرغوبة للعوملة، فقد بدت التغريات االقتصادية والسياسية والثقافية عىل أنها 
مفيدة للجميع يف العامل وذلك ألنها تعمل عىل زيادة اإلنتاج والنمو االقتصادي وكذلك رفع 
مستويات املعيشة، فقد عملت عىل إيجاد مجتمعات دميقراطية وذلك تبًعا للنظام العاملي، 

وعملت كذلك عىل تجميع البرش بلغة ثقافية واحدة.

5) املستقبل

العوملة عملية ال تقاوم باعتبارها مفيدة لكل العامل والتي يجب أن يرحب بها ال أن تقاوم، فنحن 
نرغب أن نعيش يف عامل من العوملة كامل ونتحرك برسعة يف اتجاه شؤون وأمور دولية، وسوف يكون عامل 

مل تفقد فيه الدولة قوتها وسيطرتها. 
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اتجاه  يف  بال جهد  يتحرك  واملعدات  واملصانع  والتكنولوجيا  واملال  اإلنتاج  من  كًال  فإن  سبق  مام 
الحدودية، وفكرة االقتصاد القومي أصبحت بال معنى مثلها مثل األمم والتنسيق القومي ورأس املال 

.(Reich, 1991) القومي واملنتجات القومية والتكنولوجيا القومية
إن الدول القومية مل تختف ولكن فائدتها بالنسبة للمصطلحات االقتصادية أنها سوف تحدد خلفية 

 .(Friedman, 1999) العوملة وهذا ما يجذب املستثمر الدويل
التكنولوجيا واألسواق  التي أثرت بها  النهاية تتعلق قوة هذا االتجاه مبدى تحديده للطرائق  ويف 

العاملية عىل طبيعة العمليات االقتصادية. 
أما عن نقاط ضعف هذا االتجاه فتتمثل يف تعريفاته للعوملة ووضعها يف تعريفات ومصطلحات 

اقتصادية مبدئية مام أدى لوجود مزاعم كثرية عن مدى انتشار العوملة يف الوقت الحارض.
أما عن الجانب التنبؤي لهذا االتجاه: فإنه يجعل من العوملة فكرة تخلق عاملًا بال حدود يف املستقبل.

  Marxisant Pessimists
من  الرغم  وعىل  املاركسية.  للتقاليد  الوفاء  درجات  مختلف  من  الكتاب  من  مجموعة  ويتضمن 

اختالفاتهم املتعددة فإنهم يتفقون عىل أن العامل الرئيس وراء العوملة يتمثل يف الرأساملية.
أن  القائلة  املاركسية  فكرة  املاركسيني  معظم  تبنى  العرشين  القرن  من  األول  النصف  ويف خالل 
الرأساملية سوف تؤدي إىل قوة حديثة حرة، وهذه الفكرة سوف تنترش يف العامل كله، وتعمل عىل إيجاد 
وحدات عمل قوية وتتغلب عىل االستعامر والرأساملية إلنشاء مجتمعات آدمية، وترسبت هذه الفكرة 
إىل املتفائلني وذلك عند إدراك أن انهيار االستعامر يف الخمسينات والستينات مل يؤِد إىل نتائج اقتصادية 

وال اجتامعية مرغوبة.
وقد حاولت نظريات االستقالل املتعددة ونظريات النظام العاملي أن تبني هذا املوقف الجديد، وقد 
كان الزعم األسايس هو أن النظام العاملي الجديد مل يختلف كثريًا عن نظام عاملي استعامري قديم، فقد 
استمرت القوى السياسية واالقتصادية يف السيطرة عىل الطريقة التي يعمل بها العامل، هذا وقد كانت 
النتيجة األساسية للهيئات البنائية للعالقات القوية يف النظام العاملي هي فقر الدول النامية وثراء األمم 

الغنية. وقد يعترب الفقر والرثوة وجهني لعملة واحدة.
وعىل الرغم من االستقالل ونظريات النظام العاملي مل تتحدث عن العوملة إال أن آراءهم شكلت 

الخلفية لنظرية العوملة للكتاب املاركسيني يف التسعينات.
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ثالث  يف  حددت  التي  العاملي  النظام  وظائف  أن   (Sklair, 1995) وضح  التسعينات  بداية  ففي 
تتم  املامرسات  هذه  من  واحدة  كل  فإن  واالقتصادية)  والسياسية  (الثقافية  وهي:  أساسية  مامرسات 

السيطرة عليها عن طريق مؤسسة رئيسة والتي تعمل عىل توجيهها إىل العوملة.

1) التعريفات:

هناك موافقة عامة عىل أن العوملة ليست ظرفًا أو ظاهرة وإمنا عملية « هذه العملية تؤدي إىل آخر 
مرحلة من الرأساملية أو الرأساملية العاملية أو العوملة (Swezy, 1997) وإذا كان االستعامر يعترب آخر 

مرحلة من الرأساملية فإن العوملة هي آخر مرحلة من االستعامر.
أما عن التعريف النموذجي للعوملة الذي القى تأييًدا عاًما فهو تعريف (Wilkin, 1996) فقد رأى 

أن العوملة ميكن أن تحدد عىل أنها عملية تحويل يف النظام الرأساميل العاملي. 

2) األصول:

يوافق معظم الكتاب يف هذه املجموعة عىل أن أصول وجذور العوملة مع بدايات الرأساملية وذلك 
يف أوروبا الغربية منذ 500 عاٍم حيث انترش النظام العاملي الحديث وكذلك االمتداد االستعامري 
كانت  التي  العالقات  لكل  واحتالله  العامل  الرأساميل حول  لإلنتاج  التدريجي  االنتشار  أو  األورويب 

.(Robinson, 1996) تسبق الرأساملية
وعىل الرغم من أن العوملة قد انترشت بعمق خالل فرتة ما بعد الحرب، وذلك بسبب االخرتاعات 
التكنولوجية وكذلك انهيار االتحاد السوفيتي فالسبب األول عمل عىل عوملة رأس املال واألسواق 

املالية، أما السبب الثاين فقد عمل عىل ازدهار النظام الرأساميل عىل البدائل االجتامعية األخرى. 

3) القوى املؤثرة:

لقد متت صياغة األسباب الرئيسة للعوملة يف مستويني مختلفني، ومتثلت القوة املؤثرة عىل عملية 
العوملة يف الرأساملية، فقد تبنت اتجاًها من أجل أن تنمو وتقوى وكذلك أن تشمل كل جوانب الحياة. 
االستهالك  تنظيامت  أن  يتفقون عىل  املاركسيني  أن كل  الرغم من  الثاين، فعىل  املستوى  أما عىل 
واإلنتاج والظروف املالية الجارية يف النظام العاملي أصبحت من القوى املؤثرة عىل نظام العوملة، 
القوى األساسية وراء  التي أصبحت  العاملة واالستهالك  العوامل األيديولوجية كالقوى  مثلها مثل 
العوملة فإن هناك مقاًال  املؤثرة عىل  القوى  التي تضمنت  املناقشة  العوملة، وباإلضافة إىل  عملية 
عظياًم عن الطريقة واآلليات التي تعمل بها هذه القوى وقد كانت فكرة عوملة رأس املال قد القت 
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وكذلك  السياسيون  والقادة  الجنسيات  متعددة  الرشكات  قيادة  األمر  هذا  ويشمل  واسًعا،  تأييًدا 

رؤساء املنظامت الدولية والبنوك العاملية.

4) تأثري العوملة: 

تتضمن آثار العوملة عىل الرعاية اإلنسانية آثاًرا جيدة وأخرى سيئة وكذلك أثاًرا مدمرة وذلك عىل 
املدى القصري والبعيد.

هناك اتفاق عام يف هذه املجموعة أن العوملة عملت عىل زيادة الفقر والحاجة والتهكم بأن عالج 
  .( Cox, 1997)   .هذه اآلثار السلبية هو املزيد من العوملة

مل تؤثر العوملة عىل الجوانب املادية فقط عىل معيشة البرش ولكنها أثرت أيًضا عىل اتجاهاتهم   - 1
وقيمهم، وكذلك سلوكهم، وكنتيجة لذلك فقد تم التأثري عىل جوانب الثقافة وكذلك عىل جميع 

أساليب الحياة.
هناك انقسامات يف الرأي حول ما إذا كانت العوملة تؤثر عىل سلطة الدولة أم ال فقد صمم   - 2
املال.  رأس  النتعاش  األسايس  املحور  هي  الدولة  زالت  فام  تأثريًا،  للعوملة  أن  املاركسيون 
واالحتياجات املالية للدولة تعمل عىل املحافظة عىل الظروف التي تتم فيها دورة رأس املال 
ليست  العوملة  أن  وضح  الذي   .(Wood, 1997) العاملة.  القوى  نظام  عىل  للمحافظة  وذلك 
ظاهرة جديدة ومل تنترش اليوم فقط، ولكنها انترشت يف املايض وأنها فكرة جديدة للمناقشة، 
التكنولوجية  القدرة  تتجاهل  الفكرة  وهذه  الدولة،  تأثري  إضعاف  عىل  عملت  العوملة  وأن 
للدولة عىل تعظيم رأس املال، وكثرٌي من املاركسيني اآلخرين يرفضون هذا التفسري، وذلك ألنهم 
يقبلون فكرة وجود العوملة وإيجادها ملوقف جديد من اقتصاد عاملي واحد وكذلك ألن العوملة 

أضعفت من سلطة كل من الدولة واألمة ونظمت القوى العاملة. 
ولكن مبا أن رأس املال متحرك والقوي العاملة القومية بالطريقة نفسها التي كانت من قبل فقد 
اسرتاتيجية  عىل  وحكم  والسياسية  االقتصادية  أهميتها  من  كبريًا  قدًرا  املنظمة  العاملة  القوى  فقدت 

االعتامد وعىل الوحدة التقليدية للتغلب عىل الرأساملية بالفشل. 
هذا وتنوعت الخطط السياسية التي نبعت من التحليل الثاين، فبعضهم أكد عىل أهمية الحركات 
االجتامعية وبعضهم اآلخر أكد عىل داللة الكفاح الدويل املنظم والعديد وضع أمله يف تقوية وتعزيز 
القوانني التي تحكم القوى العاملة عىل املستوى العاملي، بينام بعضها اآلخر اعتقد أن كفاح ونضال بعضها 
يجب أن ينقل من الدولة الصناعية املتقدمة إىل الدول الصناعية النامية حيث تعمل الطبقة كقوة ضد 
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الرأساملية. أما عن الحياة االجتامعية فقد تم تجاهلها من أي توضيح أو تفسري تحت الرأساملية العاملية. 

 .(Robinson, 1996 )

5) املستقبل:

النتائج  زيادة  مع  املستقبل  يف  يستمر  سوف  العوملة  نظام  أن  عىل  املاركسيون  الكتاب  يوافق 
املجتمع،  وانحطاط  البيئي  والدمار  والفقر  اإلستغالل  وتفهمهم  العامل،  لسكان  فيها  املرغوب  غري 
وبدًال  االجتامعية  واإلصالحات  االجتامعية  الثورة  عىل  قادر  غري  أنه  عىل  املجتمع  يظهر  وبذلك 
املستقبل  يف  بالفعل  سيحدث  ما  وهذا  االجتامعي  االنهيار  إىل  املجتمع  انقسام  يؤدي  ذلك   من 

.(CoX, 1997 )
الدافع األسايس للعوملة،  املنفعة الخاصة هي  وتأيت مصادر قوة هذا االتجاه عىل إرصاره عىل أن 
وكذلك إدراكه أن العوملة قد أثرت عىل التباين أما نقاط ضعف هذا االتجاه فهي إهامله للعوامل 
األخرى التي تؤثر عىل العوملة وكذلك رفضهم أن للعوملة آثاًرا إيجابية وأخرى سلبية عىل مستويات 

املعيشة.

1) التعريفات:

يف  االجتامعية  للعلوم  مساوئ  العوملة  مفهوم  من  جعلوا  الذين  الكتاب  مجموعة  هؤالء  ميثل 
التسعينات. 

 ( Giddens, وتعني كلمة العوملة لديهم أنها عملية طويلة ومتنوعة ولها مستقبل يصعب التنبؤ به
1990 ).

فالعوملة عرفت عىل أنها ترسيخ العالقات االجتامعية عىل مستوى العامل، فهذه األحداث املحلية 
ميكن أن ترجع إىل أحداث تحدث بعيًدا جًدا، والعكس كذلك، وميكن اإلشارة إىل العوملة عىل أنها 

( Robertson, 1992 ) ضغط العامل وكذلك شدة الوعي بالعامل ككل

2) األصول:

هناك اتقاف عام عىل أن العوملة لها تاريخ طويل ولكنها مل تدفع بقوة إال قريبًا خالل العرشين عاًما 
املاضية، وذلك بسبب تكنولوجيا املعلومات التي عملت عىل اختصار الوقت والقضاء غري املتوقع 


