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    مناقشة آلراء صادق العظم في العولمة  

  )1( العولمة في العظم صادق آلراء مناقشة
 

 زكريا خضر

  

  .)2( ؟)العولمة (ما حنفي حسن مع المشترك كتابه في العولمة، في أهمية آرائه أكثر العظم جالل صادق عَرض

 التي الظاهرة هذه فهم إلى بل دفنها، أو هجائها أو العولمة امتداح إلى الدراسة هذه من يرمي ال أنه بالتأكيد دراسته العظم يبدأ
 وأعلن ونقاش. سجال موضع حولها شيء كل زال وما والتحليل، الدراسة قيد زالت ما ثم ومن والصنع، والتكون التشكل قيد زالت ما
 هنا إنه ثقافية. سياسية، فكرية، فلسفية، بل اقتصادية، يوًما تكن لم األساسية معالجته لكن ثقافيًا، كان العولمة لفهم األول مدخله أن

  العولمة. لظاهرة المتميزة االجتماعية - االقتصادية بمعالجته المعروفة، الكثيرة أعماله إلى جديًدا عمقًا يضيف

 سلمان ورواية السبعينيات، أواخر في (االستشراق) عن سعيد إدوارد بكتاب صادق عند بدأ بالظاهرة لالهتمام الثقافي والمدخل
 هنتنغتون صموئيل وطروحات التاريخ)، (نهاية حول فوكوياما فرانسيس طروحات ثم الثمانينات، نهاية في الشيطانية) (اآليات رشدي
 ردود األخرى، تلو الواحدة« تثير أنها المؤلفات هذه في والجديد العشرين. القرن من التسعينيات مطلع في الحضارات) (صدام حول
 ولحظيتها، وكونيتها وعالميتها شموليتها حيث من الحديث، التاريخ في لها سابقة ال دولية، وتقريظية ونقدية وسجالية نقاشية فعل

 أمريكا في أفريقيا، في كما الهند في العلماني، الغرب في كما اإلسالمي الشرق في والقوميات: واللغات والمحيطات القارات وعبر
  .)3( »الجنوب في كما الشمال في العربي، والعالم الصين في كما الالتينية

 ظاهرة في يكمن الضجة) هذه كل المؤلفات هذه مثل تثير حتى مؤخًرا؟ العالم في جرى (ماذا سؤال عن الجواب أن العظم ويرى
 نشهد (هل نوع: من أخرى أسئلة يستدعي الجواب هذا وأن كلها، األرضية الكرة نسبيًا_ قريبة مدة _منذ تجتاح أخذت التي العولمة

 الوقت في نشهد (هل و تحصى؟) وال تعدّ  ال التي والقومية والوطنية المحلية الثقافية التراثات تتجاوز جديدة حقيقية عالمية ثقافة تبلور
 (ص )4( باستمرار؟) بينها تتواصل والبلدان، والدول واللغات والقوميات والثقافات للقارات عابرة عولمية ثقافية نخبة تشكل الحاضر

69.(  

 بمناقشة بادئًا نفسها، العولمة ظاهرة في مباشرة للبحث ينتقل بل األسئلة، هذه مثل عن اإلجابة في اهتمامه يركز ال صادق لكن
  .1998 عام العربية الوحدة دراسات مركز عن الصادر والعولمة) (العرب كتاب في نُشر ما وبخاصة العولمة، حول العربي الخطاب

 إسماعيل الجابري، عابد محمد أفكار: (استعرض العولمة حول العرب المفكرين خطاب أنه العظم رأى لما سريع عرض بعد
 العولمة في العرب المنظرين خطاب أن إلى خلص عيد)، الرزاق عبد حرب، علي زكي، رمزي النقيب، خلدون هللا، عبد صبري
 مبتذلة بدائية اقتصادوية -2 عموًما، الماركسية والتفسيرات الماركسية عادة بها تتهم كانت فّجة تقنية ميكانيكية -1 على ينطوي

 الدولية للسوق المحلية التنفيذية) (اللجان من أكثر ليس ما إلى أجمع العالم في اليوم القائمة واألنظمة والحكومات الدول تحّول ].......[
 القديمة الطروحات إلى أخرى، أحيان في وصريح أحيانًا، ضمني ارتداد، -3 شابه. وما العمالقة لشركاتها أو العولمية أو العالمية أو
 المحركات كلها تشكل أن] .......[ العالية والتكنولوجيا بالمعرفة يُفترض حيث] .......[ الحداثة) (نهاية مدرسة بها نادت التي الجديدة –

 صادق ويرى .)5( سابقًا والمشخصة قبًال  المعهودة المحركات من بدالً  وتحولها ونموها ولتطورها المتقدمة المراكز لمجتمعات األولى
 لعالمية وراهنية وشمولية دقة واألكثر األرقى التشخيص« يتضمن 1848 عام في وأنجلز ماركس أصدره الذي الشيوعي) (البيان أن

   .)6( »الغرض لهذا اآلن عنها يقال شيء أي مع يقاس ال بما وتدويلها، الرأسمالية

 االقتراب يحاول بأنه متحفًظا ويجيب العولمة؟)، في إذاً  الجديد (ما صادق، يتساءل بعيد، زمن منذ عالمية الرأسمالية كانت فإذا
  الجواب. من

 والسوق والتوزيع التبادل دائرة على الغالب في مقتصرة الرأسمالي اإلنتاج نمط عالمية ظلت (العشرين)، القرن منتصف حتى«
 التحليل، لهذا وفقًا العولمة وحدها. األصلي المركز دول في ودورتها الرأسمالية اإلنتاج دائرة بقاء مع والتصدير، واالستيراد والتجارة

 والسوق والتوزيع التبادل دائرة عالمية من االنتقال نقطة إلى تقريبًا، القرن منتصف عند الرأسمالي، اإلنتاج نمط وصول إذًا هي

                       
، »مناقشة آلراء صادق جالل العظم في كتاب ما العولمة؟ -العولمة ليست لإلنسانية جمعاء، والبطالة والفقر أبرز نتائجها«هذا المقال نٌص مطور عن دراسة بعنوان:   )1(

م. وعلى الرغم من النقد الحاد التي تضمنته الدراسة لبعض آراء العظم، فقد قال بعد 2000أغسطس)  -آب (يوليو -الرابع، تموز، بيروت، العدد »الطريق«نشرت في مجلة 
  ».دراسة خضر هي أهم ما كتب في هذا السجال بشأن العولمة«أن قرأها: 

  . 1999؟، دمشق، دار الفكر، العولمة ماد. حسن حنفي، د. صادق جالل العظم،   )2(
  .68حسن حنفي، وصادق جالل العظم، ص  )3(
  .69حسن حنفي، وصادق جالل العظم، ص  )4(
  .82 - 81حسن حنفي، وصادق جالل العظم، ص  )5(
 .84حسن حنفي، وصادق جالل العظم، ص  )6(



 

    2017أيار/ مايو  –العدد األول  139 

      

 العمق مستوى على العالم رسملة هي المعنى بهذا العولمة .].......[ ذاتها اإلنتاج وإعادة اإلنتاج، دائرة عالمية إلى والتداول والتجارة
  .)7( »تمت قد ومظاهرة النمط سطح مستوى على رسملته كانت أن بعد

 تحليًال  الكتاب من صفحة أربعين عن يزيد فيما يقدم إنه حقًا، اإلعجاب يثير بعمل العظم يقوم هذه، أطروحته يشرح ولكي
 وروزا العالمي)، واالقتصاد (اإلمبريالية وبوخارين الرأسمالية)، مراحل أعلى (اإلمبريالية لينين من كل لمؤلفات معمقًا اقتصاديًا
 أن ليبين وغيرهم، الرأسمالي) للتطور طور آخر في دراسة المالي: المال (رأس هلفردينغ ورودولف المال), رأس (تراكم لكسمبرغ

 أو العليا) (اإلمبريالية عدها يمكن الرأسمالية مراحل من جديدة مرحلة هي العولمة وأن الرأسمالية، مراحل أعلى ليست اإلمبريالية
  كاوتسكي. كارل عنها تحدث التي إمبريالية) (السوبر

 نظره، في اآلراء، تلك قصور ليبين أمين وسمير فرانك غوندر أندريه مثل التبعية مدرسة منظري آراء بعض يستعرض كما
  التبعية). مراحل (أعلى أيًضا ليست العولمة أن وليؤكد العولمة، ظاهرة لتفسير كفايتها وعدم

 من كبير عدد فيه بدأ الذي الزمان هذا في ذلك، إعالن في يتردد وال التحليل، في الماركسي لمنهجه أمينًا يظل ذلك كل في وهو
  األقل. على جانبًا يضعونها أو ماركسيتهم، من يتنصلون كذلك_ أنهم ادعوا ممن _أو الماركسيين

 بلد أو بحزب مرتبطة عقيدة لي بالنسبة تكن لم الماركسية« المصرية: األدب) (أخبار صحيفة مع مقابلة في العظم صادق يقول
 نرى أن بد ال اجتماعية ظاهرة نفهم أن أردنا فإذا وبعدها. البيريسترويكا قبل – المجتمع ظواهر لفهم كمنهج معها تعاملت لقد معين.

 سقوط يؤثر لم لي وبالنسبة ،].......[ نبدله أو نغيره لكي الكثير يوجد ال فكمنهج ماركس. من أخذته ما وهذا االقتصادي، أساسها
  .)8( »الليبرالية التجربة استيعاب خلفية على قائم لها واستخدامي للماركسية، األول فهمي على التجربة وانهيار السوفييتي االتحاد

 تعنيه ما في ويبحث العولمة، آليات من رئيسة جديدة آلية بوصفه المباشر) األجنبي (االستثمار دور بالتحليل العظم ويتناول
 المناقشة في سأتناولهما اللتان الرئيستان النقطتان هما (وهاتان البلدان تلك في آثار من ستتركه الذي وما األطراف، لبلدان العولمة
 هناك أن أوالً  مؤكًدا ينعدم، يكاد أو يتضاءل الدور هذا إن تقول التي اآلراء رافًضا العولمة ظل في الدولة دور عن يتحدث ثم الحقًا).

 استيعاب سياسات تضع التي هي الدول إن وثانيًا، األرضية، الكرة سطح على مكان كل في إدارتها في حقيقية حيوية مصالح لها دوالً 
 ادعاؤه لنا يحق ما أقصى فإن ،لذا ذلك غير أو موجتها ركوب أو قدًما بها الدفع أو تدجينها أو مقاومتها أو منها االستفادة أو العولمة

 وحساسياتها وأولوياتها وخدماتها وسياساتها ومؤسساتها الدولة وظائف في ومهمة كبيرة تعديالت حصول هو الخصوص هذا في
  )9(العولمة). (أي متطلباتها مع ينسجم بما ولكن العولمة، تأثير تحت

 من يقول، كما والنقاش واالستقصاء والدراسة والبحث بالتأمل الجديرة الكبرى االستراتيجية المسائل من عدًدا يطرح وأخيًرا
  .»عنها نفسها من واثقة أو سهلة أو جاهزة إجابات منا أي امتالك« ذلك يعني أن دون

 متواضعًا إسهاًما وتحليالت، قراءات من إليه تستند وما العظم، للدكتور المركزية للطروحة التالية مناقشتي تكون أن وأرجو
  ونقاش. واستقصاء ودراسة وبحث تأمل من إليه دعا فيما

   

                       
  .93حسن حنفي، وصادق جالل العظم، ص  )7(
 1999تشرين األول/ أكتوبر  3كان اللقاء  )8(
 .180 -179حسن حنفي، وصادق جالل العظم، ص  )9(
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    مناقشة آلراء صادق العظم في العولمة  

  اآلتية: األسس على العولمة في العظم لصادق المركزية الطروحة تقوم

 اإلنتاج نمط تحول العميق بالتحول يعني وهو .)10( جمعاء) لإلنسانية العميق الرأسمالي التحول حقبة هي (العولمة .1
 صارت التي والتوزيع، التبادل عالقات تحول أي السطحي التحول وليس الملكية، عالقات حيث من أي الجوهر، حيث من الرأسمالي

 معين ولنمط الملكية، أنماط من معين لنمط تقريبًا، مكان كل وفي المبدأ_ حيث _من االنتصار« يعني وهذا رأسمالية. بعيد، زمن منذ
 حيث من – انتصار أي والتوزيع، والتبادل اإلنتاج وعالقات اإلنتاج بقوى التحكم من معين ولنمط اإلنتاج، وسائل على السيطرة من

 .)11( »الكوكب سطح على مكان كل في وتبادلها وتداولها وتوزيعها الثروة إنتاج من معين لنمط – المبدأ

 التحول ذلك لتحقيق الجنسيات) متعدية أو متعددة (الشراكات العمالقة األجنبية الشراكات تستخدمها التي الرئيسة الوسيلة .2
 االستثمار« من ينتقل االستثمار هذا أن هنا والجديد واقتصاداتها. ودولها األطراف مجتمعات في المباشر األجنبي االستثمار هي

 الزراعية المنتجات من معينة وأنواع الخام والمواد األولية والمواد والعقارات والمواصالت والتعدين والمناجم المرافئ في الكالسيكي
 وتوابع تنظيمات من هذه تحتاجه ما وفي المباشرة، اإلنتاجية المجاالت من وغيرها الصناعة في االستثمار إلى] .......[ والتجارة
 عن األشكال، من شكل بأي التخلي ذلك يعني أن دون إليه، وما وخدماتية واتصاالتية ودعائية ومصرفية مالية ومؤسسات ولواحق

 في محصوًرا ظل اإلنتاج في المباشر األجنبي االستثمار ألن جًدا مهم التحول وهذا .)12(»المباشرة غير األول النوع استثمارات
 سيكون األطراف مجتمعات في االستثمار هذا واقع وألن أوًال، الكالسيكية اإلمبريالية الفترة طيلة ذاتها المركزية الرأسمالية الدول
 ً  العالم من أخرى مواقع باتجاه األطراف دول من معظمها في ستخرج األرباح وألن ثانيًاً، المركز مجتمعات في واقعه عن مختلفًا
 أخيًراً. السابق، في كانت كما معروفة أو محددة تعد لم المصدر األجنبي الرأسمال هوية وألن ثالثًاً،

 اإلنتاجية العمليات لضبط الزمة هي أعراضها. من عرًضا بل العولمة، جوهر تشكل ال واالتصاالت المعلوماتية ثورة إن .3
 أو يُقال مما العكس وعلى وثقافيًا.. جغرافيًا مبعثرة العمليات تلك ألن وتسييرها، وتنسيقها العولمية الشراكات بها تقوم التي المعقدة
 والمعلومات واالتصاالت المعلوماتية ثورة بل واإلعالم، واالتصاالت المعلوماتية ثورة إفرازات من إفراًزا ليست العولمة إن يشاع،

 العولمة ظل في اإلنتاج مركزية ال إن وتسارعها. وتوسعها وتقدمها العولمة لتحقيق كاف، غير ولكن ضروري، شرط واإلعالم
 .)13(بصددها نحن التي العالية التكنولوجيا تتيحه ما تماًما وهذا اإلدارة نُظم في قوية مركزية تتطلب

 ليست المكشوفة والبيوع والسندات واألسهم المالية واألوراق والبورصات العمالت أسواق في العالمية المضاربات إن .4
 األجنبي االستثمار نشاط من الجانب هذا كان ومهما مذهلة، وسرعتها هائلة المضاربات تلك كثافة كانت ومهما للعولمة. مظاهر سوى
 متمثًال  فيبقى جوهرها، أما العولمة. لظاهرة فهم وإساءة وتسطيح تبسيط هو النشاط من النوع بهذا العولمة اختزال فإن ومثيًرا، فاقعًا
 العظم الدكتور يرى اللذين العلمي والبحث الطاقة إليها مضافًا والعمل، المال ورأس األرض وهي نفسها، اإلنتاج عوامل عولمة في

 المذكورة. الكالسيكية اإلنتاج عوامل إلى يضافان أساسين عاملين عّدهما ضرورة

 تعمل ال مهمة، اقتصادية إنتاج عمليات أي العالم في تبقى لن وانتشارها وتقدمها العولمة توسع من المزيد مع« فإنه وهكذا
 ذلك في بما وأساليبه، وقواعده وشروطه المعمم الرأسمالي النظام لمنطق وفقًا المستويات، من مستوى وعلى الصور من بصورة

   .)14( »المركز عن بعًدا الطرفية المناطق أكثر

 العشرين القرن منتصف منذ ينتقل، بدأ الرأسمالي اإلنتاج نمط إن القول في وتحديًدا طروحته، جوهر في صادق مع أختلف ال
 هذه وإن .)15( »ذاتها اإلنتاج وإعادة اإلنتاج دائرة عالمية إلى والتداول والتجارة والسوق والتوزيع التبادل دائرة عالمية من« تقريبًا،

 يكمن معه خالفي لكن .)16( الالحقة الكالسيكية اإلمبريالية ومرحلة األولى التجاري) (االستعمار مرحلة إلى تضاف متميزة ثالثة حقبة
 موضع، من أكثر في يشير كما تقريبًا، مكان كل أو الكوكب سطح على مكان وكل جمعاء اإلنسانية يشمل االنتقال هذا أن تصوره في

 للسير األطراف دول في اتباعها من بد ال التي السياسات حول واقتصادية سياسية استنتاجات من التصور هذا عن ينجم قد ما وفي
 عن الكتابات به تزخر مما ذلك غير أو مخاطرها، لتجنب أو مكاسبها، من لالستفادة أو تحدياتها، لمواجهة أو العولمة، ركب في

  الجادة. غير أم الجادة المتخصصة، غير أم منها المتخصصة سواء العولمة،

 العميق التأثر عن جًدا بعيًدا زال ما – نصفه على يزيد قد – العالم من كبيًرا قسًما وأن التصور، هذا خطأ على البرهنة أجل ومن
 التحديد من بد ال المباشر، األجنبي االستثمار وهي واألهم األبرز العملية أنه بحق العظم يرى ما وبخاصة ووسائلها، وآلياتها بالعولمة

 الطرفية والتشكيالت البلدان في فيها، والتوظيف االستثمار إلى المركزي المال رأس يتجه التي والميادين المجاالت لطبيعة التفصيلي
  .)17(العظم الدكتور يشير كما العالمي)، واالقتصاد (اإلمبريالية مؤلفه في بوخارين فعل كما الخاضعة

                       
  التأكيد للباحث خ. ز.). – 125حسن حنفي، وصادق جالل العظم، (ص  )10(
  التأكيد للباحث خ. ز). – 126حسن حنفي، وصادق جالل العظم، (ص  )11(
  .138المرجع السابق نفسه ص  )12(
  .153حسن حنفي، وصادق جالل العظم، ص  )13(
  .156فسه ص المرجع السابق ن )14(
  .93المرجع السابق نفسه ص  )15(
  .98المرجع السابق نفسه ص  )16(
  .110 -108انظر ص  )17(
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  الشأن. هذا في داللة وأبرزها المعطيات أهم عند بالتوقف سأكتفي كهذا، تفصيلي لتحليل هنا يتسع ال المقام أن وبما

 فاعتماًدا العظم. يرى كما العمق، في العولمة انتشار على األساسي المؤشر – المباشر األجنبي االستثمار بمسألة لنبدأ  -1
 لقضايا 1999 لعام الرئيس محوره خصص الذي اإلنمائي المتحدة األمم برنامج عن سنويًا يصدر الذي البشرية التنمية تقرير على

  يلي: ما استخالص يمكن ،)18( العولمة

 اإلجمالي القومي ناتجها بلغ بينما ،العالم سكان من المئة في18 من أقل )1997 (عام األولى الفئة بلدان سكان عدد بلغ  -أ
 من المئة في 71 من أكثر الثانية الفئة بلدان سكان عدد وبلغ العالم. لبلدان اإلجمالي القومي الناتج مجموع من المئة في 82 من أكثر

 الناتج من حصتها تكاد فال الثالثة الفئة بلدان أما العالمي. الناتج من المئة في 17 نحو اإلجمالي القومي ناتجها بلغ بينما العالم، سكان
 العالم. سكان من المئة في 11 نحو بلغ سكانها عدد أن مع )0.006( باأللف ستة عن تزد لم إذ تُذكر، العالم لبلدان اإلجمالي القومي

 هذه في للناس الشرائية القدرة مدى إلى تشير بل فحسب، العالم في الثروة توزيع في التفاوت مدى على تدل ال المعطيات هذه
 لدولة اإلجمالي الناتج أن كما المعولمة، السلع انتشار في الرئيسة العوامل من بحق صادق الدكتور يعّدها التي نفسها وللدول الدول،

  معولمة. (إنتاجية) (رأسمالية) مشروعات إقامة لها يتيح ال أو يتيح، الذي هو ما

 الشرائية بالقوة (معادالً  األولى الفئة لبلدان اإلجمالي القومي الناتج من الفرد نصيب متوسط بلغ ،1999 عام تقرير بحسب
 من الفرد نصيب أن يعني وهذا الثالثة. للفئة دوالًرا 274و الثانية، للفئة دوالًرا 1280 مقابل السنة، في دوالر ألف 24 للدوالر)

  .)19( الثالثة المجموعة في مثيلهضعف  87و الثانية، المجموعة في مثيله ضعف 19 نحو بلغ األولى المجموعة في الدخل

 اإلنسانية تشمل العولمة أن على االستثمار هذا تدفقات تدل وهل الهائل، التفاوت هذا المباشر األجنبي االستثمار يعوض فهل
  جمعاء؟

 الثمانينيات عقدي خالل بالفعل كبيرة زيادة العالم دول مختلف إلى المباشر األجنبي االستثمار تدفقات زادت لقد  -ب
 دوالر مليون 266225 إلى 1985 عام دوالر مليون 44388 من األولى الفئة بلدان إلى التدفقات هذه زادت وتحديًدا .والتسعينيات

 ضعفًا) 12 (نحو نفسها المدة خالل دوالر مليون 126766 إلى دوالر مليون 10311 ومن أضعاف)، ستة بمقدار (أي 1997 عام
 مليون 2449 إلى دوالر مليون 980 من فقط، ونصف ضعفين إليها التدفقات ارتفعت فقد الثالثة الفئة بلدان أما الثانية. الفئة بلدان إلى

 بلدان في دوالًرا 261 بلغ 1997 عام المباشر األجنبي االستثمار من الفرد نصيب أن لتبين األرقام هذه في دققنا لو ولكن دوالر.
  الثالثة. الفئة بلدان في دوالرات 4 من وأقل الثانية، الفئة بلدان في دوالًرا 21 من أقل كان بينما األولى الفئة

 شروط فيها تتوفر خصوًصا)، الثانية الفئة (من معينة لبلدان يذهب المذكورة التدفقات من األكبر القسم أن لوجدنا أكثر، دققنا ولو
 االستثمارات اهتمام عن بعيدة البعيدة األطراف تظل بينما جديدة، مراكز إلى للتحول تدريجيًا وتتجه األجنبي، لالستثمار مالئمة

 ،1997 عام الثانية الفئة لبلدان المباشرة األجنبية االستثمارات مجموع من المئة في 35 بـ وحدها الصين استأثرت فقد األجنبية.
 روسيا حصة أضفنا فإذا التدفقات. تلك من المئة في 27 بنحو وإندونيسيا) والبرازيل المكسيك (هي أخرى بلدان ثالثة واستأثرت

 االستثمارات من المئة في 20 سوى الثانية الفئة من الباقية والثمانين الخمسة للدول يتبقَّى فلن وفنزويال، والهند وتايالند وماليزيا
 عدد بلغ التي العربية الدول تحصل وبالمناسبة أشرنا. كما أذنه على حتى الَجَمل من الثالثة الفئة بلدان تحصل وال المباشرة. األجنبية
 المباشرة األجنبية االستثمارات إجمالي من )0.007( فقط باأللف سبعة على العالم سكان من المئة في 4.4 العام) ذلك (في سكانها

 العالم. في

  

  األرقام؟ هذه من نستنتجه الذي ما  -ج

 كل وال جمعاء اإلنسانية مطلقًا ليست البلدان هذه وأن بعينها، بلدانًا يختار المباشر األجنبي االستثمار أن هو الرئيس االستنتاج
 مجال ال عدة ألسباب فيها أكبر أرباح لتحقيق إمكانًا للجنسيات المتعدية الشراكات ترى بلدان إنها الكوكب. سطح على تقريبًا مكان

 أن بحق العظم يرى والتي درجة، أول في التقليدية الرأسمالية المراكز تشكل (التي األولى الفئة بلدان استثنينا وإذا هنا. لذكرها
 المذكور، االستثمار من فعليًا تستفيد التي الدول فإن األخرى)، البلدان في مثيله عن جوهريًا يختلف فيها المباشر األجنبي االستثمار

 العالم. سكان ثلث من أقل الحاالت_ أحسن _في سكانها ويشكل اليدين، أصابع على تُعد اإلنتاج نمط عمق في تحول فيها يحدث والتي

                       
، نيويورك. سأكتفي هنا باإلشارة إلى االستنتاجات، بينما يمكن الرجوع إلى األرقام في الدراسة المنشورة 1999برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام   )18(

  في (الطريق)، وكذلك في التقرير المذكور. 
نمية البشرية الثالثة: حصة الفرد من الناتج اإلجمالي المحلي معادًال بالقوة الشرائية للدوالر، والمستوى الصحي يرتب التقرير بلدان العالم تنازليًا على أساس مؤشرات الت

ن إلى ثالث فئات: ية المختلفة. فيصنف البلدامعبًرا عنه بالعمر المتوقع عند الوالدة، ومستوى التعليم معبًرا عنه بمعدل معرفة القراءة والكتابة ومعدل االلتحاق بالمراحل التعليم
ن ذات تنمية بشرية منخفضة (سنسميها بلدان ذات تنمية بشرية مرتفعة (سنسميها بلدان الفئة األولى)، وبلدان ذات تنمية بشرية متوسطة (سنسميها بلدان الفئة الثانية)، وبلدا

  بلدان الفئة الثالثة).
إلى ارتفاع نصيب الفرد المذكور للفئة األولى (التي يصنفها التقرير كبلدان ذات تنمية بشرية مرتفعة جًدا)  )2014تشير المعطيات األحدث (تقرير التنمية البشرية لعام  )19(

بشرية دوالًرا للبلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة، أما البلدان ذات التنمية ال 5960دوالًرا للبلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، و 13231دوالًرا، مقابل  40046إلى 
  دوالًرا. 2904المنخفضة فال يزيد نصيب الفرد من الدخل القومي فيها عن 
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    مناقشة آلراء صادق العظم في العولمة  

 نطاق على وإن تشارك، جديدة مراكز إلى تدريجيًا تتحول وهي األصلي، المركز من قريبًا هامًشا تشكل بالفعل بدأت الدول وهذه
  .)20( العالم أنحاء بقية استغالل في اآلن، حتى أضيق

 الجوهرية العالقة أما المركزي. الرأسمالي اإلنتاج نمط لنطاق توسيع المركز، لدائرة توسيع هو لي، يبدو ما على يحدث، الذي
 ما إلى سأنتقل وهنا المنظور. المدى على بعيًدا التغير ذلك يزال وما األقل. على بعدُ  تتغير لم أو تتغير، فلم واألطراف المركز بين
  التبعية. مدرسة عن صادق قاله

 قاله ما على التعليق أود بعينها، بلدانًا المباشر األجنبي االستثمار يختار لماذا أي نفسه، الموضوع في وألظل ذلك، قبل لكن
 القرن من والتسعينيات الثمانينيات أثناء العالم في اقتصادي نمو معدل أعلى الصين تحقيق سبب يعزو فهو الصين. بشأن العظم

 أن أي الصحيح، هو العكس كان ربما ولكن، .)21(فيها المباشر األجنبي االستثمار حجم زيادة إلى سنويًا) المئة في10 (نحو الماضي
 على األجنبي المال رأس تشجيع في السبب هو المذكورة، الفترة في الضعفين يفوق بمقدار اإلجمالي ناتجها زيادة على الصين قدرة

 أن تبين المتوفرة والمعطيات األقل. على السبعينيات منذ بدأ الصين في العالي السنوي النمو فمعدل الصين. في المباشر االستثمار
 كبيًرا ارتفاًعا يرتفع فلم المباشر األجنبي االستثمار أما ،1995 و1975 عامي بين المدة خالل سنويًا المئة في9.1 بلغ المعدل هذا
 1997 عام حجمه من أقل أي فقط، دوالر مليون 1659 الصين في االستثمار هذا حجم كان 1985 عام ففي التسعينيات. في إال

 بهذه االستثمار على األجنبي المال رأس شجع الذي هو للصين المتميز االقتصادي األداء إن إذاً  نقول ال لماذا مرة. وعشرين بسبع
  السرعة؟ وهذه الكثافة

  

 لبعض تكرار محض هنا سأقوله ما يكون أال وأرجو مرة، من أكثر عنها كتبتُ  التي التبعية، مدرسة قضية إلى اآلن نأتي -2
  كتبت. ما

 في ُكتب ما مناقشة من الرئيس استنتاجه يؤيد أنه وجد ما التبعية مدرسة أدبيات من العزيز الصديق اختار لماذا أدري لست
 والسوق والتوزيع والتبادل التجارة مسائل في بحث هو العظم) صادق إسهام (قبل السابق في كتب ما كل إن والقائل معظمه، العولمة

 المدرسة أدبيات أهم على يطلع لم بأنه صادق أتهم أن أريد وال اإلنتاج. دائرة إلى أي العمق، إلى قبل من ينفذ لم أحًدا وإن والسطح،
 يناسب ما ينتقي إنه االنتقاء. تهمة من أبرئه ال لكني مكان)، من أكثر في يناقشه الذي أمين، سمير أعمال أهم ذلك في (بما المذكورة

 بعيًدا يذهب صادق لكن كلها. االجتماعية العلوم في وطبيعيًا مألوفًا يكون ذلك يكاد بل ذلك، يفعلون وكثيرون قوله، يريد ما ويدعم
  السطح. مغادرة بعدم تقريبًا الكل يتهم حين

  

 سورية في عملت التي (الريجي) فشركة التجارة. في فقط وليس اإلنتاج، في دائًما األطراف في األجنبي المال رأس عمل  -أ
 وأشار سورية في األجنبي الرأسمال عن السباعي الدين بدر كتاب العظم قرأ (وقد التبغ إنتاج في تعمل كانت عشر التاسع القرن منذ
 أن أريد وال العشرين، القرن ثالثينيات منذ السعودية في النفط إنتاج في تعمل كومباني) أويل (ستاندرد وشركة مرة). من أكثر إليه

 ورئيسة تحويلية صناعات هناك ألن دقيق غير أيًضا فهو تحويلي، اآلن وهو استخراجيًا كان اإلنتاج إن القول أما األمثلة. في أستطرد
 عشر. التاسع القرن منذ مثًال) (كالهند آسيوية بلدان في ثم أوالً  الالتينية أميركا في عدة بلدان في أنشئت

 مجازفة وبأقل األرباح، أكبر األجنبي المال رأس منها يبتز أن يمكن التي اإلنتاجية الميادين هي ما ماذا؟ إنتاج هو: المهم السؤال
 قصب (القطن، معينة محاصيل زراعة إلى هذا المال رأس اتجه البداية في الرأسمالية؟ تطور مراحل من مرحلة كل في ممكنة

 ذك بعد االستخراجية، الصناعات نحو اتجه ثم التابع. البلد في أو األم البلد في ينشئها صناعات في الستخدامها إلخ) البن... السكر،
 بتلك مرتبطة خدمات إلى ثم ومدربة، رخيصة عاملة أيدٍ  لها تتوفر صناعات إلى ثم األطراف، إلى القذرة الصناعات ينقل بدأ

  جميعًا. يمارسها األجنبي المال رأس يزال وما إنتاجية نشاطات كلها وهذه الصناعات،

 لكل الداخلي الوضع يحدده ما فهذا االستخراج، أو الزراعة في باالستثمار يكتفي وأين تكنولوجيًا متقدمة صناعات ينشئ أين أما
 بالصناعات يحتفظ المركز يزال وما إلخ). المنافسة... التصريف، أسواق العاملة، األيدي األولية، (المادة فيه اإلنتاج وظروف بلد،

 والصناعات العمل كثيفة الصناعات إلى ثالث كصنف إضافتها صادق يقترح التي المعارف كثيفة الصناعات ومنها تقدًما، األكثر
  بالفعل. ذلك بدأ وقد الجديدة، المراكز أو القريبة األطراف إلى المتقدمة الصناعات تلك بعض انتقال يمنع شيء وال المال. رأس كثيفة

  

 المراكز). (أو للمركز األطراف تبعية جوهر من يغير ال ذلك لكن  -ب

                       
ك على نطاق واسع في استغالل كان هذا صحيًحا في بداية األلفية، أما اليوم فإن بلدانًا، كالصين مثًال، صارت تشكل بالفعل مراكز جديدة في العالم الرأسمالي، وتشار  )20(

  بقية أنحاء العالم.
  .143حسن حنفي، د. صادق جالل العظم، ص د.  )21(
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 تابعًا ما بلد اقتصاد كون عن ينجم الذي الفائض) (استنزاف مسألة هي -نظري في- التبعية مدرسة عند الجوهرية المسألة
 يكون حالة هي« جًدا: واضح للتبعية سانتوس لدوس المشهور والتعريف التابع). االقتصاد بنية عن النظر (بغض آخر بلد القتصاد

 أكثر، أو اقتصادين بين المتبادل االعتماد عالقات وتتخذ األول. له يتبع آخر اقتصاد وتوسع بتطور مشروًطا معينة بلدان اقتصاد فيها
 (التابعة) أخرى بلدان تستطيع ال بينما الذاتي، والتطور التوسع (المهيمنة) البلدان بعض بوسع يكون حين تبعية شكل والعالم، هذه وبين
 أو تجاريًا المهيمنة البلدان مال رأس نشاط كان إذا ما وليست الجوهرية، المسألة هي وهذه .»التوسع لذلك انعكاًسا إال بذلك القيام
   صناعيًا. أو زراعيًا أو ماليًا

 حصلت التي التغيرات عن النظر وبغض لألطراف. المركز استغالل عملية لب يشكل الذي الفائض استنزاف إلى الهيمنة وتهدف
 يبدد أو الخارجية االحتكارات بواسطة يستنزف يزال وال دائًما استنزف قد المحتمل الفائض« فإن واالستغالل، التبعية أشكال في

 عملية يدعم األطراف من الفائض يستنزف حين المركز فإن فرانك وبحسب فرانك. غوندر أندريه يرى كما »الترفي االستهالك على
 وتخلف األطراف، بلدان لتخلف نتيجة المركز بلدان فتطور التابعة. الدول في التخلف عملية ويكرس (المهيمنة) دوله في التنمية

  .)22( المركز لتطور نتيجة األطراف

 تكثيف« عن أمين، سمير يقول كما ذلك، وينجم األطراف، لبلدان الخارجية المديونية زيادة إلى تؤدي الفائض استنزاف وعملية
 في الالمتكافئ التبادل عن فقط وليس ،»والعامة الخاصة األجنبية األموال وتدفق التكنولوجيا من االستيراد وزيادة الخارجي التبادل

  مباشر. غير أم مباشًرا األجنبي االستثمار كان سواء الفائض استنزاف إلى أساًسا يهدف األجنبية األموال فتدفق التجارة.

  

 ال المباشر، األجنبي االستثمار ومنها بالعولمة، المرتبطة العمليات أن ذلك خاصة، وقفة الخارجية المديونية مسألة تستحق  -ج
 الحاالت. من كثير في الحل على يستعصي تفاقًما وتفاقمها زيادتها، إلى بل الديون، تلك تخفيف إلى تؤدي

 إلى ثم 1987 عام مليار 1200 إلى 1967 عام دوالر مليار 50 من الثالث العالم لبلدان الخارجية المديونية ارتفعت لقد
 من المئة في33 نحو أعاله) إليه المشار البشرية التنمية تقرير تصنيف (حسب الثانية الفئة ديون وتشكل .2000 عام مليار 2120
 في93 من أكثر فتشكل الثالثة الفئة ديون أما ).1997 (لعام فيها األجنبي االستثمار حجم ضعف 14 ونحو اإلجمالي، القومي ناتجها
  فيها. المباشر األجنبي االستثمار حجم ضعف 79 من وأكثر اإلجمالي، القومي ناتجها من المئة

 بلدان في التدفقات من أكبر دائًما هي العكسية التدفقات إن« القائلة التبعية لمدرسة الرئيسة المقوالت إحدى صحة تتأكد وهكذا
 أجريتُ  ذلك من وللتأكد تدخلها. التي األموال حجم من أكبر دائًما هو األطراف بلدان من تخرج التي األموال حجم أن أي ،»األطراف

 إلى مضافًا المباشر األجنبي االستثمار تدفقات (صافي أموال من الثانية الفئة بلدان إلى يدخل ما كل فيها جمعت بسيطة حسابية عملية
 صافي إلى أيًضا مضافًا بالتجارة والمتصل المصرفي اإلقراض صافي إلى مضافًا المالية الحوافظ في االستثمارات تدفقات صافي

 أقساط (أي نفسه العام في الفئة هذه بلدان ديون بخدمة وقارنتها ،1997 عام المستلمة) أو المصروفة الرسمية اإلنمائية المساعدة
 البراهين من لمزيد حاجة من فهل .)23( األول الرقم من المئة في 161 يساوي الثاني الرقم أن فتبين فوائدها)، إلى مضافة القروض

 إذا عما النظر بغض وذلك التبعية، جوهر يشكل الذي هو وأنه التخلف، استمرار في األساس العامل هو الفائض) (استنزاف أن على
  األجنبي. المال رأس نشاط أشكال من ذلك غير أو المالية المضاربات أو الصناعة أو التجارة طريق عن يجري االستنزاف هذا كان

 الحقيقية التنمية في معين مستوى إنماء على« تشجع العولمة أن من صادق يراه ما على المبدئية موافقتي من الرغم وعلى
 سياساتها عبر العولمة نتيجة المتوفرة الفرص من تستفيد كيف جيًدا تعرف التي البلدان وفي جهة، من محظوظة بلدان في والتصنيع
 الحقيقية التنمية أمام العقبات أهم يشكل زال ما الفائض استنزاف أن جازًما أرى فإنني ،»ثانية جهة من نضجها، ومستوى وقراراتها
  .)24(العظم الدكتور عنه يتحدث الذي اإلنتاج) في المباشر لالستثمار المالئم (المناخ تهيئة أمام وحتى والتصنيع،

 التشكيالت عند استحالتها أو غيابها أو التبعية عملية تعثر تفسر التبعية مدرسة إن بالقول صادق جاء أين من أعرف ال  -د
 والهيمنة االستعماري (الغزو الخارجية العوامل أن ترى المذكورة فالمدرسة ،)25(وحدها المعطلة الخارجية العوامل في الطرفية

 هي صارت حيث تكوينها وأعيد تغيرت التابعة المجتمعات بنية أن غير التبعية، – الهيمنة منظومة تكون بداية شكلت اإلمبريالية)
 البنية هذه فإن التابعة، البنية تكون بداية في حاسمة الخارجية العوامل كانت فإذا إنتاجها. وإلعادة للتبعية مكونًا أساًسا عنصًرا ذاتها
 الرثة، البرجوازية عن فرانك حديث معنى بالضبط وهذا التبعية. استمرار في الحاسمة العوامل تعد صارت الداخلية) (العوامل ذاتها

 ال بحيث الضعف من وهي األجنبية، الرأسمالية أحضان في تكونت ألنها رثة هي الكولونيالية. البرجوازية عن عامل مهدي وحديث
 حركة قيادة تستطيع ال ولذلك األجنبية، الرأسمالية بمصالح مصالحها ربطت ألنها كولونيالية وهي مستقل، وطني اقتصاد بناء تستطيع

                       
  لالطالع على المراجع األصلية لالقتباسات، ولمزيد من التفصيل انظر: )22(
  .53 -5، ص 1990، دار الفارابي، بيروت، محاورات سياسية في االشتراكية والديمقراطيةخضر زكريا،  
مليون دوالر (انظر الجدولين ألف  412085مليون دوالر، بينما بلغت خدمة ديونها للعام نفسه  255807 1997بلغ مجموع التدفقات المالية لبلدان الفئة الثانية عام  )23(

  .1999في تقرير التنمية البشرية لعام  2-1وألف  1-1
 165 -164انظر ص  )24(
  123ص )25(
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 الطبقات عن يقال البرجوازية عن قيل وما المركز). بلدان (في الغربية البرجوازية فعلت كما ديمقراطية ثورة أو وطني، تحرر
 التي المعقدة التاريخية بالظروف عميقًا تأثًرا وعالقاتها الطبقية خصائصها تأثرت حيث الطرفية المجتمعات في األخرى االجتماعية

 األجنبية. االقتصادية والهيمنة االستعمارية السيطرة وبخاصة البلدان، تلك بها مرت

 يتكون العالم أن بين حيث لإلمبريالية)، بنيوية (نظرية عنوان تحت غالتونغ يوهان قدمه ما الشأن بهذا التحليالت أهم من ولعل
 القائم المصالح وانسجام توافق في تكمن والمسألة بها). خاصان ومحيط مركز أمة ولكل المحيط، في وأخرى المركز في (أمم من
 المصالح في وتناغًما انسجاًما -1 ثمة: أن ويرى األخرى. أجزائها بين صراعها أو المصالح وتنافر المنظومة، هذه أجزاء بعض بين
 مصلحيًا تنافًرا -3 المركز؛ أمة في منه المحيط أمة في أكبر مصلحيًا تنافًرا -2 المحيط، في األمة ومركز المركزية األمة مركز بين
  المحيطية. األمة في والمحيط المركزية األمة في المحيط بين

 وفي المركز. في يحدث مما أكبر بتسارع تتسع المحيط في الهوة يجعل المحيطية األمة في القائم الكبير المصلحي والتنافر
  .)26( المحيط) لمحيط شريك هو مما أكثر المركز لمركز شريًكا نفسه في المحيطية األمة مركز (يرى ذلك إلى المؤدية العملية

 (شروط أمين سمير يلخص وعندما الداخلية؟ والعوامل الخارجية العوامل بين الديالكتيكي الربط هذا من وضوًحا أكثر هناك فهل
 (تتابع من الرغم فعلى بالذات. الداخلية العوامل على يلح فإنه التابعة، البلدان في القائم الوضع من للخالص إيجابي) بديل تبلور

 المحاوالت لهذه القائدة الداخلية القوى لضعف نتيجة تسقط كانت المحاوالت هذه فإن الذات، على متمركزة تنمية تبلور محاوالت
  نظره: في هي المحاوالت هذه لنجاح الالزمة والشروط الخارجية)، وللتدخالت

 المعايير عن مستقلة داخلية خيارات لمنطق جميعها الميادين في الخارجية العالقات إخضاع بمعنى ،االرتباط فك ضرورة .1
 المعنى وبهذا الكتاب. من 121 الصفحة في االرتباط) (فك مصطلح من العظم فهمه عما مختلف المعنى (وهذا العالمية، الرأسمالية

 وكفاية). نجاح بكل االرتباط فك عملية بالفعل الصين تنفذ

 لفك شرط الواقع في هي اإلصالحات وهذه المساواة. اتجاه في عميقة اجتماعية بإصالحات القيام على سياسية قدرة .2
 نظام في تغيرات يفترض إنه (إذ عنه ناتج نفسه الوقت وفي ،إتمامها) في مصلحة لها ليس حاليًا السائدة الطبقات إن (إذ االرتباط

 السياسي). الحكم

 إلى المستقل السياسي القرار تحويل يمكن ال القدرة هذه دون فمن تطويرها. على واإلقدام التكنولوجيا إبداع على قدرة .3
 .)27( ملموسة حقيقة

 شرط أنها معه، وأرى العظم، يرى التي واإلعالم) والمعلومات واالتصاالت المعلوماتية (ثورة عن للحديث اآلن لننتقل 3
  األقل. على لُبّها أو العولمة، هي أنها آخرون يرى بينما وتوسعها، العولمة لتحقيق كافيًا) يكن لم (وإن ضروري

 صادق فيه كتب الذي الوقت (في محدوًدا زال ما العالم في المذكورة الثورة أدوات انتشار مدى أن هي الشأن هذا في طروحتي
 من بكثير أقل األدوات هذه انتشار إن بل أسماءها، إال األدوات تلك من يعرف ال األرضية الكرة سكان من األعظم القسم وأن كتابه)،
  االقتصادية. للعولمة الرئيسة األداة المباشر) األجنبي (االستثمار انتشار

 بقية في أما األولى، بالدرجة المتقدمة البلدان في عمليًا تنتشر واإلنترنت)، والكمبيوتر (الفاكس صادق يذكرها التي واألدوات
 اإلنترنت ويستخدم آالف، عشرة لكل فاكس أجهزة وسبعة شخص، ألف لكل كمبيوتر أجهزة سبعة (وقتها) هناك فكان العالم بلدان

   مطلقًا. األدوات هذه تعرف ال تكاد التي الثالثة الفئة بلدان الحساب في نُدخل لم لو حتى شخص، آالف أربعة كل من واحد شخص

 هي أيًضا) (هنا األكبر فالحصة المختلفة. البلدان بين كبيًرا تفاوتًا يخفي المذكور المتوسط أن لوجدنا التفاصيل في دققنا ولو
  شابه. وما أفريقيا وجنوب وماليزيا والبرازيل المكسيك مثل المركز من قريبة تصبح التي والبلدان السابقة، االشتراكية للبلدان

 أجزائه، بعض عن تماًما بعيدة تزال وما معظمهم، العالم سكان إلى بالنسبة بداياتها في تزال ما إذن واالتصاالت المعلوماتية ثورة
  )28( لها؟ ضروريًا شرًطا الثورة تلك كانت إذا األرض سطح على مكان كل العولمة ستشمل صادق عزيزي يا فكيف

 إنها العولمة، (انتصار) على ستترتب التي االجتماعية النتائج ما وهي: الموضوع، في األهمية كثيرة مسألة إلى أخيًرا نأتي -4
  لألكثرية. وفقر وبطالة لألقلية، هائل ثراء واختصار ببساطة

                       
، ديتر سينجهاز (محرر)، ميشيل كيلو (مترجم)، (دمشق: منشورات وزارة التابعاإلمبريالية وإعادة اإلنتاج يوهان غالتونغ، نظرية بنيوية لإلمبريالية، ضمن كتاب:  )26(

  ).1986الثقافة، 
  )، الفصل الخامس.1988، (بيروت: ما بعد الرأسماليةانظر: سمير أمين،   )27(
كتاب ما العولمة)، وال سيما الهواتف المحمولة، بما فيها ال شك في أن بعض أدوات ثورة المعلوماتية قد انتشرت على نطاق واسع خالل العقدين الماضيين (بعد صدور   )28(

تخداماتها ال ترتبط دائًما بتوسيع الذكية منها، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي. لكني ما زلت أعتقد أن انتشار هذه األدوات ال يزال محدوًدا في كثير من مناطق العالم، وأن اس
  نطاق العولمة.
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 في المعرفة) (عالم سلسلة ضمن له ترجمة صدرت الذي الرائع الكتاب بعد الموضوع، هذا في جديًدا سأضيف أنني أعتقد وال
  .)29(1998 عام شومان وهارالد مارتين بيتر -هانس األلمانيين لمؤلفيه العولمة) (فخ بعنوان الكويت

 جاء ما جوهر عن مطلقًا تعبر ال قصيرة، فقرة اختار إذ الكتاب. على العظم الدكتور تعليق قرأت عندما فوجئت أنني والواقع
 يمكن ما عن آخر نموذج يلي ما وفي« قائًال: زكي، رمزي البارز االقتصادي المفكر كتبها التي الممتازة المقدمة عن وال الكتاب، في
 جالل صادق مثل سياسي ومفكر لفيلسوف يمكن كيف .)30(»المحليين والمفكرين األخصائيين بعض عند العولمة إليه تختزل أن

 إنسانيتهم ويبرز المحرومين حياة يصور الذي األدب ومّجد الطبقي، والصراع الصهيونية عن وكتب والتاريخ، المادية عن دافع العظم،
 للبعض بدا أن بعد التحليل في الماركسي منهجه عن دفاًعا يقاتل واستمر القراء)، من واسع جمهور من األدب هذا ُرفض عندما (حتى

 أن المفكر هذا لمثل يمكن كيف أقول أوروبا، في األخرى االشتراكية والدول السوفييتي االتحاد بسقوط سقطت قد كلها الماركسية أن
 األرض سكان من الساحقة باألكثرية تلحق التي المدمرة والثقافية االجتماعية اآلثار والدقة الوضوح هذا بكل يبرز بعمل يستخف

 والسياسي: االجتماعي الفكر مجال في العاملين نحن عادة فيه نقع الذي الفخ أنه يبدو لكن بمصائرهم؟ المهيمنة األقلية لتحكم نتيجة
 صادق طروحات أن أرى وأنا شأنهم. من ونقلل اآلخرين بأعمال فنستخف طروحاتنا شأن من ونرفع نظرنا، وجهات نؤكد أن نريد

  اآلخرين. طروحات شأن من لإلقالل حاجة أي دون األهمية، غاية في بل جًدا، مهمة العولمة؟) (ما كتاب في العظم

 في 20 فقط هناك سيكون اآلن)، الحالي القرن (أصبح القادم القرن في أنه هو العولمة) (فخ كتاب يؤكده الذي الجوهري األمر
 السكان فتمثل المئة) في 80( الباقية النسبة أما وسالم. رغد في والعيش الدخل على والحصول العمل يمكنهم الذين السكان من المئة

 الُخمس مجتمع إنه ).9(ص الخير وأعمال والتبرعات اإلحسان خالل من إال العيش يمكنهم لن الذين الحاجة، عن الفائضين
 برجنسكي زبجنيو يسميه بما العمل عن العاطلين من الباقية األربعة األخماس خواطر تهدئة على سيعملون الذين المحظوظين

Tittytainment وحدها، األطراف تمثل ال األربعة األخماس وهذه المرضع). األم ثدي عن يفيض الذي بالحليب الخدرة (التسلية 
 ما تقتلع مضادة حركة تمثل العولمة إن أيًضا. المركز بلدان في والمتوسطين الصغار الموظفين وجماهير العاملة الطبقة تمثل بل

 االجتماعية، العدالة ومبادئ والديمقراطية االشتراكية األفكار فيه طغت قرن خالل مكتسبات من الوسطى والطبقة العاملة الطبقة حققته
 آليات وإطالق الدولة، تقدمها التي االجتماعية الخدمات وتقلص المعيشة مستويات وتدهور األجور وانخفاض البطالة زيادة طريق عن

 الدخل توزيع في التفاوت وتفاقم النظام حراسة في دورها وحصر االقتصادي النشاط في التدخل عن الحكومات وابتعاد السوق،
  .)31(المواطنين بين والثروة

 سبعة نحو منهم شخص، مليون 32 من أكثر 1997 عام العالية البشرية التنمية ذات البلدان في العمل عن العاطلين عدد بلغ لقد
 وإسبانيا. وإيطاليا فرنسا من كل في أكثر أو ماليين وثالثة ألمانيا، في ماليين أربعة من وأكثر األميركية، المتحدة الواليات في ماليين
  إسبانيا. في المئة في 20 عن وتزيد مثال، وإيطاليا فرنسا في العاملة القوى من المئة في 13 حوالى تعادل األرقام وهذه

 في ندخل لم لو حتى بكثير، أعلى مستويات إلى فيها البطالة نسبة فتصل المتوسطة)، البشرية التنمية (ذات الثانية الفئة بلدان أما
 المقنعة وبخاصة البطالة، عن وأما أكثر. أو العمل قوة نصف إلى البلدان تلك من كبير عدد في تصل التي المقنعة البطالة الحساب

  حرج. وال فحدث الثالثة الفئة بلدان في منها،

  تفاقمه. من وتزيد الفقر وراءها تجر والبطالة

 والنيجر وكينيا ونيبال الهند سكان من المئة في 50 من وأكثر مثًال، وزامبيا بيساو غينيا سكان من المئة في 80 من أكثر إن
 الفقر خط تحت يعيشون ورواندا، ومالوي وزمبابوي هندوراس سكان من المئة في 40 من وأكثر وغواتيماال، والسنغال وأوغندا
 المئة في 57 هناك النامية البلدان سكان مجموع ومن .)32( وقتها) يوميًا واحد دوالر من أقل كان الفرد دخل متوسط إن (أي المطلق

  الوزن. نقص يعانون الخامسة دون األطفال من المئة في 31و الصحي، الصرف خدمات على يحصلون ال

 األمم مصادر من مصدر من أكثر في متاحة األيام هذه (وهي والبطالة الفقر حول األرقام من لمزيد داعيًا هناك أن أظن ال
 أنها من متأكد لكني الفقر، وتفاقم البطالة تزايد عن المسؤولة وحدها ليست العولمة أن أعرف وأنا وغيرها). الدولي والبنك المتحدة

 المقدس)، العولمة ثالوث صادق يسميها (التي األسواق وتحرير التجارة، وتحرير الخصخصة، فسياسات ذلك. في كبير بقدر تسهم
 وغيرهما الدولي النقد وصندوق الدولي البنك يحاول مما ذلك وغير االجتماعي، اإلنفاق وتخفيض األساسية السلع عن الدعم ورفع

 ودخول الناس. من مزيد إفقار إلى بالضرورة ستؤدي العالم، بلدان على فرضه العولمة عمليات تنفذ التي الدولية المؤسسات من
 متزايدة أعداد عن االستغناء إلى بالضرورة سيؤدي األطراف بلدان في اإلنتاج ميادين الجنسيات ومتعدية متعددة العمالقة الشركات

 لنمو العالية للمعدالت نتيجة باستمرار تتزايد التي العمل عن الجدد الباحثين من الضخمة األعداد على عالوة بالفعل، العاملين من
 القادرين إسهام بضرورة االجتماعي الوعي والرتفاع ثانية، جهة من األسعار وارتفاع االستهالكية الحاجات ولضغط جهة، من السكان

                       
 6199صدر األصل األلماني عام  )29(
  .74ص )30(
  9-8ص )31(
دوالر في  2أن الفقر في البلدان المذكورة ال يتراجع، بل يتفاقم. فنسبة الفقراء العاملين الذين يحصلون على أقل من  2014تبين معطيات تقرير التنمية البشرية لعام   )32(

ي المئة من سكان البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة ونحو ف60اليوم بمعادل القوة الشرائية (وهو المؤشر الجديد الذي يعتمده التقرير لحساب معدل الفقر) بلغت أكثر من 
  في المئة من مجموع السكان. 70في المئة من سكان البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة. وأن معظم البلدان المذكورة أعاله تتجاوز نسبة الفقراء فيها 75
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 من تُفرض أو العولمة، ترافق التي االقتصادية والعمليات ثالثة. جهة من النساء، فيهم بمن االقتصادي النشاط في جميعهم العمل على
 ظل في حتى الكافية العمل فرص فيها تتوفر ال التي البلدان مطلقًا تناسب ال تقودها، التي والمؤسسات والشركات الحكومات قبل

  العمل. وتنظيم اإلنتاج تكنولوجيا من الراهن المستوى

 الجاهزة المالبس لخياطة ورشة لنتصور األذهان: من وتقريبها المسألة تبسيط في أسلوبه باستخدام العزيز الصديق لي وليسمح
 يقول كما الخامس أو الرابع (أو الثالث العامل مدن من مدينة في التقليدية الخياطة آالت على والعامالت العمال من عدد بتشغيل تقوم

 أخرى بلدان في أُنتجت جاهزة ألبسة المعني البلد أسواق ستدخل إلخ) األسواق... تحرير التجارة، (تحرير العولمة فمع صادق)،
 لن الحالتين كلتا وفي نفسه، البلد في تطوًرا أكثر بآالت حديثة مصانع وستقام خبرة، أكثر عاملة وأيد تطوًرا، أكثر آالت بواسطة

 الحديثة المصانع في يعملوا أن يُفترض الورشة؟ تلك في العاملون يذهب أين أبوابها. فتغلق المنافسة على المذكورة الورشة تقوى
 الشركات تنشئها التي األوتوماتيكية نصف أو األوتوماتيكية المصانع ألن له، مكانًا سيجد منهم فقط ضئيًال  عدًدا لكن أنشئت، التي

 الورشات من المسرحين العمال عدد عُشر أو ربع يشكلون ال قد (وهؤالء جهة من العمال من قليلة ألعداد إال تحتاج ال العمالقة
 أكثرية فيتحول اخرى، جهة من الورشات في العاملين أولئك لدى تتوفر ال خبرات إلى بحاجة الجديدة المصانع وألن المختلفة)،

  العمل. عن عاطلين إلى العمال

 أو الكوكا أو التبغ أو الكاكاو أو البن زراعة في تعمل والتي صادق لنا يصورها التي الفالحية بالجماعة سيحل ما بالضبط وهذا
 الشركات منافسة على تقوى لن بالتأكيد رأسمالية وغير رأسمالية قبل إنتاج أنماط ضمن تعمل التي الجماعة هذه إن ذلك. شابه ما

 ألن ذاتها، اإلنتاج عمليات في مباشرة االستثمار على تعمل وأن البد التي نفسها المحاصيل تسويق في تعمل التي الكبرى اإلنتاجية
 وهو .)33(صادق يقول كما التجاري -التبادلي سطحه بعد أيًضا اإلنتاجي عمقه في رأسماليًا سيتحول العولمة تطاله كولونيالي نمط أي

 إنتاج إلى العمالقة الشركات فيه وتنتقل عصرية، رأسمالية إنتاجية عالقات إلى التحول فيها يحدث التي للكيفية بديعًا معمقًا تحليًال  يقدم
 البن محصول العمالقة الشركات من شركة تشتري أن يعني الكالسيكي الالمتكافئ التبادل نظام كان وإذا« مكان: كل وفي شيء كل
 (أو ذاتها الشركة تذهب أن القصوى، حدوده في يعني العولمة نظام فإن مثًال، الجاهزة السيارات تبيعه وأن معني، طرفي بلد في

  .)34(»معًا.. والسيارات البن فيه لتنتج المذكور البلد إلى عمها) ابنة أو أختها

 اإلنتاج حقول في المذكور الطرفي البلد أبناء من للعاملين سيحصل الذي ما ينسى المهم، الكتشافه حماسته غمرة في صادق، لكن
  العمالقة. األجنبية الشركات تقتحمها التي التقليدية

 بعض في العمل إنتاجية زيادة وإلى البلدان، بعض في القطاعات بعض في االستثمارات زيادة إلى العولمة ستؤدي نعم،
 تنفيذ في المعولم المال رأس تساعد التي الخدمية القطاعات بعض تنشيط إلى تؤدي وربما الواحد، البلد داخل اإلنتاجية المؤسسات

 النتيجة أن إال القطاعات، تلك تنشيط من الفتات بعض على المتخلفة البلدان سكان فئات بعض وستحصل أرباحه. وزيادة خططه
 ثم ومن حدته، وتزايد الفقر وتعميم قبل، من البلدان تلك تعرفها لم درجات إلى البطالة معدالت زيادة هي للعولمة المؤكدة األخرى
  االجتماعية. والفوضى والعنف التطرف انتشار

  

   العمل؟ ما -5

 ولست والتطرف. بالعنف مواجهتها بإمكانية القائلين من وال العولمة، وتجاهل الرمال في الرؤوس بدفن يطالبون الذين من لست
 لتحديات اإليجابية المواجهة بضرورة القائلين مع أنا بل األوان، يفوت أن قبل القطار ركوب إلى الداعين المستسلمين من بالطبع

  العولمة.

 في واالستمرار الوطنية، المصالح على الحفاظ في اإليجابية المواجهة تلك تتلخص االجتماعي، - االقتصادي الميدان في  -أ
 في حرة العربية بلداننا تكون أن البد ذلك لتحقيق ولكن والمتوسطة. الفقيرة الفئات أوضاع تدهور ومنع االجتماعي، اإلنفاق دعم

 الوطني، االقتصاد عليها يعتمد التي األساسية القطاعات تحديد في حرة تكون أن أي االجتماعية، - االقتصادية خياراتها تحديد
 تكثيف من فيها البد التي اإلنتاج ميادينَ  الجنسيات، متعدية الشركات وال المانحة، أو المقرضة الجهات ال هي، تحدد أن وبالتالي،

 على اعتماًدا ونوًعا كًما تطويرها يمكن التي اإلنتاج ميادين عن ذلك مع بالتوازي وتبحث متقدمة، تكنولوجيا واستخدام المال رأس
 المالئمة). (التكنولوجيا إبداع في حرة بلداننا تكون أن بد ال ولهذا العاملة، األيدي من كبيرة أعداًدا وتستوعب أبسط، تكنولوجيات

 (الخصخصة) تفرض أن ال ومجاالته، ووتائره االقتصادي اإلصالح آليات تحديد في حرة العربية البلدان تكون أن ينبغي كما
 الكوارث وضوح بكل بينت األخرى السابقة االشتراكية والبلدان روسيا في الخصخصة تجربة أن وأظن مجال. وكل مكان كل في

 ال بما أقل الكوارث تلك مواجهة على وقدرتنا روسيا، لسنا حال، كل على ونحن، النهج. هذا مثل عن تنجم أن يمكن التي االجتماعية
  يقاس.

                       
 .104ص )33(
 .156ص )34(
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 هذه يملكون والعرب الالزمة. والسياسية االقتصادية القوة تمتلك وأن البد خياراتها تحديد في حرة العربية البلدان لتكون  -ب
 اإليمان. أضعف وهذاوالتكامل،  التنسيق أو التوحد نحو اتجهوا أو توحدوا إذا القوة

 اإلنسان حقوق وضمان السياسية بالتعددية بدًءا الديمقراطية، نحو االتجاه عربي بلد كل داخل السياسية القوة شروط من لكن
 بشكل المشاركة في وراغبًا قادًرا ويصبح يعيشها، التي السياسية الالمباالة حال من العربي المواطن يتخلص حتى القانون، وسيادة
  وأمته. بلده ومصير مصيره صنع في فاعل

 في للسير الالزمة المالية الموارد وتوفير والمتوسطة، الفقيرة الطبقات أوضاع تدهور وقف من العربية البلدان لتتمكن  -ج
 واالستهالك والتمظهر والهدر الفساد لوقف حازمة خطوات باتخاذ البدء من بد ال جميعهم، مواطنيها لمصلحة موجهة تنموية عملية

 اإليجابية المواجهة وفي التنموية، عملياتها في لتنجح منها قرش كل إلى تحتاج التي األموال تسرب قنوات من ذلك وغير التفاخري،
 إليها. المشار

 (فخ كتاب من المعبرة الفقرة بهذه أختم ولعلي للتكرار. مبرًرا أرى وال أخرى، مناسبات في الحلول هذه شرح في أسهبت ولقد
  منه: والتخلص الفخ ذلك عن للكشف الشعوب أمام المطروحة الخيارات من عدًدا يتضمن الذي العولمة)

ح أن المرء بإمكان أن يعتقدون الذين هم فقط، النظر قصيري والسياسيين السذج المنظرين إن«  من العاملين ماليين سنويًا يسّرِ
 هذا من سياسة إن السياسة. هذه ثمن األيام من يوم في يدفع أن دون من ،].......[ االجتماعي التكافل وسائل عنهم ويحجب عملهم،
 منظار من إال لألمور ينظر ال الذي المنطق هذا الكبرى، الصناعية المؤسسات خطط راسمي لمنطق فخالفًا ريب. بال عرجاء القبيل

  .»الحاجة عن فائضون مواطنون (اإلنسانية) المجتمعات في يوجد ال المشروع،
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