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)*( صحفي وأكادميي مصري.

علي عفيفي علي غازي)*( ■

العولمة
واقتصاديات الوطن العربي

]الباب المفتوح[

مـــا مـــن شـــك فـــي أن العالـــم دخـــل القـــرن 
الحادي والعشرين في ظل نظام اقتصادي يعد 

أبرز ســـماته تفعيل الحريـــة االقتصادية، وتدفق 
حركـــة  أمـــام  العوائـــق  وإزالـــة  المعلومـــات، 

التجارة الســـلعية والخدمية واالستثمارات 
الخارجيـــة، واالتجاه نحـــو إقامة التكتالت 

االقتصاديـــة الدوليـــة فـــي ظل ســـوق 
تنافســـية عالميـــة واســـعة. وقـــد خلق 
هـــذا الواقع تحديـــًا أمـــام دول العالم 
كافـــة، خاصـــة الناميـــة منهـــا، والتي 
اصطلح على تسميتها بدول العالم 
سياســـات  بانتهـــاج  فبـــدأت  الثالـــث؛ 
جديدة للتنميـــة االقتصادية، واعتماد 
هيـــاكل  وتدعيـــم  الســـوق،  آليـــات 
وتحســـين  الحكوميـــة،  الميزانيـــات 
التمويـــل  اجتـــذاب  علـــى  القـــدرة 
الداخلـــي والتمويـــل الخارجي، ودعم 
والنظـــم  االقتصاديـــة  اإلدارة  وإصـــالح 

القانونيـــة، والتوجـــه نحـــو خصخصـــة 
المؤسسات العامة.
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فم���ن املؤكد أن عالم اليوم مير مبتغيرات عدة في 
مختلف النواحي: االقتصادية والسياس���ية والثقافية. 
ومن الواضح أنه ينتقل من عصر الرأسمالية التقليدية 
إلى عصر العوملة املتميز باألس���واق املفتوحة والتدفق 
احلر للموارد. وقد ظهر مفهوم العوملة كمصطلح يصف 
عمليات التغيير في مجاالت احلياة املختلفة التي تركت 
انعكاس���اتها على الوضع العربي بصفة خاصة، فتشير 
العوملة ف���ي ناحيتها االقتصادية إل���ى وضٍع تزيد فيه 
أهمية الصفقات بني الدول دون أي عوائق أمام حركة 
السلع واخلدمات ورأس املال. وهذه املتغيرات الدولية 
التي تواكب عوملة االقتصاد لها انعكاساتها على الدول 
النامية بصفة عامة، وعلى الدول العربية بصفة خاصة؛ 
نتيجة للتط���ور الواضح في السياس���ات االقتصادية 
والتجارية لل���دول النامية املتميزة باالجتاه نحو تطوير 
الكفاءات االقتصادية لديها من خالل حترير أسواقها 
الوطنية وفتحها للتجارة واالستثمارات العاملية، وارتفع 
نتيجة لذلك عدد الدول التي أزالت القيود أمام التبادل 
التج���اري م���ن )) دولة إلى ))1 دول���ة خالل الفترة 
1)19 - 1998م، كم���ا انخفضت التعريفات اجلمركية 
في العالم إثر إنش���اء منظمة التجارة العاملية من 6٫3 
% إل���ى 3٫8 % في الدول الصناعية، ومن 15٫3 % إلى 

12٫3 % في الدول النامية.
إن التط����ورات التي حدثت ف����ي الصناعات الثالث 
الكبرى: احلاس����ب اآلل����ي، واالتص����االت، وتكنولوجيا 
املعلومات؛ أحدثت ثورة جديدة ساعدت على ربط العالم 
وحتويله إلى ما أصبح يعرف اليوم باسم “القرية الكونية 
الصغي����رة”، وأدى هذا التقريب بني األس����واق في العالم 
وحتريره����ا إلى زي����ادة الرفاهية العاملية؛ ف����زاد اإلنتاج 
العاملي بنحو عش����رة أضعاف من ) تريليونات دوالر إلى 
1) تريليون دوالر خالل الس����نوات اخلمس����ني املاضية، 
إضاف����ة إلى تضاعف متوس����ط دخل الف����رد في الكرة 
األرضية مرتني ونصف تقريباً، إال أن توزيع هذه الرفاهية 
لم يكن متساوياً بني مناطق العالم ودوله، فالدول املتقدمة 
حققت جناحات تفوق الدول النامية، فأدى ذلك إلى زيادة 

الفوارق بني أكثر الدول تقدماً وأقلها منواً.
وهو ما س���يعّرض مس���يرة حرك���ة العوملة لبعض 
املشاكل ما لم يجِر تدارك ذلك، ولعل أبرزها: تصاعد 

البطال���ة وضياع فرص العمل نتيجة النتش���ار العوملة، 
وازدياد حدة املنافس���ة، وتكثيف استخدام التكنولوجيا 
اجلديدة، فإن طرق اإلنتاج اجلديدة، والسلع املتطورة، 
وأش���كال التنظي���م الصناعي احلديثة؛ س���تؤدي إلى 
االقتص���اد ف���ي الوظائف، كم���ا س���تعمل العوملة من 
خالل سياس���ات االنفتاح االقتصادي، وتطور تقنيات 
املعلوماتي���ة، والتقدم في مج���ال تكنولوجيا االتصال؛ 
على تنامي ظاهرة الفقر؛ ألنه مثلما سبق أن أوضحنا 
قد ترتب على النهضة الصناعية التي تش���هدها الدول 
املتقدم���ة أن ازدادت الف���وارق بينها وبني الدول األقل 
نهضة، نتيج���ة لالزدياد الهائل في حج���م التدفقات 
املالية عبر احلدود وحتريك رؤوس األموال بني الدول 

وهجرتها إلى الدول املتقدمة.
في الوقت الذي يعطي فيه البنك املركزي الدولي، 
وصندوق النق���د الدولي، ومنظمة التج���ارة الدولية؛ 
أهمية كبرى للعوملة كعامل أساسي وفاعل في مكافحة 
الفقر؛ ألنهم يرون أن العوملة والتحرير املالي والتجاري 
التام وغير املقيد هو الطريقة املثلى للنمو االقتصادي 
والقض���اء على الفقر، غير أن الكثيرين يش���ّككون في 
تلك املقولة التي تلقى رواجاً لدى دول الغرب بش���كل 
خاص؛ ألن توزيع الثروة يتسم بعدم املساواة، فالطبقات 
الفقيرة في الدول التي ش���هدت فت���رات نهضة ومنواً 
اقتصادي���اً، ال تتمتع بكثير م���ن مغامن النمو، في حني 
أنها تدفع الثمن في فت���رات التراجع، وليس أدل على 
ذلك مما تعرضت له الطبق���ات الفقيرة من مصاعب 
في األحداث التي شهدها انهيار النظام املالي العاملي، 
خاصة في عام )199م حني نش���بت األزمة املالية في 
جنوب آسيا، فالعوملة شكل جديد من أشكال االستعمار، 
وفرض التبعية االقتصادية على دول العالم الثالث من 

خالل تكريس الفقر وعدم املساواة.
واخلطورة الواضحة في فك���رة العوملة إزاء العقل 
العربي أنها تتمركز حول الغرب وحضارته، فقد أفادت 
جتارب املاضي في العالقات الغربية - الش���رقية بأن 
نزعة التمرك���ز حول الذات هي التي تش���كل العقلية 
الغربية، كما أن املاضي يش���ير أيضاً إلى تاريخ ُمحبط 
للحض���ارة الغربي���ة باجتاه تاريخ الش���رق وحضارته، 
ويش���ير مفه���وم العوملة إلى أن الغرب ال يزال يس���ير 
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على نفس املنهج التدمي���ري للثقافات األخرى وأنه لم 
يغير من أمناط س���لوكه جتاه الشعوب الشرقية، وقد 
ظهرت في الغ���رب دعوات واضحة إلى تدمير الثقافة 
العاملية، وتنصيب احلض���ارة الغربية كحضارة واحدة 
ووحيدة للعالم، وهذه الدعوات على اختالف أش���كالها 
واجتاهاتها تثير مخاوف الفكر العربي من العوملة، وما 
ارتب���ط بها من دعوات ال تصلح إلقامة عالقة متكافئة 
بني الغرب والشرق، وذلك باالنتصار للحضارة الغربية 
على احلض���ارات األخرى، وبالقض���اء على الثقافات 
الوطني���ة واإلقليمية والتبعية العام���ة للنموذج الغربي 

ثقافياً واقتصادياً.
والعالم العربي يقف في حيرة بش���أن العوملة، فهي 
ش���أن عاملي يؤدي إلى ربط البالد بنظام عاملي موحد، 
وه���ذا الربط إن لم تتوافر ل���ه املؤهالت الالزمة ميكن 
أن يصبح مجرد تبعية مطلقة للنظام الغربي املس���يطر 
على العوملة واحملرك للنظام العاملي اجلديد. واحلقيقة 
أن معظ���م األقطار العربية ال متل���ك مؤهالت الدخول 
إلى عال���م العوملة، وألنها مضطرة اضط���راراً لدخوله 
فه���ي معرضة لفقدان حريتها االقتصادية بحيث تصبح 
دوال تابعة اقتصادياً لل���دول العظمى، وغير قادرة على 
االنتفاع بالنظام العاملي اجلديد على قدم املس���اواة مع 
الدول الغربية؛ ذلك ألن العوملة ليست إال غزواً اقتصادياً 
للعالم يقوده الغرب بزعامة أمريكية خالصة، تقصد من 
ورائها انتصار النمط األمريكي للس���يطرة على وسائل 
اإلنت���اج، والعمل عل���ى اندماج اآلخر ف���ي هذا النمط 
االقتصادي الغرب���ي األمريكي، وهي احتواء للعالم على 
املستوى االقتصادي يؤدي بالضرورة إلى احتوائه ثقافياً.
والسؤال الواقعي الذي يجب أن يتم طرحه اآلن هو: 
كيف ميك���ن أن تواجه الدول العربية اآلثار املترتبة على 
العوملة؟ إن هذا يتطلب تغيي���راً جوهرياً للنظام العربي 
الراهن يق���وم على التزام حقيقي غي���ر زائف من قبل 
الدول العربية لبلورة أس���س جديدة تبنى على التكافل 
والتعاون فيما بينها لتحقيق املصلحة املش���تركة، ويجب 
على جميع الدول العربية الس���عي احلثيث للتغلب على 
مصاحله���ا اآلنية ملصلحة الوط���ن العربي كله. إن هذا 
التغيير املطلوب ليس مس���تحياًل، فقد أثبتت التجارب 

م���رات عدة أنه ليس من الصعب ج���داً أن تقوم أغلبية 
الدول بالتوافق على جهد مش���ترك، وأن تعمل معاً، وأن 
توفر التمويل الالزم للتغلب على خطر ما. إن بذل جهود 
حثيثة حملاربة املش���كالت التي يعانيها العالم العربي، ال 
ش���ك س���يجعله أكثر حتدياً ومواكبة للتطورات العاملية 
التي تفرضها العوملة، وس���يجعل منه أكثر أماناً ورفاهية 
وأقل عوزاً وعنفاً، ويؤسس به أرضية صلبة لنظام يوازن 
بني مصال���ح اجلميع، ويضمن االس���تقرار االقتصادي 
والسياس���ي في جميع دوله الغني���ة والفقيرة على حد 
س���واء، فال بد م���ن أن تتبّنى املجموع���ة العربية نهجاً 
جديداً مبنياً على إدارة أفض���ل ملواجهة عملية العوملة، 

يهدف إلى مكافحة الفقر، وعدم املساواة، والبطالة.
كما يجب عليهم فت���ح حوار بني احلضارة العربية 
واحلض���ارات األخ���رى، وبصف���ة خاص���ة احلضارة 
األوروبي���ة العلمي���ة والتكنولوجي���ة، فه���ذا احل���وار 
ض���روري. وهذا احل���وار ال أقصد ب���ه القضاء على 
اخلصوصي���ات الثقافية للحض���ارة العربية، وتكريس 
التبعي���ة االقتصادية والتقنية للعال���م الغربي املتقدم، 
ب���ل أقصد ب���ه اقتحام ميادي���ن العل���م والتكنولوجيا 
احلديث���ة لتحقيق تنمية بش���رية متكاملة، وفي الوقت 
نفس���ه نحافظ على اإلقليمي���ة واحمللية واخلصوصية 
العربية، لكن بال انغالق؛ فالعوملة من خالل السياسات 
الليبرالية احلديثة التي تعتمد عليها، إمنا ترس���م لنا 
صورة املستقبل بالعودة إلى املاضي السحيق املتوحش 
للرأس���مالية، فالزعم بأن العوملة قد أدت إلى انصهار 
مختل���ف االقتصاديات الوطنية واإلقليمية في اقتصاد 
عامل���ي موحد بعد أن صار العالم س���وقاً واحدة؛ قول 
غير صحيح متاماً؛ وذل���ك ألن االقتصاديات الوطنية 
واإلقليمية س���يكون له���ا دورها الكبير ف���ي مواجهة 
التزايد املطرد في احلرية االقتصادية، وإزالة العوائق 
أمام حركة التجارة الس���لعية واخلدمية واالستثمارات 
اخلارجية في ظل سوق تنافس���ية عاملية واسعة. إنها 
متطلبات ليس من املستحيل تنفيذها، وإن كانت حتمل 
في طياتها بعض الصعوبة، لكنها في نهاية األمر ممكنة 
التحقيق، خاصة أننا عرفنا اآلثار التي س���تترتب على 

العوملة في اقتصاديات العالم العربي.


