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مقدمة:
شهل الوثغ اْفُو من القون الؼشوَن وثشكل أكضو رؾلَدل ػقدل الزَدؼُ بد الؼلَدل مدن
الزغُدددواد الؼبل ُدددخ الَدددوَؼخ وال زمؽقدددخ والؼ ُقدددخ ادددٍ لصبهقدددب ورىعهبرهدددب ال َدددزقج ُخ
ابالقزظددبك الؼددبل ٍ رؾددىق يلددً قوَددخ طددغُوح مز باَددخ اْؽددوات ثوؼددل الضددىهح الزك ىلىعُددخ
وال ؼ ىمبرُخ.
وقل نزظ ػن كدل ملدم موهدىد علَدل ال َدياق َضُدو عدلال واٍدغ ال دب ؽىلد مدن ؽُدش
رؾلَله ولصبهه وأثؼبكه وقى موهىد الؼىل خ  Globalisationالنٌ ال َ كن اٍزُؼبث يال ادٍ
ػددىت ر ددم الزغُددواد واددٍ يؽددبه رياَددل االػز ددبك ال زجددبكق  Interdépendanceوركددىَن
اٍْددىا الؼبل ُددخ ورؾوكددبد اٍْددؼبه والزؾوكددبد اددٍ ؽغددي ونىػُددخ اونزددبط ورىعهددبد
الزغبهح الؼبل ُخ ورؾوكبد هؤوً اْمىاق الَدبف خ  Hot moneyوث دبتا ػ دً ملدم اقدل
انزشدددود الؼىل دددخ ػ دددً كبادددخ ال َدددزىَبد اونزبعُدددخ والز ىَ ُدددخ وال بلُدددخ والزك ىلىعُدددخ
والزَىَقُخ واوكاهَخ ومن نبؽُخ أفوي رؼلكد أنىاػهب ومغبالد ر جُقهب اه دب الؼىل دخ
اوقزظبكَخ الزٍ رجقً قٍ اٍْبً ثكل اْنىاع والزٍ ر قَدي ثدلوهقب يلدً الؼىل دخ اونزبعُدخ
وال بلُدخ و ق دب يلدً عبندت الؼىل دخ االقزظدبكَخ الؼىل دخ الَُبٍدُخ والضقباُدخ واالعز بػُدخ
وثبل جغ َكىن روكُينب ق ب اٍ الزؼوَف ثبلؼىل خ م ظجب أٍبٍب ػ ً الؼىل خ االقزظبكَخ.

المبحث األول :مفهوم العولمة ،أسبابها ومظاهرها
المطلب األول :التعريف بالعولمة :كضدود الزؼوَودبد ثبلؼىل دخ ولدي رزودا اِهات ػ دً

رؼوَف واؽل شبمل وعبمغ لهب نظوًا لزشؼت ال ؾزىي الوكدوٌ ل وهدىد وامزدلاكه مدن نبؽُدخ
ك غبالد الز جُا يلً الؼلَل من الغىانت االقزظبكَخ والَُبٍدُخ والزك ىلىعُدخ ومدن نبؽُدخ
ال َزىَبد اإن قنا ال وهىد وثبْفض اٍ عج االقزظبكٌ أفل َ زشو يلدً كبادخ ال َدزىَبد
اونزبعُددخ وال بلُددخ الزَددىَقُخ واوكاهَددخ واددٍ ػددىت قددنا الزؾ ُددل َ كددن القددىق أن طددُب خ
رؼوَددف كقُددا ل ؼىل ددخ رجددلو مَددولخ شددبقخ وه ددي كددل ملددم ا ددن الؼددووهٌ ؽددوػ كددل
الزؼوَوددبد الزددٍ وهكد ل ؼىل ددخ اددٍ مؾبولددخ لزؼ ُددا اْثؼددبك ال قز وددخ لهددنا ال وهددىد ثددل
ومؾبولخ القووط ثزؼوَف م بٍت َقلد الزؾ ُل القبص وأقي الزؼبهَف مب َ ٍ:
َشُو مظ ؼ الؼىل خ يلً ػ ُخ رؼ ُا مجلأ االػز بك ال زجبكق ثُن الودبػ ُن
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اٍ االقزظبك الؼبل ٍ ثؾُش ريكاك نَجخ ال شبهكخ اٍ الزجبكق اللولٍ والؼمقدبد االقزظدبكَخ
اللولُددخ لهددمالت مددن ؽُددش ال َددزىي والددىىن والؾغددي اددٍ مغددبالد مزؼددلكح وأق هددب الَ د غ
والقلمبد وػ بطو اونزبط ثؾُدش ر دى ػ دخ الزجدبكق الزغدبهٌ الدلولٍ لزشدكل نَدجخ قبمدخ
مددن ال شددبؽ االقزظددبكٌ الك ددٍ وركددىن دأشددكبال علَددلح ل ؼمقددبد االقزظددبكَخ اددٍ االقزظددبك
الؼبل ٍ.
ولؼل من الىاػؼ أن قنا الزؼوَف ل ؼىل خ َوكي ػ ً أنهب ػ ُخ مزؼ قدخ ػ دً رؼ ُدا
االػز بك ال زجبكق ورؾىَل االقزظبك الؼبل ٍ يلً و واؽدلح رديكاك اُهدب نَدجخ ال شدبهكخ ادٍ
الزغددبهح الؼبل ُددخ ػ ددً أٍددبً يػددبكح ال ظددو اددٍ مجددلأ الزقظددض ورقَددُي الؼ ددل الددلولٍ
والىطىق يلً ن ؾ علَل ل زقظض ورقَُي الؼ ل اللولٍ.
 .2التعريف اللغىيَ :وي أٍزبم الو َدوخ مؾ دل ػبثدل الغدبثوٌ أن الؼىل دخ ادٍ مؼ بقدب
ال غىٌ رؼ ٍ رؼ ُي الشٍت ورىٍُغ كائورد لُشد ل الؼدبلي ك د وقدٍ رؼ دٍ اِن ادٍ ال غدبق
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الَُبٍٍ م ظوًا يلُخ من ىاوَخ الغغوااُخ "عُىثىلُزُم" الؼ ل ػ دً رؼ دُي ن دؾ ؽؼدبهٌ
َقض ث ل ثؼُ َقض ث ل ثؼُ قى الى .د .أ ػ ً ث لان الؼبلي أع غ.
 .3الؼىل خ ظبقوح مورج خ ثوزؼ االقزظبكَبد وثزىٍُغ اٍْدىا وكفدىق ػدلك مزياَدل
من اللوق وٍكبنهب والج لان االشزواكُخ ٍبثقًب مغ ػلك مزياَدل مدن الج دلان ال بمُدخ الق بػدبد
والشوكبد اٍ الَى الؼبل ُخ ك ب أن قنه الظبقوح مورج خ ث ز جدبد الز دىه الزك ىلدىعٍ
وىَبكح ال باَخ وكفىق مزؼبم ُن علك اُهب.
 .4وق ب رؼوَوبد روكي ػ ً الؼىل خ ثبػزجبهقب موؽ خ ربهَقُخ وػ ً ملم ابلؼىل دخ
قٍ ال وؽ خ الزٍ رؼقت الؾوة الجبهكح من ال بؽُخ الزبهَقُخ والزؾىق لّلُبد الَى .
َ .5ؼواهب اٍْزبم محمد عببد الجببري ػ ً أنهب رىع أو نَا مو أثؼدبك رزغدبوى كائدوح
االقزظدددبك اهدددٍ شدددبم خ ل غدددبق ال دددبلٍ والزَدددىَقٍ وال جدددبكالد واالرظدددبق و ...الَُبٍدددخ
واْفم والوكو اوَلَىلىعٍ والؼَكوٌ.
َ .6وٌ االقزظبكٌ الؼوثدٍ والدىىَو الَدىهٌ الَدبثا محمدد اطردر الؼىل دخ ػ دً
أنهددب انددلمبط أٍددىا الؼددبلي اددٍ ؽقددىق الزغددبهح واالٍددزض بهاد ال جبشددوح وانزقددبق اْمددىاق
والقىي الؼبم خ والضقبابد ػ ن يؽدبه مدن هأٍد بلُخ ؽوَدخ اٍْدىا ور ُهدب فؼدىع الؼدبلي
لقىي الَدى الؼبل ُدخ م دب َدمكٌ يلدً افزدوا الؾدلوك القىمُدخ ويلدً القَدبهح ادٍ ٍدُبكح
اللولخ وين الؼ ظو اٍْبٍٍ اٍ قنه الظبقوح قٍ الشوكبد ال زؼلكح الغ َُبد.
 .7الؼىل خ نزبط ػ ُدخ ربهَقُدخ لز دىه ن دؾ اونزدبط الوأٍد بلٍ ر دىه قدىاه ال زغدخ
الزٍ رجوى مظبقوقدب ادٍ الضدىهح الؼ ُدخ والزك ىلىعُدخ واٍدزقلامهب لز دىه ػمقدبد ينزبعد
وثبلزبلٍ اهنه الزؾىالد ر ٌ الج ً الوىقُخ اوَلَىلىعُخ الَُبٍُخ والوكوَخ والضقباُخ .
والؼىل خ لَُذ اقؾ مغ ىػخ من الؼبلقبد ال زواث خ ال برغخ ػدن ادزؼ االقزظدبكَخ ثدل
أنهب يَلَىلىعُخ ؽقُقُخ ل زغُُو االعز بػٍ الَُبٍٍ الضقباٍ والوكوٌ.
 .8الؼىل دددخ ن دددؾ مؼدددُن مدددن الؾُدددبح أكارهدددب اٍْبٍدددُخ الشدددوكبد ال زؼدددلكح الغ َدددُبد
ال بهٍخ ثكوبتح لج ىهح ن ىمط مضبلٍ ل زؾوَو من مقز ف طىه االٍزؼجبك.
 .9وق دددب رؼوَدددف َوكدددي ػ دددً الؼىل دددخ ثبػزجبهقدددب "رغ ُدددبد لظدددىاقو اقزظدددبكَخ"
ورزؼددد ن قدددنه الظدددىاقو رؾوَدددو اٍْدددىا والقظقظدددخ وانَدددؾبة اللولدددخ مدددن ال شدددبؽ
االقزظبكٌ وْكات ثؼغ وظبئوهب وفظىطب ادٍ مغدبق الوػبَدخ االعز بػُدخ ورغُُدو لد ؾ
الزك ىلىعُدددب والزىىَدددغ الؼدددبثو ل قدددبهاد ل نزدددبط مدددن فدددمق االٍدددزض به اْع جدددٍ ال جبشدددو
والزكبمل ثُن اٍْىا الوأٍ بلُخ.
 وقكنا َمؽظ رؼلك الزؼوَوبد ال ووؽخ ل ؼىل خ ونؾن مغ الوأٌ النٌ َدوي أن
كل قنه الزؼوَوبد ع ُؼًب قٍ اٍ مغ ىػهدب ركدبك ركدىن ال كىندبد اٍْبٍدُخ لزؼوَدف واؽدل
عددبمغ ل ؼىل ددخ اهددٍ رغ ددغ ثددُن ع جبرهددب كىنهددب ر ضددل ؽقجددخ ربهَقُددخ وقددٍ رغ ُددبد لظددىاقو
اقزظبكَخ وقٍ أفُوًا "ثىرة تكىىلىجيت واجتمبعيت"

المطلب الثاني :العوامل واألسباب التي أدت إلى العولمة
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رؼزجو الؼىل خ نزبط لؼىامل كضُوح أكد يلً ظهىهقب ػ ل م زظف الض بنُبد ومن قدنه
الؼىالي مب قى اقزظبكٌ وم ؼب مب قى ٍُبٍٍ و صقباٍ وَمصو وَزدوصو كدل ػبمدل مدن الؼىامدل
الَبثقخ ثبلؼىامل اْفوي ولكن ٍزقزظو ػ ً أقدي الؼىامدل اوقزظدبكَخ اقدؾ كون ينكدبه
ْق ُخ الؼىامل اْفوي قٍ روصُوقب ػ ً الؼىل خ.
-1انقوبع القُىك ػ ً الزغبهح الؼبل ُخ:
ثددلأد القُددىك ثؼددل الؾددوة الؼبل ُددخ الضبنُددخ رقوددغ مددن وؽددوح الؾ بَددخ وأطددجؾذ قددنه
الؼددىالي رؼز ددل ػ ددً الؼددوائت ال وكجددخ اددٍ ر ظددُي الزغددبهح واددٍ ػددل هػبَددخ الغددبد
( )GATTوري رؾقُا رقلد اٍ رؾوٌ الزغبهح اللولُخ اٍ ثؼغ ال غدبالد وقدل روردت ػ دً
ال وبوػدددبد ال زؼدددلكح اْؽدددوات الزدددٍ ر دددذ ادددٍ يؽدددبه الغدددبد رقودددُغ ادددٍ الؼدددوائت
الغ وكُخ ػ ً الَ غ الظ بػُخ اٍ الدلوق ال زقلمدخ مدن  % 40ػدبد 1940د يلدً أقدل مدن
 %10اٍ ال زىٍؾ ثؼل عىلخ ؽىكُدى ػدبد 1989د ؽُدش ث غدذ  %6ل رؾدبك اْوهوثدٍ و
 % 4.4ل ُبثبن  4.9ثبل بئخ ل ىالَبد ال زؾلح اْموَكُخ.
 -2الز ىه الظ بػٍ اٍ اللوق ال بمُخ وىَبكح ركبم هب مغ الَى الؼبل ُخ:
َؼل مب ؽققزد الدلوق ال بمُدخ مدن ن دى ادٍ الوزدوح الَدبثقخ والؾبلُدخ كوؽدل أقدي اٍْدجبة
ل ؼىل ددخ اقددل أهروددغ نظددُت كوق شددو لٍددُب اددٍ الوزددوح مددن  1988 – 1965مددن ال ددبرظ
الؼبل ٍ ال ؾ ٍ اوع بلٍ ل ؼبلي من  5ثبل بئخ يلً  20ثبل بئخ من ال برظ الظد بػٍ الؼدبل ٍ
من  10ثبل بئخ يلً  23ثبل بئخ وىاك نظُت الق بع الظ بػٍ من ال برظ ال ؾ دٍ اوع دبلٍ
اٍ اللوق ال بمُخ م قوؼخ اللفل واٍز ود اليَبكح اٍ الَكبن اٍ اللوق ال بمُدخ ث ؼدلق 2
ثبل بئخ ٍ ىَب.
 -3ركبمل أٍىا ال بق اللولُخ:
رؼزجو الؾوكخ اللولُخ لوأً ال بق مظهوًا أٍبٍُب من مظبقو الزكبمدل ال دبلٍ الدلولٍ
ك ب أن طىهح قنه الؾوكخ وكهعبرهدب ردورجؾ اهرجبؽدب وصُقدب ثودوع كودبتح اٍْدىا ال بلُدخ
اللولُخ ؽُش رؼل قنه اٍْىا قٍ الق بح الزٍ رزدلاا فدمق اْكواد ال بلُدخ ال قز ودخ ػجدو
مقز ددف كوق الؼددبلي ورددورٍ قددنه الزددلاقبد ثددُن الددلوق أو فددمق اٍْددىا ال بلُددخ اٍددزغبثخ
لمفزمت اٍ مؼلالد الوبئلح ػ ً اْكواد واْوػُخ ال قز وخ واُ ب ثُن اٍْدىا ال قز ودخ
ثبٍْىا ال قز ودخ ثبوػدباخ يلدً االفزمادبد ادٍ كهعدخ وأشدكبق الوقبثدخ ال وووػدخ ػ دً
رؾوكبد هأً ال بق.
 -4ىَبكح أق ُخ رلاقبد هأً ال بق القبص واالٍزض به اْع جٍ ال جبشو:
َىػددؼ رقوَددو أاددب اوقزظددبك الؼددبل ٍ 1997د الظددبكه ػددن ط د لو ال قددل الددلولٍ
وممشواد ىَبكح أق ُخ الزلاقبد هأً ال دبق القدبص واالٍدزض به اْع جدٍ ال جبشدو ابثزدلتا
مددن م زظددف الض بنُ ددبد ث دلأد رددلاقبد االٍددزض به اْع جددٍ ال جبشددو اددٍ أنؾددبت الؼددبلي اددٍ
اليَبكح.

 -5الزقلد الزك ىلىعٍ وانقوبع ركبلُف ال قل واالرظبالد:
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مكو  DOSIأن الزغُواد الزك ىلىعُخ أؽل مؾوكبد الؼىل خ وكنلم أكل ػ دً أق ُدخ
قددنا الؼبمددل وكوه الزقددلد الزك ىلددىعٍ اددٍ ال ىاطددمد واالرظددبالد ػ ددً رَددبهع ػ ُددبد
الؼىل خ ك ب أوػدؼ  Lipseyأن الزك ىلىعُدب الؾلَضدخ روردت ػ ُهدب انزقدبق ادٍ الد ظي ػجدو
اوقزظبكَبد الؼبل ُخ.

المطلب الثالث :مظاهر العولمة

َزوا أ جُخ الجبؽضُن وال ززجؼُن لز ىَو قنه الظبقوح ين ػلكًا من ال ظبقو ال زلاف دخ
وال زواث خ وال زوبػ خ اُ ب ثُ هب رز ُي أٍبًٍب:
 -1الضىهح الؼ ُخ الزك ىلىعُخ:
ين رك ىلىعُب ال ؼ ىمدبد قدٍ أؽدلصذ مودوىاد الز دىه الزك ىلدىعٍ وقدل أكٌ ر دىه
رك ىلىعُب ال قل واالرظبق ولغدبت ؽدىاعي الىقدذ ال َدباخ ثدُن مقز دف الج دلان ك دب ر دبمً
نقل الَ غ عد ًىا وثَدوػخ ثدُن أٍدىا مزغدبوهح كدلوق اورؾدبك اْوهثدٍ مدضمً وؽزدً ثدُن
اللوق الؼوثُخ وأٍىا كوق مغدبوهح ك دب ر دىهد وثَدوػخ وٍدبئل اورظدبق اولكزوونُدخ
ل قدددل الظدددىد والجُبندددبد مزؼددد خ الجوَدددل اولكزووندددٍ والودددبكٌ واالنزونُدددذ وشدددجكبد
اورظددبق الز ُوىنُددخ الؼبل ُددخ الَددوَؼخ وقددى مددب أرددبػ ل ظددبنغ وم ظ ددبد فلمُددخ أن رقددلد
أٍىاقًب أوٍغ وأكضو وٍ ؼ لشوكبد أن روكدي ثؼدغ ػ ُبرهدب ادٍ م قدخ مؼُ دخ مدغ رقدلَي
م زغبرهددب ػجددو اددووع رقزددبه مىاقؼهددب قددوة ػ مئهددب وكبنددذ شددجكخ اْنزونُددذ مددن أقددي مددب
أاوىر صىهح رك ىلىعُب ال ؼ ىمبد .وقل أطجؾذ مغبالد اٍزقلاد قنه الشجكخ ػلَلح.
اؼ دددً ال َدددىقُن وػدددغ رشدددكُ خ م زغدددبرهي وأٍددد بئهب وطدددىهقب وأٍدددؼبهقب وم بادددن
رىىَؼهب والزَهُمد وال قزونخ ثجُؼهب لغلة الؼ مت.
ورؼغ الج دى فدلمبرهب ال ظدواُخ وثوامغهدب اوازواػدُخ ورؼدغ ثىهطدبد اْوها
ال بلُخ ال زلاولخ وأٍدؼبهقب و ُدو ملدم مدن االٍدزقلامبد وثبلزدبلٍ ادإن صدىهح الزك ىلىعُدخ
ور ىه وٍبئل اوػمد ػجو القبهاد ثبْق به الظ بػُخ والؾبٍدجبد اِلُدخ عؼدل الؼدبلي ك د
ٍى واؽلح رقوَجًب (قوَخ طغُوح).
الزكزمد اوق ُ ُخ:
-2
م ددن أوافددو الق َددُ ُبد ثددلأد ثددىاكه الزكزددل اوق ُ ددٍ ثظهددىه الَددى اْوهوثُددخ
ال شزوكخ اٍ ػبد 1959د صي ركزل شدو لٍدُب " "ASEANادٍ ػدبد 1967د صدي م زدلي
الزؼددبون اٍِددُىٌ الجبكَددزبنٍ " "APECاددٍ ػددبد 1989د ابلَددى اْموَكُددخ الشددبم خ
" "NAFTAادددٍ ػدددبد 1994د صدددي ٍدددى "مُوكىٍدددىه" اْموَكُدددخ الغ ىثُدددخ ادددٍ ػدددبد
1995د وأؿ\د قنه الزكزمد اللولُخ شكل أٍىا مشزوكخ ر يع مهدب ع ُدغ قُدىك الزغدبهح
ورَىك الؾوَخ اٍ انزقبق الَ غ وهؤوً اْمىاق الؼبل ُخ.
االروبقُخ الؼبمخ ل زؼواخ والزغبهح :GATT
-3
اددٍ أثوَددل ػددبد 1994د أػ ددن قُددبد ال ظددبد الزغددبهٌ الؼددبل ٍ الغلَددل ؽُددش ثددلأ ر وُددن
االروبقُخ الؼبمخ ل زؼواخ الغ وكُدخ والزغدبهح "الغدبد" اػزجدبها مدن ثلاَدخ 1995د ورقؼدٍ
االروبقُددخ ثزؾوَددو رددلهَغٍ ىم ُددب ونىػُددب ل زغددبهح الؼبل ُددخ اددٍ الَ د غ والقددلمبد وال كُددخ
الوكوَخ وقدل أكي يثدواد قدنه االروبقُدخ ومدب رؼد ز مدن فودغ ردلهعٍ ل زؼوادخ الغ وكُدخ
وؽظددض االٍددزُواك يلددً اوٍددهبد اددٍ ػىل ددخ الزغددبهح واالٍددزض بهاد وعؼ هددب أََددو ػ دً
ن ب أٍىا اللوق اْػؼبت اٍ قنه االروبقُخ
4
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الزؾبلوبد اوٍزوارُغُخ لشوكبد ػ مقخ:
-4
لي َؼل رؾ ُل وروَُو الووص ومب رىعه مقز ف الشوكبد َز ت اقؾ م ظدىهًا مؾ ًُدب
أو يق ُ ُب .ثل أطجؼ ال ظىه الؼدبل ٍ ػدووهح أٍبٍدُخ .ين ػدووهح الزظدلٌ لزهلَدلاد
ال باَددخ الؼبل ُددخ ال رؼ ددٍ الَددؼٍ الؾضُددش الفزددوا أٍددىا أع جُددخ وقددل أطددجؼ ركددىَن
يٍزوارُغُبد رؾبلوُخ أؽل أقي ٍجل \لم.
وقل رؾىلذ شوكبد كجُوح أنهكهب الز باٌ من يٍزوارُغُبد الز باٌ يلدً يٍدزوارُغُبد
الزؾدددبلف والهدددلت ال وعدددى قدددى رق ُدددل رك ودددخ الز دددباٌ ورك ودددخ الجؾدددىس والز دددىَو ونقدددل
الزك ىلىعُب ثشكل م ووك ورؼيَي القلهاد الز باَُخ ل زؾبلوُن.
ومن أمض خ الزؾبلوبد رؾبلف "رىشُبنب" مغ "مىرىه وال" ادٍ طد بػخ ورَدىَا وٍدبئل
اورظبق اولكزوونُخ و"ٍُ زو" مدغ "اُ ُدجٌ" ادٍ طد بػخ شدوائؾ الوُدلَى وادٍ طد بػخ
الَُبهاد رؾبلف كل من "اىهك" مغ "مبىكا" و "ع واق مىصىهى" مغ "رىَىرب".
الشوكبد الؼبل ُخ:
-5
مدغ رياَدل االرغدبه نؾدى يكاهح الدم ؽدلوك عغوااُدخ "" Borderless management
ر ددبمٍ ظهددىه ورددوصُو الشددوكبد الؼبل ُددخ ثؼددل أن كددبن رىٍددغ الشددوكبد َوفددن طددىهح رؼددلك
ونشو الودووع ادٍ الَدى ال ؾ ُدخ ر دىه اْمدو لزؼدلك ونشدو الودووع القبهعُدخ ػبل ُدب ال
ٍُ ب مغ اللػي الوبئا النٌ قُور شجكبد ال ؼ ىمبد الؼبل ُخ والزغدبهح اولكزوونُدخ ورياَدل
ؽؼدددىه وردددوصُو وٍددد ىح الشدددوكبد مزؼدددلكح الغ َدددُبد والؼجدددوح ل قدددبهاد ػ دددً ال َدددبؽخ
الؼبل ُخ.
وقٍ شدوكبد َقدغ ال وكدي الوئَُدٍ لهدب ادٍ كولدخ ال قدو وردلَو ػ ُبرهدب ادٍ أٍدىا
مزؼلكح ػجو الؼبلي ثهلت االٍزؾىام ػ ً اوص ٍىقُخ مزياَلح.
ومن أمض خ \لم يكاهح شوكخ "ع واق مىردىهى" لووػهدب ثبوٍدك لهَخ وشدوكخ "نَدز خ"
أكجو شوكخ ػبل ُخ اٍ ط بػخ اْ نَخ الزٍ رجُغ م زغبد ادٍ أوهوثدب ُدو ر دم الزدٍ ٍدؼهب
اٍ الىالَبد ال زؾلح اْموَكُخ.
وأكي ر ددبمٍ ػ ُددبد الشددوكبد ال زؼددلكح الغ َددُبد والؼجددوح ل قددبهاد كددوكاح هئَُددُخ
ل ؼىل خ لَؼُهب افزُبه مىاقغ ل ظبنغ ونقبؽ لفوَن أو رىىع لهب اٍ أٍىا فبهعُخ.
-6

مؼبَُو الغىكح:

اددٍ ػددبد 1987د وػددؼذ ال ظ ددخ اللولُددخ ل ىاطددوبد القُبٍددُخ ) (ISOومقوقددب
ع ُف مىاطوبد قُبٍدُخ ػبل ُدخ اروقدذ كافدل ال غ ىػدخ اْوهوثُدخ ثشدكل فدبص والدلوق
الظ بػُخ الكجوي ثشكل ػبد لزىؽُلقب لكباخ ال زغبد مبػلا م زغبد الكهوثدبت وال زغدبد
الغنائُخ.
وقنه مىاطوبد يكاهح الغىكح ال ؼووادخ ثدبوَيو  9000أؽدل ال مشدواد ػ دً ػىل دخ
أنش خ اْػ بق ال ٍُ ب ثؼل أن أطجؾذ قدنه الشدهبكح وثَدوػخ قدلاب لشدوكبد ػلَدلح ؽدىق
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الؼبد رَؼً ْن رياوق أنش زهب اٍ أوهوثب أو ركزَدت ٍد ؼخ وشدهوح مزج ُدخ ل دلفل ػدبل ٍ
ل غىكح الشبم خ.
وقل ٍبهد ػلوي ٍؼٍ الشوكبد ل ؾظىق ػ ً قنه الشهبكح ػبل ُب كَدمػ ر باَدٍ
ك ب َزياَل ػلك الؼ مت النَن َشزوؽىن ؽظدىق ال ظ دبد الزدٍ َزؼدبم ىن مؼهدب ػ دً قدنه
الشهبكح وػدبلي الُدىد والغدل ََدؼً ْن ال رقجدل أٍدىاق يال م زغدبد (ٍد غ وفدلمبد) رقدلمهب
م ظ دبد رزىاادا نظ هدب مدغ مز جدبد نظدبد الغدىكح الؼدبل ٍ ) (ISO 9000كوؽدل ال ؼدبَُو
الوئَُُخ ل زجبكق الزغبهٌ الؼبل ٍ.
 -7ىَبكح ؽوكخ الزغبهح واالٍزض بهاد الؼبل ُخ:
وَ كن ر قُض ملم اُ ب َ ٍ:
 -1-7رياَل ؽغي الظبكهاد ػجو الؼبلي :ؽُدش أطدجؾذ ر ضدل  35ثبل بئدخ مدن ال دبرظ
اوع بلٍ الؼبل ٍ ثؼل أن كبنذ ر ضل  12ثبل بئخ اقؾ ػبد 2691د.
 -2-7رياَل ؽوكخ االٍزض بهاد الؼبل ُخ القبهعُخ :ا ضم قبد الُبثبنُىن ثشدوات الؼلَدل
من ال ظبنغ اٍ الىالَبد ال زؾدلح اْموَكُدخ وأوهثدب وملدم لديهع مدبنؼهي ادٍ الج دلان الزدٍ
رؼي أٍىاقهي.
 -3-7انوزددبػ ال د ظي ال بلُددخ الؼبل ُددخ :اقددمق الض بنُ ددبد والزَددؼُ ُبد مددن القددون
الؼشوَن ألغذ كضُو مدن كوق أوهوثدب الغوثُدخ والىالَدبد ال زؾدلح اْموَكُدخ ٍدقىت أٍدؼبه
الوبئلح وٍ ؼ قنا لكضُو من الج ى أن رغلة مَزض وَن أع ت أكضو قلمذ لهي أٍؼو ابئدلح
أػ ً .واٍ نوٌ الىقذ فووذ القُىك ػ ً ينشبت اووع لج ى أع جُخ وقكنا أطجؾذ الد ظي
ال بلُخ الؼبل ُخ أكضو انوزبؽب.

المبحث الثاني :أنواع وخصائص العولمة
المطلب األول :أنواع العولمة
لؼل من ال ززجغ ل ز ىهاد ال زمؽقدخ ل ؼىل دخ نمؽدظ نغدل أن ق دب مغ ىػدخ هئَُدُخ
من الزغُواد الؼبل ُخ الزٍ ؽلصذ ػ ً ن ب واٍدغ وال ز ض دخ ادٍ ال دى الَدوَغ ل ؼدبممد
الؾبلُخ اللولُخ وكنلم ال ى الَوَغ لمٍزض به اْع جٍ ال جبشو ) (FDIوثظدوخ ػبمدخ مدن
فمق الشدوكبد مزؼدلكح الغ َدُبد ورظدبػل الضدىهح الزك ىلىعُدخ وركبمدل نظدبد اورظدبالد
ثشدكل كجُدو ثبوػدباخ يلدً ركبمدل اٍْدىا ادٍ مغدبق الَد غ وال زومدل ادٍ قدنه الزغُددواد
الؼبل ُخ َكزشف ال قبة ػن أن الؼىل خ رزؾلك اٍ ندىػُن هئَُدُُن ق دب " الؼىل دخ اونزبعُدخ
أو ػىل خ اونزبط" و" ػىل خ مبلُخ" وَجلو أن من الؼووهٌ رىػُؼ كدل ندىع مدن فدمق
الزؾ ُل الزبلٍ:
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أ-ػىل دخ اونزدبط َ :مؽدظ أن ػىل دخ اونزدبط ردزي ثدلون وعدىك أىمدبد موٍدبوَخ ك دب
َؾلس ثبل َجخ ل ؼىل خ ال بلُخ ورزؾقدا الؼىل دخ ال بلُدخ ثلهعدخ كجُدوح مدن فدمق الشدوكبد
ال زؼلكح الغ َُبد ورزج ىه ػىل خ اونزبط من فمق ارغبقُن :
أ –1-االرغبه اْوق والقبص ثؼىل خ الزغبهح اللولُخ :
ؽُش َمؽظ أن الزغبهح اللولُخ ىاكد ثلهعخ كجُدوح فدمق ػقدل الزَدؼُ ُبد ؽُدش ث د
مؼلق الزغبهح اللولُخ ػؼوٍ ن ى ال برظ ال ؾ دٍ اوع دبلٍ الؼدبل ٍ اؼ دً ٍدجُل ال ضدبق ىاك
مؼلق الزغبهح الؼبل ُخ ثؾىالً  09ثبل بئخ ػدبد 1995د ثُ دب ىاك ال دبرظ الؼدبل ٍ ث َدجخ 5
ثبل بئخ اقؾ وثبل جغ ىاك نظُت الزغبهح الؼبل ُخ وَمؽظ أن الشوكبد ال زؼلكح الغ َُبد
قدٍ الزدٍ رقدف وهات ىَدبكح مؼدلق ن دى الزغدبهح الؼبل ُدخ ثقدىح ثبوػدباخ يلدً مشدبهكزهب ادٍ
ىَبكح ال برظ الؼبل ٍ وَؼبت يلً ملدم أن  90ثبل بئدخ مدن الزغدبهح الؼبل ُدخ كفدل ادٍ مغدبق
الزؾوَو.
أ -2-االرغبه الضبنٍ والقبص ثبالٍزض به اْع جٍ ال جبشو:
َمؽظ أن مؼلق ن ى االٍدزض به اْع جدٍ ال جبشدو ىاك ث ؼدلق أٍدوع وأكجدو مدن ىَدبكح
مؼلق ن ى الزغبهح الؼبل ُخ ؽُش كبن مؼلق ن دى االٍدزض به ال جبشدو َ ُدل ادٍ ال زىٍدؾ يلدً
ؽىالٍ  12ثبل بئخ فمق ػقل الزَؼُ ُبد وَوعغ ملدم ثبللهعدخ اْولدً يلدً كوه الشدوكبد
ال زؼلكح الغ َُبد اٍ يؽلاس ال يَل من الؼىل خ والزدٍ رؼ دل ثدلوهقب ػ دً فدىع ال يَدل
مددن الزؾبلوددبد اوٍددزوارُغُخ اُ ددب ثُ هددب وؽددلاس ال يَددل مددن ػىل ددخ الؼ ُددبد اددٍ مغددبق
الزك ىلىعُب واٍْىا .
ة -الؼىل خ ال بلُخ :
رؼزجو الؼىل خ ال بلُخ ال برظ اٍْبٍٍ لؼ ُدخ الزؾوَدو ال دبلٍ والزؾدىق يلدً مدب ََد ً
ثبالنوزبػ ال بلٍ م ب أكي يلً ركبمل واهرجبؽ اٍْىا ال بلُدخ ال ؾ ُدخ ثبلؼدبد القدبهعٍ مدن
فمق يلغبت القُىك ػ ً ؽوكخ هؤوً اْمىاق ومن ري أفند رزلاا ػجو الؾلوك لزظت ادٍ
أٍىا ال بق الؼبل ُخ ثؾُش أطجؾذ أٍىا هأً ال بق أكضو اهرجبؽب وركبمم .
َ كن االٍزلالق ػن الؼىل خ ال بلُخ ث مشوَن ق ب:
ة -1-ال مشو اْوق :
والقددبص ثز ددىه ؽغددي ال ؼددبممد ػجددو الؾددلوك اددٍ اٍْددهي والَ د لاد اددٍ الددلوق
الظ بػُخ ال زقلمخ ؽُش رشُو الؼ ُبد يلً أن ال ؼبممد القبهعُخ اٍ اٍْهي والَد لاد
كبنذ ر ضل أقل من  10ثبل بئخ من ال برظ ال ؾ ٍ اوع بلٍ اٍ قنه الدلوق ادٍ ػدبد 1980د
ثُ دب وطد ذ يلدً مدب َيَدل ػدن  100ثبل بئدخ ادٍ كدل مدن الدى .د .أ ) (USAوأل بنُدب ػدبد
1996د ويلددً مددب َيَددل ػددن  200ثبل بئددخ اددٍ اونَددب يَ بلُددب وك ددلا اددٍ نوددٌ الؼددبد ( أٌ
1996د).
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ة -2-ال مشو الضبنٍ :
والقبص ثلوه رلاوق ال قل اْع جٍ ػ ً الظدؼُل الؼدبل ٍ ادٍ اوؽظدبتاد رشدُو يلدً
مزىٍؾ ؽغي الزؼبمل الُىمٍ اٍ أٍىا الظوت اْع جدٍ واهروؼدذ مدن  020م ُدبه كواله
اٍ م زظف الض بنُ بد يلً ؽىالٍ  1.2روَ ُىن كواله ػبد 1990د وقى مب َيَل ػن 8.4
ثبل بئخ من االؽزُبؽُبد الؼبل ُخ لغ ُغ ث لان الؼبلي اٍ نوٌ الؼبد.

المبحث الثاني :خصائص العولمة
لؼل الزومل اٍ ال ؾزىي الوكدوٌ ثدل والزدبهَقٍ ل ؼىل دخ َكشدف ال قدبة ػدن ػدلك مدن
القظبئض الوئَُدُخ الزدٍ ر ُدي الؼىل دخ ػدن ُوقدب مدن ال ودبقُي اْفدوي ماد الزؾدىالد
الغنهَخ ولؼل أقي قنه القظبئض مب َ ٍ:
ٍُ .1بكح للُبد الَى والَؼٍ الكزَبة القلهاد الز باَُخ :
ؽُش َمؽظ أن أقي مب َ ُي الؼىل خ قٍ ٍُبكح للُبد الَدى واقزوانهدب ثبللَ قواؽُدخ
ثددلال مددن الش د ىلُخ وارقددبم القددواهاد اددٍ يؽددبه مددن الز باَددُخ واْمض ُددخ والغددىكح الشددبم خ
واكزَبة القلهاد الز باَُخ من فمق االٍزوبكح مدن الضدىهح الزك ىلىعُدخ وصدىهح اورظدبالد
وال ىاطدمد وال ؼ ىمددبد ورؼ ُددا ر ددم القددلهاد ال ز ض ددخ اددٍ اونزددبط ثوقددل رك وددخ م ك ددخ
وثوؽَن عىكح م ك خ وثوػ ً ينزبعُخ والجُدغ ثوٍدؼبه ر باَدُخ ػ دً أن َدزي كدل ملدم ادٍ أقدل
وقذ م كدن ؽُدش أطدجؼ الديمن أؽدل القدواهاد الز باَدُخ الهبمدخ الزدٍ َغدت اكزَدبثهب ػ دل
الزؼبمل اٍ ػل الؼىل خ.

.2

كَ بمُكُخ موهىد الؼىل خ :

ورزؼ ا كَ بمُكُخ الؼىل خ يما مدب روم دب أن الؼىل دخ رَدؼٍ يلدً يلغدبت الؾدلوك الَُبٍدُخ
والزوصُو ثقدىح ػ دً كوه اللولدخ ادٍ ال شدبؽ االقزظدبكٌ ثدل أن كَ بمُكُدخ الؼىل دخ َ كدن أن
نواقب أَؼب اُ ب ٍزَوو ػ د ال زدبئظ ؽدىق قؼدبَب ال دياع وهكوك اْاؼدبق ال ؼدبكح مدن قجدل
ال َددزوُل مددن اْوػددبع االقزظددبكَخ الؾبلُددخ ؽوبظددب ػ ددً مكبٍددجهب وارغددبه هكوك اْاؼددبق
الظبكهح ػن القبٍوَن من ر م اْوػبع وفبطخ من اللوق ال بمُخ اٍ ؽبلخ ركز هدب ل دلابع
ػددن مظددبلؾهب وَكشددف ػددن ملددم اددٍ القوَددت الؼبعددل لمعز ددبع الضبلددش ل ظ ددخ الزغددبهح
الؼبل ُخ اٍ .99/12
 .3رياَل االرغبه نؾى االػز بك اوقزظبكٌ ال زجبكق :
وَؼ دا قدنا االرغدبه نؾدى االػز دبك ال زجدبكق  Interdependenceمدب أٍدوو ػ د ػقدل
الزَدؼُ ُبد مدن اروبقدبد رؾوَدو الزغدبهح الؼبل ُدخ ورياَدل ؽوَدخ انزقدبق هؤوً اْمدىاق مدغ
وعىك الضىهح الزك ىلىعُخ وال ؼ ىمبرُخ ؽُش َزي اٍ ػل الؼىل دخ يٍدقبؽ ؽدبعي ال َدبابد
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ثُن اللوق القبهاد مغ مب َغُو ملم من رياَل اؽز دبالد يمكبنُدبد الزدوصُو والزدوصو ال زجدبكلُن
ويَغددبك نددىع علَددل مددن رقَددُي الؼ ددل الددلولٍ والددنٌ َددزي ث قزؼددبه رىىَددغ الؼ ُددخ اونزبعُددخ
وثقبطخ الظ بػُخ ثٍ أكضو من كولخ ثؾُش َزي رظ ُغ مكىنبد أٌ م زىط نهبئٍ ادٍ أكضدو
من مكبن واؽل.
َ ىٌ موهىد االػز بك ال زجبكق ػ دً مؼ دً رؼدبظي الزشدبثم ثدُن اْؽدوات ال زدبعوح
وَمكٌ قنا الزشبثم يلً ف ا ػمقخ اٍ ارغبقُن ثُن كل ث دل ولفدو أو ثدُن مغىػدخ وأفدوي
مددن الج ددل اددإن كبنددذ الزجؼُددخ اوقزظددبكَخ ر ددىٌ ػ ددً رددوصُو أؽددل اْؽددوات ػ ددً اِفددو
وثبلزبلٍ َكىن أؽلاق ب ربثؼب واْفو مزجىػب اإن االػز بك االقزظدبكٌ ال زجدبكق َؼ دٍ وعدىك
روصُو من كل من ال واُن ػ ً اِفو َكىن كمق ب ربثؼب واِفو مزجىػب اٍ نوٌ الىقذ.

.4

وعىك أن بؽ علَلح اٍ رقَُي الؼ ل اللولٍ :

ؽُددش رقَددي الؼىل ددخ ثىعددىك أن ددبؽ علَددلح مددن رقَددُي الؼ ددل الددلولٍ وقددل ظهددو ملددم
واػؾب اٍ ؽجُؼخ ال زظ الظ بػٍ ؽُش لي َؼل اٍ امكدبن كولدخ واؽدلح مه دب كبندذ قدلهرهب
النارُددخ أن ر قددل قددنا ال زددىط ث ووكقددب وين ددب أطددجؼ مددن الشددبئغ الُددىد أن نغددن الؼلَددل مددن
ال زغبد الظ بػُخ مضدل الَدُبهاد واْعهديح الكهوثبئُدخ والؾبٍدجبد اِلُدخ و ُوقدب ردزي
ثزغ ُغ مكىنبد اٍ أكضو من كولخ ثؾُش رقدىد كدل ويهاكح م هدب ثبلزقظدض ادٍ طد غ أؽدل
ال كىنبد اقؾ وَوعغ ملم يلً رؼبظي كوه الشوكبد ال زؼلكح الغ َدُبد ادٍ ػدل الؼىل دخ
ثبوػباخ يلً ؽلوس الضىهح الزك ىلىعُخ وال ؼ ىمبرُخ واالرظبالد.
ومن ق ب ظهود أن بؽ علَلح لزقَُي الؼ ل لي ركن مؼووت ومدن أق هدب ظهدىه رقَدُي
الؼ ل ثُن الج لان ال قز وخ اٍ نوٌ الَ ؼخ وأطجؼ من ال ولىت ثل من الغبلت ثبل َدجخ لؼدلك
كجُو من الَ غ االٍدزهمكُخ ال ؼ دوح واِالد أن رظهدو نودٌ الَد ؼخ ادٍ قبئ دخ الظدبكهاد
والىاهكاد ل وٌ الج ل.
.5

رؼبظي كوه الشوكبد مزؼلكح الغ َُبد :

رؼزجدو الشدوكبد ال زؼدلكح الغ َدُبد أؽدل الَد بد اٍْبٍدُخ ل ؼىل دخ اهدٍ ردمصو ثقدىح
ػ ً اوقزظبك الؼبل ٍ من فمق مب َظبؽت نشبؽهب اٍ شكل اٍدزض بهاد مجبشدوح مدن نقدل
الزك ىلىعُب والقجواد الزَىَقُخ واوكاهَخ وروكُل ظبقوح الؼىل خ.
وَؼبت يلً ملدم أن ر دم الشدوكبد الؼ مقدخ ماد اومكبنُدبد الز ىَ ُدخ الهبئ دخ ر ؼدت
كوه الؼبئل اٍ الضىهح الزك ىلىعُخ الزٍ نق ذ الون اونزبعٍ يلً أن َظجؼ ادن ينزدبعٍ كضُدف
ال ؼواخ وثبلزبلٍ اهٍ من قنا ال ظىه رؼ ا االرغبه نؾى الؼىل خ اوقزظبكَخ.
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.6

رياَل كوه ال مٍَبد اوقزظبكَخ الؼبل ُخ اٍ يكاهح الؼىل خ :

لؼل من القظبئض الهبمدخ ل ؼىل دخ رياَدل كوه ال مٍَدبد اوقزظدبكَخ الؼبل ُدخ ادٍ
يكاهح رؼ ُا الؼىل خ وفبطخ ثؼل انهُبه ال ؼَكو االشزواكٍ يلً روكُم اورؾبك الَدىاُبرٍ
ٍددبثقًب ورمشددٍ ال مٍَددبد اوقزظددبكَخ لهددنا ال ؼَددكو وينشددبت م ظ ددخ الزغددبهح الؼبل ُددخ
) (WTOاٍ أوق َ بَو ػبد 1995د وانؼد بد مؼظدي كوق الؼدبلي يلُهدب ومدن صدي اكز دبق
الؼ غ الضبلش من ممٍَبد ال ظبد اوقزظبكٌ الؼبل ٍ الزٍ ر ضل الؼىل خ أقي ٍ بر ثل قدٍ
الىلُدل الشدوػٍ لد وثبلزدبلٍ أطدجؾذ ق دب صمصدخ ممٍَدبد رقدىد ػ دً يكاهح الؼىل دخ مدن
فمق مغ ىػخ من الَُبٍبد ال قلَخ وال بلُخ والزغبهَخ ال دمصوح ادٍ الَُبٍدبد اوقزظدبكَخ
ل ؼظي كوق الؼبلي وقنه ال مٍَبد قٍ :
 ط لو ال قل اللولٍ وال َموق ػن يكاهح ال ظبد ال قلٌ ل ؼىل خ .
 الج م اللولٍ ورىاثؼ وال َموق ػن يكاهح ال ظبد ال بلٍ ل ؼىل خ .
 م ظ خ الزغبهح الؼبل ُخ وال َمولخ ػن يكاهح ال ظبد الزغبهٌ ل ؼىل خ .
ولؼل قُبد الؼىل خ ػ ً ر م ال مٍَدبد رؼزجدو مدن أقدي كػبئ هدب ؽُدش أطدجؼ ػ دً
اْقل ق ب نظبد مزكبمل ل ؼىل خ رؼ ــــل من فمل .

المبحث الثالث :أدوات العولمة وأثارها
المطلب األول :أدوات العولمة
.1

الشوكبد مزؼلكح الغ َُبد :

رؼزجددو الشددوكبد ال زؼددلكح الغ َددُبد قددٍ اْكاح اٍْبٍددُخ ل ؼىل ددخ وقددٍ شددوكبد
وثُدخ أ جهدب أموَكُددخ وقدنه الشددوكبد رزكدىن مدن ػددلك مدن الوددووع رزدىىع ػجدو أنؾددبت
ال ؼ ىهح والشوكخ الىاؽلح ر زظ م زغبد مز ىػخ رجلأ من أقدل شدٍت َؾزبعد اونَدبن يلدً
أكجو شٍت رؾزبع اللوق ورزَي قنه الشوكبد ثؼلد ر وكي اونزبط اٍ مكبن واؽل وثبلزبلٍ
اهٍ رَى ينزبعهب يلً ع ُدغ أنؾدبت الؼدبلي ازغدلقب رَدزقوط ال دبكح القدبد مدن كولدخ مؼُ دخ
ورؾىل يلً مبكح وٍُ خ اٍ ث ل لفو صي ر زغد ػ دً شدكل مدبكح نهبئُدخ ادٍ ث دل صبلدش ولهدنه
الشوكبد هؤوً أمىاق ػق خ رؼز ل ػ ُهب لزقىد ثهنه الؼ ُدبد ورَدز ُغ قدنه الشدوكبد
رؾوَم هؤوً أمىالهب اٍ أنؾبت الؼبلي ثؾوَخ ثوؼدل قدىانُن ؽوَدخ الزغدبهح الؼبل ُدخ وث دب
أن قنه الشوكبد رَؼً ل وثؼ أوال وأفُوًا اإنهب رؼدغ كدل ف دىؽ ينزبعهدب ومظدبنؼهب ادٍ
اللوق ال بمُخ الوقُوح ؽُش رىعل ٍى الؼ دل الوفُظدخ ثُ دب الدلوق ال زقلمدخ الزدٍ أٍَدذ
اُهددب قددنه الشددوكبد رؼددبنٍ مددن نَددجخ ث بلددخ موروؼددخ ورَددز ُغ قددنه الشددوكبد أن رَددؾت
اٍزض بهارهب من ث دل ندبد يلدً لفدو اُوقدل ثدنلم لالت الؼ دبق وظدبئوهي اُغدوت ملدم الج دل ادٍ
الج بلخ والوقو.
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وقنه الشوكبد رقىد الُىد ثؼ ُبد انلمبط ػق خ رزوٌٍ ػ ً يصوقدب شدوكبد أكجدو
وأكجو ورَُ و ػ ً اٍْىا والجشو ا بما َ ؼهب اكل شٍت مؼجل أمبمهب.
.2

الضىهح ال ؼ ىمبرُخ :

عبتد الضىهح ال ؼ ىمبرُخ كز ىه ندزظ ػدن الضدىهح الظد بػُخ الزدٍ كبندذ قج هدب وقدل
ٍبكد قنه الضووح مز ض خ اٍ "اْنزونُذ" اٍ يػ بت ؽوكخ الؼىل خ كاؼدخ قىَدخ ٍدبق ذ ادٍ
انزشددبهقب وملددم ثَددجت ٍددوػخ اورظددبالد وٍددهىلزهب وٍددوػخ الؾظددىق ػ ددً ال ؼ ىمددخ
ورىاوقب ا ضم ََز ُغ من اٍ الشو أن َزك ي مدغ مدن ادٍ الغدوة مجبشدوح وأن َدواه ادٍ
نوٌ الىقذ لُ جا القىق القبئل ثون الؼبلي أػؾً قوَخ كىنُخ طغُوح.
اقدددل نغدددل ادددٍ اْنزونُدددذ أالت الدددلوهَبد وال غدددمد والكزدددت وال ىاقدددغ الضقباُدددخ
والزؼ ُ ُخ وال ىاقغ الزبثؼخ ل مٍَبد والشوكبد وال ظ بد الؾكىمُخ واْاواك ادٍ رغ دغ
أقددل مددب َقددبق ػ دد أندد هقُددت ػغُددت يال أن فجددوات اْنزونُددذ َقىلددىن أن رك ىلىعُددب
اْنزونُددذ ال رددياق اددٍ ؽددىه ال وىلددخ وأنهددب لددي رؾقددا أكضددو مددن  05ثبل بئددخ رقوَجددب مددن
اومكبنُبد الكبم خ اُهب.
مالحظة :رؼزجو ثؼغ ال زغبد وال مٍَبد اْموَكُخ همىىا ل ؼىل دخ مضدل ثَجَدٍ
كىكبكىال وٍ َ خ م بػي مبكلونبلل وك زبكٍ … الـ.

 .3ال مٍَبد وال ظ بد اوقزظبكَخ الؼبل ُخ :
وقى مب َزغ ً اُ ب ر غ ث ثؼدغ ال ظ دبد اللولُدخ الج دم الدلولٍ ل نشدبت والزؼ ُدو
وط لو ال قل اللولٍ وم ظ خ الزغبهح الؼبل ُخ  WTOالزٍ أنشئذ ػدبد  1995ك دب ٍدجا
ومكونب والزدٍ َ كدن اػزجبهقدب القدىح الؼدبهثخ ل ؼىل دخ اوقزظدبكَخ اقدل أطدجؼ قدنا الضدبلىس
ث ضبثدخ للُدخ الدزؾكي والزىعُد لمقزظدبك الؼدبل ٍ ولؼدل مدب َدل لؼ دً ملدم مدب أػ دي ػ د مدلَو
م ظ خ الزغبهح الؼبل ُخ ؽُن طوػ قبئمً :ين ب نكزت كٍزىه يقزظبك ػبل ٍ واؽل .

المطلب الثاني :أثار العولمة
 .1أصبه الؼىل خ ال برغخ ػن اروبقُخ عىلخ أوهعىاٌ لزؾوَو الزغبهح:
ين ر وُددن اروبقُددخ عىلددخ أوهعددىاٌ ٍددىت َ ددزظ ػ ُ د ىَددبكح اددٍ الزغددبهح واالٍددزض به
والددلفل والوابقُددخ ل ددلوق ال بمُددخ وملددم ليَددبكح يمكبنُددبد كفىلهددب أٍددىا الؼددبلي ال زقددلد
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ثبوػدباخ يلددً رؼيَددي الكودبتح ثَددجت يلزددياد ر ددم الدلوق ثزؾوَددو رغبهرهددب القبهعُددخ ولكددن
ٍززوبود ال كبٍت الزٍ رؾظل ػ ُ كل كولخ من اللوق ال بمُخ.
كنلم رؾظل الدلوق ال بمُدخ ػ دً مكبٍدت مضدل رؾَدُن القىاػدل الزدٍ رؾكدي االٍدزض به
والزغبهح من فمق اوطمػ وال مٍَبرٍ اٍ اللوق ال بمُخ.
ثبوػباخ يلً ىَبكح ال باَخ الؼبل ُدخ الزدٍ ٍدى رؼزدوع الدلوق ال بمُدخ ٍدىات كافدل
أٍىاقهب أو اٍ اٍْىا القبهعُخ.
 .2أصبه الؼىل خ ال بلُخ :
ظهود الؼىل خ ال بلُخ نزُغخ رؾوَو اٍْىا ال بلُخ ادٍ كدل الدلوق اقدل قبمدذ الدلوق
ال بمُخ ثإلغبت القُىك ػ ً الزلاقبد ال بلُخ ػجو الؾلوك وأطجؾذ الدلوق ال بمُدخ أكضدو ركدبمم
مغ ال ظبد ال بلٍ الؼبل ٍ وقل كػدي قدنا الزىعد الؼدبل ٍ ادٍ يؽدبه اروبقُدخ عىلدخ أوهعدىاٌ
لزؾوَو الزغبهح اٍ القلمبد ال بلُخ وال ظواُخ.
وَ كن أن َزورت ػ ً ردلاقبد هؤوً اْمدىاق الىاؽدلح الزقوُدف مدن مشدك خ الز ىَدل
القبهعٍ ل لولخ ولكن ؽغي الزلاقبد َ كن أن َمصو ثشكل ٍ جٍ ػ ً االٍزقواه الك ٍ.
 .3أصو الؼىل خ ػ ً االٍزض به اْع جٍ :
ؽقددا االٍددزض به اْع جددٍ ال جبشددو مؼددلق ن ددى ث د ػددؼف مؼددلق ن ددى ال ددبرظ ال ؾ ددٍ
الؼدبل ٍ ثُ دب رغدبوى ادٍ الض بنُ دبد أهثؼدخ أػدؼبت مؼدلق ن دى ال دبرظ ال ؾ دٍ اوع دبلٍ
وأٍددز و ن ددى االٍددزض به اْع جددٍ ال جبشددو اددٍ أوائددل الزَددؼُ ُبد وث د االٍددزض به ػددبد
1996د ؽىالٍ  350م ُبه كواله ثيَبكح قلهقب  10ثبل بئخ ػبد 1995د.
ك ددب أن د ق ددب ػىامددل أفددوٌ مه ددخ رؼ ددل ػ ددً عددلة االٍددزض به اْع جددٍ ال جبشددو
ورش ل قنه الؼىامل:
االٍزقواه الَُبٍٍ واٍْىا ال ؾ ُخ وأٍىا الزظلَو .ال ظبد الزشوَؼٍ والج ُخ االنك بشُخ وهأً ال بق الجشوٌ وال ظبد ال بلٍ وال ظواٍوكوبتح وؽغي الق بع القبص ورىااو اْمبن الشقظٍ .
ك ددددب أن انقوددددبع رك وددددخ الؼ ددددل لددددي رؼددددل كوُ ددددخ لغددددنة االٍددددزض به اْع جددددٍ
ال جبشو ابل َددزض و َهددزي ثظددوخ أٍبٍددُخ ثبونزبعُددخ وَزىعد ؽُددش َز زددغ اونزددبط ثددبلغىكح
وال ؼبَُو والَؼو الؼبل ٍ.
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 .6ورؼزجدددو الشدددوكبد ال زؼدددلكح الغ َدددُبد مؾدددو الؼىل دددخ والزدددٍ رَدددهي ادددٍ ردددلاا
االٍزض به ال جبشو ك ب رؼزجو مظلهًا ل قل ال ؼواخ الو ُخ واوكاهَدخ والز ظُ ُدخ وملدم مدن
فمق الزلهَت ورىاُو الؼ بلخ ال زقظظخ .

.4

أصو الؼىل خ ػ ً الغهبى ال ظواٍ :

ل ؼىل خ روصُو ػ ً الغهبى ال ظواٍ اٍ أٌ كولخ من كوق الؼبلي ونشدُو م دن الجلاَدخ
أن اِصدبه اوقزظدبكَخ ل ؼىل دخ ػ دً الغهددبى ال ظدواٍ قدل ركدىن يَغبثُدخ وقدل ركدىن ٍد جُخ
ورظددجؼ ال ه ددخ ال قددبح ػ ددً ػددبرا القددبئ ُن ػ ددً يكاهح الغهددبى ال ظددواٍ قددى رؼظددُي
اوَغبثُبد ورق ُل اِصبه الَ جُخ وَ كن رىػُؼ أقي اِصبه اُ ب َ ٍ:
 يػددبكح قُك ددخ طد بػخ القددلمبد ال ظددواُخ:ؽُش رىٍددؼذ مَددبؽخ ون ددب أػ بلهددب
ال ظواُخ وأطجؾذ رقىد الج ى ثقلمبد مبلُخ ومظواُخ لي رقي ثهب من قجل .
 الزؾددىق يلددً الج ددى الشددبم خ :وقددٍ ر ددم الكُبنددبد الزددٍ رَددؼً كائ ددب يلددً ر ىَددغ
مظبكه الز ىَل والزىظُف ورؼجئخ أكجو قله م كن من ال لفواد اٍ كباخ الق بػبد .
 االنلمبط ال ظواٍ :لؼل مدن أقدي اِصدبه اوقزظدبكَخ ل ؼىل دخ مدب َؾدلس ؽبلُدب مدن
مىعخ انلمبعبد مظواُخ ثُن الج ى الكجُوح والظغُوح نوَهب وملم ثلااغ ال ى والزىٍغ
وىَبكح الوثؾُخ وكااغ ىَبكح القلهح ػ ً ال باَخ الؼبل ُخ .
 فظقظدددخ الج دددى  :وقدددٍ مورج دددخ ثشدددكل ػدددبد ثظدددبقوح القظقظدددخ الؼبل ُدددخ
ورز قض أقي كوااغ فظقظخ الج ى اٍ الزؾلَبد الزٍ رىاع الؼ ل ال ظواٍ .

المبحث الرابع :تأثير العولمة على اقتصاديات الدول النامية:
المطلب األول :انعكاسات العولمة على الدول النامية
اىكاكد أق ُخ اللوق ال بمُخ اٍ الؼشوَخ اْفُوح وأطجؾذ ر ؼت كوها أكضو ؽُىَخ اٍ
االقزظبك الؼبل ٍ ه ي انقوبع أٍؼبه الؼلَل من ال ىاك اْولُخ الزٍ رؼز ل ػ ُهب اٍ
الؾظىق ػ ً الؼ خ الظؼجخ .يم اٍزقج ذ  %24من مغ ىع الىاهكاد الؼبل ُخ ٍ خ
 1994وٍبق ذ ة %17من مغ ىع الظبكهاد الؼبل ُخ .وقنه اْهقبد موشؾخ لمهروبع
اٍ الؼشوَخ القبكمخ ة %6و % 5ػ ً الزىالٍ و ارَؼذ الؼلَل من أٍىاقهب ال بلُخ من
ؽُش ػلك اْوها ال بلُخ وؽغي اوطلاهاد و االٍزض بهاد اْع جُخ .لهنا اإن َ زظو أن
ركىن الؼىل خ ال بلُخ و الزكبمل ال بلٍ ل لوق ال بمُخ مغ ال ظبد ال بلٍ الؼبل ٍ اٍ طبلؼ
اللوق ال بمُخ و ال زقلمخ ػ ً ؽل ٍىات فبطخ وأن الزقبهَو الظبكهح ػن ط لو ال قل
اللولٍ رمكل ثون مؼلق ال ى ل ؼلَل من كوق الؼبلي الضبلش موروغ نَجُب م ب ىاك اٍ ؽ جهب
ػ ً م زغبد اللوق الظ بػُخ .ومغ ملم رجقً لؼىل خ لصبه ٍ جُخ ػ ً اللوق ال بمُخ نىعي
أق هب اُ ب َ ٍ:
أ -عىلمت المديىويت الخبرجيت :
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اك ب قى مؼووت ثلأد أىمخ اللَىن القبهعُخ للوق الغ ىة اٍ ال ظف اْوق من ػشوَخ
الض بنُ بد (ال كَُم أود  )1982مغ ىَبكح ر م اللَىن وفلمبرهب يلً كهعخ أن الؼلَل
من اللوق ال لَ خ أطجؾذ ػبعيح ػن رَلَلقب .يم ث غذ ر م اللَىن  700م ُبه كواله أو
مب َؼبكق  % 3.2من ال برظ اللاف ٍ القبد لز م اللوق (مقبثل  % 1.3اٍ م زظف
الَجؼُ بد).
و مغ مىعخ اوَلاػبد ال بلُخ الزٍ ػبشهب الؼبلي ال ز ىه اٍ الؼشوَخ ال زلح ثُن م زظف
الَجؼُ بد و مزظف الض بنُ بد اقل ػ لد الج ى الغوثُخ(ل زؼبون مغ ثُىد الَ َوح
ال زقظظخ) يلً رؾىَل اللَىن القبهعُخ ل لوق ال بمُخ يلً أوها مبلُخ رزلاوق اٍ
اٍْىا ال بلُخ الؼبل ُخ شونهب اٍ ملم شون أَخ أكاح مبلُخ ػبكَخ.
ة -اوهيبر اطسىاق المبليت:
لقل مود اٍْىا ال بلُخ الؼبل ُخ ثبلؼلَل من االنهُبهاد الزٍ انؼكَذ ٍ جب ػ ً االقزظبك
الؼبل ٍ ولى لوزواد قظُوح نَجُب اٍ ثؼغ الؾبالد .اشهلد ر م اٍْىا أوق انهُبه اٍ
 1929ؽُش أوطل  5000ث م يلً اوامً و أ و االقزظبك الؼبل ٍ اُ ب ػوت
ثبلكَبك الؼظُي ػ ً الو ي من ػلد وعىك اهرجبؽ ثُن اٍْىا ال بلُخ الؼبل ُخ لننا  .ك ب
أاب الؼبلي اٍ أكزىثو  1987ػ ً انهُبه ػ ُف لفو ك ف الؼبلي فَبهح مقلاهقب 2000
م ُبه كواله( % 40م هب اٍ الجىهطبد اْموَكُخ وؽلقب) اٍ أٍبثُغ مؼلوكح ر ذ قنا
االنهُبه اْفُو انهُبهاد طغُوح أفوي مضل ملم النٌ ؽلس اٍ أكزىثو  1989و فَود
ػ ً يصوه الجىهطبد الؼبل ُخ ؽىالٍ  200م ُبه كواله و ملم النٌ ؽلس اٍ  22و23
عبنوٍ  1990و ك ف ؽىالٍ  20م ُبه كواله.
لقل ٍبػل االهرجبؽ الشلَل ثُن اٍْىا ال بلُخ الؼبل ُخ أٌ الؼىل خ ال بلُخ ػ ً
انزقبق ػلوي االنهُبه من ثىهطخ يلً أفوي و من كولخ ْفوي اٍ أوقبد قُبٍُخ يلً
كهعخ أن رلثلة أٍؼبه أٍهي ر م الجىهطبد كبن مزيام ب رقوَجب .از م الجىهطبد مورج خ
ثشجكبد ارظبق مز ىهح رَ ؼ لهب ثبلؾظىق ػ ً ال ؼ ىمبد ػن ثؼؼهب الجؼغ اٍ
الىقذ الوؼ ٍ ك ب رزلاوق الؼلَل من اْطىق ال بلُخ ال ظلهح اٍ كوق أفوي اٍ ر م
اٍْىا م ب َيَل من اهرجبؽهب و ػىل زهب.
و ػ ً الو ي من قنه الَ جُبد و ُوقب اإن الؼىل خ ال بلُخ ال رق ى من ثؼغ الغىانت
اوَغبثُخ نىعي أق هب اُ ب َ ٍ:
 -1تدفق رؤوس اطمىال اطجىبيت:
أكي الوثؾ ثُن اٍْىا ال بشئخ و أٍىا اللوق ال زقلمخ يلً ىَبكح الزلاقبد ال بلُخ نؾى
اللوق ال بمُخ .اجُ ب رواوؽذ ر م الزلاقبد ثُن 10و  20م ُبه كواله ٍ ىَب فمق ػقلٌ
الَجؼُ بد و الض بنُ بد (أو مب َؼبكق  %1من ال برظ ال ؾ ٍ اوع بلٍ) اهروؼذ يلً
63م ُبه ٍ خ  1990ووط ذ يلً  120م ُبه كواله ٍ خ  .1991و اهروؼذ ثؼل ملم
ثبنزؼبد لزظل يلً  280م ُبه كواله ٍ خ ( 1997أو مب َؼبكق  % 4من ال برظ ال ؾ ٍ
اوع بلٍ) لز قوغ ثؼل ملم يلً  243م ُبه كواله ٍ خ  1998ثَت اْىمخ الزٍ مود
ثهب اٍْىا ال بلُخ ال بشئخ .قنا من نبؽُخ االٍزض به اٍ اْكواد ال بلُخ ال زبؽخ اٍ ر م
اٍْىا  .و ل زنكُو و ك ب عبت اٍ ال قلمخ رىػف الجىهطبد الؼبل ُخ مجبل ػق خ
رقله ة 18000م ُبه كواله (ٍ خ .) 1994
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أمب من نبؽُخ االٍزض بهاد ال جبشوح اٍ اللوق ال بمُخ (فمت أوهثب الشوقُخ) اقل
اىكاكد ثؾىالٍ  ٍ % 30ىَب فمق الوزوح  1992 -1987مقُ خ ثبللوالهاد الغبهَخ.
واهروؼذ ؽَت يؽظبئُبد الج م الؼبل ٍ من 10ممَو كواله ٍ خ  1985يلً  37م ُبه
كواله (ٍ خ .) 1994
و ػ ً الو ي من الوىائل الزٍ ع جزهب ر م االٍزض بهاد يال أن َؼبة ػ ُهب مُيح
الزوكُي أٌ أنهب واعهذ يلً ػلك مؾلوك علا من الج لان ال بمُخ(أنظو الغلوق القبكد).
ا ضم اٍزوصود  5أو  6كوق اقؾ اٍ مؼؼي ر م االٍزض بهاد ٍ خ  1992وقٍ :
الظُن ال كَُم اْهع زُن مبلُيَب و ربَمنل .و فمق صمس ٍ ىاد اقؾ (-1991
 ) 1993اٍزوبكد الظُن لىؽلقب من  40م ُبه كواله من ر م االٍزض بهاد .
علوق هقي ( :)1رلاا االٍزض بهاد ال جبشوح نؾى اللوق ال بمُخ فمق الوزوح 92 -1987
 %مه المجمىع
92 -1991
89 -1987
السىىاث
92 -1987
المىبرق
 البلدان اإلفريقيت6
4.3
5.1
المحبذيت لصحراء.
5
3.4
4.1
3
3.4
 ياوَقُب الش بلُخ2.1 .2
1.5
 الشو اْوٍؾ1.2 . ع ىة لٍُب.43
45.6
21.2
36
34.6
 الشو اْقظً20.9 .5
7.5
 أموَكب المرُ ُخ0.3 . أهوَب الشوقُخ.100
100.3
مجمىع الدول الىبميت 54.9
الج م الؼبل ٍ علاوق اللَىن الؼبل ُخ  1994الىاهكح اٍ ()Adda J, T1, 1998,p.85
ة -عىلمت اطسىاق المبليت الىبشئت:
لقل ري هثؾ الؼلَل من اٍْىا ال بلُخ الزبثؼخ ل لوق ال بمُخ ثبل ظبد ال بلٍ الؼبل ٍ ال ٍُ ب
اٍْىا اٍُِىَخ اثزلات من أوائل الزَؼُ بد ابْاواك وال مٍَبد اٍ ر م الج لان
َقوػىن وَقزوػىن وَزلاولىن اْوها ال بلُخ اٍ مقز ف اٍْىا ال بلُخ الؼبل ُخ
اؾزً مُيانُبد ممٍَبرهي ال بلُخ والج كُخ رؾزىٌ ػ ً أطىق وفظىد مقىمخ لؼ ىالد
مقز وخ ن كل قنا ثبوػباخ يلً انوزبػ ر م اٍْىا ػ ً هاً ال بق اْع جٍ ٍهل رىع
اكفبه ػبل ٍ مؼزجو يلً ر م ال قخ من الؼبلي م ب عؼ هب رجوى كق ت اقزظبكٌ ومبلٍ ل
وىن اٍ االقزظبك الؼبل ٍ ك ب ٍبػل رىاو أٍىا ر م اللوق ػ ً مَزىي ػبق من
الزك ىلىعُب ووٍبئل االرظبق الؾلَضخ ػ ً اوٍواع اٍ ػىل زهب ن نوٌ الشٍت رقوَجب
َ كن أن َقبق ػن الؼلَل من اٍْىا ال بلُخ ال زىاعلح اٍ أموَكب المرُ ُخ ك ب اٍزوبك كل
من الشو الىٍؾ وأوهثب الشوقُخ من قنا الزىع ثلهعبد مقز وخ لزلػُي قُبك هب ورؾَُن
رَُُوقب ور جُا يعواتاد ورق ُبد هاؼذ من كوبترهب .
أمب الغيائو ثبػزجبهقب الج ل ال غبهثٍ اْقي من ؽُش اومكبنُبد ال بكَخ ٍؼخ الَى
وكجو الشوكبد ابن ثونبمغهب ال زؼ ا ثبلقىطظخ مبىاق اٍ ثلاَز وأن الجىهطخ لي
ر ا اؼ ٍ يال ٍ خ  1999ثإطلاه ورجبكق ٍ لاد الشوكخ الىؽ ُخ ل ؾووقبد
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( )SONATRACHالزٍ ر ك ذ ثىاٍ زهب من ع غ 5ممَُو كَ به ورَغُل شوكزٍ
مغ غ هَبع ٍ ُف(  )ERIADال ز ُخ يلً ق بع الظ بػبد الغنائُخ وطُلاق
( ) SAIDALال زقظظخ اٍ ط بػخ ورَىَا اْكوَخ ثبلزق ٍ ػن  % 20من هأٍ بق
كل م ه ب واٍ انزظبه رقُُل الشوكخ الضبلضخ ( ا ل اْوهاٍٍ ) من ق بع القلمبد والج م
القبهعٍ الغيائوٌ من الق بع ال بلٍ وال مٍَخ الىؽ ُخ ل زغبد الكهووكُ ُبئُخ من
الق بع الظ بػٍ ثبلزق ٍ ػن  % 20أَؼب من هأً مبلهب رجقً الَى ال بلُخ
الغيائوَخ فبطخ الجىهطخ ػُقخ ومؾلوكح االفزُبهاد ٍىات ثبل َجخ ل َزض وَن
الىؽ ُُن أو اْعبنت.
المطلب الثاني :البلدان النامية ومواجهة تحديات العولمة
َزورددت ػددن الؼىل ددخ اوقزظددبكَخ ىَددبكح االػز ددبك االقزظددبك ال زجددبكق ثددُن كوق الؼددبلي
ولنلم اإن اللوق ال بمُخ وفبطخ الدلوق اْقدل ن دىا رىاعههدب ظدووت ثبلغدخ الظدؼىثخ ومدن
ثُ هدب انقودبع هطدُل هأً ال دبق الجشدوٌ وػدلد ردىااو الج ُدخ اٍْبٍدُخ وػدلد االٍدزقواه
الَُبٍٍ ثبوػباخ يلً اهروبع مَزىَبد اللَن القبهعٍ اْمو النٌ رورت ػ ُ ػدلد قدلهح
اٍزوبكح قنه اللوق من الؼىل خ ومن قنه الؼىامل أَؼب ػؼف عبنت الؼوع واػز بك قدنه
الددلوق ػ ددً ٍ د ؼخ أو ٍ د ؼزُن اددٍ الزظددلَو ثبوػددباخ يلددً الزق جددبد الزددٍ ر قددض ثوٍددؼبه
طبكهاد اللوق.
ك ب أن قنه الدلوق رؼدبنٍ مدن طدؼىثخ عدنة االٍدزض به اْع جدٍ ال جبشدوح نزُغدخ ػدلد
اٍددزقواه الجُئددخ االقزظددبكَخ الك ُددخ وػددلد رددىااو هأً ال ددبق الجشددوٌ والؼ بلددخ الو ُددخ
ثبوػباخ يلً ػلد رىااو الج ُخ اٍْبٍُخ ثدل أن الدلوق اْاوَقُدخ الىاقؼدخ ع دىة الظدؾوات
قل رلقىهد أوػبػهب ؽزً قبهثذ مَزىي الجوً وقل رؾزدبط يلدً ؽدىلٍ  30يلدً ٍ 40د خ
ؽزً رَدزوعغ مَدزىَبد ال ؼُشدخ الزدٍ كبندذ ػ ُهدب م دن ثلاَدخ االٍدزقمق ومدن ردي اإند يما
أهاكد اللوق ال بمُخ مىاعهخ رؾلَبد الؼىل خ ا ن الؼووهٌ أكد رؾقا اللوق االٍدزقواه
اٍ الَُبٍبد االقزظبكَخ الك ُخ اْمو النٌ َؼيى الضقخ الزٍ رشغغ االٍزض به ال ؾ ٍ وردلاا
هأً ال بق اْع جٍ يلً اللافل.
ول ىاعهخ رؾلَبد الؼىل خ َغت أن رقىد قنه اللوق ثيَبكح كهعدبد الزؼدبون والز َدُا
اُ ب ثُ هب اُ كن أن رقىد مضم اللوق ال ز باَخ ػ ً عدنة االٍدزض به اْع جدٍ ثبلز َدُا اُ دب
ثُ هب اٍ قنا ال غبق.
وكنلم اٍ مىاعهخ الزكزمد االقزظبكَخ اْفوي ك ب َ كن مىاعهخ قنه الزؾلَبد مدن
فددمق يقبمددخ نددىع مددن أنددىاع الزكزددل االقزظددبكٌ اُ ددب ثددُن الددلوق ال بمُددخ كىٍددُ خ لز َددُا
الَُبٍدبد اُ دب ثُ هدب ولغدنة ال يَدل مدن االٍدزض بهاد نظدوًا ْق ُدخ اٍْدىا الكجُدوح ادٍ
عنة االٍزض بهاد ثغبنت الؼىامل اْفوي
الخاتمة:
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وفمطخ القىق ثؼل أن انزهُ ب من اٍزؼواع أثوى ال ظبقو االقزظبكَخ ل ؼىل دخ قدى القدىي
اللاػُددخ ل ؼىل ددخ واللاػُددخ لهددب ين ددب رَددزهلت يىالددخ الؾددلوك اوق ُ ُددخ والقددُي الىؽ ُددخ الزددٍ
رووػددهب الددلوق لكددٍ رغؼددل مددن الؼددبلي ك د ٍددبؽخ ل ؼددت ملددم اؼددم ػددن انوواكقددب وؽددلقب
ثزقوَو قىاػل ال ؼجخ واقب ل دب رز زدغ ثد قدٍ مدن قدلهاد ومهدبهاد ثبٍْد ىة الدنٌ رغُدله
ثؾُش رممن ل وَهب الوىى ػ ً م باَُهب النَن اوع ػ ُهي أن َ ؼجىا ادٍ لؼجدخ لدن َوثؾدىا
اُهب وواقب لقىاػل رزؾُي لووَا ػ ً ؽَبة اوَا لفو .
وقى مب ث جو م ن الجلاَخ ثون ال جبهاح ٍزكىن ُو مزكبائخ وث جُؼخ الؾبق اإن نزُغخ مضدل قدنا
ال جبهاح ركىن مؾَىمخ مَجقًب.
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