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ملخص البحث

ٌستحوذ موضوع العولمة االقتصادٌة على جانب وافر من اهتمام االقتصاادٌٌن
ومتخذي القرارات فاً كال دول العاالم حٌاث أن تحرٌار التجاارل العالمٌاة وأساوا
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النقد ورأس المال تعتبر من أبرز المحددات الرئٌساٌة لنماو وتنمٌاة الادول والتا ٌر
على رفاهٌة مواطنٌها االقتصادٌة واالجتماعٌة.
وفً هذا البحث نسلط األضواء على أ ر العولمة االقتصادٌة على اقتصادٌات دول
العالم اإلسالمً ،وذلك من خالل المحاور اآلتٌة :
أولا  :المكاسااب التااً ٌمكاان أن تحققهااا دول العااالم اإلسااالمً ماان االناادما فااً
العولمااة االقتصااادٌة متم لااة فااً  :سااهولة دخااول منتجاتهااا للااى أسااوا الاادول
المتقدمة – االستفادل من تحرٌر التجارل فً تقنٌاة المعلوماات –التا ر بابعض
المفاااهٌم اإلٌجابٌااة فااً مجااال حقااو اإلنسااان ،حا تقرٌاار المصااٌر – حماٌااة
البٌئة ،تحجٌم الفساد اإلداري والسٌاسً .
ثانيا ا  :اآل ار السلبٌة المتوقعة لتحرٌر االقتصاد العالمً متم لة فً  :تكارٌس عادم
العدالة فً توزٌا المكاساب المت تٌاة مان تحرٌار التجاارل الدولٌاة -زٌاادل حادل
األزماات المالٌاة بسابب تزاٌاد تحرٌاار األساوا المالٌاة والنقدٌاة -تقلااٌص دور
ومفهوم الدولة القومٌة – التخاو مان هٌمناة ال قافاة الةربٌاة ،زٌاادل معادالت
البطالة.
ثالثاً  :سبل مواجهة اآل ار السلبية للعولمة االقتصادٌة  :وتتم ل فً جهود الابالد
اإلسالمٌة على المستوى القطري واألممً لتحقٌ انادما فعاال ولٌجاابً فاً
االقتصاد العالمً ،وتتم ل أهم هذه السبل فً :
 . 1زٌاادل القادرل التنافساٌة االقتصاادٌة للاادول اإلساالمٌة مان خاالل االهتمااام
بإفساح المجال أماام القطااع الخااص  ،والبحاث العلماً ،والتنمٌاة الصاناعٌة
كما و كٌفا.
 .2التكامل االقتصادي بٌن الدول اإلسالمٌة
 .3التدر فً تحرٌر األسوا المالٌة.
 . 4المحافظة على دور أساس للدولة فً الحٌال االقتصادٌة واالجتماعٌة.
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Abstract:
One of the world’s most important economic change during the
past three decades of the 20th century has been the emergence and
the development of Globalization which is considered as the latest
development of capitalism. During the last decade, Globalization
emerged as a new academic discipline in many universities and
research institutions of Western countries; it received wider
attention and got higher priority in international, interregional
and regional meetings.
The aim of this study is to outline and summarize the impacts of
globalization on Islamic countries. The research is introduced by a
short definition of globalization and short characterization of the
international economy. After this brief introduction, the study is
divided into three parts.
The first part gives the explanation of the merits of globalization.
Globalization will greatly benefit the Islamic countries through
many ways :
1- Liberalization of trade and factor movements.
2- Promotion and facilitation of exports from Islamic
countries to other countries.
3- Facilitation of transfer of information and high
technology to Islamic world.
4- Internationalization of many problems such as :
human rights, self- determination and environment.
The second part gives short comprehensive but not exclusive list
of adverse effects of globalization on Islamic world. We can
summarize these discontents as the following:
1- Unequal distribution of globalization benefits
between developing countries and developed
nations.
2- Reducing the sovereignty of nation-state.
3- Promotion of western cultures against local cultures.
4- Liberalization of financial and monetary markets
leads to more financial crisis.
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5- Acceleration of political and military intervention of
the U.S.A. in local affairs of Islamic countries.
The third part makes proposals for how Islamic countries can
adhere actively and positively to the agreement of W.T.O.
Economic cooperation and integration among Islamic countries
must take place. Also, some efforts must be done in the fields of
education, training, technology, industry, privatization, food,
telecommunication in order to strengthen the competitiveness of
Islamic countries.
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مقدمة

الحمد هلل رب العالمٌن والصالل والسالم على رسوله األمٌن وبعد :
لن المتتب للتطورات التاً اعتارت عالمناا المعاصار ٌلحاظ تعما التاداخل
الواضح ألمور االقتصاد والسٌاسة واالجتماع وال قافة والسلوك دون اعتاداد ٌاذكر
بالحدود السٌاسٌة للدولة القومٌاة .وهاذا ٌعناً أن البشارٌة دخلات فاً مماار عملٌاة
تةٌٌر كبرى على األصعدل االقتصادٌة والسٌاسٌة وال قافٌة والسالوكٌة ونحان علاى
مشار القرن الحادي والعشرٌن .وقد تمخض عن عملٌة التةٌر هذه ،تشكٌل نس
من القٌم الكونٌة التً تةطً مختل جوانب النشاط اإلنتاجً والتً من المنتظر أن
تعم مختل أقطار العالم وهو ما أطل علٌه العولمة أو الكوكبة أو الكونٌاة ترجماة
للمصطلح اإلنجلٌزي ). (GLOBALISATION
لن التوجه نحو العولمة ٌجعل عالم الٌوم أشبه بقرٌة صاةٌرل باال حادود أو
حواجز ٌسودها نظام اقتصادي واحاد وشاامل ومتاداخل قواماه الحرٌاة االقتصاادٌة
وحرٌااة انتقااال األفااراد والمنتجااات ورؤوس األمااوال بااال قٌااود أو عوائاا  .وماان
الواضح أن للدول المالكة للتقنٌة الحدٌ ة وللشركات متعاددل الجنساٌات والمنظماات
االقتصادٌة الدولٌة دورا متمٌزا وحاسما فً تقسٌم العمل على الصاعٌد الادولً فاً
لطار ظاهرل العولمة .ولٌس هناك من شك فً أن كال هاذه التحاوالت الجارٌاة فاً
هٌكاال االقتصاااد العااالمً تطاارح تحاادٌات جدٌاادل علااى ال ادول النامٌااة ومنهااا ال ادول
اإلسالمٌة وبالتالً تحتا للى دراسات وتحلاٌالت جاادل للوقاو علاى اار عملٌاة
العولمة بالنسبة لمستقبل التنمٌة فً هذه الدول وكذلك لمكانٌاات المواجهاة للخساائر
التً قد تلح باالقتصادٌات اإلسالمٌة.
وبالتااالً فااإن هااذه الدراسااة تهااد للااى تحلٌاال اآل ااار االٌجابٌااة والساالبٌة
للعولمااة االقتصااادٌة علااى دول العااالم اإلسااالمً  ،ألن هااذه العولمااة تتااٌح بااال شااك
فرصا للتنمٌاة االقتصاادٌة واالجتماعٌاة ٌجاب امتنامهاا  ،لال أنهاا فاً نفاس الوقات
تولد تحدٌات وسلبٌات ٌجب تفادٌها بقدر اإلمكان .عالول على ذلك تهد الدراساة
للااى بلااورل مجموعااة ماان االقتراحااات التااً تمكاان الاادول اإلسااالمٌة ماان االناادما
الفعاااال واالٌجاااابً مااا االقتصااااد العاااالمً بطرٌقاااة تمكنهاااا مااان امتناااام الفااارص
والمكاسب ومواجهة التحدٌات وتفادي الخسائر.
مما سب ٌمكن صٌامة فرضٌات البحث على النحو اآلتً :
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 تتٌح العولمة مجموعة من المناف التجارٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة كما أنهااتفااارز مجموعاااة مااان السااالبٌات والتحااادٌات  ،لكااان واقااا هاااذه اإلٌجابٌاااات
والسلبٌات مٌر متساو بٌن الدول.
 زٌادل التنافسٌة ال دولٌة للعاالم اإلساالمً تتطلاب تادعٌم التوجاه نحاو التعااونوالتكتل بٌن دوله.
أما عن المنهج البح اً المساتخدم فهاو ٌجما باٌن االساتقرائً واالساتنباطً فاً
شكل متداخل بٌنهما ،وبخاصاة فاً تحلٌال اٌجابٌاات وسالبٌات العولماة االقتصاادٌة
علااى دول العااالم اإلسااالمً أمااا صااٌامة الرؤٌااة االسااتراتٌجٌة لمواجهااة تحاادٌات
العولمة فقد اعتمدت أساسا على المنهج االستنباطً.
وفى لطار هذه الورقة ال نهد للى اإلبحار فً محٌط أدبٌات العولمة ،وبالتاالً
نحدد اهتمامنا فً تةطٌة النقاط اآلتٌة:
أولا  :ما المقصود بالعولمة القتصادية؟
ثانيا ا  :ما إيجابيات وسلبيات العولمة؟
ثالثا ا  :ضرورة تحديد رؤية استراتيجية شاملة لمواجهة تهديدات العولمة
القتصادية.
وتم اال هااذه النقاااط األجاازاء ال ال ااة المكونااة للدراسااة  ،ونتناااول بالشاارح
والتحلٌل هذه األجزاء على النحو اآلتً .

أوال :مفهوم العولمة االقتصادٌة:

قباال الولااو فااً عاارض لٌجابٌااات وساالبٌات توجااه االقتصااادٌات الوطنٌااة نحااو
العولمااةٌ ،جاادر بنااا اقتااراح تعرٌا

لظاااهرل العولمااة االقتصااادٌة وذلااك ماان خااالل

التطورات المتسارعة التاً طارأت علاى النظاام االقتصاادي العاالمً فاً السانوات
األخٌرل .فقد كانت العالقات االقتصادٌة الدولٌاة مناذ نهاٌاة الحارب العالمٌاة ال انٌاة
وحتااى ن هاٌااة ساانوات ال مانٌنااات ماان القاارن العشاارٌن تتساام بالتوجااه نحااو التاادوٌل
المتم اال فااً االنفتاااح التاادرٌجً لالقتصااادٌات الوطنٌااة علااى المبااادالت التجارٌااة
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ورؤوس األمااوال األجنبٌااة .لال أنااه منااذ بداٌااة التسااعٌنات حااد ت تطااورات ساارٌعة
ومك فة أعادت تشكٌل النظاام االقتصاادي الادولً ،ومان ام أصابح هاذا النظاام فاً
وبه الجدٌد ٌتسم بالخصائص الهامة اآلتٌة-:
-1عولمة نمط اإلنتا الرأسمالً القائم على :التنافسٌة – التوجه نحو التوساعٌة
واقتصاااادٌات الحجااام – التركٌاااز الاااذي ٌفضاااً للاااى االحتكاااار – تسااارٌ
التحدٌث والتطور.1
-2عولماة النشااط المااالً وانادما أساوا المااال عان طرٌا لزالااة القٌاود علااى
تحركاااات رؤوس األماااوال خاصاااة القصاااٌرل األجااال والتاااً ٌطلااا علٌهاااا
األموال الساخنة.
-3تعاظم دور العلم والتقنٌة وت ٌرهما فاً الاتحكم فاً الساٌطرل علاى االقتصااد
العااالمً باعتبارهمااا المفااتٌح األساسااٌة لبناااء القااول االقتصااادٌة والتنافسااٌة
الدولٌة فً الوقت الراهن وتوجهات المستقبل .ونتٌجة لذلك تمارس القاوى
المالكة للتقنٌة الحدٌ اة ساواء كانات دوال أم شاركات متعاددل الجنساٌة دورا
متمٌزا فً توجٌه العالم نحو العولماة والتحارر االقتصاادي .ومان المتوقا
أن تحصاال هااذه القااوى علااى نصااٌب األسااد ماان مةااانم العولمااة .وفااى هااذا
الصاادد ٌشااٌر أحاد الباااح ٌن للااى أن الشااركات المتعااددل الجنسااٌات التااً ال
تدٌن بالوالء لال لألرباح تقاوم بتوظٌا

المنجازات العلمٌاة البارعاة لمزٌاد

من أحكام قبضة العالم على رقبة العالم ال الث.2
 -4تعاااااظم الاااادور االقتصااااادي والسٌاسااااً والعسااااكري للوالٌااااات المتحاااادل
األمرٌكٌة :فقد أدى تةٌر مراكز القوى العالمٌة على أ ار انهٌاار الشاٌوعٌة
نظرٌة وتطبٌقاا للاى تفكٌاك االتحااد الساوفٌتً السااب وارتمااء دول أورباا
الشاارقٌة والك ٌاار ماان دول العااالم ال الااث فااً أحضااان الاادول الصااناعٌة
الرأساااامالٌة والمنظمااااات الدولٌااااة بهااااد مساااااعدتها علااااى التحااااول ماااان
االقتصادٌات المدارل مركزٌا للى اقتصادٌات السو الحار؛ هاذا باإلضاافة
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للى فقدان أوربا للقٌادل العالمٌة نتٌجاة لألخطااء الك ٌارل التاً ارتكبتهاا فاً
القااارن العشااارٌن . 3وكانااات النتٌجاااة الطبٌعاااة انفاااراد الوالٌاااات المتحااادل
األمرٌكٌة بال منازع بالهٌمنة على مصائر العالم وتصرفها ال كقول عظمى
بل كالقول العظمى الوحٌدل فً العاالم مان دون تنساٌ ما أي شارٌك خار
وال فً لطار أٌة هٌئة دولٌة جماعٌة.4
 -5تعاظم دور المنظمات االقتصادٌة الدولٌة فً لدارل االقتصاد العالمً الجدٌد
ولطال حرٌاة المنافساة االقتصاادٌة حٌاث تشاكل منظماة التجاارل العالمٌاة
وصااندو النقااد الاادولً والبنااك الاادولً نظامااا اقتصااادٌا حاكمااا وحازمااا
للعالقااات الدولٌااة فااً المجاااالت التجارٌااة والمالٌااة .فبالنساابة للمؤسسااات
المالٌة الدولٌة تنامً دورهما فً تصمٌم برامج التكٌ الهٌكلً واإلصالح
االقتصادي فً دول العالم ال الث ودول أوربا الشرقٌة .وٌكمن أحد أهدا
هذه البرامج فً لدما هذه الدول فً دورل االقتصااد العاالمً .أماا منظماة
التجااارل العالمٌااة التااً دخلاات اتفاقٌااة لنشااائها حٌااز التنفٌااذ فااً أول ٌناااٌر
5995م وتضم اآلن  545دولاة فتخاتص باإلشارا علاى التجاارل الدولٌاة
والعمل على تحرٌرها من كافة القٌود الكمٌة والنوعٌة.
 -6االتجاه نحو التكتل االقتصاادي اإلقلٌماً بهاد االساتفادل مان الفارص التاً
تتٌحهااا العولمااة االقتصااادٌة وتاادعٌم القاادرل علااى مواجهااة التحاادٌات التااً
تفرضااها ،وماان أم لااة ذلااك :تكتاال االتحاااد األوربااً ،وتكتاال دول النافتااا،
وتكتل دول اآلسٌان ،وتكتل دول اإلبٌك .وٌنظر البعض للى هذه التكاتالت
االقتصادٌة اإلقلٌمٌة على أنها خطول نحو العالمٌة المطلوبة للتجارل الحارل
بٌن دول العالم.5
 -7تاادوٌل بعااض المشااكالت االقتصااادٌة والسٌاسااٌة واالجتماعٌااة؛ م اال حقااو
اإلنسااان وحا تقرٌاار المصااٌر للشااعوب وقضاااٌا السااكان والفقاار والتلااوث
البٌئً ومسٌل األموال التً تم اكتسابها بطر مٌر مشروعة.6
من واق الخصاائص التاً تمٌاز االقتصااد العاالمً المعاصار والتاً ساب
لٌضاحها عالٌاٌ ،مكن القول أن مفهوم العولمة االقتصادٌة ٌتم ل من كونها
النتا الواقعً لتطور الرأسمالٌة الةربٌة فً مرحلتها األخٌرل التاً تاتحكم
فٌهاا قااوى دولٌااة وبخاصاة الوالٌااات المتحاادل األمرٌكٌاة ،هااذه القااوى تقااود
تٌاااار ا عالمٌاااا ٌساااتهد ساااٌادل اقتصاااادٌات الساااو وتحرٌااار المعاااامالت
االقتصادٌة الدولٌة من كافة القٌود المباشرل ومٌر المباشرل .وترتٌباا علاى
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ذلااك ٌمكاان القااول أن تٌااار العولمااة االقتصااادٌة ٌنصاار للااى نشاار نظاام
وعالقات وقوى اإلنتا والتبادل والتوزٌ الرأسامالٌة فاً دول األطارا ،
علاااى أ ن ٌاااتم ذلاااك بقٌاااادل وساااٌطرل دول المركاااز األصااالً للرأسااامالٌة
والمنظمات االقتصادٌة الدولٌة .وفً هذا الصدد ٌارى الابعض أن العولماة
هً رسملة العالم على مستوى العم بعد أن كانت فاً السانوات الماضاٌة
رسملة العاالم علاى مساتوى ساطح الانمط ومظااهره 7؛ وٌجما هاذا التٌاار
الفكري بٌن العولمة االقتصادٌة واللٌبرالٌة المتطرفة .وٌرى البعض اآلخر
أن هناااك اختالفااا بااٌن هااذٌن المفهااومٌن ؛ فالعولمااة عبااارل عاان ظاااهرل
تارٌخٌة موضوعٌة لها لٌجابٌاتها وسلبٌاتها ،أما اللٌبرالٌة المتطرفة فعبارل
عاان ظاااهرل أٌدٌولوجٌااة ذاتٌااة تعطااً لنفسااها ح ا تسااٌٌر ولدارل العولمااة
وتسعى للى فرض نفسها كمراد للعولمة.8
وٌمكن تقسٌم مضمون العولمة االقتصادٌة للى أربعاة مكوناات أساساٌة
هً:
 -5انتشار المعلومات والبٌانات االقتصادٌة ومٌر االقتصادٌة بحٌث تكون متاحة
لجمٌ الشعوب .وقد ساعد على تدف وذٌوع هذه المعلومات التقادم الهائال
فً وسائل الموصالت والنقل واالتصاالت والفضائٌات وتقنٌة المعلومات.
 -2سهولة حركاة السال والخادمات واألماوال واألشاخاص الطبٌعٌاٌن باٌن الادول
مما ٌعنً تالشً أو على األقال لضاعا الحادود السٌاساة للادول؛ وبالتاالً
تحل النظرل العالمٌة لألسوا محل النظرل المحلٌة أو القطرٌة.
 -3زٌاااادل معااادالت التشاااابه باااٌن سااالوك الجماعاااات وتنظاااٌم ولدارل المجتمعاااات
وأشكال المؤسسات االقتصادٌة والسٌاسة والتنمٌط فً أسالٌب اإلنتا وفى
المنتجات من السل والخدمات .وٌرج ذلك للى أن حركة العولمة تتضمن
تبنً فلسفة السو الحر داخل الدولة وفً معامالتها االقتصادٌة ما الادول
األخرى ومن م سٌادل النظام الرأسمالً الدٌمقراطً الةربً.
 -4التوابااا والتجلٌاااات للعولماااة االقتصاااادٌة فاااً المٌاااادٌن السٌاساااٌة وال قافٌاااة،
فالعولمة االقتصادٌة تعطً وزنا هاما للمتةٌارات السٌاساٌة واالجتماعٌاة.9
فقااد ارتبطاات عملٌااة العولمااة االقتصااادٌة باتساااع نطااا ال قافااة الةربٌااة
وتعمٌ النمط االساتهالكً األورباً واألمرٌكاً فاً شاعوب العاالم ال الاث
ومنها الدول اإلسالمٌة ،م ل نوعٌة المالبس التً ٌرتدونها وأناواع الطعاام
والشراب التً ٌفضلونها بل ومفردات الكالم التً ٌنطقون بها ،فالتقدم فاً
وسائل االتصال كانات لاه بصامات علاى اتجاهاات ومٌاول األفاراد ال قافٌاة
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واالستهالكٌة فً الك ٌار مان دول العاالم اإلساالمً .عاالول علاى ذلاك فاإن
العولمة االقتصادٌة على الطرٌقة األمرٌكٌة تبشر بنشر مجموعة مان القاٌم
التً تحكم الحٌال السٌاسٌة فً الةرب؛ م ل الدٌمقراطٌة والتعددٌاة الحزبٌاة
واحتاارام حقااو اإلنسااان وح ا تقرٌاار المصااٌر للشااعوب ومكافحااة الفساااد
وجرائم مسٌل األموال وحماٌة البٌئة.
انٌا  :اٌجابٌات وسلبٌات التحول نحو العالمٌة:

ل ن العولمااة االقتصااادٌة باعتبارهااا مرحلااة متقدمااة فااً تااارٌ الرأساامالٌة
ٌتكامل فٌها النشااط االقتصاادي وظٌفٌاا عبار الحادود الوطنٌاة ساو ٌكاون وقعهاا
االٌجابً والسلبً مٌر متساو بٌن الدول .لاذلك ٌجاب الت كٌاد علاى أن التحاذٌر مان
سلبٌات العولمة االقتصادٌة ال ٌعناى الادعول للاى االنفصاال عان االقتصااد العاالمً
ومجرٌاته ،فالهد لذن مان التحاذٌر هاو وضا الادول اإلساالمٌة أماام مسائولٌاتها
حتى ال ٌكون نصٌبها من االندما فً هذا االقتصاد العالمً األعباء دون المةانم.
 -5لٌجابٌات العولمة:

تتٌح العولمة مجموعة من الفرص التجارٌاة واالقتصاادٌة والسٌاساٌة التاً
ٌمكن للدول الصناعٌة والنامٌة االستفادل منها على السواء  ،وأهم هذه الفرص :
أ -انتشار المعلومات والبيانات بحٌث تصبح متاحاة لادى جمٌا الادول والشاعوب،
فمن المت وق فً السانوات القادماة توقٌا اتفاقٌاة تساتهد تحرٌار التجاارل فاً
تقنٌة المعلوماات مماا ساو ٌسااهم فاً تضاٌٌ الخالفاات باٌن الادول النامٌاة
والدول الصناعٌة بخصوص نقل التقنٌة وبخاصة تقنٌة المعلومات.
ب_ تعزيزز المناسسزة بزيل الززدوش والشزركات فاً لطاار تفعٌاال لٌاات الساو الحاار
علاى المساتوى الاادولً وبالتاالً تسااهٌل حركاة النااس والساال والخادمات بااٌن
الدول على المستوى الكونى .ولكن من الواجب اإلشاارل للاى أن تاوافر ساو
كبٌر أمام الدول اإلسالمٌة ال ٌكفً وحده لزٌادل صادرات هذه الدول ،لذ الباد
من العمل على زٌادل وتحسٌن اإلنتاا وتخفاٌض تكالٌفاه وبخاصاة فاً مجاال
اإلنتا الصناعً والخدمً.
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– محاربة الفسادٌ :ترتب على التحرٌر االقتصادي وفتح األسوا زٌادل درجاة
المنافسة وتقلٌل البٌروقراطٌة اإلدارٌة األمر الذي ٌؤدي للى تحجٌم دور ذوي
النفااوذ السٌاسااً واإلداري  ،وماان اام القضاااء علااى جاازء كبٌاار ماان الفساااد
اإلداري المستشري فً ك ٌر من دول العالم ال الث.10
د  -انتشار وتعميق المفاهيم المتعلقة بالديمقراطية وحقاو اإلنساان وحا تقرٌار
المصاٌر واساتنهاض روح المساائولٌة فاً المجتما الاادولً لحماٌاة البٌئااة .وال
شك أن تعزٌز هذه القاٌم ٌم ال مطالاب أساساٌة للادول اإلساالمٌة .فعلاى سابٌل
الم ااال قااد ٌساااعدن ا تطبٌاا هااذه المبااادو بموضااوعٌة فااً حاال الك ٌاار مااان
المشكالت السٌاسٌة المعلقة مناذ سانوات عدٌادل؛ م ال حا الشاعب الفلساطٌنً
فً لقامة دولته وحصول األقلٌات اإلسالمٌة فً العدٌد من الدول على حقوقها
م اال مساالمً كوسااوفو والشٌشااان وكارابااا والفلبااٌن وكشاامٌر .لال أنااه ٌجااب
التحذٌر من بعض المخااطر التاً مان الممكان أن ترافا تطبٌا هاذه المباادو
نتٌجااة للممارسااات الخاطئااة والمتحٌاازل للاادول التااً تقااود النظااام االقتصااادي
والسٌاسً العالمً ،لذلك ٌنبةً على الدول اإلسالمٌة الوقو

ضاد ازدواجٌاة

المعاااٌٌر التااً تمارسااها الاادول الصااناعٌة فااً تطبٌ ا حقااو اإلنسااان وعاادم
الس اماح لهااذه الاادول األخٌاارل بفاارض نمااوذ الدٌمقراطٌااة والتنمٌااة الةربااً
كنمااوذ أوحااد للدٌمقراطٌااة والتقاادم ،والعماال علااى تقنااٌن ح ا التاادخل التااً
ٌمارسه اآلن حل

األطلنطً حتى ال ٌشهر كسالح ضد األماة اإلساالمٌة فاً

ٌوم من األٌام.
وٌرى االقتصادي األمرٌكً (  (J. STIGLITZأن العولماة تمتلاك قادرات كامناة
إل راء العالم خصوصا الشاعوب الفقٌارل لال أن المعضالة تكمان فاً طرٌقاة ونظاام
لدارل العولمة.11
 -2سلبٌات العولمة:
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لن التقوٌم المتوازن لما ٌجرى اآلن اقتصادٌا وسٌاسٌا على الساحة الدولٌة ٌؤكد
وجااود نتااائج ساالبٌة للعولمااة بالنساابة لاابعض الاادول .لال أن تحلٌاال هااذه الساالبٌات ال
ٌعنً الدعول للى االنعزال عن االقتصاد العالمً ومجرٌاته ،بل الهد مان لظهاار
هذه السلبٌات هو وض الدول اإلسالمٌة أمام مسئولٌاتها حتى ال ٌكون نصٌبها من
االناادما فااً االقتصاااد العااالمً األعباااء دون المةااانم .هااذا وٌمكاان لجمااال هااذه
السلبٌات فً اآلتً:
أ -اتهاام العولمااة االقتصااادٌة المعاصاارل بتكاارٌس عادم العدالااة فااً توزٌا مكاسااب
تحرٌر التجارل الدولٌة من استٌراد وتصدٌر ،نظارا الحتكاار األقلٌاة مان الادول
المتقدمة والشركات متعددل الجنسٌة التً صدرت عنهاا الادعول للعولماة للمزاٌاا
االقتصادٌة والسٌاسٌة على المستوى الدولً .وترتٌبا على ذلاك تصابح العولماة
المعاصاارل مجاارد لعااادل لنتااا لنظااام التبااادل القاادٌم مٌاار المتكاااف ؛ فالشااركات
متعااددل الجنسااٌة تتساام بضااخامة لساات مارتها وحجاام أعمالهااا ،وتنااوع أنشااطتها
االقتصااادٌة واالنتشااار الجةرافااً واالعتماااد علااى توظٌا الماادخرات العالمٌااة
والقدرل على تعبئة الكفاءات البشرٌة العالٌة من مختل الجنساٌات ،واحتكارهاا
للمنتجات ذات المحتوى التقنً المرتف ولمنجزات البحث العلمً .ونتٌجاة لهاذه
اإلمكانٌااات أصاابحت هااذه الشااركات تهااٌمن علااى توجٌااه االساات مارات علااى
المستوى الدولً مما أدى للى تضخم أرباحها .وقد أدى تحكم هذه الشركات فً
مصااٌر االقتص ااد والتجااارل العااالمٌٌن أن أصاابحت حكومااات الاادول اإلسااالمٌة
مضطرل لمناقشة مستقبل اقتصادٌاتها ما هاذه الشاركات .وٌالحاظ أن التخاو
من سطول الشركات متعددل الجنسٌة ال ٌقتصار علاى شاعوب وحكوماات الادول
النامٌااة واإلسااالمٌة باال ٌتعااداها للااى سااكان الاابالد الصااناعٌة .وقااد حملاات هااذه
المخاو أحزاب ٌسار الوسط للاى الحكام فاً التساعٌنٌات مان القارن العشارٌن
فااً دول االتحاااد األوربااً الرئٌسااة م اال وصااول حاازب العمااال بقٌااادل ( تااونً
بلٌاار) للااى الحكاام فااً المملكااة المتحاادل ،ووصااول الحاازب االشااتراكً بقٌااادل (
لٌونٌاااال جوساااابان) للااااى الحكاااام فااااً فرنسااااا ،ووصااااول الحاااازب االشااااتراكً
الدٌمقراطً بقٌادل ( جٌرهارد شرودر) ،وحزب الخضر بقٌادل ( ٌورك فٌشر )
للى الحكم فً ألمانٌا .وفى مقال فً صاحٌفة االندبنادت البرٌطانٌاة 12أشاار
رئااٌس الااوزراء البرٌطااانً ( تااونً بلٌاار) للااى أنااه باادون لعااالء قااٌم العدالااة
االجتماعٌااة والتكافاال والحقااو المتساااوٌة فااً العماال لاان ٌكااون تٌااار العولمااة
محتمال من جاناب الماواطن العاادي وساٌنتهً الحاال بهاذا التٌاار للاى االنهٌاار،
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وذلااك فااً لشااارل واضااحة للااى الاادور المتنااامً للشااركات متعااددل الجنسااٌة فااً
االقتصاد العالمً.
وٌمكن تحلٌل التوزٌ مٌر العادل لمكاسب العولمة االقتصادٌة من خالل نصٌب
التجمعات الدولٌة فً المجاالت اآلتٌة :
أول  :التوزيع الالمتكاسئ للثروة العالمية  :ففً بعاض التقادٌرات أن %22
من األك ر منى من سكان العالم تحصل على  %82من لجمالً الدخل العالمً
 .13كما أن  358ملٌاردٌرا فً العالم ٌمتلكون معا رول تضاهً ما ٌملكاه 2.5
ملٌار من سكان العالم.14
ثانيا  :األضرار بالتوظف على المستوى العالمي  :تشٌر بعض المراج للى
أن نسبة  %22من السكان العاملٌن ستكفً فً القرن الحادي والعشرٌن للحفاظ
على النشاط االقتصادي فً العالم وبالتالً فإن نسبة البطالة ستصل للاى %82
من قول البشر القادرٌن على العمل فً العالم وساٌتركز معظام هاؤالء العااطلٌن
فً دول العالم ال الث.15
ثالثززا  :تعميززق ظززاهرة التبززادش الززدولي فيززر المتكززاسئ  :حٌااث ت اتهم العولمااة
االقتصااادٌة بتكاارٌس عاادم العدالااة فااً توزٌ ا مكاسااب تحرٌاار التجااارل الدولٌااة
نظاارا الحتكااار األقلٌااة ماان الاادول الكباارى للتجااارل الدولٌااة اسااتٌرادا وتصاادٌرا
عالول على احتكار ها للمزاٌاا االقتصاادٌة والسٌاساٌة علاى المساتوى الادولً.16
وٌوضح الجدول التالً التوزٌ الجةرافً للتجارل الدولٌة:
التجارل الدولٌة  :استٌراد وتصدٌر
النسبة المئوٌة من التبادل التجاري ()2222
المنطقة الجةرافٌة

الوردات الصادرات

 -5أمرٌكا الشمالٌة

22.5

56.6

 -2أوربا الةربٌة

38.6

38.4

 -3أسٌا

24.9

28.7

 -4أوربا الشرقٌة

3.6

4.3

 -5أمرٌكا الالتٌنٌة

5.8

5.6

 -6أفرٌقٌا

2.2

2.3
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 -7الشر األوسط

2.6

4.5

Source : World Trade Organization (WTO) ; International
Trade Statistics “ Geneva , 2001.
ٌتضح من الجدول الساب أن أمرٌكا الشمالٌة وأوربا الةربٌة تحصل على
نصٌب األسد من التجاارل الدولٌاة لذ أن نصاٌبها مان الصاادرات ٌصال للاى %55
ونصااٌبها ماان الااواردات ٌرتف ا للااى  .%65كمااا ٌالحااظ أن معظاام صااادرات هااذه
الادول تتم اال فاً منتجااات صاناعٌة وخدمٌااة أماا واردتهااا فتتم ال فااً الماواد الخااام
والطاقة المحركة ،أما عن الشر األوساط  ،كم اال للادول إلساالمٌة ،فاإن نصاٌب
دوله من الصادرات العالمٌة ٌصل للى  %2.6ونصٌبها من الصادرات عبارل عن
 % 4.5فقااط .وٌالحااظ أٌضااا أن معظاام صااادرات دول الشاار األوسااط تتم اال فااً
المواد الخام والنفط .وترتٌبا على ذلك تصبح العولمة المعاصرل مجرد لعادل لنتا
لنظام التبادل القدٌم مٌر المتكاف  ،أماا األمار الجدٌاد فهاو لقنااع دول العاالم ال الاث
بفتح أساواقها أماام المنتجاات الصاناعٌة والخدمٌاة التاً تصادرها الابالد الصاناعٌة
المتقدمة.
ب -االنفصال المتناامً باٌن حركاة االقتصااد الماالً المتم ال فاً تجاارل العماالت
والتوظٌفاااات المالٌاااة وحركاااة االقتصااااد العٌناااً المتم لاااة فاااً تااادفقات السااال
والخدمات الحقٌقٌاة ،فقاد ترتاب علاى لتبااع أساعار الصار العائماة للعماالت
الصاعبة والعولماة الساارٌعة والمتزاٌادل لألسااوا المالٌاة والنقدٌااة وجاود كمٌااة
كبٌرل من النقود الدولٌة تتحرك فً أسوا المال الدولٌة باستقاللٌة كاملاة عان
عملٌااات تموٌاال التبااادل التجاااري .17فعلااى ساابٌل الم ااال تضاااع حجاام النقااد
األجنباً المتااداول فااً األسااوا العالمٌااة ااالث ماارات خااالل الفتاارل ماان عااام
 5993 - 5986لٌصااال للاااى ماااا ٌقااارب مااان  922بلٌاااون دوالر فاااً الٌاااوم
الواحد .18وقد ترتب على هذا الوض العدٌد من النتائج نجملها فٌما ٌ تً :
 -5اتساع نطا االتجار فً العمالت من قبل المضاربٌن على الصعٌد العالمً.
وقد سااعد تقادم وساائل االتصاال فاً حرٌاة انتقاال المضااربٌن بسارعة مان
عملة للى أخرى.
 -2زٌااادل حجاام القااروض قصااٌرل األجاال التااً تخاار ماان اقتصااادٌات الاابالد
الرأساامالٌة الصااناعٌة بح ااا عاان العائااد المرتفاا فااً االقتصااادٌات النامٌااة
واإلسالمٌة.
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 -3زٌااادل حاادل الصاادمات الخارجٌااة وهٌمنااة ساالوك المضاااربٌن علااى اسااتقرار
األسوا الناشئة فً البالد النامٌة واإلسالمٌة.
 -4فشاال صااندو النقااد الاادولً فااً تحقٌاا االسااتقرار النقاادي والمااالً علااى
المستوى العالمً.
وتجدر اإلشارل للى أن أزماة األساوا المالٌاة اآلساٌوٌة التاً حاد ت فاً عاام
 5997ومازالاات أ ارهااا مسااتمرل حتااى اآلن ترجاا أساسااا للااى تساارع دول
جنااوب شاار أسااٌا فااً لزالااة القٌااود وفااتح أسااواقها المالٌااة بااال ضااوابط أمااام
تدفقات رؤوس األموال األجنبٌة قصٌرل األجل مٌار المساتقرل وذلاك فاً ظال
مٌاب القواعد السلوكٌة والتنظٌمٌة التً تحكم حركة األموال وتجارل العمالت
وتصرفات الجهاز المصرفً.
 الصراع بٌن العولمة ومفهوم الدولة القومٌة ؛ فالعولمة تقلل من أهمٌة الحدودالسٌاسٌة بٌنما تؤكد القومٌة على الخطوط الفاصلة بٌن الحدود  .وفً المجاال
ال قافً واالجتمااعً تعناً العولماة انتقااال لألفكاار والمباادو والقاٌم والعاادات
االجت ماعٌاااة بٌنماااا تمٌااال القومٌاااة فاااً بعاااض األحٌاااان للاااى المحافظاااة علاااى
الخصوصااٌة ال قافٌااة والعقدٌااة ونمااط الحٌااال االجتماعٌااة .19وفااى هااذا الصاادد
تلعااب وسااائل اإلعااالم وأجهزتااه فااً العااالم العربااً دور خطٌاارا فااً التااروٌج
لألٌدلوجٌا اللٌبرالٌة ونمط التفكٌر الةربً حتى ٌتم لعادل تكاوٌن رؤٌاة جدٌادل
للعالم تواف للى حد بعٌد المصالح االقتصادٌة ألمرٌكا وأوربا .أو بمعنى خر
السعً للى توحٌاد المفااهٌم ال قافٌاة والقاٌم األخالقٌاة فاً العاالم طبقاا للمعااٌٌر
األمرٌكٌااة  ،وهااو مااا ٌشااكل أحااد أسااباب الصاادام ماا العااالم اإلسااالمً. 20
وبالتالً هناك تخو من هٌمنة ال قافة الةربٌة بصفة عامة واألمرٌكٌة بصفة
خاصة على كل أنحاء العالم مما ٌساهم فً لضعا الهوٌات ال قافٌة والعقدٌاة
للجماعات البشرٌة .وتجادر اإلشاارل للاى أن مان ٌخطاط لمحاو التعادد ال قاافً
العالمً وبخاصة لضعا ال قافة اإلسالمٌة لن ٌحالفاه التوفٌا حتماا .فال قافاة
اإلسالمٌة التً استمرت طٌلة أرب عشر قرنا من الزمان قادرل على التفاعال
االٌجابً الخال م ال قافاات األخارى وما تطاورات الازمن ،بال وأك ار مان
ذلك ؛ فإن العولمة سو تؤدى للى اتساع نطا ال قافة اإلساالمٌة ألنهاا أقادر
وأقوى من مٌرها على النفاذ للاى قلاوب وعقاول النااس .لال أن المطلاوب هاو
ترشٌد وتنسٌ العمل اإلسالمً فً مواجهة ال قافات األخرى الوافدل واستلهام
القٌم الذاتٌة ذات الجذور اإلسالمٌة فً عملٌة بناء الشخصٌة اإلسالمٌة.
د  -تباطؤ الدول المتقدمة فاً الوفااء بالتزاماتهاا التاً تعهادت بهاا فاً ختاام دورل
أورجواي حتى تدف الدول النامٌة على توقٌ اتفاقٌاات لنشااء منظماة التجاارل
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العالمٌااة ،وماان أهاام هااذه االلتزامااات تعااوٌض ال ادول النامٌااة المتضااررل ماان
ارتفااااع تكاااالٌ الاااوردات الةذائٌاااة بسااابب للةااااء دعااام المنتجاااات الزراعٌاااة
واإلجراءات الحمائٌة وتٌسٌر نقل المعار الفنٌة للدول النامٌة .ومن المعلاوم
أن تراج الدول الصناعٌة عن الوفاء بتعهداتها سو ٌزٌد من أعباء العولمة
على البالد النامٌة ومواطنٌهاا ،وقاد أدان البناك الادولً علاى لساان( نٌكاوالس
شٌترن) رئٌس القسم االقتصادي فً البنك .النفا التاً تمارساه الادول الةنٌاة
التً تطالب الدول النامٌة بفتح أسواقها أمام منتجات الدول الصناعٌة المتقدمة
فً حٌن تعمل هذه الدول الةنٌة على حماٌة نفساها عبار فارض سٌاساات دعام
وحواجز جمركٌة.21
هـ  -اإلضرار بالتوظ فً دول العالم ال الث ٌ :نظر مناهضو العولماة علاى أنهاا
تم ل خطرا دائما على الصناعات الصاةٌرل والمتوساطة ألن هاذه الصاناعات
ال تقوى على منافسة المنتجاات الصاناعٌة المساتوردل مان الادول الصاناعٌة ،
ساواء ماان حٌااث الجااودل أو تكااالٌ اإلنتاا  .كمااا أن منشاائت تجااارل التجزئااة
صةٌرل الحجام تصابح فاً وضا تنافساً مٌار متكاافىء أماام زحا منشائت
التوزٌااا العالمٌاااة داخااال الساااو الوطنٌاااة؛ م ااال سلسااالة محاااالت كاااارفور ،
وسنساابٌري ومٌرهااا  ،وترتااب علااى ذلااك لفااالس الك ٌاار ماان هااذه المنشاائت
والصااناعات وفقااد الك ٌاار ماان المااواطنٌن لوظااائفهم  ،ممااا ٌااؤدي للااى ارتفاااع
معدالت البطالة  .عالول على ذلك فإن السعً المحماوم لتحقٌا الاربح ساٌدف
الشااركات متعااددل الجنسااٌة التااً تااوطن لنتاجهااا فااً دول العااالم ال الااث للااى
استةالل مواطنً هذه الدول العاملٌن فً هذه الشركات ،وٌ خذ هذا االستةالل
صااورا عدٌاادل أهمهااا تخفااٌض األجااور و لجبااار العمااال علااى العماال ساااعات
طوٌلة  ،وتقدم هذه الشركات على ذلك نظرا لما تتمت به من نفوذ قوي ونافذ
لدى صناع القرار السٌاسً فً الك ٌر من الدول النامٌة.22
عالول على ذلك هناك اتهام لعدد من المنظماات الدولٌاة باالتواطؤ ما بعاض
الاادول الصاااناعٌة والشاااركات المتعااددل الجنساااٌة ضاااد فقااراء العاااالم .فاااالتقرٌر
السنوي للهٌئة العالمٌة عن أبحاث الصحة (،وهاى لحادى الهٌئاات التاً تادٌرها
منظمة الصحة العالمٌاة) ٌاتهم هاذه المنظماة باالتحول مان االهتماام بالمحتااجٌن
للى تقدٌم الرعاٌة للى مالكً رؤوس األموال ومالكً شاركات األدوٌاة .وٌشاٌر
التقرٌر للى أن الموازنات الضخمة لألبحاث الطبٌة فً منظمة الصحة العالمٌاة
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والتً تقدر بنحو  73.5بلٌون دوالر فاً السانة تا تى معظام أموالهاا مان الادول
الةنٌااة وتنفا علااى اهتمامااات الصااحة فااً تلااك الاادول بعٌنهااا وال ٌااذهب سااوى
 %52من هذه األموال للى بقٌة سكان العالم .23ونتٌجة لذلك اصاطدمت جهاود
العلم لصن لقاح للمالرٌا بةٌاب التموٌل المناساب علاى الارمم مان أن المالرٌاا
تحصد أرواح المالٌٌن سنوٌا.
ال ا  :رؤٌة لستراتٌجٌة لمواجهة تهدٌدات العولمة االقتصادٌة :

لكن تتمكن الدول اإلسالمٌة من مواجهة أخطار العولماة االقتصاادٌة واالساتفادل
والتمت ا ب ا كبر قاادر ماان مزاٌاهااا وتفااادي أو التقلٌاال ماان ارهااا الساالبٌة ،فإنهااا –
كمجموعااة -ملزمااة بتطااوٌر عناصاار القااول االقتصااادٌة والسٌاسااٌة والتقنٌااة لاادٌها،
وذلااك ٌتطلااب عاادم المصااادمة معهااا ،أو التقوق ا واالنكمااا  ،باال السااعً للتعاماال
االٌجابً م هذه العولمة .ومن أهم اآللٌات والوسائل المساعدل لذلك ما ٌ تً:
 - 5التكامل االقتصادي بٌن الدول اإلسالمٌة :

حٌث ٌؤدى التكامال االقتصاادي للاى توزٌا المنااف االقتصاادٌة باٌن الادول
التً دخلت فً برنامج التكامل ،كماا أن ذلاك سابٌل للاى تحقٌا االساتفادل مان
المزاٌا النسبٌة المتوافرل فً كل دولة ،مما ٌنتج عناه زٌاادل اإلنتاجٌاة واتسااع
نطااا التبااادل التجاااري بااٌن هااذه الاادول .وٌمكاان لٌجاااز أباارز مناااف التكاماال
االقتصادي فً النقاط اآلتٌة :
أ-

اتسااااع نطاااا الساااو مماااا ٌناااتج عناااه  :زٌاااادل القاااول التفاوضاااٌة مااا الكتااال
االقتصادٌة األخرى  ،باإلضافة للى وفورات اإلنتا الداخلٌاة والخارجٌاة ،أو
ما ٌسمى اقتصادٌات الحجم الكبٌر وذلك ألن من أعقد المشكالت التاً تواجاه
التوس فً اإلنتا وزٌادل الكفاءل اإلنتاجٌة هً ضٌ السو  .ولذا فإن اتساع
السااو واناادما األسااوا الوطنٌااة ٌااؤدى للااى مزٌ اد ماان التخصااص وتقس اٌم
العمل بٌن الدول المتكاملة وف المزاٌا النسبٌة الحقٌقٌة ،وهذا ٌترتب علٌاه أو
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ٌنتج عنه رف الكفاءل اإلنتاجٌة وزٌادل المقدرل على المنافسة الدولٌة.24
ب – ارتفااع معاادل النمااو االقتصاادي وزٌااادل مسااتوى التشاةٌل واإلنتااا  ،ذلااك أن
التكامااال االقتصاااادي ساااٌنعكس اٌجابٌاااا علاااى التوقعاااات المساااتقبلٌة لمتخاااذي
القرارات االست مارٌة ،فاتساع األسوا ٌؤدي للى زٌاادل قاة المسات مرٌن فاً
تصرٌ

اإلنتا  ،مما ٌؤدي للى زٌادل االست مارات ،فزٌادل الدخول ،ومن ام

زٌادل الطلب الفعال ،وزٌادل التوظ  ،مما ٌنعكس فً النهاٌة على معدل النمو
االقتصادي باالرتفااع ،وهاذا بخاال

األ ار مٌار المباشار أو االرتادادي علاى

انسٌاب رؤوس األموال األجنبٌة للى داخل الدول اإلسالمٌة ،مما ٌترتب علٌه
ارتفاااع لضااافً فااً مسااتوي االساات مار والتشااةٌل ،وكااذا نقاال األسااالٌب الفنٌااة
الحدٌ ة.
– تحقٌ االستخدام األم ل للموارد المتاحة فً الدول المتكاملة ،ذلك أن التكامل
االقتصادي ٌستهد

لزالة كافة القٌود المعوقاة لحرٌاة انتقاال عناصار اإلنتاا

بٌن الدول المشتركة فً التكامل ،وٌناتج عان ذلاك االساتفادل الجماعٌاة الم لاى
من تنوع الموارد الطبٌعٌة والمالٌة والبشرٌة ،مماا ٌمكنهاا مان تحقٌا التنمٌاة
االقتصادٌة.25
د  -تنوٌ سالة اإلنتاا والصاادرات السالعٌة والخدمٌاة فاً لطاار مان التنساٌ باٌن
الدول المشتركة فً برنامج التكامل.
هـ  -زٌادل التجارل البٌنٌة بفعل الترتٌبات التكاملٌة بٌن الدول المشتركة فاً التكتال
أو التكامل االقتصادي ،مما ٌؤدى للى تحسٌن معدالت التبادل الادولً لصاالح
هذه الدول ،وهذا ٌؤدي للى :


انخفاااض االعتماااد علااى الاادول األخاارى ( خااار التكتاال ) فااً التجااارل
الخارجٌة ،مما ٌعنى انخفاض درجة التبعٌة االقتصادٌة للعالم الخاارجً،
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وماان اام انخفاااض مخاااطر التقلبااات والتذبااذبات فااً أسااعار الصااادرات
والواردات.
 التعامل م الشركات متعددل الجنساٌة كجبهاة لساالمٌة واحادل ،أو كقاول أو
كتلة اقتصادٌة واحدل ،ولٌس كدول هامشٌة ضعٌفة.
 المشااااركة فاااً صااان القااارارات داخااال المؤسساااات المالٌاااة واالقتصاااادٌة
الدولٌااة ،باادال ماان وضااعها الحااالً والااذي ال ٌعاادو كونهااا متلقٌ اا ومنفااذا
للسٌاسااات التااً تفرضااها هااذه المؤسسااات ،وذلااك علااى الاارمم ماان عاادم
مراعااا ال هاااذه السٌاساااات فاااً ك ٌااار مااان األحٌاااان لألوضااااع والظااارو
االقتصادٌة واالجتماعٌة الخاصة بالدول اإلسالمٌة.
 التعاماال االنتقااائً م ا العولمااة االقتصااادٌة بمااا ٌخاادم أهاادا وتوجهااات
ومصااالح الاادول اإلسااالمٌة المشااتركة فااً برنااامج التكاماال االقتصااادي،
ومقاومة حاالت االندما الاللرادي فً االقتصاد العالمً.
 االستفادل من االست ناءات الممنوحة للكتل االقتصاادٌة والمنصاوص علٌهاا
فااً اتفاقٌااة منظمااة التجااارل العالمٌااة ،بمااا ٌساااعد علااى مواجهااة العولمااة
االقتصادٌة وعدم استقطاب الدول اإلسالمٌة داخلها.26
وم ا كاال هااذه المزاٌااا المتوقعااة للتكاماال االقتصااادي لال أن هناااك بعااض
العقبات أو العوائ التً تق فً وجه الدول اإلسالمٌة أ ناء سعٌها لتحقٌ هذا
التكامل ،لعل من أبرزها :
أ  -التف ااوت فااً المسااتوى االقتصااادي واخااتال
التخطٌط بٌن دولة وأخرى.

أسااالٌب ووسااائل وأولوٌااات

ب  -ضااع واخااتالل الهٌاكاال اإلنتاجٌااة ،والتشااابه فااً االعتماااد عل اى القطاااع
األولً ،مما ٌجعل هذه الدول أقرب للى التنافس منها للى التكامل.
 اخاااتال الااانظم االقتصاااادٌة واالجتماعٌاااة والسٌاساااٌة ،وهاااذا ٌاااؤدي للاااىاختال دور الدولة ومدى تدخلها فً النشاط االقتصادي من دولة ألخرى.
د  -سٌادل فكرل القومٌة بحسب مفهومها الةربً وطةٌان مس لة السٌادل الوطنٌاة
واإلقلٌمٌة على فكرل الدولة اإلسالمٌة ،وتعد هذه المس لة من أكبار العقباات؛
ذلك أن م ل هذا الشعور ٌؤدي للى أن تكاون لجاراءات التكامال االقتصاادي
انتقاصا من السٌادل الوطنٌة التً تسعى هذه الدول للحفاظ علٌها.
هـ  -تدخل االعتبارات السٌاسٌة فً القرارات التكاملٌة.
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و -عدم وجود معاٌٌر موضوعٌة مقبولة لتنوٌ التخصصات وتقسٌم العمل بٌن
الاادول ،وكااذا عاادم وجااود معاااٌٌر واضااحة ومقبولااة لتوزٌ ا أعباااء وعوائااد
التكامل.
ز  -الجهااود الكبٌاارل للشااركات متعااددل الجنسااٌة فااً الحفاااظ علااى مصااالحها
االقتصادٌة ،وبالتالً السعً لعرقلة أٌة جهود لقلٌمٌة فً هذا الش ن.27
وعلى الرمم من وجود هذه العقبات ومٌرها ،لال أن مقوماات تكامال الادول
اإلسالمٌة كبٌرل ،بل وتتةلب م اإلرادل الصاادقة علاى تلاك العقباات ،حٌاث أن
لدى الدول اإلسالمٌة من العوامل المساعدل لقٌاام التكامال االقتصاادي ماا ٌفاو
مٌرها من الدول ،ولعل من أبرز هذه العوامل ما ٌ تً :
أ -وحدل العقٌدل باٌن المسالمٌن والتاً تعاد أقاوى ربااط ٌمكان أن ٌجما باٌن أي
تكتااال ،ذلاااك أن ربااااط الااادٌن أقاااوى مااان كااال الاااروابط العرقٌاااة والقومٌاااة
والجةرافٌاة والسٌاساٌةٌ ، ...قاول تعاالى ( :ولن هاذه أماتكم أماة واحادل وأنااا
ربكم فاعبدون ) ،28فالمسلمون ٌشعرون فً قرارل أنفسهم أنهام أماة واحادل
على الرمم مما حل بهم من مئسً وتفر بسبب بعدهم عن عقٌدتهم.
ب  -توافر الموارد االقتصادٌة وتنوعها وتوزعها بٌن الدول اإلسالمٌة.
 اتساع السو وكبر حجم السكان ،واالنتشار الجةرافً.29 -2التدر فً تحرٌر األسوا المالٌة :

تتص أسوا األورا المالٌة فً الدول اإلسالمٌة بعامة  -كةالبٌة الدول
النامٌة -بعدد من السلبٌات التً تؤ ر على دورها االقتصاادي ،ولعال مان أهام
هذه السلبٌات :
أ -أن نش تها كانت معتمدل على المنهج الرأسامالً الرباوي الاذي ال ٌتوافا ما
الطبٌعة الفكرٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة الخاصة للدول اإلسالمٌة.
ب -ارتباااط هااذه األسااوا باألسااوا المالٌااة الةربٌااة ،ممااا نااتج عنااه عاادل ااار
سلبٌة ،منها :
 )5التبعٌة شبه المطلقة فً الفكر المالً مان حٌاث الهٌاكال ونماط اإلدارل
ونوعٌة األدوات المالٌة المتداولة ....ال .
 )2االهتمااام بتطااوٌر أدوات مالٌااة تقلٌدٌااة ( كالسااندات ) تةااذي السااو
ولكنهااا ال تتوافاا ماا حاجاااات الاادول اإلسااالمٌة التنموٌااة ،وال مااا
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معتقداتها.
 )3اعتماد معظم الدول اإلسالمٌة على األسوا المالٌة الدولٌة ،سواء فً
تموٌااال العجاااز فاااً ماااوازٌن المااادفوعات ،أو فاااً تموٌااال برامجهاااا
التنموٌااة .وكااذا فااً الجانااب اآلخاار ،عنااد وجااود فااائض فااإن األسااوا
المالٌة الدولٌة هً المكان المالئم لتوظٌا تلاك الفاوائض ،وأصابحت
األسوا المالٌة اإلسالمٌة المحلٌة مجرد وسٌط بالعمولة.
 اتصا األسوا المالٌة فً الدول اإلسالمٌة بالضٌ وعادم العما  ،وذلاكناتج عن محدودٌة أنواع األدوات المالٌاة المتداولاة ،ومحدودٌاة انتشاار هاذه
األدوات بٌن المست مرٌن.
د  -أن معظم التشرٌعات المنظمة لألسوا المالٌة فً الدول اإلسالمٌة تعاد مان
األسباب المعوقة لفاعلٌة ودور هاذه األساوا  ،وٌمكان لرجااع ذلاك ألساباب
عاادل لعاال ماان أبرزهااا البٌروقراطٌااة اإلدارٌااة الموجااودل فااً مالبٌااة الاادول
النامٌة.30
ولذا ،فإن على الدول اإلسالمٌة فً ظل واقعها الحالً ،ولكً تاتمكن مان
مواجهة تٌار العولمة االقتصادٌة فً مجال األسوا المالٌة العمل على :
 .1التاادر فااً تحرٌاار أسااوا األورا المالٌااة ،وعاادم التساارع أو االناادفاع نحااو
تحقٌ االندما المالً قبل تقوٌة بنٌة وهٌكال االقتصاادٌات السالعٌة الوطنٌاة،
وكذا لصالح أوضاع األسوا المالٌة؛ سواء من حٌث الضاوابط التنظٌمٌاة أو
األدوات المالٌة المتوافقة م الشرٌعة اإلسالمٌة وحاجاات التنمٌاة االقتصاادٌة
فااً هااذه الاادول .وذلااك ماان أجاال أن تكااون هااذه الاادول قااادرل علااً االسااتفادل
االٌجابٌااة ماان هااذا االناادما  ،وكااذا قااادرل علااى مقاومااة الصاادمات الخارجٌااة
المتوقعة بعد تحرٌر هذه األسوا .
 .2وضا ضااوابط وقٌااود تنظٌمٌااة فٌمااا ٌتعلا بتااداول وتملااك األجانااب لااألدوات
المالٌة المحلٌة.
 .3تنظااٌم عملٌااات االقتااراض الخااارجً قصااٌر األجاال بااالعمالت األجنبٌااة؛ فماان
المعلوم أن هذا النوع من رؤوس األموال ٌتمٌز بخصائص عدل؛ من أهمها :
ـ ارتفاااع تكلفااة التموٌاال ،ممااا ٌسااتلزم اسااتخدامه فااً مشااروعات اساات مارٌة
تتمت بارتفاع عائدها بالقدر الذي ٌمكن من سداد تكلفة االقتراض وتحقٌا
فائض ٌستفٌد منه االقتصاد الوطنً.
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ـ قصر فترل السداد باإلضافة للى عدم وجود فترل سماح ،وبالتالً فإنه ٌلقً
ب عبائه على االقتصاد الوطنً فً وقات مبكار مان الحصاول علٌاه ،األمار
الاااذي ٌقتضاااً قصااار اساااتخدام االقتاااراض قصاااٌر األجااال علاااى تموٌااال
مشااروعات تتمت ا بتحقٌ ا عائااد ساارٌ  ،م اال تموٌاال عملٌااات االسااتٌراد
والتصدٌر أو المشروعات الصناعٌة الخفٌفة.
 .4العمال علااى لنشااء أو ت سااٌس ساو مالٌااة لساالمٌة دولٌااة تكاون مساائولة عاان
تنظٌم وتطوٌر األدوات المالٌة اإلسالمٌة ،وتتاٌح فاً نفاس الوقات تاداول تلاك
األدوات فً الدول اإلسالمٌة.
 .5العمل على استةالل المٌزل النسبٌة المتوافرل لدى المصار اإلساالمٌة (عادم
التعامل بالربا) ،كً تتمكن من مواجهة تٌار العولمة والمنافسة مٌر المتكافئاة
باٌن البناوك الدولٌاة الكباارى ،وباٌن البناوك المحلٌااة ومنهاا البناوك اإلسااالمٌة،
والتً ال تازال مٌار مهٌا ل لمواجهاة هاذه المنافساة نظارا لمحدودٌاة أحجامهاا،
وتواض لمكانٌاتها االقتصادٌة وضع خدماتها مقارناة باالبنوك الدولٌاة ،وال
ٌمكن للبنوك اإلسالمٌة المواجهة لال من خالل:
ـ استةالل المٌزل النسبٌة الخاصة بالبنوك اإلسالمٌة.
ـ العمل على تكامل أو اندما البنوك اإلسالمٌة.
ـ تطوٌر األسالٌب والممارسات المصرفٌة باستخدام أحدث التقنٌات المتاحاة
فً العالم والعمل على ابتكار أدوات تموٌلٌة واست مارٌة جدٌدل.
ـ تعزٌز الدور االجتماعً للبنوك اإلساالمٌة ،والاذي تةافلات عناه ك ٌار مان
البنوك اإلسالمٌة تحت داف الربح.31
 -3عدم االندفاع نحو التخصٌص :

ٌعتبر اإلسالم الدولة مؤسسة علٌا ال منى عنها النتظام نمط الحٌال  ،وهو
فااً هااذا ٌختل ا جااذرٌا م ا كاال ماان الرأساامالٌة واالشااتراكٌة فالدولااة فااً النظااام
الرأساامالً الحاار ٌجااب أن تظاال محاٌاادل ماان الناحٌااة االقتصااادٌة ،ولكاان األزمااات
االقتصادٌة الحادل التً مارت بهاا الرأسامالٌة أدت للاى لحاداث تعادٌالت علاى هاذه
النظاارل ،وأصاابحت الدولااة تقااوم باادور أكباار فااً المجااال االقتصااادي .كمااا ٌختلا
اإلسالم فً النظر للدولاة عان الفكار االشاتراكً الاذي ٌعاد الدولاة نتاجاا برجوازٌاا
ووجودهااا دلٌاال علااى االسااتةالل والااتحكم .أمااا دور الدولااة وتاادخلها فااً النشاااط
االقتصادي فً اإلسالم فهو منوط بالمصالحة ،بحٌاث ال ٌاؤدي للاى للةااء المباادرل
الفردٌة التاً هاً أسااس النشااط االقتصاادي فاً المجتما اإلساالمً ومان ام فاإن
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الاادور الاارئٌس للدولااة ٌتم اال فااً حماٌااة حقااو األفااراد ،وحفااظ المصااالح العامااة،
والاادفاع عاان حاادود الدولااة اإلسااالمٌة ، 32أماا بقٌااة المجاااالت فااً متروكااة للقطاااع
الخاااااص أو لعاااادد ماااان المؤسسااااات االجتماعٌااااة األخاااارى للقٌااااام بهااااا( كالزكااااال
واألوقا  ،) ...ولذا فإن التخصٌص كما ٌنادي به فً العصار الحاضار هاو مانهج
لسالمً أصٌل ،قبل أن ٌكون هدفا للسٌاسات اإلصالحٌة لصندو النقاد الادولً أو
مٌااره ماان المؤسسااات والهٌئااات الدولٌااة .ولكاان فااً ظاال األوضاااع االقتصااادٌة
واالجتماعٌة للدول اإلسالمٌة فً العصر الحاضر ،ونظرا لمفهوم الدولة المعاصر
ودورها فً الحٌال االقتصادٌة ،وفً ظل تهدٌد تٌاار العولماة االقتصاادٌة ،فاإن مان
الواجااب علااى الاادول اإلسااالمٌة المحافظااة علااى دور رئااٌس للدولااة فااً النشاااط
االقتصااادي بحسااب درجااة النمااو االقتصااادي التااً وصاال للٌهااا البلااد ،وقااد ٌكتفااً
بالدور التوجٌهً أو التخطٌط الت شٌري ،حتى ال ٌنحر النشاط االقتصادي تحات
ت ٌر تحرٌر األسوا والسل للى ما قد ٌعود بالضرر على االقتصاد الوطنً.
 - 4األخذ باألسالٌب العلمٌة والتقنٌة المالئمة :

ماان المسااتلزمات الضاارورٌة لمواجهااة تٌااار العولمااة االقتصااادٌة السااعً
الح ٌث لألخذ باألسالٌب العملٌة والتقنٌة المالئماة لحاجاات التنمٌاة االقتصاادٌة فاً
هاااذه الااادول ،وهاااذا ٌعناااى أناااه لاااٌس بالضااارورل أن تكاااون أحااادث المخترعاااات
والصٌحات فاً العاالم هاً الهاد  ،بال ماا ٌتوافا وأوضااع وظارو هاذه الادول
وٌلبً احتٌاجاتها الفعلٌة.33
 - 5االهتمام برأس المال البشري:

تعانً الدول اإلسالمٌة بعامة مان تخلا مساتوي التقنٌاة وأساالٌب اإلنتاا
فٌها ،مما ٌرج فً جانب كبٌر منه للى ضاع بارامج التعلاٌم والتادرٌب وارتفااع
نسبة األمٌة وضائلة جهاود البحاث العلماً وانعادام روح المباادرل واالبتكاار...ال ،
وتشٌر بعض البٌانات المتاحة للى أن :
 نسبة اإلنفا على البحوث والتطوٌر العلمً فً الدول النامٌة لجماال ( بمافٌهااا الاادول اإلسااالمٌة ) تبلا (  ) % 5.6ماان مجمااوع لنفااا دول العااالم
على هذا المجال.
 نسابة اإلنفاا العاام علاى التعلاٌم فاً الادول النامٌاة بلةات (  ) % 3.8ماانلجمااالً الناااتج القااومً عااام  5997م ،بٌنمااا بلةاات هااذه النساابة فااً دول
منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة ) % 5 ( .خالل نفس الفترل.34
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 نسبة اإلنفا على البحث العلمً فً الدول المتقدمة تتراوح باٌن (% 4-2) من لجمالً ناتجها القومً ،بٌنما ال تنف الدول النامٌة فً المتوساط لال(
 )%2.3من ناتجها القومً فقط.35
ولذا ،فإن لعداد سٌاساات فاعلاة لتنمٌاة راس الماال البشاري ،وبخاصاة فاً
مجاالت التعلٌم والتدرٌب والبحاث العلماً ،تعاد مان العناصار الرئٌساة التاً ٌجاب
االهتمام بها من قبل الدول اإلسالمٌة.
 - 6تفعٌل الدور السٌاسً واالقتصادي لدول العالم اإلسالمً:

حٌث ٌشكل العالم اإلسالمً أك ر من خماس ساكان العاالم  ،وما ذلاك فاإن
مشاركتهم فً صن القرارات االقتصادٌة والسٌاسٌة شبه معدومة  ،ومن هنا ٌجب
على الادول اإلساالمٌة الساعً بشاكل جادي ومنسا ( عان طرٌا منظماة الماؤتمر
اإلسالمً م ال ) لتوحٌد مواقفهاا تجااه الك ٌار مان القضااٌا المعاصارل ؛ ومان ذلاك
تمكٌنها من القٌام بدور أكبر فاً المحاد اات متعاددل األطارا فاً منظماة التجاارل
العالمٌة  ،وتعد مبادرل االتحاد األوربً تجاه الدول النامٌة بعاماة كال شاًء فٌماا
عدا السالح  ،خطول مهمة فً هذا االتجاه ٌجب است مارها وتفعٌلها .
خاتمة وتوصٌات:

فً ظل التطورات السرٌعة التً تطرأ على االقتصاد العالمً فً السنوات
األخٌرل ٌجب أن ٌكون أبناء األمة وعلماؤها على ٌقظة تامة للكش عن التحدٌات
والمشكالت التً تواجه دولهم.
وفً هذا اإلطار وق اختٌارنا لدراسة موضوع العولماة االقتصاادٌة و ارهاا علاى
اقتصادٌات العالم اإلسالمً .وفً نهاٌة هذا البحث ٌمكننا استخالص النتائج وتقدٌم
التوصٌات اآلتٌة :
 -1لذا كانت هناك مة مخاطر أو سلبٌات للعولمة االقتصادٌة ٌمكن أن تهادد
مسااارات التنمٌااة االقتصااادٌة فااً الاادول النامٌااة ومنهااا الاادول اإلسااالمٌة،
فإنها بالمقابل تتٌح فرصا مواتٌة ٌمكن االستفادل منها فً مجاالت متعددل
أهمها زٌادل الصاادرات و وتساهٌل نقال التكنولوجٌاا ول اارل الهمام لزٌاادل
درجة التنافسٌة الدولٌة .فسلبٌات العولمة ال ٌمكن أن تحجب الضوء عن
حفنة من مزاٌاها وفوائدها.
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 -2لن التصدي للعولمة االقتصادٌة ال ٌكون من خالل رفضها ،ولال ساٌكون
من ذلك فقدان الدور والقول بل وربما المستقبل ب كملاه مماا ٌعناً حتمٌاة
االسااتجابة المبدعااة لمواجهااة العولمااة أو بمعنااى خاار التفاعاال اإلٌجااابً
معها.
 -3لن فااارص اساااتفادل الااادول اإلساااالمٌة مااان العولماااة تتوقااا علاااى عااادل
اعتبارات هامة:
أ -لنجاز مهمة التحدٌث االقتصادي ورف مستوى الكفاءل االقتصاادٌة،
وذلك عن طرٌ رسم السٌاسات التعلٌمٌة والعلمٌة التقنٌة الفعالاة –
لفسااح المجااال أماام القطاااع الخااص دون تخلااً الدولاة عاان دورهااا
الفعااال فااً االقتصاااد فااً تحقٌاا االسااتقرار االقتصااادي الكلااً –
التدر فً تحرٌر األساوا المالٌاة – االهتماام بالنشااط التصادٌري
ورف مستوى جودل اإلنتا .
ب -تفعٌاال التعاااون والتكاماال االقتصااادي بااٌن الاادول اإلسااالمٌة ،وذلااك
بهد لٌجاد كٌانات اقتصاادٌة كبارى قاادرل علاى المنافساة الدولٌاة،
كمااا أن التكتاال االقتصااادي سٌعضااد موقاا الاادول اإلسااالمٌة فااً
التفاوض م الدول الصناعٌة والمنظمات الدولٌة لتحقٌا مصاالحها
االقتصادٌة.
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