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انعكاسات ظاهرة العوملة يف أبراز أمهية احتضان األعمال
م .المساعد سعدون حمود الربيعاوي*
م .المساعد ناظم جـواد الزيـدي

ملخص البحث
العولمة ظاهرة اقتصادية سياسية اجتماعية لها انعكاساتها المختلفة على المجتمعات وعلى
منظمات األعمال في مختلف دول العالم  ،هذه الظاهرة أدت إلى المزيد من النتائج التي زادت منظمات
األعمال في الدول الغنية غنا وزادت منظمات األ عمال في دول العالم الاال فرر ،وقد ترتب على ذلك
نتائج ايجابية لدى المجتمعات الغربية والمؤتلفة معها بسبب سيطرة منظمات األعمال في تلك الدول
على األسواق في البلدان النامية نتيجة التحالفات الستراتيجية وكارة عمليات االندماج وفي ذات
الوقت انعكس األمر سلبا على منظمات األعمال في البلدان النامية بسبب ضعف قدرتها على المنافسة
بسبب انفتاح األسواق ودخول المنظمات العالمية العمالقة األمر الذي جعل تلك المنظمات الصغيرة
تراوح في مكانها ال بل وتنطوي على ن فسها وتتحول ستراتيجيتها من النمو والتوسع إلى محاولة
البراء واالستمرار  ،واألمالة كايرة على تلك المنظمات التي أفلست وأغلرت أبوابها بسبب تخلف
الترانة التي تستخدمها  ،وتخلف إدارتها وقلة رؤوس األموال التي تستخدمها مرارنة مع مايالتها في
الدول الغربية (راعية العولمة) ،وهنا برزت مسالة حاضنات األعمال Business Incubatorsإذ
بدأت تلك المنظمات الصغيرة والمتوسطة تفكر وتبح عن من يردم لها العون والمساعدة سواء كان
ذلك من قبل حكومات تلك البلدان التي تعمل فيها كتوفير الحماية الرانونية لمنتجاتها أو ترديم الدعم
المالي والضريبي لها لتتمكن من مجاراة المنظمات الرادمة من خارج البالد  ،أو ممكن ان يردم لها
اإلسناد من جهة وطنية أو منظمة كبيرة من داخل البلد لمساعدة تلك المنظمات الصغيرة أو
المتوسط ة على البراء واالستمرار والتطور  ،ان عدم وجود إسناد أو دعم لتلك المنظمات سيحتم
عليها االنسحاب من السوق وبالتالي يؤدي ذلك إلى تدهور اقتصادي للبلد ومزيد من الفرر وقلة
فرص العمل وأاار سلبية كايرة على مجتمعات العالم الاال وقد أظهرت الدراسة بان هناك أاار
واضحة لظاهرة العولمة خالصتها ان وجود هذه الظاهرة وانتشارها في األسواق العالمية أدى
وبشكل كبير إلى إ لحاق الضرر بمنظمات األعمال في العالم الاال مما جعل من الضروري ان
تحتضن تلك المنظمات بهدف إنراذها من االنهيار.

املقدمة

Business
الزال مصطلح العولمة  Globlizationومصطلح حاضنات األعمال
 Incubatorsغير واضحة وغير محددة المعالم لدى الكاير من الناس بما فيهم بعض المختصين
باألعمال لحدااة المصطلحين ولرلة ما كتب عنهما لذلك يحتل هذا الموضوع أهمية كبيرة في تناوله
نضريا لتوضيح أهم المصطلحات والمفردات المستخدمة فيه بهدف اإلاراء النظري للموضوع والذي
يمكن من خالله إبراز دور العولمة وأهميتها في أبراز الحاجة إلى احتضان األعمال خاصة في دول
العالم الاال كونها األكار تضررا من ظاهره العولمة واالندماجات و التحالفات الستراتيجية الناجمة
عن الظاهرة المذكورة بسبب صغر حجم تلك المنضمات ومحدوديه رؤوس أموالها ونشاطها ،ونأمل
أن نكون قد وفرنا في تناول هذا الموضوع.

________________________ _____________________
* الباحاان يعمالن ضمن مالك الهيئة التدريسية في قسم إدارة األعمال  /جامعة بغداد
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أمهية وأهداف البحث
يحظى البح بأهمية كبيرة لكونه يتناول موضوعين هما العولمة  Globalizationوالزال
الجدل حولها فيما إذا كانت متغير أم ظاهرة وال زالت لم تخضع لنظريات واوابت محددة ،والموضوع
اآلخر هو حضانة األعمال  Business Incubationوهو من المواضيع الحدياة والنادرة الوجود
في األدب اإلداري ،وال زال غير معروف لدى العديد من الناس ،وغير واضح المعالم لدى
المتخصصين ،األمر الذي دفع الباحاان إلى تناول هذين الموضوعين معا لوجود صلة رابطة بينهما،
ويسعى الباحاان هنا إلى تحريق األهداف اآلتية:
 .3توضيح الجدل الفكري حول مفهوم العولمة وتحديد أبعاد ذلك المفهوم باالستناد إلى ما طرحه
الفالسفة والمفكرون باإلضافة إلى تحديد آلياتها وانعكاساتها على المجتمعات.
 .7وضع فرشة نظرية شام لة قدر المستطاع لشرح مضامين حضانة األعمال Business
 Incubationوحاضنات األعمال  Business Incubatorsوالمفاهيم المتعلرة بها ،ومدى
بروز أهميتها في المنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
 .1تحديد العالقة النظرية بين العولمة و حضانة األعمال ،ومدى انعكاس ذلك على المنظمات
وخاصة منظمات الدول النامية (العالم الاال ).

مشكلة البحث
تتلخص مشكلة البح في اإلجابة على األسئلة اآلتية:
 .3هل أن العولمة متغير أم ظاهرة أم حد كوني؟
 .7ما هي حضانة األعمال؟ وما هي حاضنات األعمال؟
 .1هل أن حاضنات األعمال هي وليدة العولمة؟ أم أنها سبرت عصر العولمة؟
 .7أين تكمن الحاجة إلى حضانة األعمال في المنظمات الكبيرة أم المتوسطة أم الصغيرة؟
 .5أين برزت الحاجة إلى حاضنات األعمال ،في منظمات الدول المتردمة أم دول العالم الاال ؟

أسلوب البحث

يعتمد البح األسلوب النظري التحليلي ألبرز األفكار التي طرحت حول متغيرات الموضوع
الرئيسي ومحاولة إيجاد العالقة أو نفيها ،وقد ابتعد الباح عن استخدام األسلوب الميداني لحدااة
الموضوع ولرلة ما متوفر عنه بالنسبة للمدير العراقي ،األمر الذي يجعل عملية استبانة للموضوع ال
تحرق الغرض المرجو منها حاليا ،ولكن إيجاد الفرشة النظرية ستمهد إلجراء بحو مستربلية
تتضمن وجهات نظر العاملين أو المديرين العراقيين حول الموضوع ،بعد أن يطلعوا بشكل مناسب
على المفاهيم األساسية للموضوع.

املفهوم اللغوي للعوملة
تعرف كلمة العولمة لغويا بأنها كلمة مشترة من مدلول العالم ،ويفضل األنجلوسكسون استخدام
 Globalizationنسبة إلى كلمة  Globeالتي تعني بالعربية (الكرة األرضية) ،في حين يفضل
الفرانكوفون استخدام مصطلح  Mondializationنسبة إلى الكوكب بالفرنسية  Le Mondeوال
يفضل الكاير من االقتصاديين والمتخصصين العرب استخدام لفظة العولمة لعدم وجود أصل لها في
العربية ،وبدال منها يفضل أولئك استخدام كلمتي (الكونية) نسبة إلى الكون و(الكوكبية) نسبة إلى
الكوكب ،وعلى الرغم من رجاحة األخيرتين لغويا ،إال أنهما ال تعكسان المعنى الصحيح لما مطلوب
من هذا المصطلح توضيحه ،إذ أن إضافة ) (LZEفي اللغة اإلنكليزية تعطي معنى التدخل ،بمعنى
آخر أن  Globeيعني الكوكب و Globalتعني كوكبي ،وعندما تضاف لها ) (LZEيعني ذلك جعله
عالميا ،أو جعله يبدو عالميا ،أي أنه فعل متدخل "إذا جاز التعبير" وهكذا عمليا فشلت المحاوالت
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إلعطاء هذا المدلول اللفظي اإلنكليزي مرابال لغويا قانونيا ،أي مطابرا له في الصيغة والمعنى ،ولكن
رغم ذلك فرد شاع استخدامه هنا لكونه قد تحول إلى اسم علم أعجمي (المسافر .)74 : 7003 ،

مفهوم العوملة
العولمة متغير اقتصادي ،اجتماعي وسياسي لم يشهد التاريخ الحدي له مايال ،وذلك ألنه يشمل
تغيرات جذرية في االقتصاد والسياسة والارافة واالج تماع والتكنولوجيا ،هدفها تهيئة األجواء
العالمية لمرحلة اقتصادية جديدة تتميز بعدة أنماط حدياة تمال انفتاح كل ما هو محلي على العالم
الخارجي ،إلغاء التركيز الصناعي والمالي نتيجة للردرة الهائلة في الحركة ،تغيرات نمطية سريعة
في اإلنتاج واالستهالك وحتى االستامار  ،زيادة ارتباط واندماج الهوامش بالمحاور ،إلغاء أدوار
الحكومات في الداخل والخارج ولو بنسب متفاوتة ،ربط االقتصادات الوطنية بمصالح الشركات
الكبرى ،استخدام فائق لالتصاالت الحدياة إلتمام الصفرات االقتصادية ،فاالقتصاد العالمي في طرقه
للتكامل ولكن لصالح من؟
ذلك ه و ما يهم المعنيين في دول الجنوب والشمال على السواء ،وهكذا فإن العولمة في أساسها
وجوهرها ترمي على تحريق االعتماد االقتصادي المتبادل بين دول العالم من خالل زيادة حجم وتنوع
التبادالت في السلع والخدمات عبر الحدود الوطنية ،وتعاظم التدفرات الرأسمالية الدولية واتساع
انتشار التكنولوجيا وحركة الموارد البشرية ( منظمة العمل العربية  . )37 – 33 : 3991 ،وبرغم
صحة أغلب العبارات السابرة ،إال أن واقع حال عولمة اليوم ال يدلل على أن هناك انتشارا واتساعا
لحركة الموارد البشرية ،كما أن هذه العولمة ال تفترض تساوي وتكافؤ األطراف المستفيدة منها
والمنضوية تحت لوائها.
ويرول واحد من دعاة العولمة هو (فريدمان) في كتابه (السيارة ليكساس وشجرة الزيتون) أن
نظام العولمة يعد عملية ديناميكية مستمرة تنطوي على ذلك التكامل الصارم في األسواق وفي الدول
واألمم ،وفي التكنولوجيات إلى درجة لم تحد من قبل ،وبطريرة تمكن األفراد والشركات والدول
واألمم من التجول حول العالم والوصول إلى مسافات أبعد وبصورة أسرع وأعمق وارخص من أي
وقت مضى ،وبطريرة من شأنها أن تعزز أيضا ردة فعل قوية من جانب أولئك الذين تعرضوا لمعاملة
وحشية أو فاتهم ركب ذلك النظام الجديد.
ويرى فريدمان أن فتح أبواب االقتصاد أمام التجارة الحرة والمنافسة يعني أنه سيصبح أكار
كفاءة وازدهارا (فريدمان.)13- 10 : 7000 ،
أما بول هيرست فيرول في كتابه (مسألة العولمة) هناك فرق شاسع بين اقتصاد كوكبي بالمعنى
الدقيق واقتصاد بلغ درجة عالية من التدويل ،وفيه تتا جر معظم الشركات من قواعدها في اقتصادات
قومية متميزة ،ففي األول تكون السياسات الرومية عريمة ألن النواتج االقتصادية تتحدد كلية
بواسطة قوى السوق العالمية وبواسطة الررارات الداخلية للشركات متعددة الرومية ،ولكن في الااني
تظل السياسات الرومية نشطة ،بل هي في الحر يرة جوهرية للمحافظة على األساليب المتميزة
ونواحي الروة في الراعدة االقتصادية الرومية والشركات التي تتاجر انطالقا منها
(هيرست بول.)747 :3999 ،
أما العالمية أو النظام العالمي فهو مختلف بعض الشيء عن كل من المصطلحين السابرين،
فهناك من ال يستطيع أن يرى حركة ال تطور الرأسمالية إال بصيغتها العالمية وإن تطرفت هذه الحركة
أيضا لتنتج بؤرا ومحاورا متماالة للصراع التنافسي ،وكما يرول (إيمانوئيل فاليرشتين) حينما يتحد
عن النظام العالمي( ،أن الترابط العميق والمستمر بين الحركات والظواهر التاريخية االجتماعية التي
تجري في مرحلة تاريخية معينة ال يمكن أن ينظر إليها إال بوصفها نظاما عرليا
(غليون وامين.)35 :3999 ،
(بكونها التوسع المتزايد المطرد في تدويل اإلنتاج من قبل الشركات متعددة الجنسيات بالتوازي مع
الاورة المستمرة في االتصاالت والمعلومات التي حد بالبعض إلى تصور ان العالم قد تحول بالفعل
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إلى قرية كونية) (المجذوب.)14 :7000 ،
وعلى أساس الرأي السابق يمكن تكوين فكرة التدرج لذلك الاالو  ،العالم الرأسمالي يمر
باتجاه التدويل فيتجاوزه إلى العالمية حتى يصل إلى الررية الكونية ...وفي هذا خلط للحرائق فكما
أشارت العديد من المصادر ان أهم المؤسسات الرومية الراعية للتدويل يتم تجاوزها في العولمة.
والنظام العالمي قائم بصورة متوازية ومتكافئة نسبيا على رغبة األنظمة الرومية في االندماج ضمن
سلطة شوق عالمية .ولكن العولمة وكما ورد ذكرها في مكان سابق تعني الت دخل لفرضها على هذا
الطرف او ذاك ،و تستخدم ألجل ذلك مؤسسات عالية التسلط و التأاير مال مؤسسات (بريتين وود )
إلتمام الصفرات التجارية ،إذن فاالقتصاد العالمي في طريره للتكامل ،ولكن لصالح من؟ ذلك هو ما
يهم المعنيين في دول الجنوب والشمال على السواء .وهكذا فإن العولمة في أساسها وجوهها ترمي
إلى تحريق اال عتماد االقتصادي المتبادل بين دول العالم من خالل زيادة حجم وتنوع المبادالت في
السلع والخدمات عبر الحدود الوطنية ،وتعاظم التدفرات الرأسمالية الدولية واتساع انتشار
التكنولوجيا وحركة الموارد البشرية .وبرغم صحة أغلب العبارات السابرة إال أن واقع حال عولمة
اليوم ال يدلل على أن هناك انتشارا واسعا لحركة الموارد البشرية ،كما أن هذه العولمة ال تفترض
تساوي وتكافؤ األطراف المستفيدة منها أو المنضوية تحت لوائها.
وعلى الرغم من كارة الدراسات األجنبية والعربية حول العولمة ،إال أن أغلب هذه الدراسات ال
تتفق تماما حول تعريف هذه الكلمة أو باألحرى مدلولها .ويعترد أن سبب هذا االختالف يعود إلى
حدااتها ،فرد أكدت المصادر حدااة استخدامها ،ومالما هو معروف فإن أي حد جديد تتالطم حوله
التعريفات والشروح واالختالفات حتى إذا ما أخذ مداه تبدأ تلك االختالفات بالترلص إلى أن تصل إلى
الحد الذ ي تنفصل فيه تلك التعريفات على أساس المدارس الواضحة في الفكر االقتصادي
واالجتماعي السائد .وهكذا فمن المتوقع مستربال أن ال تتجاوز ترسيمات اآلراء في العولمة
الماركسية الجديدة والليبرالية .وقد يكون هناك دور لألفكار الدينية والرومية والسيما في البلدان
النامية في تفسير هذا المصطلح واالتفاق عليه.
وفيما يخص الخطاب المؤيد للعولمة يأتي تعريف (جون توملسون) ليعبر عن المافوقيات التي
سادت عصر العولمة فلم يعد أحد يبح عن األسباب والمؤديات وإنما تشغل النتائج بال أكار
المفكرين ،فيرول (توملنسون) :تشير العولمة إلى النشاطات ا لمتنامية باضطراد والتي تخص
االتصاالت االندماجية المعردة بين المجتمعات والارافات والمؤسسات وحتى األفراد على النطاق
العالمي ،فالعولمة هي الحركة االجتماعية المحتوية ضمنا النكماش البعدين الزماني والمكاني
(غليون وامين.)34 :3999 ،
ويرول واحد من دعاة العولمة هو (فريدمان) في كتابة (السيارة ليكساس وشجرة الزيتون) أن
نظام العولمة يعد عملية ديناميكية مستمرة تنطوي على ذلك التكامل الصارم في األسواق وفي الدول
واألمم ،وفي لتكنولوجيات إلى درجة لم تحد من قبل ،وبطريرة تمكن األفراد والشركات والدول
واألمم من التجول حول العال م والوصول إلى مسافات أبعد وبصورة أسرع وأدق وأرخص من أي
وقت مضى ،وبطريرة من شأنها أن تعزز أيضا ردة فعل قوية من جاني أولئك الذين تعرضوا لمعاملة
وحشية أو فاتهم ركب ذلك النظام الجديد .ويدعو فريدمان كذلك إلى أن فتح أبواب االقتصاد أمام
التجارة الحرة والمنافسة يعني أنه سيصبح أكار كفاءة وازدهارا ً.
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أما بول هيرست فيرول في كتابه (مسألة العولمة) هناك فرق شاسع بين اقتصاد كوكبي بالمعنى
الدقيق واقتصاد بلغ درجة عالية من التدويل ،وفيه تتاجر معظم الشركات من قواعدها في اقتصادات
قومية متميزة ،ففي األول تكون السياسات الرومية عريمة ألن النواتج االقتصادية تتحد كلية بواسطة
قوى السوق العالمية وبواسطة الررارات الداخلية للشركات متعددة الرومية ،ولكن في الااني تظل
السياسات الرومية نشطة ،بل هي في الحريرة جوهرية للمحافظة على األساليب المتميزة ونواحي
الروة في الراعدة االقتصادية الرومية والشركات التي تتاجر انطالقا منها (فريدمان .)13 : 7000 ،
أما العالمية أو النظام العالمي فهو مختلف بعض الشيء عن كل من المصطلحين السابرين،
فهناك من ال يستطيع أن يرى حركة التطور الرأسمالية إال بصيغتها العالمية وإن تطرفت هذه الحركة
أحيانا لتنتج بؤرا ومحاورا متماالة للصراع التنافسي ،وكما يرول (إيمانوئيل فاليرشتين) حينما
يتحد عن النظام العالمي" :إن الترابط العميق والمستمر بين الحركات والظواهر التاريخية
االجتماعية التي تجري في مرحلة تاريخية معينة ال يمكن أن ينظر إليها إال بوصفها نظاما عالميا
(غليون و امين . )34 :3999 ،ويرى البعض أنه يمكن وصف العالمية بكونها التوسع المتزايد
المطرد في تدويل اإلنتاج من قبل الشركات متعددة الجنسيات بالتوازي مع الاورة المستمرة في
االتصاالت والمعلومات التي حدت بالبعض إلى تصور أن العالم قد تحول بالفعل إلى قرية كونية .وفي
هذا خلط للحر ائق فكما استمرت العديد من المصادر أن أهم المؤسسات الرومية الراعية للتدويل تم
تجوزها في العولمة .والنظام العالمي قائم بصورة متوازية ومتكافئة نسبيا على رغبة األنظمة
الرومية في االندماج ضمن سلطة سوق عالمية .لكن العولمة وكما ورد ذكرها في مكان سابق تعني
التدخل لفرضها على هذا الطرف أو ذاك وتستخدم ألجل ذلك مؤسسات عالية التسلط والتأاير مال
مؤسسات (بريتون وودز) .ويحاول دعاة العولمة وهم يفرضون هذا المصطلح أن يبينوا ما يعتبرونه
حريرة ،ويعتبره أصحاب الخطاب المضاد وهما ،وهو أن العولمة ستهيئ سوقا يمكن صنع أي شيء
وبيع كل شيء فيه وفي أي مكان على وجه األرض دون أن يكون هناك حاجزا طبيعيا أو عائرا
جغرافيا أو مانها سياسيا أو محددا اجتماعيا ،فكل تلك العوائق تذوب أمام قوة الهدف االقتصادي
وهو (رفع الرفاهية االجتماعية للبشر) .وسيادة هذه الفكرة ينبغي أن تؤدي إلى حريرة عدم وجود
قوة مهيمنة ومسيطرة وحيدة على هذه السوق الكبيرة .وهذا يعني كذلك أن عالما تهيمن عليه
الواليات المتحدة ينبغي أن يكون قد ولى وحل محله عالم متعدد األقطاب ( THUROWL,
 )LESTER, 1997: 10لذلك يتحتم هنا التفريق بين ما تدعيه وما تفرضه العولمة وبين ما تعنيه
العول مة ،فالعالمية هي اتجاهات في الفكر والتكنولوجيا والتبادل وانترال رأس المال ،تفرضها واقعية
حركة المتغيرات االقتصادية الدولية في ظل تنامي مصلحة الرطاع الخاص تجاه االندماج واالختزال
واالنتشار .أما العولمة فهي رغبة رأسمالية تحركها مجموعة من الدول الغربية المتردمة وعلى
رأسها الواليات المتحدة األمريكية من أجل استعجال انتشار رأس المال عالميا ،وفرض العملية في
ظل شروط مجحفة لدول غير قادرة على االندماج في االقتصاد العالمي.
فالعولمة في الحريرة سيادة نمط معين من الحياة هو النمط الغربي مع إيديولوجيا وفكر
غربيين وباستخدا م مختلف الوسائل للرهر المادي والسياسي والنفسي والعرلي وذلك عبر أداته
األساسية وهي الشركات متعددة الجنسية أو عابرة لرارات أو عبر الوطنية كترجمة لعولمة بدأت منذ
قرون خمسة ظلت ،وبدأت تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت بالتطور المضطرد بشكل مذه ل
(عبد الوهاب و اخرون .)91 : 7007 ،
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تعريف العوملة
تزايد االهتمام بظاهرة العولمة وتزايدت الدراسات والبحو حولها ،غذ بدأ االهتمام بها بشكل
جذري في نهاية عرد الامانينات على الرغم من أن جذورها تمتد إلى سنين طويلة ،وهي تتعلق
بمصطلح يتناول بمفهومه انتشار المعلومات بشكل هائل على مستوى العالم ككل واإللغاء التدريجي
للحدود بين الدول بأسلوب منظم وزيادة معدالت التشابه بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات،
وكل ذلك سالح ذو حدين ،فرد يكون ذا نتائج سلبية لبعض الدول وإيجابية لدول أخرى.
وعند التطرق لتعريف العولمة نجد أن أغلب الباحاين األجانب ركزوا على الجانب االقتصادي
عند تعريفهم لهذه الظاهرة ولم يدخلوا في مسألة التأييد لها أو المعارضة ،عدا بعض اآلراء التي
حذرت من اآلاار السلبية لها .أما الباحاين العرب فاختلفوا في وجهة نظرهم ،إذ جاءت أغلب اآلراء
تحذر من سلبيات العولمة والرليل منهم من اعترد بوجوب العولمة ووضع تعريفا لها دون أي جدل
ودون الدخول في كونها ظاهرة إيجابية أم سلبية (بن ميرة )4 :7007 ،وقد وضع لها االقتصاديون
تعاريف عدة نذكر منها:
عرفها ) (Dunning, 1997: 13على أنها زيادة الروابط بين المجتمعات والدول بشكل ينظم
ويرتب نظام االقتصاد العالمي الحالي ،كما أنها تضيف العلميات التي من خاللها تفرز الررارات
واألحدا واألنشطة التي تحد في أحد أجزاء العالم نتائج مهمة لألفراد والمجتمعات في برية أجزاء
العالم.
كما عرفها ) (Ostubo, 1996: 1على أنها تكامل اإلنتاج ،توزيع واستخدام السلع والخدمات
بين اقتصادات دول العالم.
وعرفت كذلك بأنها تنامي النشاط االقتصادي العابر للحدود السياسية الرومية واإلقليمية وتعبر
عن نفسها من خالل تزايد حركة المنتجات والخدمات عبر الحدود عن طريق التجارة واالستامار
وأحياناً من خالل تزايد حركة األفراد عبر الحدود عن طريق الهجرة (.)Charles, 1994: 27
وعرفها )(Alonso, - Gamo, 1997: 1على أنها زيادة في التجارة الدولية والروابط المالية التي
دعمها التحرير االقتصادي والتغيرات الترنية .ويعبر عنها (غليون وأمين )73 :3999 ،بأنها كاافة
انترال المعلومات وسرعتها إلى درجة أصبحت أننا نشعر أننا نعيش في عالم واحد وموحد اقتصاديا.
وعرفها ) (Cernt, 1995: 596بأنها مجموعة من الهياكل والعمليات السياسية واالقتصادية تنبع
من تغير صفات وخصائص السلع واألصول التي تكون أساس االقتصاد السياسي الدولي.
كما عرفها كذلك ) (Safadi, 1996: 2بأنها ترريب الروابط بين هياكل اإلنتاج واألسواق
المختلفة وتشتمل عملياتها على تكايف تلك الروابط االقتصادية من خالل تدفق السلع والخدمات
واالستامار وعوامل اإلنتاج عبر الحدود.
وعرفها (حرب ) 15 :3991 ،بأنها حد كوني له بعده الوجودي ،إنها ظاهرة جديدة على
مسرح التاريخ ،أنشأت واقعا تغير معه العالم عما كان عل يه بجغرافيته وحركته بنظامه وآليات
اشتغاله بآفاقه المحتملة.
إن النظرة التحليلية لما ذكر من التعاريف تبين أن تلك التعاريف ركزت بشكل أو بآخر على
الوجه االقتصادي للعولمة ،وعلى العناصر والمكونات التي تجعل من االقتصاد العالمي متكامل
لمصلحة األفراد والمجتمعات من خالل انترال السلع والخدمات وتبادل الخبرات .ويمكن استعراض
بعض التعاريف التي ركزت على جوانب الروة والهيمنة في مفهوم العولمة وكما يأتي:
فرد عرفها في هذا اإلطار (العظم ) 45 :3994 ،بأنها تعبر عن التحول الرأسمالي العميق لكل
اإلنسانية في ظل هيمنة الدول المتردمة وت حت سيطرتها وفي ظل نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ.
أما (عمارة ) 44 ،3991 ،فرد عرفها بأنها ظاهرة تؤدي إلى زيادة الخلل في عالقة الروي بالضعيف
وتعيق الدول النامية من النهوض التنمية ،وهي ال تؤدي إلى تحريق العالمية أو حالة تبادل متوازنة.
ويعرفها ) (B. R. Barberب أنها تمال الحتميات األربع التي تشكل ديناميكية عالم الغرب ،وهي
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حتمية السوق وحتمية المعلومات والتكنولوجيا وحتمية البيئة التي تسهم في تصغير العالم والحد من
بروز الحدود الرومية (فيذرستون وآخرون.)75 :7000 ،
أما (مسعود ) 371 :3994 ،فرد أشار إلى أن نظرية العولمة ليست سوى الوجه اآلخر للهيمنة
اإلمبريالية على العالم تحت الزعامة المنفردة لإلدارة األمريكية.
نالحظ بأن التعاريف األربعة آنفة الذكر قد ركزت على الوجه االستعماري لظاهرة العولمة وهو
باعترادنا تلك الظاهرة المبطنة أحيانا والمعلنة في أحيان أخرى .والذي يشير إلى عد م وجود العدالة
في فرص التطور لكافة الشعوب ولكافة المنظمات والمجتمعات .إذ أن التطور العلمي التكنولوجي
الذي حد مؤخرا إنما هو نتاج موضوعي لطبيعة التصورات التاريخية التي مرت بها البشرية على
مر العصور ،وأن ل لبشرية جمعاء دون استاناء فضل بردر أو بآخر في ذلك وهو ملك للبشرية ،وليس
لفئة معينة أو شعوب بذاتها .وهو بذلك يشكل عنصرا مهما لعملية التطور اإلنساني .وينبغي أن
يوظف لخدمة اإلنسانية وتحريق رفاه وسعادة اإلنسان وتحريق العدالة والمساواة ورفع مستوى
التطور الحضاري له وعلى اإلنسانية جمعاء واجب الحفاظ عليه والعمل على تطويره ودعمه ألنها
لخدمتها .ولكن االستخدام اإلمبريالي لهذا التطور هو الذي يجب أن نحاربه ونرف ضده ألنه استخدام
منحرف ويستهدف تحريق أعلى معدالت األرباح من خالل تحريق فائض قيمة نتيجة استغالل دول
الشمال اإلمكانات المادية والبشرية لدول الجنوب ،فإن االستغالل أصبح كونيا ويحد هذا من خالل
عولمة االقتصاد والترانة والمال وغيرها مما يسلب بالنتيجة إرادة الشعوب بحجة أن الكون أصبح
قرية واحدة صغيرة وأن الحدود تشكل عائرا أمام مركز رؤوس األموال والبضائع والخدمات .إن
العولمة هي عبارة عن نتاج التطور التاريخي الذي حد في قلب النظام الرأسمالي ،وهي والدة
طبيعية لهذا النظام وهي وسيلة لتصدير أزماته الخانرة التي يعاني منها هذا النظام الذي بدأت هياكله
تآكل كلها ومن هنا يمكننا الرول أن العولمة هي أعلى مراحل اإلمبريالية العالمية .ومما يؤكد ذلك ما
ذهب إليه (الطائي )37 :7000 ،إلى أن العولمة أول ما ظهرت في الواليات المتحدة األمريكية بمعنى
إعمام الشيء وجعله على المستوى العالمي ،ومن ام إعمام الريم األمريكية ونرل النموذج األمريكي،
أي نشره على مستوى الكل (األمركة) ،يتوسع نموذجهم إلعمام الطابع األمريكي ،ومن جانب آخر
فرد أكد (السعدون )77 :7000 ،أن كال من العولمة والعالمية يختلفان عن بعضهما اختالفا كبيرا ،
فالعالمية ) (Universalityتعني التفتح على الارافات األخرى من العالم مع االحتفاظ بالخالف
عال .أما العولمة )(Globalization
الفكري وكذلك هي طموح لالرتفاع بالخصوصية على مستوى ٍ
فهي نفي اآلخر وإ حالل لالختراق الارافي محل الصراع الفكري وكذلك هي احتواء للعالم.
وأشار بعض الباحاين إلى الجوانب اإلدارية في مفهوم العولمة من خالل التعاريف المبينة في
أدناه:
فرد عرفها ) (Reinicke, 1997: 127بأنها تمال امتزاج األبعاد عبر الوطنية في طبيعة
الهيكل التنظيمي والسل وك االستراتيجي للشركات الخاصة ،فالحركات عبر الحدود ورأس المال غير
الملموس مال التمويل والتكنولوجيا والمعلومات تسمح لتلك الشركات في أن تحسن قابلياتها
التنافسية.
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كما عرفها  Rugman and Hodgettبأنها عمليات إنتاج وتوزيع السلع والخدمات على
وفق تجانسية عالية للن وع والجودة وعلى قاعدة عالمية واسعة .وفي هذا التعريف تركيز على
عولمة العمليات اإلنتاجية والتوزيعية .وذهب آخرون إلى تعريف العولمة بأنها تكامل األسواق
وانفتاحها وتحررها ،وبالتالي فإنها باتت بماابة استجابة للتغيرات والتطورات التي حصلت في العالم
والتي جعلت عزلة الدول عن برية العالم لم يعد خيارا مناسبا ً.

مراحل تطور العوملة
إن أول استتتخدام لهتتذه الكلمتتة (العولمتتة) كتتان متتن قبتتل (مارشتتال متتاك لوهتتان) عتتالم االجتمتتاع
واالتصتاالت فتتي جامعتتة تورنتتتو بكنتتدا ،وكتتان ذلتك عتتام  ، 3940إذ تنبتتأ فتتي كتابتته (استكشتتافات عتتوالم
االتصتتال) التتذي نشتتر فتتي ذ لتتك العتتام بتوجتته العتتالم إلتتى االنتتدماج وختترق الحتتدود نتيجتتة تطتتور وستتائل
اإلعتتتتالم واالتصتتتتاالت فيتتتتؤدي ذلتتتتك إلتتتتى تحويتتتتل العتتتتالم إلتتتتى قريتتتتة كونيتتتتة Global Village
(المستتافر .)74 :7003 ،ولكتتن ال يوجتتد اتفتتاق حتتول هتتذا الموضتتوع وال يمكتتن تحديتتد تتتاريخ دقيتتق
لبدايتها.
إن متتا أنجزتتته البشتترية فتتي جميتتع الحرتتب واألزمتتان التتتي ستتبرت هتتذا الرتترن كتتان نتيجتتة للتطتتور
التاريخي الذي حد على قوى اإلنتاج خالل الررن التاستع عشتر والتذي كتان امتتدادا للاتورة الصتناعية
األولتتى التتتي بتتدأت فتتي نهايتتة الرتترن الاتتامن عشتتر وبحتتدود عتتام  ،3490إذ جتتاءت هتتذه الاتتورة علتتى
أنراض الصناعات اليدوية ا لتي كانت سائدة آنذاك فتدخلت المكتائن واآلالت فتي العمتل الصتناعي وحلتت
محل العمل اليدوية ،وظهرت المعامل التي شتكلت النتواة الرئيستية للصتناعات المؤتمتتة بعتد اذ .وعلتى
هتتذا األستتاس بتتدأ ترستتيم العمتتل إلتتى عمتتل عضتتلي وعمتتل ذهنتتي .ونتيجتتة لتتدخول الترنيتتات فتتي العمليتتة
اإلنتاجية حدات قفزات نوعية في اإلنتاج واإلنتاجية (طاقة.)47 :7003 ،
إن التطورات التي حدات في النظام الرأستمالي عكستت نفستها بشتكل مباشتر أو غيتر مباشتر علتى
سلستلة التطتورات االقتصتادية واالجتماعيتة والعالميتة والتنظيميتة ،وبخاصتة علتى تطتور قتوى اإلنتتتاج
تمختض عتتن هتذه التطتتورات ألستتباب وعوامتل اقتصتتادية بالدرجتة األستتاس وغيتتر اقتصتادية أيضتتا متتن
قيتتام الحتترب العالميتتة األولتتى فتتي عتتام  3937بتتين دول النظتتام الرأستتمالي ،ألمانيتتا متتن جهتتة وفرنستتا
وبريطانيتتا متتتن جهتتتة اانيتتتة ،وكتتان باعاهتتتا الحريرتتتي اقتصتتتاديا .إذ كانتتت ألمانيتتتا تبحتتت عتتتن أستتتواق
لمنتجاتهتتتا وعتتتن مستتتتعمرات تمتتتدها بتتتالمواد األ وليتتتة وطاقتتتة بتتتأبخس األامتتتان ،شتتتأنها شتتتأن التتتدول
الرأستتمالية األختترى ،ففتتي عتتام  3937وصتتلت مستتاحة المستتتعمرات التابعتتة لكتتل متتن فرنستتا وانكلتتترا
وروستتيا وألمانيتتا وأمريكتتا واليابتتان  %71متتن مستتاحة ستتطح الكتترة األرضتتية ،وعتتدد الستتكان التتذين
يرطنتون هتذه المستاحة  %13.4متن ستتكان العتالم .وبعتد نهايتة الحتترب ظهترت أمريكتا كرتوة اقتصتتادية
وسياستتية جديتتدة وذلتتك بستتبب ضتتعف جميتتع األطتتراف المتحاربتتة ،ولتطورهتتا فتتي مجتتال الصتتناعة،
وهجرة عدد كبير من العرول البشرية العربية واألوربية لهتا ،فضتال عتن انترتال رؤوس األمتوال إليهتا،
وبتذلك تربعتتت أمريكتا علتتى عترش النظتتام الرأستمالي (أمتتين .)34 :3991 ،وفتي نهايتتة الرترن التاستتع
عشتر وبدايتة الرترن العشترين بدايتة مرحلتة جديتدة أدت إلتتى تغييتر جتذري فتي قتوى اإلنتتاج فتي الوقتتت
الذي كان فيه اإلنستان يرتود الماكنتة ويحترك اآلالت داختل العمليتة اإلنتاجيتة ،أصتبح كتل شتيء مؤتمتت
بشكل كامل فترلص دور اإلنستان داختل العمليتة اإلنتاجيتة وأصتبح محصتورا فتي المراقبتة فرتط دون أن
يستتتخدم الماكنتتة بيتتده ،هتتذا يعنتتي بدايتتة عصتتر جديتتد ،العصتتر التتذي دختتل فيتته العلتتم أحتتد قتتوى اإلنتتتاج
األساستية متن جهتة ومتن جهتة أخترى فتتإن استتخدام النظتام الرأستمالي لت الت المؤتمتتة كليتا أدى إلتتى
تسريح عدد كبير من العمال وارتفعت بذلك نستبة البطالتة ،فنظتر العمتال إلتى اآللتة وكأنهتا العتدو األول
لهم ولكن في الحريرة أن االستخدام الرأسمالي ل لة يمال العدو األساسي للعمتال ولتيس اآللتة نفستها،
فاآللة ترصر من وقت العمل وتسهله وهذا نصر لإلنسانية في صتراعها متع الطبيعتة ،ولكتن االستتخدام
الرأسمالي ل لة يجع ل من الطبيعتة هتي التتي تستتعيد اإلنستان .وهتذا النتوع متن االستتخدام يزيتد للغنتي
غنتتاه ويزيتتد للفريتتر فرتتره .ففتتي هتتذه المرحلتتة (مرحلتتة الاتتورة الصتتناعية الاانيتتة) اتستتعت الفروقتتات
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الطبرية بشكل كبير وتباينت الدخول في الطبرة الواحدة نفسها وأاترت علتى مستتويات التعلتيم والصتحة
وغيرهتتتا متتتن متطلبتتتات الحيتتتاة الضتتترورية األختتترى (زلتتتوم .)37 :3999 ،وفتتتي نهايتتتة العشتتترينيات
ومنتصف الاالاينيات ظهرت بوادر أزمة اقتصادية عالمية كان من أبترز معالمهتا انهيتار أستواق المتال
وانهيار العمالت األساسية خاصة المارك األلماني وعانى االقتصاد العتالمي فتترة كستاد كبيترة وظهترت
بتو ادر البطالتتة شتبه الشتتاملة ،ممتا جعتتل الوضتع االقتصتتادي التدولي علتتى حافتة االنهيتتار .وبعتد مجتتيء
هتلر للحكم في ألمانيا حاول جهده إعادة تشغيل كل الردرات باتجاه خلتق فترص عمتل واستعة والرضتاء
على البطالة وتنشيط االقتصتاد األلمتاني وكتان ذلتك متن ختالل بنتاء صتناعات حربيتة متطتورة والتهيئتة
الموضوعية للدخول في حرب شاملة ،لكي تتتمكن ألمانيتا متن الحصتول علتى موقتع لهتا تحتت الشتمس
كما تفعل برية الدول الرأسمالية .في نفس الفترة (أي فترة األزمة االقتصتادية الكبترى) فتي الاالاينيتات
ظهر االقتصادي (جون مايردكنز) في بريطانيا ليضع نظريته المعروفتة لمعالجتة األزمتة التتي كتان يمتر
بهتا النظتتام الرأستمالي والتتذي متا عتتادت النظريتة الكالستتيكية قتادرة علتتى حتل معضتتالتها بعتد أن منيتتت
بالفشل الذريع اقتصاديات السوق المفتوحة والتي كادت أن تتستبب باإلطاحتة بالنظتام الرأستمالي ختالل
فترة الكساد ،فتدعى كنتز إلتى تتدخل الدولتة فتي النشتاطات االقتصتادية التتي كانتت تشتكل عتامال أساستيا
لزيادة حجم االستامار والدخول باستامارات جديدة من أجل خلق فترص عمتل جديتدة الستتيعاب البطالتة
الرائمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة آنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذاك
(طاقة.)45 :7003 ،
وفتتي خضتتم هتتذا الصتتراع التتدائر داختتل رحتتم المنظومتتة الرأستتمالية بتتدأت بتتوادر الحتترب العالميتتة
الاانيتتة والتتتتي كانتتت بوا عاهتتتا هتتي األختتترى اقتصتتادية .وجتتتاءت الحتترب كنتيجتتتة موضتتوعية لطبيعتتتة
التطورات التي حدات لتكوين النظتام الرأستمالي وأزماتته االقتصتادية االجتماعيتة المستعصتية الحتل إال
من خالل الحرب ،ألن الحرب ترع عند وجود أزمات مستعصية وهذا شأن كل الحروب في التاريخ.
وقعت الحرب العالميتة الاانيتة عتام  3919واستتمرت إلتى عتام  3975كلفتت البشترية ماليتين متن
الضحايا الذين كانوا ضتحية جشتع النظتام الرأستمالي .ونتيجتة لهتذه التطتورات الدراماتيكيتة التتي مترت
بها البشترية بستبب األزمتات المستعصتية االقتصتادية – االجتماعيتة للنظتام الرأستمالي والتتي أدت إلتى
خوض حربين عالميتين قامتا في النصف األول من الررن العشرين ،أفترزت هتذه األحتدا نظامتا دوليتا
جديدا تميز بظهور قطبين دوليين تراسما النفوذ فيما بينهمتا ،لكتل منهمتا أيديولوجيتة تختلتف وتنتاقض
األختترى ،فاالتحتتاد الستتوفيتي تبنتتى الفكتتر الماركستتي والواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة تتمستتك بالمفتتاهيم
ا لرأستتمالية كطريتتق لرستتم سياستتاتها االقتصتتادية واالجتماعيتتة ،وبتتالرغم متتن الختتالف الجتتوهري بتتين
النظام الشيوعي والنظام الرأسمالي إال أنهما وجهان لعملتة واحتدة فكالهمتا متادي وقتد اختلفتا فرتط فتي
كيفيتة توزيتع الاتروات وكالهمتا لتتم يستتطع تحريتق متا وعتد بتته ،بتالرغم متن تأستيس المنظمتة الدوليتتة
لألمتتتم المتحتتتدة وميااقهتتتا ومؤسستتتاتها وتأستتتيس مجلتتتس األمتتتن التتتدولي واتفاقيتتتة (بريتتتتون وودز)
ومؤسساتها كصندوق النرد التدولي ،إال أن الرطبتين دختال حربتا بتاردة فتي إطتار مبتدأ التعتايش الستلمي
(زلوم.)37 :3999 ،
و بدأ سباق التسلح بين الرطبين وغتزو الفضتاء ،ونتيجتة لكتل ذلتك ومتن منتصتف الرترن العشترين
وحتى يومنا هذا حد تطور هائل وسريع في مجال العلتم والتكنولوجيتا ،وكتان هتذا التطتور يماتل بحتق
الاتورة الصتناعية الاالاتتة لتتي ستيدخل العتتالم بهتا الرترن الحتتالي ،وقتد تمالتت فتتي تجلياتهتا العلميتة فتتي
اورة المعلومات وشبكات ومنظومات االتصاالت المعردة وبترامج غتزو الفضتاء وفتي مجتال الصتناعات
اإللكترونية وعلوم الفيزياء والجينات والهندسة الورااية والكومبيتوتر وأجهتزة اإلنترنتت ،والصتناعات
العسكرية المتطورة ،مما أدى إلى تطور قوى اإلنتاج بالشكل التذي لتم تشتهده البشترية ختالل تاريخهتا،
وقتد استتطاع النظتام الرأستمالي أن يوظتف هتذا ا لتطتتور لصتالحه متن أجتل تجتاوز أزماتته .وبعتد انهيتتار
االتحاد السوفيتي والتكتل الشيوعي المتمال بحلف وارشو انفتردت الواليتات المتحتدة األمريكيتة بالعتالم
كرتوة عستكرية واقتصتادية وسياستية وأصتبح التدوالر العملتة الوحيتدة التتي تتتحكم باالقتصتاد العتالمي،
وبتتدأت الواليتتات المتحتتدة األم ريكيتتة بفتترض نظامهتتا الرأستتمالي علتتى العتتالم دون هتتوادة ،وقتتد استتتخدم
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التحتتالف بتتين أصتتحاب رؤوس األمتتوال العالميتتة متتع حكومتتة الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة والشتتركات
المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية كوسيلة للهيمنة على الدول األخرى ،مستتندين إلتى متا تمتلكته
أمريكتتا متتن قتتوة عستتكري ة تستتتخدمها عنتتد الضتترورة ،وكتتذلك صتتندوق النرتتد التتدولي يماتتل إحتتدى هتتذه
األدوات (مركز دراسات الوحدة العربية.)73 :3991 ،
لرد تبلور من خالل هذا كله ترسيم جديتد للعمتل التدولي وانترتل الصتراع الترليتدي بتين رأس المتال
والعمتتتل إلتتتتى صتتتتراع كتتتوني يتماتتتتل بالصتتتتراع بتتتين دول الشتتتتمال التتتتتي تستتتتحوذ علتتتتى رأس المتتتتال
والتكنولوجيا والروة العسكرية من جهة ودول الجنوب التي تمتلك قتوة العمتل والمتواد األوليتة المهمتة
واألساسية للحياة.
ويميتتتتل بعتتتتض الكتتتتتاب إلتتتتى ترستتتتيم تلتتتتك المراحتتتتل التطويريتتتتة للعولمتتتتة إلتتتتى المراحتتتتل اآلتيتتتتة
(المسافر.)37 – 33 :7003 ،
 .3المرحلتتة األولتتى :المرحلتتة الجنينيتتة ،وقتتد استتتمرت فتتي أوربتتا منتتذ بتتواكير الرتترن الختتامس عشتتر
وحتى منتصف الررن الاامن عشر ،وقد شهدت نمو المجتمعات الرومية.
 .7المرحلة الاانية :مرحلة النشوء ،وقتد استتمرت فتي أوربتا متن منتصتف الرترن الاتامن عشتر حتتى
السبعينيات من الررن التاسع عشر ،وفيها تبلورت المفاهيم الخاصة بالعالقات الدولية.
 .1المرحلة الاالاة :مرحلة االنطالق ،وقد استمرت من سبعينيات الرترن التاستع عشتر حتتى منتصتف
العشتتترينيات متتتن الرتتترن العشتتترين .وظهتتتر فيهتتتا مفتتتاهيم كونيتتتة ماتتتل (ختتتط التطتتتور الصتتتحيح)
و(المجتمع الرومي المربول) وغيرها.
 .7المرحلة الرابعة :مرحلة الصراع من أجل الهيمنة ،واستمرت هذه المرحلتة متن العشترينيات حتتى
أواخر الستينيات متن الرترن العشترين ،وبتدأت الخالفتات والحتروب الفكريتة حتول الشتروط الهشتة
الخاصة بعملية العولمة والتي وضعت في نهاية مرحلة االنطالق.
 .5المرحلتتة الخامستتة :مرحلتتة عتتدم اليرتتين ،والتتتي بتتدأت فتتي أواختتر الستتتينيات وأدت إلتتى اتجاهتتات
وأزمتات التستعينيات متن الرترن الماضتي وشتتهدت نهايتة الحترب البتاردة وشتيوع األستلحة الذريتتة
وزادت إلى حد كبير المؤسسات الكونية والحركات العالمية.

مؤسسات العوملة

مما هو معروف أن النظام ،أي نظام يملك آليات مؤسستاتية دوليتة حكوميتة أو مؤسستاتية دوليتة
خاصة تظهتر التوالء للنظتام التذي تعمتل فيته وتعمتل علتى إدامتة الصتلة والتترابط والمنفعتة بينهتا وبتين
النظتتام ،فتجهتتد فتتي نشتتر أفكتتار النظتتام الرئيستتية والستتائدة ون\ تحتتاول إعتتادة بنتتاء متتا خربتتته التلرائيتتة
وعنا\ صر التطور الطبيعية التي تحصل ألي نظام وتعمتل كتذلك علتى الوقتوف بوجته تضتاداته وعناصتر
تناقضاته التي تظهر في مسيرة تطوره.
والنظتتام الرأستتمالي تنطبتتق عليتته كتتل تلتتك المواصتتفات ،فكانتتت لتته مؤسستتاته الخاصتتة بتته التتتي تتتروج
وتدفع بأفكاره بعيدا عن ساحتها األصلية إلى العالم الذي لم يألفها ستابرا ،والعولمتة ظتاهرة ضتمن هتذا
النظام جند النظام من أجال كل مؤس ساته وإمكانياته لنشرها وضمان ستيادتها لعلتم قتادة هتذا النظتام أن
العولمتتتتتتتتتة هتتتتتتتتتي واحتتتتتتتتتدة متتتتتتتتتن أهتتتتتتتتتم مبتدعاتتتتتتتتتته التتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتطيل عمتتتتتتتتتره وتبعتتتتتتتتتد أجلتتتتتتتتته
(المسافر .)17 :7003 ،أما أهم مؤسسات العولمة ما يأتي:
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 .3المنظمات المالية والمتمالة في البنك وصندوق النرد الدوليين.
لرتتد بتترزت الحاجتتة إلتت ى إقامتتة مؤسستتات دوليتتة لتتدعم التنميتتة وتفتتادي المشتتكالت الماليتتة والنرديتتة
والتجارية والمساعدة في إعمار متا دمرتته الحترب العالميتة الاانيتة ،فعمتل صتندوق النرتد التدولي علتى
تنظتيم مجتتاالت النرتتد وكتذلك عمتتل البنتتك التتدولي ومنظمتة التجتتارة العالميتتة متن ختتالل االتفاقيتتة العامتتة
للتجتتارة والكمتتارك ) (Gattعلتتى تنظتتيم عمليتتات التمويتتل ،وبهتتذا أصتتبحت المصتتارف بصتتفة خاصتتة
خاضتعة لممارستات وأعتراف دوليتة موحتتدة إضتافة إلتى أعمتال التأميتتل والنرتل وغيرهتا متن الختتدمات.
وعملتت هتتذه المؤسستات علتتى نشتتر آليتات العولمتتة حتتى أصتتبحت أستتواق المتال المتطتتورة والشتتركات
متعتددة الجنستتيات خيتر ماتتال لهتا ،وعمتتل اإلطتار المحتتيط بالعولمتة (متتن اتصتاالت ستتريعة ،تكنولوجيتتا
المحاكتتاة ،المعلوماتيتتة ،اإلعتتالم والفضتتائيات) علتتى التتترويج لهتتذه الظتتاهرة التتتي اجتاحتتت العتتالم كلتته
(بن ميرة.)34 :7007 ،
( )1
 .7المنظمتتات الرانونيتتة والمتمالتتة بمنظمتتة التجتتارة العالميتتة ) (WTOومنظمتتة العمتتل الدوليتتة
( )2
)(ILO
فبالنسبة لمنظمة التجارة العالمية تعد هذه المنظمة عالمتة مميتزة للتعامتل متع العولمتة كمتا أشتار
إلتتى ذلتتك (الغتتول ) 30 :3991 ،ألنهتتا تمتلتتك الرتتدرة والصتتالحية علتتى إدارة جوانتتب االقتصتتاد العتتالمي
نظرا لما تمتلكه من آليات مناسبة للتعامل مع عولمتة االقتصتاد والتتي يترتتب عليهتا التخلتي عتن جتزء
من السيادة الوطنية لصالح التكامتل متع االقتصتاد العتالمي ،فهتي ترتوم بتدور اإلشتراف والمراقبتة علتى
عمليتتتتة تحريتتتتر ألستتتتواق واألنظمتتتتة الماليتتتتة والتجاريتتتتة متتتتن الرتتتتوانين والرواعتتتتد التتتتتي تحكمهتتتتا
(بن ميرة.)31 – 34 :7007 ،
 .1مجموعة الامان
وتتكون هتذه المجموعتة متن التدول اآلتيتة (فرنستا ،الواليتات المتحتدة ،ألمانيتا ،المملكتة المتحتدة،
إيطاليا ،اليابان ،كندا ،الصين) وتعد مجموعة الدول السبع الصناعية هذه متن أهتم مؤسستات االقتصتاد
المعلوم ،وعرد ت هذه الدول عتدة قمتم ناقشتت فيهتا مختالف الرضتايا والمشتكالت العالميتة واالقتصتادية
والسياسية ،وفي تررير التنمية البشرية لعام  3994ظهرت هتذه المجموعتة كمؤسستة مهمتة فتي دعتم
ظاهرة العولمة ،فهي باإلضافة إلى كبر حجم اقتصتادياتها وتجارتهتا الخارجيتة تماتل العنصتر األساستي
الذي ل ه وجود بارز في كتل متن صتندوق النرتد التدولي والبنتك التدولي وكتذلك منظمتة التجتارة العالميتة
وكذلك ما تمتلكه هذه التدول متن شتركات متعتددة الجنستيات ،وفتي هتذا الصتدد أشتار (ستلمان:7003 ،
 ) 37إلى أنه في إطتار البنيتة المؤسستية إلدارة العولمتة نترى ترلتيص التتدخل المباشتر للتدول التتي فتي
إدارة االقتصتاد ،برتتدر اندماجته فتتي اقتصتاد العولمتتة ،وفتتي المرابتل يتعتتاظم دور الشتركات العمالقتتة فتتي
اتخاذ الررارات المتصلة بتدفرات المال والنرد والسلع والخدمات و التكنولوجيا في السوق العالمي.

التحديات اليت تواجه منشآت األعمال والصناعات الصغرية يف عصر العوملة:

ال شتتك إن التغيتترات التتتي حتتدات فتتي األنظمتتة واألدوات االقتصتتادية فتتي العرتتد األخيتتر متتن الرتترن
العشرين قد أستهمت برتدر كبيتر فتي إعتادة تشتكيل معادلتة الرتوى السياستية واالقتصتادية علتى الصتعيد
العتتالمي .كمتتا أن متتا يشتتهده العتتالم متتن تغييتترات فتتي الترنيتتات واتجاهتتات وتفضتتيالت الزبتتائن ،وتزايتتد
أهمية قطاعات اقتصادية معينة… وغير ذلك يؤار على منشآت األعمال الصتغيرة والكبيترة معتا ستواء
من حي رؤيتهتا المستتربلية لألهتداف والنشتاطات أو األستواق وآليتات الستيطرة عليهتا أو البرتاء فيهتا
داخليا وخارجيا.
وفي ذات الوقت يرى  Thurowوزمالءه ان حستم الصتراع علتى الريمتة االقتصتادية متن ناحيتة،
والبراء خالل الررن الحادي والعشرين ستكون لمن يستطيع ان (ليستر ارو:)3995 ،

(1) WTO: World Trade Organization.
(2) ILO: International Labor Organization
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 - 3الوصول إلى السوق اسرع وأرخص.
 - 7تحريق التنظيم األفضل.
 - 1بناء قوة عمل أفضل تعليما ومهارة.
 - 7ان يرود في مجال التطوير.
 - 5االهتمام بالتمويل الصناعي لتروية البنية التحتية.
وإذا ما نظرنا إلى المتطلبات السابرة وكذلك التوقعات التي ذكرت آنفا نجد انها في معظمهتا تشتير
إلى أن منشآت األعمال الصغيرة تستطيع ان تلبي كايرا منها ،ومع ذلك سيظل هامشتا كبيترا متن الرلتق
على مستربل هذه المنشآت خاصة في ظل تنتامي ظتاهرة ا لعولمتة ،وأن متاياير هتذا الهتامش متن الرلتق
هو عدد من التحديات تتمال في اآلتي ):(Abou-Kahf, 2001: 41-47
 - 3اتفاقية الجات  -تحرير التجارة العالمية واحتمال تعاظم درجة المنافسة امام المنشآت الصغيرة.
 - 7االتجاه نحو التنويع في النشتاطات واألهتداف والترنيتة العالميتة األمتر التذي يتطلتب تتوفر المتوارد
المالية والمشورة الالزمة لهذه المنشآت إن كان لها إن تبرى وتستمر.
 - 1متطلبتتات تطبيتتق التتنظم الشتتاملة إلدارة الجتتودة  TQMsوكتتذلك التنظيمتتات المبنيتتة علتتى أستتاس
فرق العمل .TBO
 - 7ضترورة اعتادة هندستة األعمتال  Reengineeringومتا يترتتب علتى ذلتك متن آاتار ومتا يتطلبتته
من تكلفة في نفس الوقت.
 - 5تبستتتيط العمليتتتات وتصتتتغيرها بهتتتدف التركيتتتز علتتتى المتتتوارد وتخفتتتيض الكلفتتتة ،أي متتتا يعتتترف
بـ .Downsizing
 - 4كيفية تحريق التكامل بين متطلبات العمل ومتطلبتات األسترة وحتل مشتكلة االستتغناء عتن العمالتة
منخفضتتة المستتتتوى المهتتاري فتتتي مواقتتع العمتتتل  ،Polarized workplaceمتتع األختتتذ فتتتي
االعتبتار ايضتا التعامتل داختل المؤسستات سيصتبح متمركتزا علتى العمليتات ولتيس الوظتتائف وأن
الزبون سيكون هو المدير الفعلي (الرئيس الحريري لألعمال) .Customer is real boss
يضاف إلتى متا ستبق وجتود تحتدي آختر هتو كيتف يفكتر متدير المنشتأة الصتغيرة محليتا ويعمتل فتي
نفس الوقت على المستوى الكوني ،فاجتياز هذا التحدي يعتبتر فتي نفتس الوقتت بطاقتة العبتور لمنطرتة
البراء ألي منشأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة الحجم (ابو قحف.)41 :7007 ،

تعريف حاضنات األعمال واحلاضنات التكنولوجية:
تعرف حاضنات االعمال بأنها العملية التتي يتتم بموجبهتا ضتم الشتركات الصتغيرة أو المبتدئتة متن
قبل شركات كبيرة ،بسبب نرص أو قلة رأسمال الشتركة الصتغيرة أو بستبب عتدم كفايتة خبترة العتاملين
فيها ،أي ان تكتون متتدهورة ألستباب ماليتة أو بشترية أو معلوماتيتة ،فترتوم حاضتنات األعمتال بإعتادة
الحياة الجيدة لهذه ال شركات وانعاشها من حي تمويلهتا ،وكتذلك تعمتل علتى زيتادة خبترة العتاملين متن
ختتالل تتتدريبهم التتتدريب الجيتتد ،وادختتال خطتتط جديتتدة فتتي العمتتل واالنتتتاج وتطتتوير الشتتركات إداريتتا.
)(Pietrskiewicz, 1999: 223
فحاضتتتنات األعمتتتال هتتتي عمليتتتة ديناميكيتتتة لتنميتتتة وتطتتتوير مشتتتروعات األعمتتتال خاصتتتة تلتتتك
المشروعات أو منشآت األعمال الصغيرة التتي تمتر بمرحلتة بدايتة النشتاط  Start-up-periodوذلتك
من خالل العديد من المساعدات المالية والفنية وغيرها من التستهيالت األخترى الالزمتة أو المستاعدة.
www.afghansmallbus.org,2004:1
كما يمكن تعريتف حضتانة األعمتال بأنهتا عمليتة وستيطة بتين مرحلتة بتدء النشتاط ومرحلتة النمتو
لمنشآت األعمال ،وهذه العملية تحتوي على ترتديم أو تزويتد المبتادرين  Entrepreneursبتالخبرات
والمعلومات واألدوات الالزمة لنجاح المشروع ان حضانة األعمال كبرنتامج تنمتوي يستاعد فتي تنويتع
النشاط االقتصادي وتكوين الاروة ،ونشر التكنولوجيا وتستوي رها وكتذلك خلتق فترص وتخفتيض أخطتار
االستامار لمنشآت األعمال الصغيرة( .ابو قحف)13- 10 :7007 ،
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أمتتا الحاضتتنات التكنولوجيتتة فهتتي عبتتارة عتتن شتتركات أو منظمتتات كبيتترة ذات تكنولوجيتتا عاليتتة
ومتطورة تضم اليها (تحتضن) شركات أخترى أمتا أن تكتون مفترترة إلتى التكنولوجيتا أو أن تكتون ذات
ت كنولوجيا مترادمة ،فتعمل الحاضنة التكنولوجية هتذه علتى تزويتد هتذه الشتركة بالتكنولوجيتا أو تعمتل
على تطوير تكنولوجيتهتا أو ترتوم بإضتافة تكنولوجيتا جديتدة لهتا ممتا يتؤدي إلتى انتعتاش تلتك الشتركة
وتطورها وبالتالي زيادة ارباحها من خالل مبيعاتها بسبب تطور التكنولوجيا التتي زودت بهتا متن قبتل
الحاضنة التكنولوجية ).(Murphy, 2000: 162
ومن الممكن ان تكون الحاضتنات التكنولوجيتة حاضتنات اعمتال ولكتن اليمكتن لحاضتنات األعمتال
ان تكون حاضنات تكنولوجية ،فالحاضنات بشكل عام تروم بجلب شركات صغيرة أو مبتدئتة فتي العمتل
تماشتتتيا متتتع رؤوس األمتتتوال الجريئتتتة (ا لمغتتتامرة) ومنفتتتذي األعمتتتال الجتتتديرين (الخبتتتراء) ليتعلمتتتوا
سياستتات نمتتو العمتتل وكتتذلك لتستتهيل التتربط الجديتتد والمحتمتتل للشتتركات ،ان تركيتتز المتتؤتمرات علتتى
احتياجات الشركات الصغيرة للحاضنات قد وفرت فرصتة لهتذه الشتركات لتحستين أوضتاع عملهتا .وقتد
وجهوا العمل كمفاهيم وستراتيجيات .ان هذا البرنامج يسمح لمدراء هتذه الشتركات الصتغيرة باكتشتاف
اختيارات التمويل والحصول على الخبرة الذهنية لحل الرضايا المتعلرتة بتطتوير أو تنميتة العمتل ،كتذلك
تتتتتتتتتتتتتتتوفر الفتتتتتتتتتتتتتترص لتخمتتتتتتتتتتتتتتين الفعاليتتتتتتتتتتتتتتات الماليتتتتتتتتتتتتتتة الكامنتتتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتتتي الحاضتتتتتتتتتتتتتتنات
).(Pietrskiewicz, 1999: 224

أمهية حاضنات االعمال واحل اضنات التكنولوجية:

لحاضنات االعمال وحاضنات التكنولوجيا اهمية كبيرة تتجلى في النراط اآلتية
)- :(Molanar, 1997: 150
 )3تستتاهم حاضتتنات األعمتتتال علتتى تحستتين وضتتتع الشتتركات الصتتغيرة التنافستتتي وزيتتادة ارباحهتتتا
وتروية رأسمالها.
 )7تساهم حاضنات األعمال في ابراء الشركات الصتغيرة فتي الستوق ،وهتذا يتؤدي إلتى ظهتور أفكتار
وتصاميم ووظائف جديدة تؤدي إلى خدمة المجتمعات.
 )1يعتتد نرتتل التكنولوجيتتا بتتين التتدول احتتدى أهتتم وستتائل تطتتوير منظمتتات التتدول وخاصتتة فتتي العتتالم
الاال .
 )7يعتتد نرتتل التكنولوجيتتا مهمتتة ستتتراتيجية لتطتتوير االقتصتتاد والمنافستتة فتتي البلتتد ،ونمتتو االقتصتتاد
المحلي.
 )5نرل التكنولوجيا والمعرفة يرلل من المخاطرة التي تتعرض لها الشركات ورجال األعمال.
ويتترى ) (www.afghansmallbus.org, 2004: 1ان حاضتتنات األعمتتال تستتاعد الشتتركات
علتتى تحديتتد فتترص االستتتامار المربحتتة وكتتذلك تتتؤدي إلتتى تبتتادل الخبتترات والمعتتارف واألفكتتار بتتين
الشركات والجامعات والمراكز البحاية بهدف تنشيط البح العلمي باالضافة إلتى مستاهمتها فتي ابتكتار
األعمال المبدعة والمساعدة في تطوير وحل المشاكل التي تواجه المنظمات.
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جماالت حضانة األعمال:
تتصتتف هتتذه المجتتاالت بتتالتن وع (صتتناعية ،خدميتتة ،ستتياحية ،طبيتتة ،ترفيهيتتة ،واعالميتتة) بحي ت
تشتتتمل جميتتتع النشتتتاطات االنتاجيتتتة وفتتتي جميتتتع المنتتتاطق ،وطبرتتتا للمتتتدير التنفيتتتذي لتتتـ )(NBIA
) (National Business Incubators Associationبالواليتات المتحتدة األمريكيتة يمكتن ااتارة
اسئلة عدة مال:
 هتتل انتتت مرتنتتع بتتأن لتتديك روح المبتتادرة ،ولكتتن معرفتتتك المطلوبتتة لممارستتة نشتتاط االعمتتال فتتيالسوق غير موجودة؟
 هل بدأت حدياا ممارسة أو انشاء شركة لكنها لم تحرق ربحا؟ هل ان قتدرتك علتى بنتاء التستهيالت الخاصتة باالنتتاج محتدودة؟ أم انتك التجتد التستهيالت الالزمتةاالستئجار أو تحريق النمو المطلوب؟
ان االجابتتات التتتي تستتعى للحصتتول عليهتتا عتتن هتتذه االستتئلة دائمتتا تكتتون موجتتودة فتتي حاضتتنات
األعمتتتال ،فحضتتتتانة األعمتتتال صتتتتناعة ترتتتوم بتتتتتوفير كافتتتة المستتتتاعدات المطلوبتتتة لتنميتتتتة وتطتتتتوير
االستامارات واألعمال وتردمها نحو النجاح واالسترالل .فبرامج حضانة األعمتال تنطتوي علتى ختدمات
ومساعدات احترافية ونمطية وغير نمطية  ،وتوفير جميتع ستبل الحصتول علتى التستهيالت والختدمات،
وفرص الربط بين المبادرين أو رجال األعمال مع الناس الذين يستطيعون دعتم النمتو وتحريتق التربح،
ومتتن الجتتدير بالتتذكر ان معظتتم الشتتركات التتتي تخرجتتت أو التتتي هتتي وليتتدة حضتتانة األعمتتال تستتتطيع
التمتتتع باالعتمتتاد علتتى نفستتها وتحريتتق التتربح ختتالل اتتال ستتنوات ،وطبرتتا ألحتتد دراستتة قامتتت بهتتا
جامعتتتتتتتة ميشتتتتتتتيغان عتتتتتتتام  3994فتتتتتتتإن معتتتتتتتدل النجتتتتتتتاح لهتتتتتتتذه الشتتتتتتتركات يصتتتتتتتل إلتتتتتتتى .%14
(ابو قحف)17- 13 :7007 ،
وان الجمعية الوطنية لحضانة األعمال  NBIAفي الواليات المتحدة انشأت بهتدف المستاعدة فتي
ترديم صناعة حضانة األعمال لتشجيع ا لمبادرين وتروية االقتصاد المحلي بالواليات وجتذب االبتكتارات
إلى األسواق وتحسين جودة الصناعة المحتضنة ،لتذلك فتإن أي شتخص بتدأ ممارستة نشتاط استتاماري
متتا عليتته اال التتذهاب إلتتى أي حاضتتنة اعمتتال فرتتط حيت ستتيجد جميتتع الختتدمات والمستتاعدات المطلوبتتة
لنجاحه ،ويمكن ألي شركة الحصول على عضوية بالجمعية ،وإن كانت الختدمات ترتدم ايضتا للشتركات
من غير األعضاء ،غير ان العضوية ت مكن من الحصول على ختدمات مضتاعفة(Murphy, 2000: .
)163

أهم اآلثار االقتصادية حلضانة األعمال:
في عام  3994اجريت دراسة هي األوسع من نوعها في الواليات المتحدة عتن اآلاتار االقتصتادية
لحضانة األعمال ،وقد اظهرت نتائج الدراستة فتي مجملهتا المستتوى المبهتر واألاتر االيجتابي للختدمات
التي تردم لمنشآت األعمتال والمبتادرين إلتى الحتد التذي جعتل الخبتراء يصتفون حاضتنات األعمتال بأنهتا
تضيف قيمة أفضل للتنمية االقتصادية من ناحيتين- :
األولى :من ناحية مساعدتها في تخفيض التكاليف ،أي تكاليف االنتاج.
والاانية :ارتفاع معدل العائد على االستامار للشركات التي تردم لها الخدمات من قبل الحاضنات.
ان بتترامج حضتتانة األعمتتال تتعامتتل متتع منشتتآت األعمتتال الصتتغيرة والمبتتادرين باعتبتتارهم متتوردا
عتال متن األهميتة ،ولتذلك يجتب ترتديم كافتة انتواع المستاعدات لهتم
وتجمعا بشريا وطنيا على مستتوى
ٍ
بما يمكنها من مواجهة آاار العولمة ،ويكفي البراز األار االقتصادي لحضتانة األعمتال توضتيح مايتأتي
باختصار كماال (ابو قحف.)14- 14 :7007 ،
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بسبب الخدمات والمساعدات التتي ترتدمها حاضتنات األعمتال فرتد بلغتت نستبة الشتركات الصتغيرة
والجديتتدة التتتي استتتمرت فتتي الستتوق  .%14وبلتتغ معتتدل نمتتو المبيعتتات*للشتتركات التتتي تتلرتتى
المساعدات حتوالي  .%700وهتذا يعنتي فتي نفتس الوقتت المحافظتة علتى الوفتاق واشتباع حاجتة
المجتمع من السلع والخدمات ،باالضافة إلى زيادة الناتج المحلي الرومي.
تساعد برامج حضانة االعمال في خلق فرص كايرة للتوظيف.
المستتاعدة فتتي تحريتتق معتتدل عائتتد جيتتد علتتى االستتتامار وتنميتتة المنتتاطق الجغرافيتتة الفريتتترة،
وتحسين صورة وسمعة المجتمعات المحلية.
ان ترديم كاير من الخدمات االضافية للعاملين يؤدي إلى رفع مستوى معيشة هؤالء العاملين.

االستنتاجات:
-3
-7
-1

-7

-5

يخلص البح إلى االستنتاجات النظرية اآلتية- :
ان العولمتتة ظتتاهرة اقتصتتادية ،سياستتية ،اجتماعيتتة لهتتا آاارهتتا فتتي منظمتتات ومجتمعتتات العتتالم
المتردم والنامي وبشكل متفاوت بين الدعم والتهديد على التوالي.
للعولمة أدوات الضغط التي يمكن من خال لها تستغل نراط ضعف منظمات األعمال فتي دول العتالم
الاالتتت عتتتن طريتتتق ترتتتتديم الرتتتروض المشتتتروطة أو عرتتتتد المعاهتتتدات والتكتتتتالت والتحالفتتتتات
االقتصادية واستخدام ذلك في الضغط على منظمات االعمال في العالم الاال .
بسبب أدوات الضغط المشتار اليهتا فتي ( )7اعتاله ،فرتد أصتبح لزامتا علتى منظمتات العتالم الاالت
التي ترغب في البراء واالستمرار ان تطور وضعها التنافسي من ختالل زيتادة رأستمالها وتطتوير
التكنولوجيتتا المستتتخدمة وايجتتاد نتتوع متتن التحالفتتات متتع المنظمتتات الكبيتترة والمتطتتورة ترنيتتا
السنادها وتروية وضعها التنافسي في السوق.
بستتبب العولمتتة وا نفتتتاح األستتواق وتخفيتتف قيتتود دختتول المنظمتتات الكبيتترة إلتتى استتواق التتدول
النامية ،ادى ذلك إلى ترليل الفرص المتاحة امام منظمات التدول الناميتة بستبب الرتدرة التنافستية
لمنظمتات التدول المتطتورة العاليتة التتي وصتتلت اليهتا بستبب االنتتاج الواستع وتخفتيض التكتتاليف
إلتتى أدنتتى المستتتويات ا ألمتتر التتذي يحتتتم علتتى منظمتتات التتدول الناميتتة ان تبح ت عتتن احتضتتان
ألعمالها من قبل شركات كبيرة ومتطورة ترنيا بهدف حمايتها وضمان استمرارها في الوجود.
أظهتترت الدراستتات ان المنظمتتات الصتتغيرة والمتوستتطة هتتي اكاتتر المنظمتتات تضتتررا متتن آاتتار
العولمة ،وهي بحاجة ماسة إلى حضانة اعمالها لضمان برائها واستمرارها.

* طبقا الحصيائيات NBIA
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التوصيات:
 - 3باتتتت العولمتتة ظتتاهرة تعبتتر عتتن واقتتع اقتصتتادي فتترض نفستته فتتي األستتواق العالميتتة والبتتد متتن
التعامل معها بما يناسبها ،النها كظاهرة فيها سلبيات كايرة ولكن تتضمن كذلك ايجابيتات كايترة،
فعلى المنظمات ان تفهمها جيتدا وتتعامتل معهتا باستلوب ذكتي ،وال تجاهلهتا وتراطعهتا ألي ستبب
كان ،بل حتى وإن كانتت هنتاك مراطعتة أو اعتتراض علتى صتيغة متن صتيغها أو علتى نتيجتة متن
نتائجها ،فينبغي ان يكون الرد مالئم.
 - 7لمواجهة الظاهرة المذكورة من قبل منظمات الدول النامية ينبغي ان يكتون هنتاك مراجعتة لارافتة
المنظمة على وفق اسلوب يتناسب مع متغيرات البيئة العالمية ،وما أتت بته العولمتة متن عتادات
وسلوكيات قد يكون البعض منها غير مألوف.
 - 1علتتى منظمتتات التتدول الناميتتة ان تغتتادر استتاليب العمتتل الترليديتتة ،وتبحت عتتن األستتاليب الجديتتدة
الجذرية كإعادة الهندسة ،والتركيز على الجودة الشاملة ،والعمل الجماعي.
على منظمات التدول الناميتة إذا متا ارادت ان تبرتى وتستتمر وتتنتافس ان تبحت عتن متن يحتضتن
اعمالهتتا وترنياتهتتا وتوطتتد عالقاتهتتا متتع المنظمتتات العالميتتة الكبيتترة بهتتدف تطتتوير اعمالهتتا وضتتمان
استتمرارها فتي الستتوق متن ختتالل اكتستاب خبتترات متطتورة تمكنهتا متتن التعامتل متتع استاليب المنافستتة
التتتي تفرضتتها األستتواق الحاليتتة (االستتواق المعولمتتة) .وكتتذلك تتتدلها علتتى فتترص االستتتامار المربحتتة
والمناسبة لردراتها.
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ط ،3مكتبة و مطبعة االشعاع الفنية.
 - 7امين ،سمير ( ،)3997الدولة و االقتصاد و السياسة في الوطن العربي ،المستتربل العربتي ،الستنة
الخامسة عشر ،العدد 347.
 - 1حرب ،علي ( ،)7000حدي النهايات  ،فتوحتات العولمتة ومتآزق الهويتة ،المركتز الارتافي العربتي،
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 - 7زلوم ،عبد الحي يحيى ( ،)3999نذر العولمة ،عمان.
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واالقتصاد ،الجامعة المستنصرية ،العدد  15بغداد.
 - 4الطتتتائي ،صتتتالح عبتتتاس ( ،)7000مستتتتربل االمركتتتة :تستتتاؤالت فتتتي ضتتتوء اتتتورتي االتصتتتال و
المعلومات ،مجلة ام المعارك ،العدد  ،77بغداد.
 - 1طاقة ،محمد ( ،)7003العولمة االقتصادية ،مطبعة السطور ،بغداد.
 - 9عبتد الوهتاب  ،اكتترام عبتد العزيتتز و ابتراهيم فتتاروق و ستعد صتتالح ( ،)7007العولمتة و مظاهرهتتا:
مع التركيز على الشركات متعددة الجنسيات ،مجلة العلتوم االقتصتادية واالداريتة ،المجلتد التاستع،
العدد  ،10بغداد.
 - 30العظم ،صادق جالل ( ،)3999وج هة نظر مختلفة حتول مفهتوم العولمتة ،مجلتة بحتو اقتصتادية
عربية ،العدد  ،33الراهرة.
 - 33عمارة ،محمد ( ،)3991العولمة ،جريدة الشعب ،العدد  ،3714آب.
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 - 37الغتتتالبي ،طتتتاهر محستتتن والعستتتكري احمتتتد شتتتاكر ( ،)7007متحتتتديات التجتتتارة االلكترونيتتتة و
العولمتتة  ،المتتؤتمر العلمتتي الستتنوي الاتتاني لكليتتة االدارة واالقتصتتاد والعلبتتوم االداريتتة ،جامعتتة
الزيتونة االردنية ،عمان.
 - 31غليون ،برهان و امين ،سمير ( ، )3999ارافة العولمة و عولمة الارافية ،دار الفكر ،دمشق.
 - 37الغول ،تمام ( ،)3991انضمام االردن الى منظمة التجارة العالمية :االاار والفوائتد ،غرفتة تجتارة
وصناعة عمان ،ندوة الصناعة في المحيط العالمي ،عمان.
 - 35فريدمان توماس ( ، )7000السيارة ليكساس وشجرة الزيتون محولة لفهم العولمة ،ترجمة ليلتى
زيدان  ،مراجعة فائزة حكيم الدار الدولية للنشر و التوزيع ،الراهرة.
 - 34فيدرستتتون ،مايتتك واختترون ( ) 7000عتتداات العولمتتة ،ترجمتتة عبتتد الوهتتاب علتتوب ،المجلتتس
االعلى للارافة ا لمشروع الرومي للترجمة ،الراهرة.
 - 34المجذوب ،اسامة ( )7000العولمة واالقليمي :مستربل العتالم العربتي فتي التجتارة الدوليتة ،التدار
المصرية اللبنانية ،الراهرة.
 - 31مركتتتز الدراستتتات الوحتتتدة العربيتتتة ( ،) 3991العولمتتتة وااارهتتتا االجتماعيتتتة ،التتتدورة الخامستتتة
والعشرون ،تررير ا لمدير العام للمكتب العمل العربي ،االقصر ،اذار– مايس 3991.
 - 39لبسترارو ( ،)7000مستربل الراسمالية ،ترجمة فالح عبد الرادر حلمي ،منشورات بيت الحكمتة،
بغداد.
 - 70هيرستتتتتت ،بتتتتتـول و تومبستتتتتون ،جتتتتتـراهام ( ، )3999متتتتتـساءلة العتتتتتـولمة ،االقتصتتتتتاد التتتتتـدولي
وامكانات التحكم ،ترجمة ابراهيم فتحي ،المجلس االعلى للارافة ،الكويت.
 - 73ليستر ،ارو ( ،)7007الصراع على الرمة ،كتاب مترجم ،عالم المعرفة ،كويت.
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