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 املستقبلية واألبعاد التحديات...  العوملة

 هللا عبــد علـــي

 صًنورة يف ونوعي بنيوي موضوعي تغًن أم بشرية إرادة ىي فهل العودلة، ظاىرة حول تدور عديدة أسئلة
 لتحل الوطنية والثقافات والقوميات الدول لتتجاوز جاءت اإلنسانية احلضارة أطوار من طور ىي أم العادل،

 العادل ىذا يف واحدة وصيغة واحد إطار غلمعها وثقافية وسياسية اقتصادية اجتماعية كمنظومة عنها بدلً 
 وثقافاتو؟ وقومياتو ودولو شعوبو اختالف على

 الصًنورة؟ ىذه خالل من األخرى واذلويات الثقافات مصًن وما ذلك؟ إذل حقاً  سيتجو أمجع العادل إن ىل

 يف ظاىرة بوصفها - استقطبت أهنا إل العودلة حول ادلواقف، وتناقض اآلراء، انقسام رغم إنو نقول وضلن
 من والتخصصات وادلشارب النتماءات متعددة اجتماعية وفئات فكرية شرائح اىتمام - التكوين طور

 النوعية التغًنات جبملة اىتماماهتم سوى بينهم يربط ل ومثقفٌن اجتماع وعلماء وسياسيٌن اقتصاديٌن
 نطاق تعدت واليت والثقافة، والسياسة والجتماع القتصاد مستويات يف العادل، يشهدىا اليت ادلتالحقة

 بغض   متفاوتة، ودرجات بنسب الناس حياة يف تؤثر وأخذت واألقاليم، الدول حدود وجتاوزت القوميات،
 تركيز باجتاه الرفض راية رافعٌن الشأن هبذا ادلهتمٌن من عدد انربى فقد. واللغة والعرق اجلغرافيا عن النظر

 كيفياهتا؟ أو أظلاطها ىي وما العودلة نشأت كيف ترى فيا جملتمعاهتم؛ العريقة واخلصوصيات ادلميزة السمات

 ..وأظلـــــاطهــــــا العــــودلــــــة منشـــــأ

 احلكومات وإرادات لسياسات نتيجة جوانبها من جانب يف فهي موضوعية ظاىرة العودلة كانت إذا
 السلع حركة وحترر احلدود تلغي اليت والتفاقات القوانٌن على ووقعت وافقت اليت الدول وبردلانات

 دل وأننا النشوء، بظاىرة العودلة تصف دعوات ىناك أن ورغم العادلية، األسواق يف األموال ورؤوس واخلدمات
 تفعل بدأت ىي بل الدخول تستأذن الباب خلف تقف تعد دل العودلة أن إل بالكامل، العودلة عصر نصل
 مستمرة وعملية يومي وسلوك شلارسة ىي بل مفهوم رلرد تعد ودل سنوات، منذ الكوكب ىذا على فعلها
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 اجملالت، كافة يف والكيفية الكمية ادلؤثرات من رلموعة خالل من تلمسها وؽلكن الدوام، على وتتطور تنمو
 الشمال حوار التحرر، الثالث، العادل مثل من ومصطلحات مفاىيم بدأت الظاىرة تبلور بداية ومع

 التوسع مع متناغمة جديدة مقولت زللها لتحل معناىا تفقد أو ختتفي القتصادية التنمية واجلنوب،
 األيديولوجية فرض إذل وصولً  األبعاد بكافة جديدتٌن وأرضية خارطة لرسم اجلديدة، واذليمنة اجلديد،
 .اجلديدة

 ثقافية ألظلاط وتبادل وتوزيع، واستهالك إنتاج ألظلاط تعميم عملية بأهنا العودلة تعريف ؽلكننا وهبذا
 من الظاىرة بلورة على تساعد أدوات باستخدام معينة ظلاذج لتلبية وذلك وسياسية؛ وإعالمية واجتماعية

 .عالية بكفاءة سطوهتا دتارس واليت اجلنسية ادلتعددة الشركات خالل

 طابع ذا ظل ولكنو - أمًنكا غزو مع قرون مخسة منذ بدأت أهنا على - العودلة ضلو قدمي نزوع فهناك
 احلال ىو كما األرض، على ادللموسة احلقائق مستوى إذل يصل دل نزوع رلرد احلالت أغلب ويف إقليمي،

 تنزع كانت الستعمارية فاإلمرباطوريات. وادلعلومات التصالت تكنولوجيا يف السريع التطور بفضل اآلن
 ومنهجيات مبفاىيم كانت وإن العودلة ضلو تنزع كانت كثًنة وأيديولوجيات نظريات إن كما العودلة، ضلو

 .سلتلفة

 ادلادية والوسائل األدوات دتلك تكن دل ألهنا العودلة مستوى إذل تصل دل النزوع من األشكال ىذه أن إل
 اليت األشلية أن   مفارقات البعض يعدىا اليت األمور ومن. األرض على ؽلارس فعل إذل النزوع لتحويل ادلساعدة

 أن حيث ادلعودلة الرأمسالية القوى شعار إذل حتولت الشيوعية الشرتاكية احلركة يف العاملة الطبقة شعار كانت
 وعرضو الكوكب طول يف ادلال رأس أشلية وتنشر األشلي ادلبدأ على تعمل شركة ألف 04 من أكثر ىناك

 !!.أخرى بدولة الدول وتلك األخرى باجملموعة العمالية اجملموعة ىذه وتبتز الدول حدود وتقتلع

 اذليمنة قوى دلصاحل وتابعة ومشدودة الرأمسارل التطور بآفاق مرتبطة العادل صًنورة ستظل مدى أي فإذل
 يف ادلختلفة الصعد على العودلة انفتاح احتمالت ىي وما الدورل؟ الصعيد على والسياسية القتصادية
 .ادلستقبل؟
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 واقعها فهم زلاولة من بد فال بالغيب، الرجم من نوع إذل العودلة مستقبل عن حديثنا يتحول ل ولكي
 للتحكم احتمالً  األكثر الجتاىات تتبع ذلك بعد لنستطيع تطورىا، واجتاىات زلاور ورصد الراىن،

 .مبستقبلها

 ..الـــعـــــــولـمــــــــة حـــــركـــــة

 اجملتمعات على القتصادية اإلجراءات ختلفها اليت واآلثار العودلة إطار يف جتري اليت التغًنات ترابط بسبب
 على يرتتب وما ادلعلومات رلتمع إذل النتقال إمكانية من التقنية الثورة حتملو أن ؽلكن ما وكذلك والدول
 اقتصادي منظور من العودلة بتحليل الكتفاء فإن والزمن، احلياة وتنظيم العمل تطال آثار من كهذا انتقال

 وتوفًن جوانبها أحد إلضاءة ضروري لكنو بشموليتها اإلحاطة عن قاصراً  يبقى تقين أو اجتماعي أو
 .تشكلها يف تسهم اليت األساسية والعوامل صًنورهتا لفهم الالزمة ادلعطيات

 منطق علينا تطرح حتديات من دتثلو وما تأثًنات من عنها ينتج وما الفعلية، تطورىا جملريات ووفقاً  فالعودلة
 علينا توجب فعلياً  واقعاً  أصبحت قد ذلا ادلصاحبة العادلية التفاعالت رلموعة ألن فكرياً، رفضها أو قبوذلا

 موقعنا ستحدد واليت ظلتلكها اليت واخلطط السرتاتيجيات يف والتفكًن معها التعامل كيفية يف اجلاد البحث
 طابعها رغم العودلة، تأثًنات إن أي منها؛ الستفادة وسبل وإمكانياتنا أىدافنا ضوء على احلدث رلريات يف

 مرتبط ادلصًن ىذا إن بل سلفاً، غلري فيما مصًننا ػلدد زلتوماً  قدراً  ليست طاقات، من توظفو وما الكوين
 برفضو الكتفاء أو غلري، ما جتاىل بشيء يفيدنا ول التحديات، سنواجو وكيف سنعمل مبا كبًن حد إذل

 الساحة على ػلدث ما مع التفاعل جتنب لنا تتيح ادلستقبلية أىدافنا ول كمسلمٌن موقعنا فال انفعالياً،
 .العادلية

 للـعـــــودلــــــة األســـــاسيــــة الــمكـــــــونات

 ادلعلومات تقنية يف ادلتسارع التقدم ذلك ىو ادلعاصر لعادلنا التكوينية بالبنية ارتباطاً  العودلة مكونات أكثر لعل  
 القتصاد تعتمد مشرتكة قواسم إذل وصولً  احمللي، للسوق الستثماري التدفق حجم برمتها شكلت اليت

 العادلي وادلال النقدي السوق إليو يدعو ما خالل من والبنيوية السياسية األبعاد إليها مضافاً  ادلال ورأس
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 الفائدة وأسعار الصرف أسعار عن الدفاع عن عاجزة النقدية السلطة جلعل السعي باجتاه معو لالنفتاح
 ادلضاربٌن كبار من حفنة قبضة يف رىينة إذل العادل حتول إذل يؤدي شلا البورصات؛ يف ادلالية األوراق وأسعار
 إذل األسواق ذلذه العادلية الستهالكية الدعوة تتحول عندئذ ادلالية؛ واألوراق بالعمالت يتاجرون الذين

 .إليها اخلضوع الستهالكية احلاجة تقتضي صارمة، آيديولوجية

 ..وخـصـــــائصهـــــــا الـظــــــاىـــــرة أبعـــــاد

 الذي الزائف ادلنظور عن ؼلتلف منظور من اخلطًنة الظاىرة ىذه يف التأمل من بد فال أمر من يكن ومهما
 .ادلختلفة األجنبية اإلعالم وسائل تطرحو

 بٌن أي بينها؛ فيما انقسامات حصول إذل أدت أن بعد اجملتمعات، داخل كبًن تأثًن للعودلة كان لقد
 العاجزين وبٌن جانب، من وادلعلومات التصالت ووسائل احلديثة التكنولوجيات استخدام على القادرين

 يؤدي ما وىذا آخر، جانب من الالزمة وادلهارات ادلعارف إذل الفتقار أو الفقر حالت بسبب ذلك عن
 .النوعية ادلتغًنات مع التعامل حجم يف فجوة حصول إذل

 يف الصاعد اخلطي التقدم شكل يتخذ والتصالت ادلعلومات تقنيات تطور أن ىو إليو اإلشارة جتدر وشلا
 القاعدة حجم يف وادلفاجآت التحولت من مغامرة إذل البشرية يقود شلا الوراء إذل للعودة فيها رلال ل قفزات
 .ذلا التقنية

 استيعاهبا، على حتماً  قادر ألنو التقنيات، ىذه استيعاب على العريب اإلنسان قدرة يف تنحصر ل وادلشكلة
 اليت ادلتقدمة األمم لدى القائم بالسياق تكمن ادلشكلة إن بل الستيعاب، ذلذا ادلالئمة الشروط توفر بشرط
 .والتكنولوجي التقين النمو على القدرة ذلا توفر اليت الضخمة األموال رؤوس دتتلك

 ..للعـــــودلـــــــة الـسلـبـيــــة اإلفـــــرازات

 بقيادة عادلي نظام إذل الرأمسارل النظام حتول الباردة احلرب هاءانت بعد أنو صلد العودلة جذور إذل العودة عند
 ادلتعددة للشركات القتصادية القوة تعاظم مع ىيمنتها فرض باجتاه الظاىرة ابتدأت حيث أمًنكا،
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 خاضعة غًن الشركات وىذه ولءاهتا، أو ىويتها عن تعلن أن دون العودلة ىذه سلطة مثلت واليت اجلنسيات،
 .األمم من أمة ألية الرمسية السلطة دتثل ل ألهنا معينة دلسؤولية

 أو األفراد بعض سيطرة حتقق العودلة، ظواىر أحد ىي اليت للخصخصة، السلبية اإلفرازات أىم فمن
 نطاق توسيع إذل يسعون الذين احملتكرين طبقة وظهور ضخمة، استثمارية مشروعات على العائالت
 خصائص من دتليو دلا نظراً  النامية، اجملتمعات بعض يف السياسية اإلدارة سلطة ؽلس   مبا والحتكار، التهريب

 وتكنولوجية اقتصادية وسلطة متصلة حلقات مواجهتها تتطلب سلبية، إفرازات من إليو تؤدي وما معينة،
 .مشرتكة وسياسية وقانونية

 ..اجملــــــابـهــــــــة خـيــــارات

 السوق دلصلحة الستجابة أساس على ادلتزايدة احلاجة شروط تفرضها اليت العودلة ومضامٌن مكونات إن
 شروط ضمن النامية البلدان اتبعتها اليت بادلهمات اإلحاطة خالل من نفسها تسحب ادلفروضة العادلية
 رلالت يف ادلتسارعة التطورات متابعة خالل من وذلك البلدان ذلذه الرتكازية البىن لتطور ادلتواصل السعي
 ىائلة مساع   إذل وحتتاج متكافئة عربية - دولية مصاحل إذل حتتاج ادلتابعة ىذه أن العلم مع ادلختلفة، احلياة

 جهود إذل حتتاج حيث تعجيزية شروطاً  يفرض مبا والسياسة والقانون والنتماء اذلوية سياقات ضمن متشعبة
 من ادلتطورة والستحداثات التكنولوجيا وتكاليف الشركات شروط ضمن تدخل اجلوانب ىذه يف كثيفة
 .البلدان ىذه حاجة يستوعب متدفق مال ورأس ىائل عريب سوق إذل ػلتاج مبا ادلتعددة ادلوارد حقول

 صناعي لتوحد اجملال يتيح مبا مشرتك مال ورأس مشرتكة ضخمة صناعية قاعدة إذل حتتاج احلالة إن كما
 خطوة مبثابة سيكون الذي اجلديد بالدور للقيام واإلعداد جلديدةا ادلواجهة شروط تفرضو مشرتك استثماري

 العادلية اذليمنة وتكرسها تفرضها اليت القتصادية ادلخاطر من والنجاة. العادلي التقين التدفق دلواكبة أوذل
 الربامج وتطبيق إعداد يف نفسياً  توازناً  مواجهتها تتطلب اليت الشديدة ادلنافسة ظروف عن النظر بغض

 استيعاب على قادرة تفكًن دلنهجية امتالكو دون مهماتو إصلاز يستطيع ل النجاح وىذا اجلديدة؛
 والرتبوي والجتماعي القتصادي ادلستوى على التجربة حقول كافة يف النفجارية وادلتغًنات الحتمالت

 .واإلداري
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 برامج إذل حتتاج - ادلؤسسات أو األفراد مستوى على سواء الضخمة التحديات مع - النهوض عملية إن
 خالل من الناشئة األخرى ادلعوقات لدراسة احلاجة عن فضالً  اجلديد التعامل اسرتاتيجيات تستوعب تنموية

 .التحديات ىذه مواجهة

 ..للعـولـمـــــــة الـمحتــملـــــة الجتــــاىـــات

 .تطوره مناحي يف الفعالة ادلرئية والجتاىات لو الراىنة األحوال نتفهم دل إذا العادل مبستقبل التنبؤ نستطيع لن

 القتصادية القوى ىيمنة ىي العودلة أن يرى األول التيار العودلة؛ مفهوم حول تتجاذب تيارات ثالثة فهنالك
 عملية العودلة أن إذل ينظر فهو الثاين التيار أما. العادل أمركة دقة أكثر وبكالم الكوكب على والعسكرية

 ظاىرة ىي العودلة بأن الثالث التيار يرى بينما األرض، وشعوب أمم بٌن ومعارف وخربات منافع تبادل
 والسياسية والجتماعية القتصادية التأثًنات نفس تتلقى كبًنة قرية إذل العادل حتويل إذل تؤدي حضارية

 .العادلي لالقتصاد ادلتسارع الندماج إذل بدوره يقود وىذا. واإلعالمية

 وادلعارف؟ ادلنافع تبادل تعين العودلة إن أم فعالً  العادل وأمركة اذليمنة تعين العودلة ىل: مطروحاً  السؤال ويبقى
 كوهنا تعدوا لن وادلكان الزمان اختالف مع ولكن ذاك، تكون وقد ىذا تكون قد العودلة أن ىو واجلواب

 .ىيمنة

 األقطاب، متعدد العادلي والقتصاد مطلقاً، ليس العادلي القتصاد يف ادلتحدة الوليات موقع أن من وبالرغم
 العودلة ؼلشون واليابانيٌن األوربيٌن جعل ما وىذا. واحد قطب ذو الدورل واألمين السياسي اإلطار أن إل

 مرحلة إذل العادل يتطور عندما منافع تبادل عملية العودلة تصبح أن ؽلكن إذ معها للتعامل العدة ويعدون
 وآخر ياباين وقطب أوريب قطب ىناك يصبح عندما أي وعسكرياً  واقتصادياً  سياسياً  ادلتكافئة األقطاب تعدد
 ىذه أىم أحد تعترب اليت األمًنكية ادلتحدة الوليات مع الندية من مستوى وعلى أخرى أقطاب ورمبا صيين

 ىي اجملتمعات ىذه نظم عليها تقوم اليت األساسية الدعامة إن إذ الرأمسالية؛ اذليمنة مواقع يف األقطاب
 محايتها، إذل حتتاج صغًنة بلدان يف متعددة فروعاً  دتلك الشركات ىذه وأغلب الشركات، متعددة مؤسسات
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 إذل يؤدي ما إعالمياً  وتغطيتها دعاياهتا ودتثيل الشركات، ىذه مصاحل عن الدفاع احلاجة متطلبات وتقتضي
 .ىذه التكافؤ نظرية

 ..الـدولــــــي الــنظـــــام وسيـــــاسة الـعـــــودلــــة

 ذي الراىن الدورل الوضع ظل يف حتمل كما احلضاري التطور مظاىر من مظهراً  شك ول تعكس العودلة إن
 يرسم ما ألن الدورل النظام عن ختتلف وىي خصوصيتو وسلب اآلخر واخرتاق اذليمنة إرادة الواحد القطب
 .ادلعودل ادلال رأس ىو معادلها

 تنحو العودلة أن صلد وذلذا الوطنية احلدود خارج ادلستمر التوسع وسائل من جزء الرأمسارل التطور آليات إن
 توحيد ومبحاولة للرأمسالية العادلي البعد بتنامي وتتنامى التوسع ذلذا مسبوق غًن جديد ظلط إغلاد باجتاه

 نوعاً  بذلك خالقة القطرية السيادة أشكال كل تقوض موحدة مشرتكة لقوانٌن وإخضاعها العادلية السوق
 ادلستوى على سياسية سلطة تقابلها أن دون العادلية احلياة جوانب سلتلف يف ادلؤثرة القتصادية القوة من

 .العادلي

 ركود وجود يف وادلتمثلة الراىنة أزمتها إلدارة الرأمسالية ادلشاريع أىم من واحدة أهنا على إليها النظر وؽلكن
 احلدود داخل ادلربح الستثمار منافذ إذل الفتقار بسبب الستثمار، على الد خار وغلبة األمد، طويل

 أسواق إذل واحلاجة اإلنتاجية وزيادة الثقايف التقدم إن كما الربح، معدلت اطلفاض نتيجة وذلك القومية؛
 أحد العودلة تكون وبالتارل للتسوق؛ عادلية سوق إذل احلاجة ولدت قد القومية الدولة إطار خارج أوسع

 جتديد الرأمسالية تستطيع حبيث الفوائض واستيعاب الستثمار رلالت لتوفًن الرأمسارل التطور متطلبات
 .أزماهتا مع والتكيف تناقضاهتا على والتغلب نفسها

 ادلنطقة اقتصاد ومستقــبل للعودلـــة القتصــادي النـتشـــــار

 القتصادية، العودلة اسم عليها أطلق جديدة موجة العادل شهد العشرين القرن من األخًن العقد بداية يف
 لتشكل تتسارع الظاىرة ىذه وخصائص ومرجعيات مالمح بدأت حيث ذلا الدعوة تزايدت الزمن ومبرور

 عقد بداية مع ولدت قد القتصادية العودلة كانت وإذا والعشرين، احلادي القرن لقتصاد اجلديدة اذلندسة
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 بداية مع اجلديدة الليربالية القتصادية ادلدرسة وعودة الكينزية اهنيار بدء إذل تعود جذورىا فإن التسعينات
 .الثمانينيات

 خالياه تتكون الذي الدورل القتصاد من النتقال تعين الرأمسارل النظام لتطور كظاىرة القتصادية العودلة إن
 القتصادية النظم على القائم العادلي القتصاد إذل الذات، على ومتمركزة متنافسة اتاقتصادي من القاعدية

 .الكوين القتصادي القرار سلطة وعلى الكونية القتصادية وادلؤسسات

 حتقيق إذل يهدف مبا الرأمسالية تطور مراحل من متقدمة مرحلة ضمن تصنف ادلعىن هبذا العودلة فإن لذا
 آليات على قائم عادلي اقتصادي كنظام الرأمسالية نظر وجهة من إليها منظوراً  القتصادية، العادل وحدة

 الرأمسارل العادلي الطابع حتقيق مبعىن أي القتصادية، الكون مشاكل لكل شاف كعالج الرأمسالية السوق
 مرئية، غًن إهنا أي اإلمرباطورية، الطريقة على للهيمنة نزوع ادلعىن هبذا وىي متكامل، عادلي اقتصادي كنظام
 .القتصاد على العادلية اذليمنة شبكات عمل طبيعة حتددىا حبيث

 الكيانات ىذه سحب مت ما فإذا واألمة، والوطن الدولة كيانات يستهدف آخر بعداً  عليها يضفي ما وىذا
 .العادلية اإلمرباطورية ىيمنة تتحقق الثالثة،

 ..الـعــــــودلـــــــة مـــرتكــــــزات

 اجلنسية، ادلتعددة الشركات وىي ركائز ثالث على تقوم العودلة عصر يف اجلديدة اإلمرباطورية شروط إن
 وػلتوي التصال، شبكات تصنعو الذي الفضاء إذل إضافة الكوين، البشر وكذلك الكونية، وادلؤسسات

 .والثقافة والسياسة القتصاد

 العصرنة يف الدخول يف الرغبة موضوعات فيو تتداخل إذ وحديث؛ وشائك معقد ادلوضوع ىذا أن شك ول
 يرتبط إنو كما أخرى، ناحية من القتصادية السيادة مقومات بعض عن التخلي وموضوعات ناحية، من

 تفكيك وقضايا الرتباط، فك وقضايا الذات، على ادلتمركزة التنمية ظلوذج كقضايا األعلية بالغة بقضايا
 القضايا من ذلك وغًن ادلؤدجلة، القتصادية الليربالية وقضايا العام، القطاع وحتجيم الوطنية، قتصادياتال

 إنتاج إعادة إذل هتدف جديدة عادلية مفاىيم تكريس واذل السيادة مساحة تقليص من مزيد إذل هتدف اليت
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 إليو؛ للوصول جاىدة ادلتحدة الوليات تسعى الذي القتصادية العبودية نظام وإعادة القدمي، اذليمنة نظام
 العودلة جعل بغية العادلي، القتصاد يف الندماج وآليات ومرجعيات لسلوكيات للرتويج تدعو كوهنا

 للنمو طريق سلوك أريد إذا فيما متطلباهتا مع اإلغلايب والتكيف قبوذلا ومن منها مفر ل عملية القتصادية
 .والتنمية

 الثالث العادل بلدان يف التنمية لتحقيق كطريق القتصادية العودلة مبشروع القبول بأن القول من لبد وذلذا
 كربى زلاولة إل ىو ما ادلشروع ىذا عرب التنمية حتقيق وإن خطًن مشروع ىو بالذات اإلسالمي وعادلنا

 .اإلسالمية وىويتنا وحضارتنا كياننا تستهدف

 ..للعــــولـمـــــة الستــــــراتيجـيــــــة األىـــــداف

 الدول وظائف حركة لشل الساعية السرتاتيجية أىدافها دراسة إذل حتتاج العودلة بظاىرة اإلحاطة عملية إن
 ودتكٌن وادلواطنة، والوطن واألمة الدولة مهام فوق القفز أي ومؤسساهتا اإلنتاجية نظمها وتفكيك واألمة،

 لتحل العادلي، القتصاد شؤون وتسيًن إدارة من الكونية القتصادية وادلؤسسات اجلنسية ادلتعددة الشركات
 لتؤدي متخلف موقع من العادلي بالقتصاد وإحلاقها اجلنوب، اقتصاديات اخرتاق تعميق لغرض الدولة، زلل

 من ادلركزية شديدة إدارة عرب العادلي، القتصادي القرار سلطة مصلحة تنفيذ عن ناىيك معينة، وظائف
 أي القتصادية العودلة بأمة يسمى ما خلق مبعىن أي القتصادية، باألشلية يسمى ما خلق لغرض ج،اخلار 
 إذل ول اجلغرافية إذل ينتمي ل جديد ووطن جديد كيان عن عبارة وىو العادلي، القتصادي اجملال خلق

 .التاريخ

 إذل تسعى العودلة فإن األىداف ذلذه وطبقاً  الدولية، األموال رؤوس حركة أمام األبواب فتح يستثىن عندئذ
 عمل وآليات وادلؤسسات ادلفاىيم يف جتانس خلق إذل ويستند العادل على يهيمن مؤسس إطار خلق

 خلق مع والقتصادية وادلؤسسية اإلنتاجية النظم تفكيك إذل باإلضافة العادلية واألسواق العادلي القتصاد
 .القتصادي الدولة ونشاط العام القطاع حجم وتصغًن الكونية، القتصادية البيئية األنشطة بٌن فيما تكامل
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 الذاكرة حملاربة األساسية عناصرىا آيديولوجية تبين على وادلقومات األىداف ذلذه طبقاً  العودلة وتنطوي
 عادل بكونو اليوم عادل ؽلتاز إذ عادلنا؛ على جتاىلو ؽلكن ل خطراً  يشكل مبا واذلوية، والوعي والتارؼلية الوطنية
 والستقالل الوطنية القتصادية السيادة دلفهوم التقليدية ادلفاىيم لتفكيك وحلفائها ألمًنكا العنان إطالق

 بل القتصادية اللغة يف تقليدي مفهوم إذل الدولة حجم تصغًن إذل يؤدي مبا صياغتها وإعادة القتصادي
 يف خصوصاً  اإلسالمي والعادل عموماً  الثالث العادل لدول ومالذ كشعار ادلستقلة التنمية مفهوم وزلاصرة
 .والتبعية التخلف ضد جهادىا

 حتت النامية الدول يف للدولة السيادي ادلفهوم ضد شرسة ىجمة ادلتحدة الوليات بقيادة الغرب ويشن
 وخنق يةالقتصاد الدواليب تدوير وعدم ادلوارد توزيع وسوء القتصادية الكفاءة كعدم سلتلفة ذرائع

 !.السيادي ادلفهوم بإزالة مصًنياً  ارتباطاً  يرتبط الدول ىذه يف التنمية مصًن وكأن. اخل..التنمية

 أعلية بشأن ومغالطة اختالل على ينطوي لو للرتويح األمًنكية اإلدارة تسعى الذي التحليل إذل الركون إن
 حتمل اليت القتصادية بالعودلة يسمى مبا تتعلق أىداف من عليو ينطوي عما فضالً  التنمية، يف الدولة دور

 من ادلتحدة فالوليات القتصاد، وعادلية الطليقة، للرأمسالية ادلعاصرة والدعوة السوق، اقتصاديات عنوان
 ونفوذىا القتصادية ىيمنتها بناء حتاول وآلياهتا، ومفاىيمها مضامينها بكل القتصادية للعودلة دعوهتا خالل

 .ادلركزية شديدة اقتصادية إدارة وإدارتو والعشرين الواحد القرن اقتصاد على القتصادي

 ..العولــــمــــــة دوافـــــع

 واخلارجية الداخلية واختاللتو التارؼلية األمًنكي القتصاد أزمة يف تكمن القتصادية العودلة دوافع أبرز إن
 مع النسيب التدىور ىذا تزامن عن فضالً  القتصادي، أدائو مؤشرات تدىور على انعكست اليت ادلزمنة
 ادلستندة القتصادية العودلة يف ادلتحدة الوليات وجدت لذلك كاليابان؛ اجلديدة القتصادية القوى صعود

 القتصاد مقدرات على للهيمنة ووسيلة أزمتو، من لقتصادىا سلرجاً  السوق وآليات ومفاىيم مبادئ إذل
 وإحلاقها دولنا اقتصاديات هتميش أىداف عن فضالً  الصاعدة القتصادية ىالقو  على ضغط وأداة العادلي،

 .متخلف موقع من العادلي بالقتصاد
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