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 امللخص
خاصة بعد أن أصبحت األسواق احمللية أو القومية  ،املال  ن مصلحة رأستطور القوة االقتصادية املعوملة الراهنة اليت تعرب ع   

غري قادرة على استيعاب هذا التوسع يف تراكم رأس املال وحركته املتسارعة، ولذلك فإن الوجود املتزايد االتساع و الرتاكم، 
لرتاكم الرأمسالي الذي بات حباجة شكل من أشكال تطور الرأمسالية يف طورها الراهن ، كنتاج مباشر لعملية ا اليت هيو

 إىل أطر عاملية قادرة على احتواء حركته و توسعه املستمرين، و هنا تبداء النظام الدولي والعالقات االقتصادية الدولية،
تقوم بتوجيه و صياغة هذه العالقات بني اليت الن تراكم رأس املال هي  بتغري وتبلور حسب مصلحة ومقتضيات رأس املال،

إخضاع اجملتمعات النامية وول، وفق معايري اسرتاتيجية خاصة، تتمحور كلها عند تعظيم معيار الربح كغاية أولية، الد
حلالة من الرخاوة  للسيطرة الكاملة. وبذلك فإن اجملتمعات النامية عموما تتعرض اليوم حبكم تبعيتها ومصاحلها اخلاصة

أدخلت واليت تنامي حركة صعود رأس املال املالي يف إطار العوملة وعلومات واخلضوع والرتاجع، يف ظل تنامي مظاهر ثورة امل
الفقرية خصوصا يف مرحلة من القلق والفوضى، وهي حالة تعرب عن االختالل الكبري يف التوازن والطبقات البشرية عموما، 

ع التناقضات وتزايد مظاهر االستغالل بني دول املركز الرأمسالي من جهة، والشعوب الفقرية من جهة ثانية، الناجم عن اتسا
 واالضطهاد، اىل جانب الفجوة اهلائلة يف ثورة التكنولوجيا والعلوم واحلداثة .

 : رأس املال , النظام الدولي , الرتاكم , الديناميكية , العالقات االقتصادية الدولية الكلمات املفتاحية 

 املقدمة
وسيادة مناخ  ،ربوز التكتالت االقتصادية الكربىباملتمثلة رية من املتغريات شهد العامل منذ فرتة من الزمن جمموعة كب

حتى أصبح العامل قرية  ،وسائل االتصاالتالتكنولوجيا  تاح السوق العاملي, املدعم بتطورمبعنى انف ،احلرية االقتصادية
وقد قادت هذه التغريات  ،ية والسياسيةوالثقافية واالقتصادال ختفى فيها األسرار, وال وجود للخصوصية الفكرية , صغرية

 احلروبو ،الدولية واألزمات املشاكل وتفاقم الفوضى حالة ازدياد مع.توسيع حركة رأس املال العامليل اليت هي نتيجة وسبب
 .وخاصة يف جمتمعاتنا يف شرق األوسط العامل مناطق متعددة من يف والدينية واألثنية القومية والصراعات

 ،إحلاحاً أكثر  هوقيام ،تأثري وفعالية هذا النظام إمكانية عنو ،الرهن الدولي النظام حقيقة عن السؤال يغدو 
 ودول ،غنيةال دول بني  اهلوة تساعإو واملالية، االقتصادية األزمات ستفحالإ رافقه الصراعات هذه احتدام وأن خاصة

 ومتنحه  النظام هذا متيز أن جيب  اليت الواحدة واإلنسانية ةاألخالقي واملعايري واملبادئ، األسس غياب إىل إضافة ،فقريةال
ليست جديدة على اجملتمعات  التغريات إنّ .السابق الدولي  الوضع إشكاالت النظام، هذا يتجاوز لكي ،هوقيمت معناه

mailto:Said.mhamad@koyauniversity.org


 جملة جامعة كرميان                       Journal of Garmian University               طؤظاري زانكؤي طةرميان

310 |                         acadj@garmian.edu.krd                      Vol.5, No.4 (August, 2018) 

وما  ،مباشرة بل هي جزء من تارخيها ومن مراحل تطورها، وقد انعكست هذه التغريات على اجملتمعات البشرية ،البشرية
، نزاعاتاحلروب والاىل ادت و ،وقد أثرت يف موازين القوى، ويف أطراف الصراع ،زالت تنعكس على العالقات بني الدول

حركة رأس املال وديناميكية توسعها، إىل إظهار أهم املتغريات  ، ويهدف هذا البحثياًحضار اًتطور يف الوقت نفسهوانتج 
ليست  نظام الرأمسالي،أن املتغريات على الصعيد ال مع. ضمن النظام الدولي دوليةال يةقتصاداالالعالقات نعكساتها على إو

وسائل اكم رأس املال وسرعة حركته تر . بفضل تطوريها هو السرعة املذهلة يف حركتهاجديدة باملطلق لكن الشيء اجلديد ف
وأن العامل  ،رخيي للنظام الرأمساليأالتطور التراحل ممن مرحلة اليت هي  العوملةظاهرة ، يف ظل واالتصاالتتكنولوجيا ال

أفرزت تراكم رأس املال استقطاباً  وقد، يعيش حالة من الفوضى بعد أن تعقدت املصاحل واشتدت املنافسة على اقتسامه
 ملتغرياتاتربز أهمية البحث من خالل بيان أهم و .والسياسية مجيع القطاعات االقتصادية واالجتماعيةيف تأثرت  جديداً
توسع حلقات رأس املال بفضل ي والعالقات االقتصادية الدولية، وتأثريها على النظام الدول حركة رأس املال العامليو تراكم

 .واالتصاالتخمرجات التكنولوجيا وتوافر املعلومات و
 ةالنامج, لبلدان الناميةقتصادات ااة على لمتبيان املخاطر احملو على االوضاع الدولية،حركة رأس املال  أثريتإبراز 

راكز جذب أصبحت بعض األسواق املالية الناشئة يف الدول النامية م .ها الضعيفيف ظل اقتصاد عن تدفقات رؤوس األموال
هل هذا االستقطاب جديد يف تاريخ النظام الرأمسالي؟ هل التالية وهي، االشكالية يقوم البحث على  .حلركة رأس املال

؟ ، ومنط جديد من العالقات االقتصادية الدوليةنظاماً دولياً جديداً هاال تفرز يف كل مرحلة من مراحلاملتراكم وتوسع رأس 
مراحله أم الفوضى يف هذه كل هل انتج توسع حلقات رأس املال وتراكمه هذه الفوضى وخاصة يف اجملتمعات النامية يف 

ومن  واحد، واصبح التنافر على مستويني العمودي واالفقي؟ املرحلة أعمق وأمشل بشكل وصلت التناقض اىل داخل الطبقة ال
النظام الدولي وخاصة العالقات و رأس املالوتراكم حركة وجود عالقة مابني وهي ة التالية الفرضيهذا املنطلق نبين 

ث ينطلق من التحليلي, حبي االستقرائييعتمد البحث على املنهج واالقتصادية الدولية والسياسية ضمن النظام الدولي. 
وعملت على هيكلت النظام الدولي  ،جمموعة املتغريات الدوليةيت افرزت ال تهحرك توسع حلقات رأس املال وتراكم والواقع 
  الراهن.

 مفهوم النظام الدولي -أوالً
ب العاملية مصطلح "النظام" يعترب من أكثر املصطلحات استخداماً يف شتى املعارف والعلوم وخاصة يف أعقاب احلر        

يف النظر إىل خمتلف   (Systemic)والرؤى النظمية (Systems analysis)الثانية حيث منت املناهج التنسيقية 
الظواهر الطبيعية والبشرية. وقد اجتهد علماء السياسة كغريهم يف خمتلف التخصصات يف سبيل التعريف بفكرة النظام 

عبارة عن جمموعة من الوحدات اليت تتفاعل فيما بينها، فمن ناحية يتكون )على املستوى الدولي، فقد عرّفه "ولتز" بأنه 
  .1(ناحية أخرى من وحدات تتفاعل معهاالنظام من هيكل أو بنيان ويتكون من 

عبارة عن منط )" أكثر حتديداً يف رؤيته للنظام الدولي، فهو يرى أنه Stanley Hoffmanلعل "ستانلي هوفمان     
م، وقد يطرأ تغريات على النظام النمط بطريق بنيان أو هيكل العا وحدات األساسية الدولية، ويتحدد هذاللعالقات بني ال

تلف مردها التطور التكنولوجي أو التغري يف األهداف الرئيسية لوحدات النظام أو نتيجة التغري يف منط وشكل الصراع بني خم

                                                 
 .12، ص1996، دار املعارف، القاهرة، 1حممد السيد السعيد و أمحد إبراهيم، الفوضى و االستقرار يف النظام الدولي، ط -1
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1(الوحدات املشكّلة للنظام
وجود جمموعة من القواعد والقيم  )" فقد عرّفه بأنهMarton Kaplanأما "مارتن كابلن .

(. ها خالل فرتة معينة من الزمنواملعايري املرتابطة اليت حتكم عمل العالقات بني الدول وحتدد مظاهر االنتظام واخللل في
ت والعالقات بني العوامل ميثل أمناط التفاعال)إىل أن النظام الدولي  (ستموريس إي)وقريباً من هذا التعريف ماذهب إليه 

 .2(ل وقت حمددخال -الدول  -السياسية ذات الطبيعة األرضية 
حتديد مفهوم النظام الدولي، فيعرفه البعض بانه جمموعة العناصر والوحدات  ختتلف يفاآلراء إذن ميكن القول بأن           

خرون آو هوية الوحدات، فيما يعرفه أن تلغي شخصية أعتمادية دون إخر يف عالقات تبادلية عض اآلاملنتظمة بعضها مع الب
ىل القول انه: جمموعة القواعد العامة إخرون آيف حني ذهب  حمددة يف وقت معنينه: القواعد املنظمة للعالقات بني اطراف أب

ا على القوى ضهللتعامل الدولي يف جوانبه الصراعية والتعاونية، كما تضعها القوى الكربى يف اجلماعة الدولية، وتفر
مير ترتاكم رأس املال وتبحث عن اسواق حيدث ذلك عندما  ،رخيية معينة. ينبثق نظام دولي جديدأاالخرى يف مرحلة ت

العامل حبرب كربي وتنهار أو تضعف مصاحل الدول اليت تسري ذاك النظام فيتولد نظام دولي جديد، كما حدث يف القرن 
 تقوم يف كل مرحلة بأعادة ترتيب النظام الدولي والعالقات االقتصادية حسب ، إذن تراكم رأس املال هي اليتالعشرين

 مصلحة رأس املال.

" يؤسس نظريته يف النظم السياسية على أساس "أن احلياة David Eastonوهكذا جند "ديفيد إيستون           
أما  .بشكل مستمراعية تؤثر فيها السياسية هي جسد من التفاعالت ذات احلدود اخلاصة واليت حتيط بها نظم اجتم

)غابريل أملوند ( فقد كان أكثر حتديداً ووضوحاً حني وصف النظام السياسي بأنه "نظام من التفاعالت اليت توجد يف كل 
بوسائل توظيف أو  -جتاه اجملتمعات األخرى إ يفالتكامل والتكيف داخل هذه النظم اجملتمعات املستقلة اليت تؤدي وظائف 

 .3د بتوظيف وسائل القهر الشرعي بصورة كبرية أو صغريةالتهدي
أن كل تطور نوعي يف النظام الرأمسالي العاملي يؤدي اىل تغري مقابل يف نسق العالقات الدولية، يتمظهر يف صيغة أزمة    

تقسيم العمل وتوزيع وما ذلك إال لسبب تعمق الطابع العاملي للقيمة، وتعمق الطابع العاملي ل ،دولية كاليت نعيشها اليوم
، كحقائق واقعية، ومع ذلك ال تكف التناقضات املالزمة للنظام صريورة السوق العاملية املبتورةالثروة وعوامل االنتاج و

 الكتشافاتال والعمل، وال سيما يف ظل االرامسالي عن العمل والتاثري يف بنيته وأدائه، ويف مقدمتها التناقض بني راس امل
ىل قوة إنتاج أساسية، وما منو البطالة والفقر واتساع دائرة املهمشني على إوحتول املعرفة  ،تكنولوجيةال العلمية وثورة

 .4سوى بعض مظاهر هذا التناقضليس الصعيد العاملي 
 حتديد النظام الدولي، هل هو نظام دولي ام نظام عاملي؟.. فاذا كان النظام الدولي على وفق التعاريف هناك جدل حول    

، وليس دول العامل، يف نظام شامل، فان النظام العاملي هو جمموعة التفاعالت بني خمتلف الوحداتبني املقدمة هو تفاعل 
ومن هنا ميكننا القول أن العناصر األساسية اليت يتكون منها  كثر مشوالً من النظام الدولي.أالدول فقط، وبالتالي فهو 

                                                 
 .33، ص 2008، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،1فنسان الغريب، مأزق االمرباطورية االمريكية، ط - 1
 .110ص  ,1999ة العريية, بريوت, , مركز دراسا الوحد1, ط)وآخرون( العرب وحتديات النظام العاملي شحممد االطر -2
 .23-22، ص2004، مطبعة وزارة الثقافة، اربيل، 1طشيزاد امحد النجار، دراسات يف علم السياسة،  -3
، دار الاارواد املزدهاارة، بغااداد، 1االكساايولوجيا، ط -االنطولوجيااا -االبساتمولوجيا  –صااحل ياساار حساان، العالقااات االقتصااادية الدوليااة   -4

 .584، ص2006
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ة: وجود قواعد تنظم التفاعالت بني وحدات النظام الدولي وهذه القواعد هي النظام الدولي هي ثالثة عناصر رئيسي
مايعرب عنه بالقانون الدولي واملواثيق واملعاهدات واألعراف الدولية، كحق السيادة، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية 

واملؤسسات ذات الوجود املتعدد  . الوحدات اليت يتم التفاعل فيما بينها وهي الدول واملنظمات الدوليةلدول األخرىل
)الدولي( كمؤسسات اإلعالم الدولية والشركات متعددة اجلنسية، وكذا األشخاص الذين يقومون بأدوار دولية. التفاعالت 
اليت تتم بني وحدات النظام سواء كانت يف اجملاالت السياسية أم يف غريها من اجملاالت كاالقتصادية واالجتماعية واألمنية 

 قافية.والث

 العاملية والدولية يف ثنايا النظام الرأمسالي.  فكرة السوق جذرو  –ثانياً
الوحدة أساس مجيع على  اخالهلا اإلنسان أن ميثل العامل يعيش فيهمن فكرة النظام الدولي هي فكرة قدمية، حاول           

ترجع فكار أل هذه  ،ن التمييز بني أفراد هذا النظامود -طبيعية أو دينية أو وضعية  -اإلنسانية القائمة على أسس قانونية 
إىل مدينة العامل.  فيها دعا  إذ ،اليت ظهرت يف أثينا يف القرن الثالث قبل امليالديف عهد اليونان الفلسفة الرواقية اىل 

بظهور املسيحية  كارفاال هقانون الشعب، وتعزز هذإذ صدر مايسمى بوقد استلهمت اإلمرباطورية الرومانية أفكار الرواقية 
مت ، إال أن الفكرة اصطوجعلها دعوى ذات طابع عاملي واعتمادها بعد ذلك، فسعت إىل فرض هذه الفكرة بدعوى نشر املسيحية

من بني كانت تربز بني احلني واآلخر، بل  مل ختتفيفكرة هذه ال ولكن  شهد العامل املسيحي حروباً ونزاعات، إذ، بالواقع
مرحلة بعد  ويف، ( وفكرة العقد االجتماعيجان جاك روسو)وخاصة عند ز، وجون لوك، وجان جاك روسو( )توماس هويأفكار 

 .1بني الدولإىل نسق قانوني منظم بني احلاكم واحملكوميني العالقة فكرة العقد اإلجتماعي,  نقلروسو حاول البعض 
، مل تكن يف صريورة فعلها ومن ثم يف سياق تطورها أتها األوىل يف القرن السادس عشر،الرأمسالية منذ نشالنظام      

، فاإلنتاج السلعي لك الوطن أو يعرب عن تلك القوميةحركة حمدودة بإطار وطين أو قومي معني ضمن بعد جغرايف حيتوي ذ
ممالك وفائض القيمة وتراكم رأس املال لدى البورجوازية الصاعدة منذ القرن اخلامس عشر اليت استطاعت حتطيم إمارات و

يف فرنسا وبريطانيا وأملانيا والواليات املتحدة  وتوحيدها يف أطر قومية حديثة ،النظام اإلقطاعي القديم يف أوروبا
وغريها ، مل تكن هذه الدول القومية احلديثة واملعاصرة سوى حمطة لتمركز اإلنتاج الصناعي ورأس املال على قاعدة 

 .2منذ نهاية القرن التاسع عشر شتدت هذا الطابعاو ،توسع العاملي الالحمدودلالنطالق حنو ال ،املنافسة وحرية السوق
، فرضت أسساً والثالث من القرن العشرينيف العقدين الثاني  هلا االقتصاد األوروبيلكن األزمات اليت تعرض   

 يف آليات املنافسة ادة النظرسوى إعالنظام الرأمسالي هذه العوامل مل يكن أمام  ،يشهده العامل من قبلجديدة للصراع مل 
توصلت للخروج من أزمتها عام ، حيث األب األول لليربالية (آدم مسيث)كما عرب عنها  ،حمدودوحرية السوق والتوسع الال

تيب النظام خر إعادة تروبتعبري آ ،اىل ضرورة إعطاء الدولة دوراً مركزياً إلعادة ترتيب اجملتمع الرأمسالي (1929)
ركزي للسوق احلر يف إدارة االقتصاد يف موازاة الدور امل ةشاركللدولة امليتيح بشكل قتصادية الدولية قات اإلوالعال الدولي

 ية اليت وضعها املفكر االقتصادي بتطبيق األسس االقتصاد الرأمساليةلور هذا التوجه يف قيام ، وقد تبوحركة رأس املال
دور املستثمر   ئهاإعطاودولة الرأمسالية من الرد على الكوارث االقتصادية .متكني الو ،حول دور الدولة (جون ماينارد كينز)

يف التدخل لتصحيح اخللل يف السوق أو يف  هاحقواملالي املركزي يف االقتصاد الوطين أو رأمسالية الدولة )القطاع العام (. 

                                                 
  .117، ص64، ص2006سات االسرتاتيجية، بغداد، ، معهد الدرا1إيريك كيسالسي، الدميقراطية واملساواة، ترمجة، جهيدة الوند، ط -1
  .31، ص1999، دار املدى، دمشق، 1، األمم والنزعة القومية، ترمجة، عدنان حسن، مراجعة، جميد الراضي، طاريك هوبسباوم -2
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1حركة املال
لنظام الدولي خاضغ للمنطق مصلحة رأس املال ذن ميكن القول بان تغري العالقات االقتصادية وإعادة هيكلت اإ .

 وحركته.
خري من القرن العشرين ومطلع القرن احلادي والعشرين يف يف الربع األعميقة خالل وتطورات حدثت تغريات   

ه هذ ويعترب هذا التطور جوهر النظام الدولي اجلديد الذي ما زال يف مرحلته اجلنينية ،والنظام الدولي العالقات الدولية
اليت يبدو أن جوهرها  مرحلة جديدةاملتغريات الدولية اليت تتفاعل كأسباب ثم تعود من جديد وتتفاعل بنتائجها مكرسة 

 . 2 رأس املالحركة  توسع
إن التحوالت اجلديدة يف العالقات الدولية اليت جاءت على أثر الفراغ السياسي والعسكري واأليديولوجي الذي  

يف إطار  ،هيمنة النظام الرأمسالي العاملي ، أدت اىل استكمال مقوماتونهاية احلرب الباردة لسوفييتتركه انهيار االحتاد ا
ة خلدمة قوة ، تسيطر عليه إرادة القوة العسكرية املسخرياًعامل ظاهرة العوملة الراهنة اليت جعلت من كوكبنا كله جمتمعاً

تقطاب املالزم للتوسع العاملي للرأمسالية الذي رافقها على مدى ، وهي حتوالت تعرب عن عملية االساالقتصاد ورأس املال
، يظل مرتكزا على مبادئ الرأمساليةما دام العامل س يف أفق مستقبلها املنظورلقرون اخلمسة املاضية من تارخيها، ويالزمها ا

يف تاريخ  لبعد املتفجر األكثر ثقالًذلك ا ،ستقطاب يتفاقم من مرحلة اىل أخرى، وهو يشكل اليوم يف ظل العوملةإذ أن هذا اال
تعمقت يف السنوات األخرية عن نه حدها التارخيي األكثر مأساوية، خاصة وأن العوملة قد ، حبيث يبدو وكأتطور الرأمسالية

  .3إىل اقصى درجة اجملتمعات النامية ت، بصورة همشطريق االخرتاقات املتبادلة يف اقتصاديات املراكز أساساً
ستخدام القوة إ ىلتستند إنون الدولي وميثاق األمم املتحدة، عن قواعد القا بعيداًو ،لعالقات الدوليةلالراهن سار يف م     

مضطربة مفتوحة ىل مسارح إ، حولت أقاليم عديدة يف العامل وملات النظام الرأمسالي املعالعسكرية لتطبيق شروط وسياس
بحت هذه العالقات حمكومة هليمنة ، حبيث أصيف حالة من الفوضى املنظمةدولية ، أدخلت العالقات العلى كل االحتماالت

مت إسقاط العديد من جديد. حيث و هلذا الفراغ أو االنهيار يف التوازن الدولي الذي أدى اىل بروز معطيات  ،املعومل رأس املال
راف املباشر وغري املباشر للواليات املتحدة ، حيث دخلت هذه العالقات حتت اإلشستقرة يف إدارة العالقات الدوليةالقواعد امل

األمريكية وإدارتها األحادية .حتولت أقاليم عديدة يف هذا الكوكب اىل مسارح اسرتاتيجية مضطربة يبدو أنه مت إسقاط 
و  سيجتريدها من أي دور سوى اخلضوع السياعلى الصعيد اإلقليمي أو الدولي، ودورها ككتلة سواء و ،شرق االوسط املنطقة

4النظام الرأمسالي، و إقامة القواعد و األحالف العسكرية وفق ما حددته التوجهات استمرار تأمني املواد اخلام
. 

لضمان السيطرة على ثروته النفطية، وإخضاعه للسياسات اجلديدة وتعريضه حملاوالت التفتت  يةالعراقتفكيك الدولة    
 ملنطقة، عالوة على إخضاع وتكريس تبعية معظم الدول اوسع الرأمساليحد افرازات هذه املرحلة من الت، هي أالداخلي
فرض السياسات االقتصادية وفق مقتضيات اخلصخصة و أيديولوجية الليربالية اجلديدة عرب مركزية و ،الرأمساليللنظام 

خاصة  ،ن الطبقة السائدةدور القطاع اخلاص يف إطار حتالفه العضوي مع البريوقراطية العليا أو النظام احلاكم املعرب ع
يف  رأمساليةالسائد ونظام العوملة ال اىل جهاز كومربادوري كبري يف خدمة النظام قد حتول جمتمعاتناوأن القطاع اخلاص يف 

                                                 
سعيد منتاق، سلسلة عامل  حتديات العوملة االقتصادية والسياسية والثقافية، ترمجة،قراءة يف   –ورويك موراي ، جغرافيات العوملة  - 1

 .162-106، ص2013، 397املعرفة، الكويت، العدد 
 . 226، ص2008القاهرة ، مركز الدراسات االشرتاكي القومي  ،العرب والعامل اجلديد –مسري أمني ا ندوة املستقبل العربي  - 2
 .79ص، 1993، دار اآلداب، بريوت، 1مسري أمني، سرية ذاتية فكرية، ط  -3
   .210، صان الغريب، مصدر سبق ذكرهفنس -4
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كل عالقة له باملشروع التنموي الوطين أو القومي، واصبح همه الوحيد احلصول  واحد، بعد أن ألغى هذا القطاع )اخلاص( آن
 ولو على حساب مصاحل وتطور جمتمعات واستقالله االقتصادي. على الربح

  حل هيكلت النظام الدولي.ومراحركة رأس املال  -ثالثاً
لة بني من ميتلكون ، والفجوات اهلائنقسامات الطبقيةعن اإل ن تنمو وترتاكم بعيداًأال ميكن  إنهامن مسات الرأمسالية      

ستمرار، تلك هي حقائق  لن تتوقف عن احلركة واإلانية يف إطار من الصراعات، اليت، واحملرومني من جهة ثالثروة من جهة
لية االستقطاب اآلخذة يف عمل األنقسامات مهدت األرضيةأن هذا  .احلياة املعربة عن مسار التاريخ وحركته اليت ال مستقر هلا

) البلدان ، وفقر األطرافتزايدةامل ة الرأمسالية()الدول الغربياستقطاب يتمثل يف التضاد بني ثروة املراكزالتصاعد، وهو 
خاصة وأن هذا االستقطاب ليس ناتج  ،قتصادية الدوليةعلى النظام الدولي والعالقات اإل وهذا ينعكس املتفاقم، النامية(

عوملة  ، إذ ان هذا التوسع يقوم علىعمل التوسع الرأمسالي يف حد ذاتهظروف خاصة مبختلف مناطق العامل بل هو ناتج 
، وحمبوسة يف أطر السياسة القائمة سوق املنتجات ورؤوس األموال دون أن يصاحبها اندماج أسواق العمل اليت تظل متفتتة

 . 1جتاوز حدود الرأمساليةهي ولذلك فإن التحدي احلقيقي 
بني ثالث مراحل واليت بدورها ميكن أن منيز  من خالل الصريورة التارخيية للعملية توسع رأس املال واالستقطاب،            

توسع رأس املال من املرحلة األوىل انعكست على هيكلية ومضمون النظام الدولي والعالقات االقتصادية الدولية. 
 إىل ما بعد احلرب العاملية م(1800)فى الفرتة من عام  يعلى الصعيد العامل يوتشكيل التفاوت االجتماع ،الستقطابوا

ت االستقطاب املتحكمة فى هذه املرحلة، ومن ثم أنواع "الفقر" النامجة عنها فنلحظ أوالً قيام منطق . أما عن آليااالوىل
 ،التوسع الرأمساىل على الصعيد العاملى على أساس "سوق مبتورة"، أى امليل إىل تكوين سوق عاملية للمنتجات ورؤوس األموال

إقامة تقسيم العمل الدوىل على أسس غري  وجتلى هذا املنطق يف ،ياًدون أن يصاحبه ميل موازِ إىل اندماج أسواق العمل عامل
لضمان فعالية  يوكان الشرط السياس للنظام الدولي والعالقات االقتصادية الدولية. ، مما اعطى هيكلية ومضمونمتكافئة

 لدول النامية،حملياً فى اهذا التوسع هو التحالف بني رأمسالية املراكز من جانب، ومن اجلانب اآلخر الطبقات احلاكمة 
 . 2وحتويلها إىل "برجوازيات كمربادورية" أى تابعة -طبقات ذات جذور "اقطاعية" سابقة  يوه

هذه وكانت مقدمات  ،مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية يفه للنظام الدولي املرحلة الثانيةإذن ميكن القول بأن          
ضد النظام  وظهور حركات مناهضة ،السابقةفى املرحلة  يب على التوسع الرأمسالملرتتستقطاب ااإل ةجينت املرحلة

نتصار . وقد كان اإل، يف اجملتمعات الناميةثورات التحرر الوطنىا, واشرتاكية فى روسي ةثورالفى  متمثلة رامسالي،ال
 يت أعطىرحلة جديدة من الرتاكم الم املزدوج للقوى الشعبية والدميقراطية ضد الفاشية والكولونيالية القدمية مبثابة

 .شكل جديد للنظام الدولي
تبلور أشكال  على النموهذا  انعكسرتفاع معدالت النمو. وإمن هنا بداء املرحلة الثانية للنظام الدولي واليت شهدت       

جتارب إجناز مشروع فى الغرب، وبناء االشرتاكية فى الشرق، و دولة الرفاهية متثلت يف جديدة،اجتماعية إقتصادية و
ذه األشكال الثالثة، فقد هل األطر االقتصادية واالجتماعية. وبالرغم من تباين البلدان الناميةتنمية وطنية مستقلة فى 

وشرائح ذات دخل متوسطة جتماعية عملت لصاحل طبقات إقتصادية وإ قيامها على توازنات يأال وه ةمشرتك نقطةكان بينها 

                                                 
 .103-101، ص2003، دار الفارابي، بريوت، 1، مابعد الرأمسلية املتهالكة، جتمة، فهمية شرف الدين و سناء أبو شقرا، طمسري أمني -1
 .25،ص 2008، القاهرة، تأمالت حول اشرتاكية القرن احلادي والعشرين، دار الثقافة اجلديدة للنشر -، اشرتاكية القرن  مسري أمني - 2
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قتضيات مليف هذه املرحلة كانت الرتاكم  لنمو. إذن اجتماعية مالئمةإقتصادية وعلى أساس ظروف  ,ةالشعبيوطبقات وفقرية 
 .1وحركات التحرر والدول االشرتاكية ،فرضتها القوى الدميقراطية العالقات االجتماعية اليت

ة لتقنني األسواق، وليس نتيجة إطالق دائماً نتيج ييأتنمو تقنني األسواق. فالاضطرت الرامسالية يف هذه املرحلة اىل        
 بسبب الطبيعة املنفلتة. فاألسواق ال حتقق "توازناً" من تلقاء نفسها، التجارة وكسر كل احلواجز أمام رأس املالاحلرية 

مما  ومن ثم أزمة تراكم، بني الدول وبني الطبقات وشرائح االجتماعية، تتسم به ال بد وأن ينتج تصاعد التفاوت، يتال
  .2دفع النظام الدولي والعالقات االقتصادية اىل مرحلة جديدةي

تفاقم أزمة تراكم رأس مرحلة  يوهظهرت مقدماتها منذ بداية السبعينات القرن العشرين احلالية، الثاثلة واملرحلة  اما  
 ة التى قام عليها الرتاكماالجتماعي رتكزات االقتصاديةوالفقر. فامل ياالستقطاب والتفاوت االجتماعاملال وتنامي ظاهرة 

دولة الرفاهية فى فبداء هجوم املدرسة النقدية وعلى راسهم )ميلتون فريدمان ( على ، لأخذت فى التآك يف املرحلة السابقة
ريت تاتشر( يف بريطانيا, وأخذت البناء االشرتاكي رونالد ريغان( يف امريكا و) مارغوتوج هذا اهلجوم بسياسات )الغرب، 

  .3لى أثر سياسات ) غورباتشوف( وحماولة االصالح )الربيسرتويكا(يف تشقق ع
بلدان النامية اىل طريق مسدود وذلك بسبب الريوع النفطية واجلذور مشروع الدولة الوطنية فى دخول من جانب آخر و    

 تاخنفضولية عنيفة. . وهو ما أدخل النظام فى أزمة هيكالقبلية للنخبة السياسية اليت توىل السلطة يف تلك البلدان
معدالت النمو والرتاكم و األرباح املستخرجة من االستغالل الرأمساىل أصبحت ال جتد منافذ كافية لالستثمارات املرحبة 

 . 4القادرة على إعادة توسيع القدرات اإلنتاجية

فال تزال  ,والفقر يت االجتماعواهر متجددة من التفاوأزمة الرتاكم ظمن النظام الدولي  ةاملرحلبرز مالمح هذه من أو   
، يطار سيادة منطق الرتاكم الرأمسالإ يستحيل امتصاصها يفعاطلة كبري من قوى العمل  نسبةتعانى من  لناميةجمتمعات ا

وإطالق حرية األسواق. فاملنافسة فى هذه األسواق املفتوحة تفرتض تركيز  ي،كم احمللوخاصة فى إطار انفتاح الرتا
يتقلص االهتمام برفع  يت التكنولوجيات احلديثة، وبالتالمشروعات متتص أمواالً هائلة نظراً الحتياجااالستثمارات فى 

 تعمل فيها أغلبية قوى العمل.  تويات اإلنتاجية فى القطاعات اليتمس

 : راس املال والدولة الرأمسالية يف املنظومة الدولية -رابعاً
كانت نتيجة طبيعية للرتاكم ، عقد األخري من القرن العشرينمنذ بدايات الاألحادية القطبية اليت حتكم العامل      

عن طريق إستخدام القوة اجملحفة  خارج الصريورة التارخيية وبشكل مشوه متناقضني، األول الرتاكم رأس املال يف إجتاهني 
بالرغم من ، يف بنية النظام الرأمساليرتاكم ، والثاني الرنهياإىل إ نهايةأدى يف مما االشرتاكية  بنية الدوليف للدولة 

حقق حتوالً ملموساً يف تطور ال انه االقتصادي. إ التناقض بني معدل فائض القيمة وتزايد الفائض ،أزمته الداخلية

                                                 
 6-5، ص1991، دار الفارابي، بريوت، 1، أمرباطورية الفوضى، ترمجة، سناء ابو شقرا، طمسري أمني -1
، دار الرواد املزدهرة، 1صاحل ياسر حسن، االقتصاد السياسي لالزمات االقتصادية يف النسق الرأمسالي العاملي حماولة فهم اجلذور، ط - 2

   .88-86،ص2011بغداد 
أسباب اخفاق السوق احملررة من القيود ، ترمجة، عدنان عباس علي، سلسلة عامل املعرفة، الكويت،  –، انهيار الرأمسالية أولرايش شيفر - 3

 . 36-34، ص2010، 371العدد 
 . 144 -140، ص1997، دار سيناء، القاهرة،1مسري أمني، يف مواجهة أزمة عصرنا، ط  - 4
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، خاصة على نتائج هذا التطور النوعي اهلائل ، وكان من أهمةاجملتمعات الرأمسالية قياساً بتطور جمتمعات بلدان االشرتاكي
  .1يد التكنولوجيا واالتصاالت ، إعادة النظر يف دور الدولة الرأمسالية أو األسس االقتصادية الكينزيةصع
القرن التاسع عشر حيث بدأت الدول األوربية، تأخذ  صفة الرأمسالية الصناعية ترجع اىل تكوين الدولة الرأمسالية ان     

األمريكية لتصبح بعد ذلك إحدى الوحدات األساسية الفاعلة يف النظام  الصناعية، وامتدت تلك الصفة إىل الواليات املتحدة
عن متطلبات هذه  بالدول األخرىاالقتصادية واالجتماعية الدولي. وقد عربت الدول يف سياستها اخلارجية وعالقاتها 

يف ذلك القوة العسكرية  ، فانطلقت هذه العالقات من حرية التجارة والسوق ولو على حساب الدول األخرى مستخدمةاملرحلة
اليت مكنتها من فرض سيطرتها على أجزاء واسعة من العامل، وانعكس ذلك على األوضاع الداخلية هلذه الدول فسادت 

وقيام الدولة الرأمسالية تراكم رأس املال لقد أدت  .رية الفرديةالليربالية السياسية واالقتصادية وحرية االعتقاد واحل
النظام الدولي يف تلك املرحلة إىل قيام التحالفات بني وحدات النظام وانتقال الصراع من التنافس  والتنافس بني وحدات

  .2العسكري إىل التنافس السياسي والصناعي وإبراز سياسة توازن القوى بصورة واضحة يف النظام الدولي
وذلك من أجل ني دول العامل رض حرية التجارة بانتقلت فكرة حرية السوق إىل املستوى الدولي، فاجتهت الدول إىل فحيث      

رتفاع إالرسوم اجلمركية، وأدى ذلك إىل  ستهالكية واسعة ومنخفضةإاً أسواق حصول الدول الرأمسالية الصناعية على
 وكانت بريطانيا أكثر الدول, النامية  دولعلى حساب الصناعية قتصاد تلك الدول إنتعاش إدالت النمااو االقتصادي ومعاا

 استفادة من هذه اخلطوة إذ أنها كانت أكثر الدول األوربية تقدماً يف جمال الصناعة.  
وسيلة للبحث عن أسواق جديدة واحلصول على مصادر الطاقة  يف ذلك املرحلة،ستعماري ن التوسع اإلإذن ميكن القول بإ     

ستعمار جي للسيطرة على طرق التجارة سبباً آخر هلذا االواملواد األولية بأسعار زهيدة، كما كان التنافس العسكري واالسرتاتي
الصناعية الناشئة يف بلدان بتأثريات سلبية من أبرزها القضاء على حماوالت التنمية  البلدان الناميةالذي انعكس على 

ات الفكرية الغربية ، كما امتد التأثري إىل اجلوانب الفكرية والثقافية، إذ حاولت الدول االستعمارية فرض االجتاهناميةال
 .لغة وعادات على الشعوب املستعمرةمن قيم وثقافة و

السوق , يها قوانني اقتصادية مثلبني الرأمسالية القائمة بالفعل، والرأمسالية اخليالية اليت تتحكم ف هناك إختالف     
ائمة بالفعل، الرأمسالية الق الن يف ظل. سها بنفسها وحتقق التوازنالذاتية التضبيط واألسواق غري املقننة، السوق تدير نف

ختالل بسبب االت اإلومنطق الرتاكم الرأمسالي، ألن الرأمسالية نظام تتكرر فيه ح صراع الطبقات بني لال ميكن الفص
جتماعية السياسية اليت تكمن يف ما وراء السوق، وحتى التنافس بني رؤوس األموال فإنه يلغي إمكانية حتقيق املواجهات اإل

أو الصراع بني  ، واليت هي الصراع بني رأس املال والعملاع الطبقاتوازن عام. إذاً، ال ميكن قيام الرأمسالية خارج إطار صرت
 .3الدول

يف تكوين هذا حمور أساسٍ أو باالحرى مصلحة رأس املال من خالل اعتماد املصاحل االقتصادية تبدو مالمح النظام الدولي     
إذ يربط هذا النظام بني املتغريات السياسية واالقتصادية ربطاً وثيقاً جيعل من املسألة االقتصادية  النظام واستمراريته،

قتصادي ملؤسسات الدولة إىل ، إذ أدى العجز االواضحمثال السوفييت  تفكك االحتادلبعض الدول. و مسألة تقرير مصري
وال التقدم العلمي الذي أوصل اإلنسان  ،ة وال املوقف السياسيضاربأركان الدولة كلها فلم تستطع القوة العسكرية ال إنهيار

                                                 
 .601 -600، مصدر سبق ذكره، صعالقات االقتصادية الدوليةصاحل ياسر حسن، ال -1

 . 82، ص2002ة ، دار املعرفة، بريوت ، مسري عبد اهلل ، من يتحكم بالعامل .. النظرية السياسية املعاصر -2
 .15-14، ص2004وت، ، دار الفارابي، بري1احلرب الدائمة وأمركة العامل، ترمجة، سعد الطويل، ط –مسري أمني ، الفريوس الليربالي - 3
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، لذا كانت ز املشكالت السياسية الداخلية، بل كانت املشكلة االقتصادية أبرنهيار ألركان الدولةاء من وقف إىل الفضا
، بل ستحل حملها املواجهة رية كما كانت يف املرحلة املاضيةال تكون مواجهة عسك، هة املتوقعة على الساحة العامليةاملواج

، بل رمبا دفعت املشكلة االقتصادية إىل عودة احملورية يف النظام نسميه احلرب االقتصادية االقتصادية أو ما ميكن أن
ة أو اجملموع والصني الدولي ولكن على أسس اقتصادية بعد أن كانت عسكرية فهناك قوى اقتصادية كاليابان وأملانيا

1ميكن أن تشكل أقطاباً يف هذه احملورية اجلديدة للنظام الدولي ة بصفة عامةاالقتصادية األوربي
.  

يعين ختطي أهم احلواجز للوصول إىل  ،اتالقومي يتجاوزغياب الدولة عن االقتصاد الوطين يف إطار نظام عاملي إن     
بأس بها عرب  ال ن حتقق إجنازاتن معظم هذه الدول استطاعت أألخاصة يف الدول النامية. , اقتصاديات األمم األخرى

الصناعة املتوسطة واخلفيفة  يف قطاعو, لبنية التحتيةالعام احلكومي وعرب اإلنفاق العام احلكومي على اقطاع ال
لربجوازية الوطنية لأو , للشركات األجنبيةوبيع الصناعات احمللية ، تأتي الدعوة إىل اخلصخصة يةلتحويلا االستهالكيةو

والطريق إىل ذلك يصبح أيسر عرب حتريض تلك الدول للسماح لألموال األجنبية  ،ن نهبتها من الداخلبأموال سبق وأ
 . 2بالدخول ألسواقها

إن تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي يف البلدان النامية واتباعها سياسة محائية مالئمة لصناعاتها الناشئة 
 القائمة على االستقطاب،نظام الدولي خاصة يف ظل نظام الية التنمية وأسواقها املالية الناشئة يعترب ضرورة لدعم عمل

وهذا يتطلب أن تدخل  ،التطور الرأمسالي الذي يتطلب باستمرار البحث عن أسواق جديدة فيما وراء احلدود القوميةالن 
مما يؤدي اىل ناسب ملصاحلهاكل مكان وأن تفرض صيغ اإلنتاج وأسلوب التوزيع واالستهالك امليف آليات االقتصاد الرأمسالي 

 . 3تعميق اهلوة بني شرائح اجملتمع الواحدو. رة االقتصادية واملالية العامليةشكل من أشكال السيط

 ومستقبل النظام الدولي : ةلرأمساليالطور املعومل ل –خامساً 
اج تضاف اىل األرض ورأس املال والعمل ثورة كونية جعلت العلم ألول مرة يف تاريخ البشرية قوة أساسية من قوى اإلنتإن      

أو هذا التحول مشروطة بإنتاج املعلومات واملشاركة فيها عاملياً من أجل تنمية الذكاء  ة، وان املشاركة يف هذه املوجوتنظيم
لدان البو العوملة الفكرية يف مواجهة الوعي الوطين والوعي القومي يف أالكوني، حنن إذن أمام حالة من الوعي الكوني 

 .4، تقوم على مبدأ البقاء لالصلح أو األقوى يف وطن عاملي بال حدودالنامية

، بل هو مرتبط أشد معزوالً عن االنهيار األيديولوجي الذي أصاب العاملان تراكم رأس املال وحركته يف هذه املرحلة ليس       
ىل صراع إا عصر نهاية األيديولوجي، بدءاً من اليرو الغرب الرأمسرتباط باملفاهيم الفكرية اليت صاغها فالسفة ومفكاإل

نسجام العام والتواصل مع البعد ىل اإلإتفتقر  وهي جمموعة أفكار، ربيةنهاية التاريخ عند احلضارة الغاحلضارات، و
ىل ر ينظر إالن هذا الفك ,، ونعين بذلك فكر النهضة والتنوير بكل مدارسه املثالية واملاديةفكر الغربي احلديثاإلنساني لل

                                                 
 .  213ص، 2003القاهرة ،  –أخبار اليوم  مركز –، أمريكا اليوم ، ندوة املتغريات العاملية والدور األمريكي )وآخرون( مسري أمني -1
 .   189، ص 1992دار املعارف باإلسكندرية ،  ألوراق املالية وأسواق رأس املال،، امنري اهلنيدي  - 2
لفارابي، بريوت، ، دار ا1صاد السياسي للتنمية يف القرنني العشرين والواحد والعشرين، ترمجة، فهمية شرف الدين، طمسري أمني، االقت -3

 .  216-215، ص2002
، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، 1مامدى ترابطية العامل؟ ط -وليام كوهني )وآخرون( العوملة يف القرن احلادي والعشرين  - 4
 .140-138، ص2009بو ظيب، أ
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، مي أو الديين أوالتخلفسواء بشعارات التطرف القو ،يهدد احلضارة الغربيةمصدر  العامل الثالث واجملتمعات النامية بأنها
 .1الث باعتبارهم أعداء الغدوبالتالي البد من إخضاع العامل الث

 الرتاكم والتوسعيف ظل  ام الرأمساليةالنظتوضيح اجلوهر احلقيقي تستهدف بصورة مباشرة  األيدلوجيةهذه الرؤية      
 ارسه هي السيطرة والتحكم والتملك واالستغالل الذي مت االمربيالية ، اذ اناالمربياليةمرحلة , ووصوهلا اىل اليوم سائدال

. وحالياً وعلى نطاق غري مسبوق تتحكم البنوك والشركات متعددة قها وسكانهااسوأوعلى مواردها و آخرى على دول دولة
هم املنظمات االقتصادية اجملتمعات النامية وأاجلنسية واملؤسسات املالية الوروبا والواليات املتحدة االمريكية يف الغالبية 

 تسمح بازدهار شركاتها متعددة اجلنسيات شكلالسيطرة باملرحلة هي يف  راس املال ظيفة االساسية لل. وتتمثل الوالدولية
ىل أغلب شرائح السياسية إ مساعدات ية اليت متتلك هذه الشركات وهلا مصاحل واسعة,الرأمسالية والغرب وتقدم الدول

 او يف بلدان العامل الثالث الذين باتت مصاحلهم الشخصية بديال لوالئهم الوطين اليت توىل مقاليد السلطة السياسية 
 . 2القومي

لتارخيية للنظام الرأمسالي, من خالل الصريورة اي. على الصعيد العامل قانون القيمة ناتج عن ممارسة أن االستقطاب    
الذي يعطي للرأمسالية شكلها  حيدد الرأمسالية كأسلوب إنتاج وقانون القيمة املعومل اجملرد والعام الذي قانون القيمةف

 املعوملقانون القيمة ا أم ا.م على اندماج السوق بكل أبعادهاجملرد، يقو قانون القيمة. امللموس واملرتافق مع انتشارها العاملي
فهو مبتور وجمتزأ يف السوق العاملية، ألنه يستبعد )قوة العمل( وبالتالي يلجأ )قانون القيمة املعومل( إىل تفتيت نظام 
اإلنتاج يف األطراف، وتعزيز التبعية، وإعادة إنتاج األشكال املشوهة والقدمية واخلاضعة ملنطق الرتاكم. ويعترب هذا 

، يف حني أنها تبالغ يف تثمني القيمة املضافة املرتبطة الشروط اليت تعطل تصنيع األطراف ا مكثفا عن هذهالقانون تعبري
بنشاطات االحتكارات اجلديدة ملصلحة املراكز، فهي تنتج تراتبية جديدة يف توزيع الدخل على املستوى العاملي األكثر 

 .3نشاطات من الدرجة الثانية تفاوتا من املاضي وختضع صناعات األطراف وحتوهلا إىل
يبدأ التفاوت من هنا  ،اجلميع متساوون أمام صندوق االقرتاع. لكن ضمن ظروف السوق الناشئةيف اجملتمعات النامية        

الدميوقراطية، وعندما تُطرح ببعدها  متناقضة معاالقتصادية اليت هي ألن الدميوقراطية خاضعة ملتطلبات الرأمسالية 
ماعي، وعندما فرغ من مضمونها احلقيقي إذ ال منجزات دميوقراطية، وال دميوقراطية سياسية دون تقدم اجتالسياسي تُ

ذو دخل حمدود, الن كال لمستبدين والسلفيني ألن عدوهم واحد وهو الطبقات ل ي أيضا تقدم أكرب خدمةتطرح ببعدها السياس
 . 4التيارين يعتمدون وحياربون هذه الطبقة يف وقت واحد

هذه الشعبية وان التنكر ملصاحل القفرية والدميوقراطية احلقيقية وغري الزائفة، تبدأ باالعرتاف حبقوق الطبقات  إذاً   
األنظمة الكومااربادورية اليت تقاتصر والتهميش وإمنا تشاركها يف هذا التنكر الرأمسالية ، ليس حكراً على الطبقات

وإعادة ترتيبها اليت تتزامن وترتافق مع تفتيت الدول تراكم رأس املال ظل  وظيفتها على إدارة السوق، وحتديداً يف

                                                 
( 1999، 19صادق جالل العظم ، ثقافة العوملة ) جملة النهج، مركز االحباث والدراسات االشرتاكية يف العامل العربي، دمشق، العدد  - 1

 . 56ص
 .86, ص1998الشركات متعددة اجلنسيات يف الوطن العربي. اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة  ،مصطفى كامل السعيد - 2
 211، ص 2002، مؤسسة دار السياسة املصرية, القاهرة، ندوة -العامل يتغري)وآخرون(، مسري أمني - 3
ات حممد حممود االمام، التطورات يف النظام االقتصادي العاملي ومغزاها بالنسبة لفكر اليسار العربي ) جملة النهج، مركز االحباث والدراس - 4

 .126( ص1996، 6العربي، العد االسرتاتيجة يف العامل 
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تفرغ اليت القبلي و تيتية واإلحساس بالتضامن اإلثيناملمارسات التف مما يعزز إىل اشكال ما قبل دولتية،وحتويلها, 
 .وجتعلها عاجزة أمام آليات السوق من قيمتها احلقيقية, الدميوقراطية

اليت أدت  ألوضاع املتدهورة الناجتة عن أزمة التطور االجتماعي وأزمة القيادة يف بلدان العامل الثالث عموماًيف ظل ا       
وعه الدائم حنو التوسع بها إىل مزيد من اإلحلاق و التبعية يف عالقتها بالشروط الرأمسالية اجلديدة، انسجاماً مع نز

 هما متكاملني هي اسرتاتيجية تستهدف هدفني، وروع اهليمنة املعوململقتضيات مش تسعى اىل إخضاع اجلميع واالمتداد،
، وتدمري قدرة الدول والقوميات والشعوب على املقاومة السياسية، هذا ، أي سيادة السوق عاملياًتعميق العوملة االقتصادية

  .1عومل يف القرن احلادي والعشرينيف طورها املالنظام الرامسالي والنظام الدولي هو جوهر 
لية القائم على التوسع متداد جلوهر العملية الرأمساإ، وإمنا هو  جديداً دولياً الوضع الراهن ليس نظاماًميكن القول بان     

 ، وهو أيضا استمرار للصراع يف ظروف دولية مل يعد لتوازن القوى فيها أي دور أو مكانة.واالمتداد

كشكل من تطور النظام  ،لرأمسالي صوب املزيد من السيطرة عرب طوره املعوملأصبحت الطريق ممهدة أمام التوسع ا بذلك      
البلدان الفقرية التابعة من  ، مبا يضمن مصاحل الشرائح العليا البريوقراطية والطفيلية والكومربادورية يف أنظمةيالرأمسال

وتعمق  ،من أشكال التخلف والفقر واجلهل، ومبا يؤدي اىل إعاقة منو هذه البلدان وتدمري اقتصادها وانتشار املزيد جهة
خالل العقود الثالثة املاضية تتكشف الطبيعة املتوحشة ف، ائفية والدينية فيها من جهة أخرىاألزمات السياسية والط

، وضد القيم اإلنسانية الكربى يف ا البشعة ضد شعوب العامل الفقريةللرأمسالية املعوملة اليوم على حقيقتها عرب ممارساته
تحول حنو القوة العسكرية أو، على األقل، حتمل كلفة حيازة مثل قد تالقوة االقتصادية الن .العدالة االجتماعية واملساواة

هذه القوة العسكرية. فخالل احلرب الباردة أنفقت الواليات املتحدة على قوتهاا العسكرية أكثر بكثري مما أنفقه االحتاد 
 .2بتحمل الكلفة السوفياتي ولكن اقتصادها مسح هلا

قوة الدول تبنى، قبل كل شيء، على قواعد صناعية. وميكن شرح احنطاط الدول من خالل فقدان الفاعلية الن     
وقد أصبحت إنكلرتا يف القرن املاضي قوة اقتصادية مهيمنة ألنها كانت  هيار األجهزة اإلنتاجية الوطنية.االقتصادية وان

أنتجت  (1860)ماً كبرياً على منافسيها. فمع اثنني يف املئة فقط من سكان العامل عام البلد الصناعي األول وحققت تقد
سرتاتيجية من النسيج إىل اململكة املتحدة أكثر من مخسني يف املئة من اإلنتاج الصناعي العاملي، خصوصاً يف القطاعات اال

ظمى، يف النصف الثاني من القرن العشرين، بفضل صناعات احلديد والصلب. والواليات املتحدة تربعت على عرش القوة الع

 (45)، يف قمة سيطرتها، أنتجت (1970)هيمنتها الصناعية وتفوقها يف جمالي التكنولوجيا وإدارة األعمال. ويف عام 

3( سكان العامل10/1يف املئة من اإلنتاج الصناعي يف العامل وكان عدد سكانها يشكل عشر )
.  

 إىل تشري الدولية العالقات أدبيات من العديد أصبحت حتى مسبوق غري حنو على يتغري عامل يف نعيش اليوم إننا            
 هذا على اتفاقهم ورغم له املالزمة اجلوهرية الصفة ميثل التغيري كون ، متغري عامل بأنه اصطالحاً املعاصر العامل

 التكنولوجية و العلمية الثورة خمرجات إىل يرجعه فالبعض ، متغرياً منه جعلت اليت األسباب يف خيتلفون أنهم أال االصطالح
                                                 

 حسني عبدالرزاق، االشرتاكية افق مفتوح واملرحلة هي "التنمية املستقلة" ) جملة النهج، مركز االحباث والدراسات االشرتاكية يف العامل - 1
 . 20( ص2001، 27العربي، العدد 

 .34، مصدر سبق ذكره، صمسري أمني، أمرباطورية الفوضى - 2
، مركز الدراسات االسرتاتيجية والبحوث والتوثيق، 1مستقبل النظام الدولي والقوى العظمى، ط –ي، سياسة القوة غسان العز  - 3

 .33-32،ص2000بريوت،
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 نظام انهيار بعد العامل شهدها اليت الدراماتيكية التغريات إىل يرجعها األخر البعض أن حني يف املعاصر عاملنا يعيشها اليت
 الدولية لألزمات وحداته إدارة يف الدولي النظام هيكل يؤثر . انتقالية مرحلة يف الدولي النظام ودخول الثنائية القطبية

- الدولية األزمات بها تدار اليت بالطريقة ذاته الدولي النظام يتأثر كما ونتائجها، إدارتها أدوات يف التّأثري حيث من
 فيه كامل حتول حدوث حد إىل فيه، عميقة أو طفيفة تغريات حدوث أو استقراره حيث من العظمى القوى جانب من خاصة
 الدوليّ، الصراع وساحة الدّولية، التحيزات هي ثالثة متغريات خالل ومن. الدولية القطبية أشكال من خرآ شكال ليتخذ
  .1الدّوليّة والقيم

إن التحوالت اجلديدة يف العالقات الدولية اليت جاءت على أثر الفراغ السياسي والعسكري واأليديولوجي الذي تركه     
احلرب الباردة ، أدت اىل استكمال مقومات هيمنة النظام الرأمسالي العاملي على مقدرات انهيار االحتاد السوفييت ونهاية 

، تسيطر عليه إرادة القوة العسكرية جمتمعا عامليايف إطار ظاهرة العوملة الراهنة اليت جعلت من كوكبنا كله  ،شعوب العامل
ية االستقطاب املالزم للتوسع العاملي للرأمسالية الذي ، وهي حتوالت تعرب عن عملة خلدمة قوة االقتصاد ورأس املالاملسخر

يظل مرتكزا ، وسيالزمها يف أفق مستقبلها املنظور كله ما دام العامل سلقرون اخلمسة املاضية من تارخيهارافقها على مدى ا
ذلك البعد  عوملةوم يف ظل ال، وهو يشكل اليستقطاب يتفاقم من مرحلة اىل أخرى، إذ أن هذا االعلى مبادئ الرأمسالية

نه حدها التارخيي األكثر مأساوية، خاصة وأن العوملة قد ، حبيث يبدو وكأر ثقال يف تاريخ تطور الرأمساليةاملتفجر األكث
 .تعمقت يف السنوات األخرية

 ستنتاجاتاإل
الطابع االجتماعي أو تعبري عن التناقض الصارخ بني ميكن القول بأن هذا اإلختالل يف النظام الدولي والفوضى هي       

وبني  ،اجلماعي لإلنتاج الرأمسالي، بوصفه حمددا رئيسيا للعالقات االجتماعية احمللية واإلقليمية والدولية من جهة
الطابع اخلاص أو امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج بوصفه احملدد الرئيسي لإلنتاج الرأمسالي اهلادف اىل ضمان استمرارية 

قيمة، أو زيادة معدل الربح والرتاكم الرأمسالي اهلائل الذي دفع اىل تطور القوة االقتصادية املعوملة احلصول على فائض ال
الراهنة، أو الشركات املتعددة اجلنسية من جهة أخرى ، خاصة بعد أن أصبحت األسواق احمللية أو القومية غري قادرة على 

 م رأس املال وحركته املتسارعةاستيعاب هذا التوسع غري املسبوق يف اإلنتاج ويف تراك
يف ظل تنامي مظاهر ثورة املعلومات تناامي حركاة صاعود رأس املاال املاالي يف إطاار العوملاة أدخلات البشارية عموماا ،                  

الفقرية خصوصا يف مرحلة من القلق والفوضى، وهي حالة تعارب عان االخاتالل الكابري يف التاوازن باني دول املركاز        والطبقات 
لي من جهة ، والشعوب الفقرية من جهة ثانية ، الناجم عن اتساع التناقضات وتزايد مظاهر االساتغالل واالضاطهاد   الرأمسا

 ، اىل جانب الفجوة اهلائلة يف ثورة التكنولوجيا والعلوم واحلداثة .

يف مراحلاها األوىل، والايت    نرى يف هذا االختالل والتناقض شكال غري متبلور من الثنائياة أو التعددياة القطبياة    ميكن ان     
مبا تتضمنه من تناقضات داخلية ، وتوازنات غري مساتقرة ، ال ميكان    نظام الرأمساليستتنامى يف حركتها تدرجييا ، فال

استمرارها ضمن هذه الصورة األحادية ، إال على حساب املزيد من السيطرة واالنقسامات احلادة بني الثاراء الفااحش والفقار    
ولكنهاا ال تلغاي    لفوضاى يف النظاام الادولي والعالقاات االقتصاادية الدولياة،      انقسامات قد تطيل أمد هذه ا املدقع ، وهي

  .يف العالقات الدولية ةالتعدديدولي جديد والضرورة احلتمية لوالدة نظام 

                                                 
 .117ص ،2001 ، بريوت،دار الطليعة، 1، طالعامل يف مفرتق طرق ،خليل سعد - 1
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يعاين أنهاا قاد تغلبات علاى      إن العالقات الدولية يف هذه املرحلة اليت دخلت فيها الرأمسالية طورها اإلمربيالي املعومل ، ال 
تناقضاتها، فبالرغم من أن الرأمسالية قد أفلحت يف تأجيل االنفجار عرب توسيع جمال التناقضات باسم العوملاة ، إال أناه   

مان جهاة واىل تزاياد حركاات املقاوماة       تأجيل سيؤدي بالضرورة اىل تزاياد معانااة وإفقاار شاعوب العاامل وأمماه املساحوقة       
 الشعبية.

يوضح أن  نظام الدولي هيكل اجملتمع األمريكى وعالقاته بال البحث يفومن خالل  اامريكالدولي وموقع نظام اىل  بةبالنس   
ونتيجة هلذا اخللل ، يمن عجز فى ميزانها التجار يتعانسياسات امريكا من اجل اهليمنة أقل بكثري من قدرتة, فهي 

ومبا يضمن شروط إعادة إنتاج هيمنتها. وهو وضع خيتلف عن وضع  ،اًدفع التوسع الرأمساىل قدماهليكلي فإنها التستطيع 
، ومن يالتجار هاميزانيف حيث كانت األخرية تصدر أمواالً للعامل كله فى ظل وجود فائض  ،بريطانيا فى القرن التاسع عشر

أكرب مستورد لألموال، ومن ثم أصبحت ثم توفرت هلا الشروط املالئمة إلعادة إنتاج موقعها املهيمن . أما الواليات املتحدة فهى 
ستمرار هذا الوضع، فإنها تسعى إىل تعويض إشك أن  جمتمعاً طفيلياً ميتص النصيب األعظم من الفائض املنتج خارجه. وال

 ي.والنوو يقتصادى باستغالل تفوقها العسكرضعفها اإل
 ملا العاملي، البعد ذات االرهابية باحلركات يتمثلو ثرةاملؤ الفواعل من همو الدولي، النظام يف الثانويني العبني وهناك    

 (11) هجمات هذا يؤكد ومما الدولي، النظام يف واملؤثرة الكربى واالقطاب الوحدات يف تأثري من االرهابية للحركات كان

 فهذه الدولي، امالنظ يف القطبية األحادية متثل اليت العامل، يف دولة اقوى على القاعدة تنظيم قبل من (2001) ايلول
االسالمية يف العراق  الدولة تنظيم تأثري كذلك دولية، غري وفواعل كيانات قبل من جاءت وامنا دولة من تأتي مل الضربة

 ذات منها هلا مناوئ مجاعات نشؤ من قابلها وما الدولية وتداعياته العربية املنطقة يف حصل الذي التغيري يف وسوريا,
 من رغم ذاتها الدول فعل من اكثر املليشيات بتأثري يتسم اليوم العامل جعل مما قومية واخرى يةوطن واخرى طائفية صبغة
للسياسات التوسع الرأمسالي يف بلدان , وكل هذا احلركات هي نتيجة طبيعية بها دونها وما الكربى الدول اعرتاف عدم

نتيجة للطبيعة راس املال يف هذا اجتماعية واسعة.   النامية وما ينتج عن هذه السياسات من اقصاء وتهميش طبقات وشرائح
 من جمموعة وهيدور مؤثر يف النظام الدولي والعالقات االقتصادية الدولية,  اجلنسيات متعددة شركاتلل املرحلة اصبحت

 متعددة أجنبية بالد يف نشاطها ومتارس موحدة، وادارة اسرتاتيجية بروابط بينها فيما متحدة اجلنسيات، املختلفة املؤسسات
 تسمى معينة دولة يف يوجد الذي الرئيسي مركزها يف تصمم عملها وخطط وسياساتها اسرتاتيجياتها أن من الرغم على
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1999.) 
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The accumulation of capital and dynamic the change in the 

international system and international economic relations 

(International system has changed as one of secretions of 

accumulation of capital under of the historical stages of the evolution 

of the capitalist system) 

Abstract  

The evolution of the current economic strength globalized that express the capital's 

interest, especially after he became the local markets or nationality is able to 

accommodate this expansion of capital accumulation and movement accelerated, so 

the growing presence of widening and accumulation, which is a form of the 

development of capitalism in the developed currently, a direct product of the process 

of capital accumulation, which now need a global framework able to contain his 

movement and the continuous expansion, and here started yet international system 

and international economic relations Change and the crystallization by the interests 

and requirements of the capital, because capital accumulation is doing under the 

guidance and formulation of these relations between the countries, according to 

special standards strategy, it is all centered at maximizing the criterion of profit as an 

end preliminary, and to subject developing societies complete control. Thus, 

developing societies generally exposed today by virtue of their own interests and 

their subordination to a state of laxity and submission and retreat, in the light of the 

growing aspects of the information revolution and the growing rise of the movement 

of financial capital in framework of globalization which mankind generally 

introduced And poor classes, especially at the stage of anxiety and chaos, a condition 

that express the great imbalance between the capitalist center countries on the one 

hand, and poor people on the other hand, caused by the widening of the 

contradictions and growing manifestations of of exploitation and oppression, besides 

the enormous gap in technology, science and modernity revolution. 


