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 العوملة بعد أزمة كورونا: تحديات مستجدة وسيناريوهات محتملة 
 د/ أحمد ذكرالله 

 مقدمة:
 من العالم الحديث، بتقديمها للعديد من الفوائد  أضحت  

ً
 راسخا

ً
    واملزايا التيالعوملة جزءا

ً
 اعتياديا

ً
شكلت نمطا

العالم يصعب االستغناء عنه،   انحاء  في كل  اليومية  لنتذكر  لحياة األفراد  العادات  لهذه   
ً
نعدد أصنافا أن  ويكفي 

ب  التضحية  يمكن  ال  التي  العوملة  مزايا  من   
ً
جزءا املأكوالت  كونها  من  متنوعة  مجموعة  إلى  الوصول  فسهولة  ها، 

 املختلفة أو التقنيات الجديدة ألدوات التواصل وغيرها أمثلة على ذلك.  

للمع1) العوملة   وتشير املفتوح  التدفق  إلى  ببساطة  ال(  بين  والسلع  والتكنولوجيا  الذي  لومات  واملستهلكين،  بلدان 

السفر  يحدث من خالل مجموعة   إلى  والتكنولوجيا  السياسية  التجارية والجغرافيا  العالقات تشمل األعمال  من 

 والثقافة واإلعالم. 

دان. من خالل عنصرين  بأنها "زيادة الترابط واالعتماد املتبادل بين الشعوب والبل )2(وبذلك يمكن تعريف العوملة 

لتدف  الدولية  الحدود  فتح  هما  للسل مترابطين  ومتزايد  سريع  واألفكار؛ ق  واألشخاص  والتمويل  والخدمات  ع 

 والتغييرات في املؤسسات والسياسات على املستويين الوطني والدولي التي تسهل أو تعزز مثل هذه التدفقات". 

فوا توسع  العوملة  سياسات  اتباع  أن  الواضح  اومن  نفس  في  ولكنها  الدولي  والتكامل  االنفتاح  آثار  ئد  ذات  لوقت 

ومن بين أهم تلك السلبيات تتجلي معدالت النمو املنخفضة واالرتفاع   ,لعدالة إلى حد كبير،جانبية تتعارض مع ا

في الثروات  وتركز  املتوسطة،  للطبقة  املستمر  االنحسار  إلى  باإلضافة  والبطالة،  الفقر  معدالت  في  ظل   املضطرد 

في الوصول إلى احتياجاتها من السلع انعدام عدالة التوزيع،  ويضاف إلى ذلك الصعوبات التي واجهتها دول العالم   

في أعقاب اندالع أزمة كورونا، وهو األمر الذي أعاد الجدل حول العوملة ومزاياها وعدالتها   -ال سيما الطبية منها-

 ومستقبلها إلى الواجهة مرة أخري. 

 

 Globalization Benefits and Challenges: velocity global, March 30, 2020, link 

 Youmatter: Globalization: Definition, Benefits, Effects, Examples – What is Globalization?6thOctober 2020? link 

http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://velocityglobal.com/blog/globalization-benefits-and-challenges/
https://youmatter.world/en/definition/definitions-globalization-definition-benefits-effects-examples/
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ي أعقاب أزمة كورونا، ة محاولة استقراء الرؤي حول املشاكل والصعوبات التي تواجهها العوملة فذه الورقوتحاول ه

 وإلى أي مدي يمكن أن تؤثر على مستقبل العوملة ونموها املستقبلي.

 مشكلة البحث:
في حياة   ليس فقط  كبيرا  تأثيرا  العوملة  انتشار  ر 

ّ
أساليب عمل    ،البشرأث في  أيضا  واملالشركا ولكن  بل ت  ؤسسات 

العديد من  العاملي خلق  كبيرة على االقتصاد  تداعيات  وبالتالي فان ما أحدثه فيروس كورونا من  والدول كذلك، 

تقويض  إلى  األمر  يتطور  وربما  والبشر،  الدول  من مزاياها على  بعضا  تقوض فقط  ربما  والتي  للعوملة،  التحديات 

 نتشارها. عها واقل توسالعوملة كليا وانتهائها، أو ربما يعر 

بغية   للمستقبل،  استشرافا  استقرائها  محاولة  إلى  الباحثين  من  الكثير  ذهب  مفتوحة  ما سبق سيناريوهات  وكل 

 ربما االستعداد لعصر جديد.  االستعداد لتآكل بعض املزايا، أو

نها ما أمكن، يما بيرجيح فوتحاول الورقة استقراء السيناريوهات املختلفة التي قال بها االستشرافيون ومحاولة الت

 في ظل ضبابية املشهد الراهن إلى حد كبير.

 أهمية البحث:
نت  

ّ
املعوملة مك الكثير من   التكنولوجيا  في  تسببت  غير مسبوقة  الكوكب بصورة  موارد  تعبئة  من  البشري  الجنس 

 العالم.  ع حول البقا املزايا والفوائد، فبينما زادت الرفاهية في الدول الكبرى، قلصت الفقر في الكثير من 

توجس   فبينما  الكثيرين،  حفيظة  كورونا  فيروس  انتشار  أعقبت  التي  االنعزالية  الدعوات  استثارت  فقد  ولذلك 

مناصرو العوملة خيفة من انحسارها وتداعيها، هلل مخالفوها لبروز هذه االحتماالت النهدام هذا البنيان الضخم 

 لة على املستوى الدولي.العدا انعدامالذي سبب الكثير من املساوئ والتفاوت و 

أيضا   وإنما  للباحثين  فقط  ليس  بمكان  األهمية  من  تبدو  للعوملة  املتوقعة  السيناريوهات  دراسة  فإن  ولذلك 

 لصانعي القرار في الدول والتي ستتأثر وال شك بتحقق أي منها. 

http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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 البحث:مناهج 
 التالية:سوف يتم إعداد هذا البحث من خالل االعتماد على مناهج البحث 

 املنهج الوصفي: وذلك من خالل وصف ظاهرة العوملة وأثرها ومزاياها وتحدياتها.  -1

املنهج التاريخي: وهذا ألن البحث سوف يناقش بالتحليل بعض املقارنات الزمنية بين تحديات العوملة قبل   -2

 وبعد فيروس كورونا. 

السينار ا -3 بأهم  املتعلقة  الجوانب  ملعرفة  وذلك  االستقرائي:  تداعيات  ملنهج  بعد  للعوملة  املتوقعة  يوهات 

 فيروس كورونا. 

 البحث:املساهمة املتوقعة من هذا 
رغم مرور ما يزيد عن العام على انتشار فيروس كورونا إال أن تداعياته الكلية ال سيما على العوملة ال يوجد اتفاق  

و  بعدحولها،  للعوملة  املتوقعة  السيناريوهات  استعراض  الورقة  تحاول  ومحاولة   لذلك  كورونا،  فيروس  انتشار 

 الترجيح بينها. 

 البحث:خطة 
الثاني، مزايا العوملة والتحديات التي واجهتها في مرحلة ما قبل كورونا،  تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة مباحث، األول:  

 . سيناريوهات مستقبل العوملة بعد أزمة كوروناالثالث، س كورونا، تحديات مستجدة للعوملة بعد فيرو 

 املبحث األول: مزايا العوملة والتحديات التي واجهتها يف مرحلة ما قبل كورونا
عام   العاملية  املالية  األزمة  منذ  العوملة  انحسار  إرهاصات  بين 2008بدأت  التجارية  الحرب  تأجج  بعد  وتعمقت   ،

وال املتحدة  للالواليات  الهيكلي  الخلل  مواطن  من  للكثير  كورونا  فيروس  كشف  وبعد  أن صين،   
ً
جليا ظهر  عوملة، 

 احثون حول مالمحها. العلم بات على وشك حقبة جديدة، اختلف الب

http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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وقد أمّدت فترات انتشار العوملة اإلنسانية بالكثير من الفوائد واملزايا التي انتشرت في كل أرجاء الكرة األرضية، كما  

التي سبقت    واجهتها التحديات  من  ه  انتشارالعديد  ويحاول  كورونا،  ذلك من خالل  فيروس  استقراء  املبحث  ذا 

 النقاط التالية: 

 أواًل: أثر العولمة على مناخ األعمال:

تؤثر العوملة على األعمال التجارية بالعديد من املؤثرات التي تتسبب في خفض التكاليف وزيادة التنافسية واتساع 

 ن بين هذه املؤثرات ما يلي:السوق، وم

التنافسية: -1 امل  زيادة  العوملة  السوق  عمقت  في  جودة  نافسة  ذات  منتجات  املستهلكون  يطلب  حيث  العاملية، 

، ويتوفر لديهم بدائل ملجموعة عاملية من الشركات لالختيار من بينها، لذلك فالشركات التي  
ً
أعلى وأرخص ثمنا

وي املستهلكون  يريده  ما  لتوفر  املنافسة  تتطور  تعني  ببساطة  وتزدهر.  ستبقي  التي  فقط  هي  إليه  حتاجون 

والج العاملية،  التطورات  مواكبة  الشركات  على  يجب  أنه  لتغيراتاهزية  املعوملة  من    الدائمة  العاملية  السوق 

 .)3(أجل البقاء

من املنطقي أن تجد الشركات التي تستطيع أن تتجاوب مع احتياجات السوق العاملية    اتساع وتنوع األسواق:  -2

 أكثر اتساعا من نظيرتها املحلية التي ت
ً
قبل على منتجاتها، كما سيوفر لها هذا االتساع إمكانات التنوع أسواقا

التنافسية، األمر الذي    ض التكلفة وزيادةاإلنتاجي، على وفورات الحجم اإلنتاجي الكبير، والتي تعمل على خف

 يصب في اتساع السوق وتنوع اإلنتاج.

واألفراد: -3 واملعلومات  املال  ورأس  التجارة  تدفق  األربعة  زيادة  ا  وهذه  تسببت  تعد  التي  زيادتها  في  لعوملة 

العاملي   الترابط  ملؤشر  الرئيسة  والذي DHLالعناصر  نيويورك)   ،  بجامعة  لألعمال  ستيرن  كلية  من  (، 4أعد 

 ترتب الدول على أساسها من حيث درجة انغماسها في العوملة. والذي 

 

   :Knut Erik Bang and Tore Markeset Impact of Globalization on Model of Competition and Companies’ Competitive  Situation, 

 

 Globalization Partner : Benefits and Challenges of Globalization , 06 February 2020.  

http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-33980-6_32.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-33980-6_32.pdf
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والتنافسية دفعها إلى البحث الدائم  تسارع احتياجات الشركات إلى التطوير والتحديث    االنتشار التكنولوجي: -4

التكنولو  ودعم  عن  التكنولوجي،  االنتشار  سارع  الذي  األمر  التكلفة،  وتقلل  الجودة  تعظم  التي  األحدث  جيا 

 على التشارك في التكنولوجيا والبنية التحتية التكنولوجية.  العمل

العاملة:  -5 القوة  تنوع  األح  تعزيز  التكنولوجيات  لتوطين  سعيها  إطار  تنمو  في  الدولية،  األسواق  وغزو  دث، 

متنوعة،    احتياجات وخبراتية  وثقافية  تعليمية  خلفيات  ذوي  ملوظفين  عاملي  مستوى  على  العاملة  الشركات 

  فأصبح من امل
ً
عتاد ان توظف هذه الشركات موظفي اإلدارة من بلدان مقراتها االدارية، بينما يوظفون عماال

األمر   املصانع،  مواطن  في  أجورا  زيادة  أقل  وبالتالي  لإلنتاج  اإلجمالية  التكاليف  خفض  على  يعمل  الذي 

 التنافسية.  

ات ثقافية مختلفة لتحقيق أهداف الشركة ورغم مزايا التنوع هذه، إال أن التحدي في إدارة فريق عمل ذوي خلفي

 .
ً
 يبدو أكثر وضوحا

 تكامل وتعميق سالسل التوريد والتحالفات الدولية  -6

 على مدار العقود الثالثة املاضية؛ وقد أدى    التبادالت والعالقاتإلى    املعامالت الدوليةتطور نموذج  
ً
األكثر تنسيقا

املتسا والتشكل  بالعالقات،  التسويق  نموذج  الشراكات  ظهور  إلى  املعامالت  من  للعديد  واالنتقال  للتحالفات،  رع 

 .)5(االستراتيجية الدولية إلى تغيير طريقة إدارة األعمال بشكل كبير

الشركات ال سيما   إمدادات  لتأمين  وذلك  العاملية،  التوريد  بسالسل  االهتمام  نحو  العوملة  دفعت  فقد  باختصار 

يشير   وربما  بالبضائع،  منها  أصابت  الوسيطة  التي  الورطة  إلى  السالسل  تلك  وتعميق  تكامل  في  الكبير  النجاح 

 .   19-االقتصاد العاملي في أعقاب انتشار كوفيد

 

 Saeed Samiee: Global marketing effectiveness via alliances and electronic commerce in business-to-business markets, 

 

http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://pdf.sciencedirectassets.com/271714/1-s2.0-S0019850107X01913/1-s2.0-S0019850107001186/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEBIaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDhCdyAOB%2FDzhIehtJN2TqNe%2BQGjhLjAkGfeC%2BCmaKZOAIgXBRkiZgsScG%2F9UhrLN8mzBeaaE0E9ZbdBQko7JDegS8qgwQI6%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FARAEGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDDXwhq2DBOCBrP34vSrXA2Pi3cPDBn%2Fe9SFPkrK%2BCfbJrOAFjq5Xz7Q0gmbfP1uWcuewNj9JonEnSrXQNLoRnD0mSmNYEwovRUpexbBaiQtQ2FkYlgbNT3Z0BmChHZJHVgWvnBbBWoUgFakXbc7GGiZ7tja0Y9fwW%2BXeMqAeHphVdLFE1VQaOcEyUtI5QLD6seRDKoPcBAJLOAWpl%2FsTLDhTjdYayYSVCBz1pQHSerepr9RpgcH3e94ZTqtPQGIbu4VIqaHq19owx7DXcfg0v88b2rINtoZe8NhahhhHVM02sZ8E09L3nEqz2p%2FNZBG4CEg2CtVq%2BVTi9OC6QzEU72xKduUAbi3fhu1rK0JTzuo%2BhbDfoks4B2KR9%2FPOnQQLfsCDRLIUBpbChIg%2BpA3dlyilShd53r0im85HM8qSPeFCHgxZQr2K%2FBJYTNBE24GSgcT2B2tPogdggpEHYWmUZP3IX6n40AcYT1Z%2ByqHwr7%2ByZsWbvw%2BdEZ1mFJm6i2RNB752cpi490rCSsw28ZqXWvPyxz7IdL37nc%2BiepzOq810KqTcA%2Bw3uAcxsJfbRh27Fdom9oDU5lIqBcyCmnO1KoDUBGg5t0iGAfGus%2Fd0qbdviUaPb%2F2NhSVPjCtd44bJYNN%2B4lhlXjCY4ICHBjqlAXkfLK%2BYfr1A2%2F511hjF9TuNnuGuvzZBEMMPxdjcdRn5cKADmNumQYbfYNlW5tPIO4C%2BGbRqacTQJNTYgygNmR3%2FAarwhItG5Xo0my%2F9mNY5WzKchsFOeOHdrvfZ%2BoHnndfXBKu0SDObWfCp%2F0aKoeuKSRrDxwDURZIpM%2Bm9F6qeRQZIPrZ9BT1ABNpAabdsqEakAQT4zGYZssHtWqr%2B8v5DwxOa5A%3D%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20210703T102404Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY5DXPG2OV%2F20210703%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=bb322cafdb6dac822bce1c6fa650054265c2eb75aba33961c108e8a5fc2669ba&hash=9d2a81f3a617cef53a2a983c4e49443fc5c727754980c18e90aa09eb37939eef&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0019850107001186&tid=spdf-1fd409eb-2512-492e-afd7-7663d3583ed7&sid=2b760f8287c2134cca9a1c9-870a36c765d7gxrqb&type=client
https://pdf.sciencedirectassets.com/271714/1-s2.0-S0019850107X01913/1-s2.0-S0019850107001186/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEBIaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDhCdyAOB%2FDzhIehtJN2TqNe%2BQGjhLjAkGfeC%2BCmaKZOAIgXBRkiZgsScG%2F9UhrLN8mzBeaaE0E9ZbdBQko7JDegS8qgwQI6%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FARAEGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDDXwhq2DBOCBrP34vSrXA2Pi3cPDBn%2Fe9SFPkrK%2BCfbJrOAFjq5Xz7Q0gmbfP1uWcuewNj9JonEnSrXQNLoRnD0mSmNYEwovRUpexbBaiQtQ2FkYlgbNT3Z0BmChHZJHVgWvnBbBWoUgFakXbc7GGiZ7tja0Y9fwW%2BXeMqAeHphVdLFE1VQaOcEyUtI5QLD6seRDKoPcBAJLOAWpl%2FsTLDhTjdYayYSVCBz1pQHSerepr9RpgcH3e94ZTqtPQGIbu4VIqaHq19owx7DXcfg0v88b2rINtoZe8NhahhhHVM02sZ8E09L3nEqz2p%2FNZBG4CEg2CtVq%2BVTi9OC6QzEU72xKduUAbi3fhu1rK0JTzuo%2BhbDfoks4B2KR9%2FPOnQQLfsCDRLIUBpbChIg%2BpA3dlyilShd53r0im85HM8qSPeFCHgxZQr2K%2FBJYTNBE24GSgcT2B2tPogdggpEHYWmUZP3IX6n40AcYT1Z%2ByqHwr7%2ByZsWbvw%2BdEZ1mFJm6i2RNB752cpi490rCSsw28ZqXWvPyxz7IdL37nc%2BiepzOq810KqTcA%2Bw3uAcxsJfbRh27Fdom9oDU5lIqBcyCmnO1KoDUBGg5t0iGAfGus%2Fd0qbdviUaPb%2F2NhSVPjCtd44bJYNN%2B4lhlXjCY4ICHBjqlAXkfLK%2BYfr1A2%2F511hjF9TuNnuGuvzZBEMMPxdjcdRn5cKADmNumQYbfYNlW5tPIO4C%2BGbRqacTQJNTYgygNmR3%2FAarwhItG5Xo0my%2F9mNY5WzKchsFOeOHdrvfZ%2BoHnndfXBKu0SDObWfCp%2F0aKoeuKSRrDxwDURZIpM%2Bm9F6qeRQZIPrZ9BT1ABNpAabdsqEakAQT4zGYZssHtWqr%2B8v5DwxOa5A%3D%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20210703T102404Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY5DXPG2OV%2F20210703%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=bb322cafdb6dac822bce1c6fa650054265c2eb75aba33961c108e8a5fc2669ba&hash=9d2a81f3a617cef53a2a983c4e49443fc5c727754980c18e90aa09eb37939eef&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0019850107001186&tid=spdf-1fd409eb-2512-492e-afd7-7663d3583ed7&sid=2b760f8287c2134cca9a1c9-870a36c765d7gxrqb&type=client
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   لالقتصاد العالمي: ةالعولمفوائد  ثانيا:

من الصعب تجاهل الفوائد االقتصادية للعوملة، والتي يمكن مالحظتها على مستوى االقتصاد العاملي ككل، أو على 

 ات الدول منفردة، أو حتى على املستوى الجزئي، ويمكن تتبع بعض تلك املزايا فيما يلي: مستوي 

 زيادة تدفق رأس املال  -1

اتس  في  العوملة  التسببت  وزيادة  األسواق  الذي  اع  العاملي،  اإلجمالي  املحلي  الناتج  زيادة  إلى  أدى  مما  العاملية  تجارة 

ترليون دوالر في  89، ثم )6( 2016تريليون دوالر في عام  75إلى حوالي  2000تريليون دوالر في عام  50تزايد من حوالي 

 إلى بيئة الترابط االقتصادي وز 2019عام 
ً
 يادة التجارة العاملية التي وفرتها العوملة. ، ويرجع ذلك أساسا

االجمالي للعديد وعلى صعيد الدول، فقد تسبب تزايد االعتماد املتبادل بين الدول إلى تزايد تضاعف الناتج املحلي  

من الدول التي استطاعت اللحاق بركب العوملة، فعلى سبيل املثال شهدت الهند زيادة في قيمة صادرات خدمات  

 أصبحت قيمة .  2015مليار دوالر في عام    110إلى ما يقرب من    1995مليار دوالر في عام    11من    الكمبيوتر
ً
ومؤخرا

% من ناتج املحلي اإلجمالي 7مليار دوالر سنويا تسهم بنحو    70ت نحو  صادرات الهند من قطاع تكنولوجيا املعلوما 

توفير حوالي   الدراسات    8,8للبالد فضال عن  الذراع NASSCOM التي أجرتها منظمةمليون فرصة عمل حسب   ،

 (7العاملية لالستشارات)   McKinseyاالجتماعي للهيئة الصناعية الهندية بالتعاون مع شركة

ارتبط النمو االقتصادي في الهند بشكل كبير بهذه الزيادة في قيم صادراتها التكنولوجية، ومما يدلل على أثر  وقد  

اعتماد   هو  الزيادة  هذه  على  من العوملة  السنوية  احتياجاتها  معظم  استيراد  على  األمريكية  املتحدة  الواليات 

ملوردي خدمات تكنولوجيا املعلومات الهنود مثل الخدمات التكنولوجية من الهند، حتى أضحت أمريكا أكبر سوق  

TCS    وInfosys    وWipro    وHCL    وCognizant    دوالر إلى   مليار  50وغيرها، والتي تمتعت مجتمعة بمبيعات تصل إلى

 (.8)2020الواليات املتحدة في عام 

 

 ,etc. Globalization Partner: Benefits and Challenges of Globalization 

 د تقود العالم في قطاع التكنولوجيا: صحيفة الدستور، الهن 

 U.S.NEWS,  David Moschella: Is India the Next Great U.S. Dependency? 

http://www.eipss-eg.org/
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https://www.addustour.com/articles/1077956-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://www.addustour.com/articles/1077956-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2021-05-18/us-needs-to-balance-dependency-on-india-for-it-services
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ها على أسواق جديدة مع  وعلى املستوى الجزئي فقد مكنت العوملة الشركات من تعظيم أرباحها من خالل انفتاح

التكلفة  هيكل  خالل  من  املال  توفير  من  كذلك   العوملة  مكنتها  كما  املحلية،  التكاليف  انخفاض  فائدة  استمرار 

 ينتج عن رخص العمالة واإليجار واملواد. املنخفضة الذي 

لالقتصاد ومما   النمو  معدالت  من  زاد  مما  االقتصادية  التبادالت  تسارع  إلى  أدت  العوملة  ان  القول  يمكن  سبق 

والسلع  التقنيات  من  للعديد  السريع  بالتطور  سمح  الذي  العاملي  الصناعي  التطور  تسارع  عززت  كما  العاملي، 

 ت الحاضر.املتوفرة لدينا في الوق

 نتجات بأقل األسعار(زيادة رفاهية املستهلكين )أرخص امل  -2

لهذا  املتقدمة، وكنتيجة  البلدان  في  التي تحدث  للمنتجات واالبتكارات  النامية  البلدان  زيادة تعرض  العوملة  تعني 

عل العوملة  تنطوي  ما   
ً
غالبا أنه  القول  يمكن  للبحث،   

ً
محال ليست  أخري  وألسباب  املتزايد  في التعرض  تغيير  ى 

 .)9(دان النامية لصالح هذه املنتجات املعوملة التفضيالت بين املستهلكين في البل

 
ً
 وادراكا

ً
تعمل العوملة على خفض التكاليف والتسابق نحو الجودة، وبذلك بات املستهلكون حول العالم أكثر وعيا

كات الراغبة في االستمرار والتوسع إلى بامكانية االختيار بين مجموعة من أرخص السلع وأجودها، مما يدفع الشر 

أجود التنا على  الحصول  املستهلك من  يتمكن  وبذلك  الجودة،  معايير  أعلى  الحفاظ على  مع  السعر  فس لخفض 

 من الخبرات  
ً
في وطنه، مستفيدا التي تعمل  في أحد الشركات   عن امكانية توظيفه 

ً
السلع بأرخص األسعار، فضال

 افة بالطبع إلى األجر املناسب. والتكنولوجيا الجديدة، باإلض

اإلط  هذا  ، وفي  اإلشارة  السابق  الرفاهية  مزايا  يرى  من  فمنهم  االقتصاديين،  الخبراء  بين  النظر  وجهات  تتباين  ار 

تعويضات   لتقييد  ستضغط  إليها  كما  األجور   تخفيض  على  ستعمل  الشديدة  املنافسة  أن  يرون  منهم  وآخرون 

 ة. ويض مزايا الرفاهية املتحققة من آليات العوملالرعاية االجتماعية وبالتالي تق

 

 : Jeffrey James Globalization, Preference Change and Consumer Welfare in Developing Countries ,. .  
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 يمكن القول أن جميع أنواع االنفتاح تؤثر على الفئات الفقيرة والغنية بطرق تختلف باختالف السياسات  
ً
عموما

 االجتماعية، ال سيما مزايا التدريب وإعادة التوطين مقارنة باملزايا التي تعود على املعالين من الشباب وكبار السن. 

قد  لالنفتاح  املختلفة  الوجوه  فإن  جوانب    وبالتالي،  بعض  تحفز  بعضها  بها  التنبؤ  يمكن  مختلفة  سياسات  تثير 

 (.10الرفاهية، بينما لألخري آثارا تقلصها) 

تخفيض   في  نجحت  وسياساتها  العوملة  مؤسسات  بأن  الجزم  يمكن  أنه  إال  النظر  وجهات  في  التباين  هذا  ورغم 

العالم، في  الفقر  النامية،  معدالت  الدول  في  املعيشة  الدولي، فقد   وحسنت من مستوى  البنك   إلحصاءات 
ً
ووفقا

، عالوة على ذلك، فقد كان الهدف األول  2000، وحتى عام       1990٪ منذ عام  35انخفض الفقر املدقع بنسبة  

وقد تحقق هذا   .2015إلى النصف بحلول عام    1990من األهداف اإلنمائية لأللفية هو خفض معدل الفقر لعام  

مليار شخص    1.1. بشكل عام في العالم، خرج ما يقرب من  2010حدد، في عام  قبل خمس سنوات من املوعد امل

 من دائرة الفقر املدقع منذ ذلك الوقت. 

 36دوالر للفرد في اليوم من نحو    1.90وتشير تقديرات البنك الدولي إلى انخفاض أعداد من يعيشون على أقل من  

في املائة فقط من سكان العالم، وبما    10إلى    1990ي عام  مليار شخص ف  1.9من سكان العالم وبما يقارب  في املائة  

أو   العام    734يقارب  الفقر  2015مليون شخص خالل  تحت خط  يعيشون  من  أعداد  انخفاض  إلى  تشير  كما   ،

 (.11املدقع خالل العقدين املاضيين بمقدار مليار نسمة) 

جت احتماالت استمرار نجاح املؤسسات  أن أزمة كورونا أج  في تخفيض معدالت الفقر   ومما يؤكد تسبب العوملة

 119أن يرتفع عدد الفقراء الجدد بسبب جائحة كورونا إلى ما بين   الدولية في مواجهته، حيث تشير التقديرات إلى

 (.12ا مثيل حقا) ، وهي األزمة التي وصفها البنك الدولي بأنها لم يسبق له 2020مليون بنهاية عام  124و

 صول إلى املواهب االنتشار التكنولوجي والو  -3

 

  ( Brian Burgoon : Globalization and Welfare Compensation: Disentangling the Ties That Bind, International Organization  , pp. 

509-551 (43 pages) Published By The MIT Press Globalization   

ثة لتأثير جائحة كورونا على الفقر في العالم: النظر إلى عام دولي: ات البنك المدون   ، 2021والتطلع إلى آفاق  2020التقديرات املحدَّ

 نفس املرجع السابق.  
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مع    
ً
أحيانا يتعارض  عاملي  اقتصاد  تشكيل  إلى  الوطنية  عبر  املنظمات  وانتشار  السريع  التكنولوجي  االبتكار  قاد 

انتشار   تسارع  في  العوملة  تسببت  وقد  التنافسية،  والقدرة  النسبية  امليزة  على  الحفاظ  بشأن  القومية  املخاوف 

 ر العاملي. املعرفة والتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم في العقود األخيرة مما قاد إلى تغييرات مهمة في مشهد االبتكا 

أبريل   ال  2018يشير عدد  آفاق االقتصاد  تقرير  العوملة  من  إن  إلى  الدولي  النقد  الصادر عن صندوق  التي   -عاملي 

التأليف تشمل تجارة أكثر حرية، وزيادة االستثمار األج لبراءات االختراع وحقوق  الدولي  نبي املباشر، واالستخدام 

دة املرتبطة قد عززت بشكل كبير نشر املعرفة والتكنولوجيا، وإلى ترجيح مساهمة املنافسة الدولية املتزاي  ،والنشر

 .)13(دة واالبتكاربالعوملة أيضا في االزدهار التكنولوجي العام، حيث إنها تعزز الحوافز العتماد التقنيات الجدي

الدولي  في ذلك االستخدام  بما  القنوات،  العديد من  تم من خالل  االبتكار قد  تقاسم  أن  إلى  الصندوق  كما أشار 

ر املكثف للتقنيات الرائدة في اقتصادات األسواق الناشئة يساعد في تفسير  لبراءات االختراع والتجارة، وأن االنتشا 

منه في االقتصادات املتقدمة، مما يساعد على دفع تقارب الدخل للعديد من سبب نمو إنتاجيتها بشكل عام أقوى  

في السنوات األخيرة، وأن ه ابالبلدان  التكنولوجيا أنفسهم يستفيدون من  تكارات بعضهم ناك أدلة على أن قادة 

العوملة من   رئيسية تحقق  كآلية  املعرفة والتكنولوجيا  إنتاج ونشر  أهمية  خاللها فوائد البعض، ويؤكد ذلك على 

 .)14(عاملية 

أنحاء    جميع  في  التكنولوجيا  ونشر  االبتكار  لتعزيز  هائلة  إمكانات  لديها  أن  بالفعل  العوملة  أثبتت  لقد   
ً
عموما

العوا من  الرغم  وعلى  لم العالم،  البلدان  تلك  فإن  النامية،  البلدان  في  االبتكار  في  لالستثمار  الهائلة  املحتملة  ئد 

 مقارنة بنظيراتها من الدول املتقدمة.   طين التكنولوجيا بصورة مقبولة لتو  تسع  

 التعاون واملوارد املشتركة كطريق لحل املشاكل العاملية -4

اإلبدا من   
ً
مزيدا واملوارد  الجهود  بين  الجمع  بصورة  يتيح  األشخاص  على  تؤثر  التي  املشكالت  لحل  واالبتكار  ع 

 ملعالجة القضايا التي ال تقتصر    جماعية في جميع أنحاء العالم، وتستخدم املنظمات غير
ً
 تعاونيا

ً
الحكومية نهجا

 

 World Economic Outlook Cyclical Upswing, Structural Change,  

 April 9, 2018 . IMF says globalization intensified diffusion of knowledge, Business Standard 
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بالبشر،  واالتجار  األطفال،  عمالة  مثل  الحدود،  التنوع   على  وفقدان  األمراض،  من  والوقاية  الصحية  والرعاية 

 في عصرنا وتحت 
ً
اج البيولوجي، واستمرار الفقر، وانعدام األمن الغذائي، وكلها من القضايا األكثر صعوبة وتعقيدا

 للتعاون الدولي على مواجهتها.

تتبنى  برامج  عبر  سواء  املشكالت،  هذه  ملثل  الرئيس  املواجهة  مصدر  هي  املتخصصة  الدولية  املؤسسات  وتظل 

 ر املساهمة مع مؤسسات اقليمية أو دول لتنفيذ بعض البرامج ملواجهتها. تنفيذها بصورة مباشرة، أو عب

 بعض املزايا األخري  -5

ة إلى خفض الحواجز أمام االستثمار الدولي بشكل كبير، كما ساعدت العوملة  ي لألسواق املاليأدى التكامل العامل

األ  ورجال  للشركات  اإلنترنت  عبر  للمعلومات  الفوري  شبه  التدفق  إتاحة  حول  على  املعرفة  ومشاركتهم  عمال، 

ه عملت  وقد  الحاجة.  وعند  املناسب  الوقت  في  واألسعار  اإلنتاج  وعمليات  تحسين املنتجات  على  التطورات  ذه 

إلى مزيد م لكل من الدول املتقدمة والنامية،  كما أدت كذلك  بناًء على الناتج االقتصادي والفرص  ن التخصص 

 (.15امليزة النسبية) 

وانفتح  في   الجديدة،  الليبرالية  بالسياسات   
ً
مدفوعا الثمانينيات،  منذ  أيضا   

ً
معوملا التمويل  أصبح  نفسه،  الوقت 

، عبر تنفيذ "السياسة ثالثية األبعاد" الشهيرة: نزع الوساطة، وإيقاف التشغيل، وإلغاء القيود. عالم املال تد
ً
 ريجيا

على الوسطاء وكسر الحواجز بين املراكز املالية في العالم. وكان وكانت الفكرة هي تبسيط اللوائح املالية، والقضاء  

في العالم. ساهمت هذه العوملة املالية في ظهور سوق مالي    الهدف هو تسهيل تبادل رأس املال بين الالعبين املاليين

 ضعاف االقتصاد الحقيقي.عاملي تضاعفت فيه العقود والتبادالت الرأسمالية، حتى أصبحت أ

  
ً
يمكن القول ان للعوملة املالية فوائد محتملة للبلدان النامية والناشئة باإلضافة للبلدان املتقدمة، حيث  عموما

تنمية وتط أيضا  تحفز  أن تخلق  يمكن  املالية  العوملة  لكن  العالم،  في  املالي املحلي وتكامله مع نظرائه  القطاع  وير 

سواقها املالية، أو انحصار االستفادة في عدد محدود من ار املخاطر فور تحرير البلدان أل أزمات، السيما مع انتش 

 

   

http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.investopedia.com/ask/answers/030215/how-does-globalization-impact-comparative-advantage.asp
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سياسة اقتصادية تحت تصرفها، مما يعني    الحكومات أدواتالدول دون البقية، أو مخاطر تتعلق بعدم امتالك  

 حاجتها املتزايدة لشكل من أشكال التعاون الدولي في مجال السياسة املالية.  

 يرجح الكثير من الخبراء أن ي
ً
 على املدى الطويل) عموما

ً
 (. 16كون التأثير الصافي للعوملة املالية إيجابيا

 ثالثًا: التحديات التقليدية التي تواجه العولمة

ارتفعت  فر أس حيث  اإلطالق،  على  العالم  عرفه  تقدم  أسرع  عن  واالبتكار  العوملة  من  املاضية  القليلة  العقود  ت 

م وازداد  مسبوقة،  غير  مستويات  إلى  البشر  أعداد رفاهية  وتناقصت  الثروات  وتراكمت  املتوقع،  العمر  توسط 

 الفقراء.  

ة الهائل من الفوائد التي استفاد منها العالم جراء العومل   ويشير الكثير من املفكرين إلى أنه على الرغم من هذا الكم

ادات والبنية التحتية اال أنه فشل في إدارة التعقيدات املتأصلة الناتجة عن االندماج املتزايد للمجتمعات واالقتص 

  .)17(للحياة الحديثة، ونتيجة لذلك، أصبح العالم أكثر عرضة وبشكل خطير ملخاطر منهجية تتجاوز الحدود

ال تزال للعوملة الكثير من املساوئ، والتي تشير إلى القضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية األوسع التي وأنه  

التقليدية  التحديات   أهم  بيان  التالية  النقاط  تحاول  مواجهتها، وسوف  والشركات  الحكومات  جميع  على  يتعين 

 يروس كورونا. نتشار فللعوملة من الناحية االقتصادية و االجتماعية قبل ا

للحدود  العابرة  االجتماعية  و  االقتصادية  والتهديدات  املساوئ  مجموعة  إلى  للعوملة  التقليدية  التحديات  وتشير 

 الوطنية، ومن أهم تلك التحديات ما يلي: 

 استغالل العمال  -1

تاج، فزاد الطلب  مة لإلنقامت العديد من الشركات في البلدان املتقدمة باالستعانة بمصادر خارجية للعمالة الالز 

التكنولوجية   املحفزات  ان  اال  للخارج،  والعمال  العقول  نزوح  ورغم  النامية،  الدول  من  املاهرة  العمالة  على 

 

 Capital Market Liberalization and Development, :José Antonio Ocampo and Joseph E. Stiglitz 

. 

 Ian Goldin: Why we need global solutions to globalization’s problems ,World Economic Forum,  

http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199230587.001.0001/acprof-9780199230587-chapter-1
https://www.weforum.org/agenda/2014/11/why-we-need-global-solutions-to-globalisations-problems/
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واالستثمارات االجنبية وتحويالت العاملين في الخارج عوضت الدول النامية بعض الش ئ عن خسائرها من الهجرة 

 (. 18جراء العوملة) 

ل املحليون يتعرضون لدرجات عالية من االستغالل حتى من فروع الشركات العاملية التي العما   ورغم ذلك فال يزال

انتقلت للعمل في الدول النامية، حيث تمكنت من تقديم مطالب استغاللية متزايدة لعمالها ألنها قادرة على توفير 

آخر)  مكان  في  أرخص  املح19عمالة  السوق  في  املستهلكين  تشجيع  على  عالوة  ل(.  استهالك لية  على  النامية  لدول 

 منتجات الرفاهية  التي تستنزف دخولهم. ويعد ذلك أحد أكثر اآلثار سلبية وتحديا للعالم منذ انتشار العوملة. 

 فقدان الوظائف  -2

من أكثر اآلثار السلبية للعوملة إثارة للجدل هو فقدان الوظائف، السيما فقدانها في الدول املتقدمة جراء احالل  

ألرخص غير املاهرة وترحيل العديد من الخدمات إلى البلدان النامية. ففقد العديد من السكان املحليين الة االعم

 وظائفهم أو أجبروا على قبول أجور أقل وظروف عمل سيئة نتيجة لذلك.  

في عام   )نافتا(  الشمالية  الحرة ألمريكا  التجارة  اتفاقية  توقيع  املثال فمنذ  أدى  1993وعلى سبيل  العجز  ارتفا،  ع 

عام   واملكسيك خالل  كندا  املتحدة مع  للواليات  الذي دعم    2002التجاري  اإلنتاج  إزاحة  في   879280إلى  وظيفة 

 (. 20الواليات املتحدة. معظم أولئك الذين فقدوا وظائفهم كانوا في مناصب عالية األجور في الصناعات التحويلية) 

لتجارة عبر النافتا ولفقدان االقتصاد األمريكي للوظائف، حيث  ير ايعد فقدان هذه الوظائف األثر املباشر لتحر 

العمال   يصنعها  أن  املمكن  من  كان  التي  السلع  محل  الحاللها  الوظائف  تقليل  في  الواردات  في  الزيادة  تتسبب 

قيقية  الح  املحليون في الواليات املتحدة، كما ساهمت النافتا كذلك في زيادة عدم املساواة في الدخل، وقمع األجور 

 

 Haroon Boharat, Paul Lundall : Employment and the labor market effects of globalization :selected issues for policy management, ILO, 

 

 What are the Benefits and Challenges of Globalization?   

 Robert E. Scott: The high price of ‘free’ trade NAFTA’s failure has cost the United States jobs across the nation,   

http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/documents/publication/wcms_114330.pdf
https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/documents/publication/wcms_114330.pdf
https://www.omnipresent.com/resources/benefits-and-challenges-of-globalization
https://www.epi.org/publication/briefingpapers_bp147/
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املزايا   وتقليل  النقابات،  تنظيم  على  والقدرة  للعمال  الجماعية  املفاوضة  قوى  وإضعاف  اإلنتاج،  لعمال 

 (.21اإلضافية) 

ويحذر الخبراء في بلدان العالم املتقدم من األثر السلبي للعوملة على نقص فرص العمل، ويشيرون إلى إن الحواجز  

القرن   في  تنجح  لن  الحمائية  هي الحالتجارية  هائلة  بكميات  الحدود  تعبر  التي  املعرفة  حيث   والعشرين،  ادي 

الهجرة   على  قادرين  سيكونون  النامي  العالم  في  العمال  أن  يعني  االتصاالت  تقدم  وأن   ،
ً
ارباكا األكثر  املستجد 

تبلغ عشر    قد  االفتراضية من خالل  التحكم في الروبوتات للقيام بوظائف في أوروبا والواليات املتحدة بتكلفة أقل 

 (.22التكلفة الحالية فقط) 

 التكلفة االستثمارية املرتفعة  -3

استثمار الكثير  تتطلب العوملة االنتشار والتوسع الدولي وهما مسعيان مكلفان للغاية، حيث تتطلب من الشركات  

ا في  للتواجد  وفروع  إنشاء شركات  فعالة، من خالل  عوملة  استراتيجية  وتنفيذ  تصميم  في  مواردها  من من  لعديد 

ثقافا  مع  والتعامل  والتوظيف  متعددة،  بلدان  في  أنظمتها  مع  والتكيف  الضرائب  ودفع  العالم،  حول  ت  األماكن 

الية منخفضة، والبحث املستمر حول توقيع العقود مع شركاء  عمالية متنوعة، وفي الكثير من األحيان مهارات عم 

 جدد، وتوسيع قواعد العمالء.  

تتطلب   اوكل هذه األشياء  البحث ورأس   من 
ً
الكبرى ويعد عامال ،  ملالجباال الشركات  يتناسب مع أحجام  وهو ما 

 لخطط التوسع للشركات املتوسطة. 
ً
 محبطا

 التدهور البيئي  -4

اآلثا من  العديد  العاملية للعوملة  النقل  واتساع شبكات  األساسية  األعمال  أنشطة  فاتساع  البيئة،  السلبية على  ر 

يعني املزيد من استخدام الوقود، مما يساهم في زيادة ضغط غازات الدفيئة، الناتجة    والطلب املتزايد في السوق 

 

 نفس املرجع السابق.  

  ( Will globalization take away your job? , 

http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.bbc.com/news/business-38600270
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العالم والضار من الطائرات والسفن والشاحن في جميع أنحاء  البضائع  التي تنقل  بالغالف الجوي وتؤثر على ات  ة 

 النظم البيئية املحلية. 

 منفصلة ومختصرة، ولكن
ً
ليست أحداثا العوملة  تأثيرات  البيئية عموما  االثار  بينها  ها ظاهرة متعددة األوجه، ومن 

منها، ة التي تتسبب في االحترار العاملي، والتقلبات املناخية الحادة، وصعوبة زراعة املحاصيل حتى التقليدية  السلبي

 مما يساهم في أزمات ندرة الغذاء. 

ج أمراض  إدخال  عن   
ً
جزئيا ولو  كذلك  مسؤولة  العوملة  تكون  أن  يتوقع  على كما  عالوة  معينة،  مناطق  إلى  ديدة 

تت وكيف  املحيطات  مياه  في  وانتشار  التغيرات  األسماك،  عالوة على وجود  في  البروتين  انخفاض محتوى  في  سبب 

تغيرات في مستويات ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين وعواقب كل ذلك السلبية على غلة آفات زراعية جديدة، وال

 .)23(املحاصيل

باإلض ذلك  األضكل  إلى  الغابات، افة  وإزالة  األراض ي،  وتدهور  اإليكولوجية،  للنظم  تعويضها  يمكن  ال  التي  رار 

وال املياه،  في  الدائم  النقص  من  واملخاوف  البيولوجي  التنوع  أضعف وفقدان  من  املاليين  مئات  منها  سيتضرر  تي 

 (.24الفئات حول العالم) 

 التهرب الضريبي والسباق نحو القاع:  -5

استيطان الدول منخفضة الضرائب واألجور، ولجذب املزيد من االستثمرات األجنبية الكبرى إلى    تسعي الشركات

تثمار إلى خفض الضرائب على الشركات، تتسابق الدول النامية نحو القاع، حيث تميل الدول اليائسة لجذب االس

األساسي األمان  شبكات  من  والحد  املتراخية،  والسالمة  الصحة  بقوانين  لها  والسماح  التي  االجتماعية  للرعاية  ة 

 عواقب اجتماعية ضارة. 

تمكنها وتتعمد الشركات الكبرى في العالم تسجيل فرعها الرئيس في املالذات الضريبية املنتشرة حول العالم، والتي  

الذي يعد   من التهرب من دفع الضرائب للدول النامية التي تتضرر ايراداتها العامة وتتزايد فجواتها التمويلية، األمر

 

 Megan Nichols: GLOBALIZATION AND ITS ENVIRONMENTAL IMPACT , ,  

 Globalization - Benefits and Drawbacks:  

http://www.eipss-eg.org/
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https://magazine.scienceconnected.org/
https://magazine.scienceconnected.org/2021/07/citizen-scientists-find-exoplanets-with-nasas-tess-spacecraft/
https://www.tutor2u.net/business/reference/globalisation-benefits-and-drawbacks
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ن  ولو  حتى  يذكر  مقابل  دونما  وعقولها  وعمالها  الفقيرة  الدول  موارد  تستنزف  التي  العوملة  مساوئ  أبرز  سب  من 

 ضريبية منخفضة. 

ي ألصحاب العمل التوافق مع قوانين العمل املحلية التي تختلف ربما باختالف الوالية كما يتطلب االمتثال القانون 

يغطي أشياء مثل ساعات العمل وأنواع اإلجازة مدفوعة األجر ومقدارها وحقوق إنهاء    التي يعمل بها املشروع، فهذا

الفكرية   امللكية  وحقوق  يالخدمة  بينما  االجتماعي،  والضمان  واملزايا  عليها، والرواتب  يزيد  أو  بعضها  اآلخر  همل 

و  قضائية،  والية  لكل  العمل  بقانون  دراية  على  تكون  أن  إلى  الشركات  ستحتاج  إدارية ضخمة وبذلك  مهمة  هذه 

 وتتطلب استراتيجية مدروسة وسريعة االستجابة.  

 تحديات تقليدية أخري  -6

ساواة، وزيادة التفاوتات في الدخل والثروة، يوجد العديد من التحديات التقليدية األخري للعوملة ومن بينها عدم امل 

إلى توترات سياسية واجتماعية وعدم استقرار مالي من شأنه أن يقيد النمو. ويمنع العديد من أفقر    وهذا يؤدي 

 هم مستبعدين من الفوائد. سكان العالم الوصول إلى التقنيات األساسية والسلع العامة، عالوة على كون

ارت ارتفاع ومن مساوئها كذلك  في  يتسبب  مما  الغذاء والطاقة  الطلب على  تزايد  التضخم من جانب  فاع معدالت 

وفي تعريض املاليين من أفقر الناس في العالم لخطر املزيد من التردي في املستوى  حاد في أسعار السلع األساسية،  

 املعيش ي. 

متعدد للشركات  السياس ي  النفوذ  اتساع  للعوملة  السلبية  اآلثار  أهم  حساب  ومن  على  الجنسيات  ومتعدية  ة 

 السيادة الوطنية للدول النامية و األكثر فقرا. 

ث خارجي في مكان آخر في العالم صدمات االقتصادية الخارجية، فأي حدويضاف إلى تحدياتها كذلك التعرض لل

 يؤثر على بقية دول العالم.

لدي التي  البلدان  لبعض  التجارية  االختالالت  إلى  باإلضافة  ذلك  توترات  كل  تخلق  والتي  كبيرة،  تجارية  فوائض  ها 

الوارد على  للرقابة  الجديدة  األشكال  مثل  حمائية  سياسات  إلدخال  البلدان وضغوط  من  العديد  تقع  وقد  ات، 

 النامية ضحية إغراق الصادرات من قبل املنتجين في الدول املتقدمة. 

http://www.eipss-eg.org/
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ا العاملية  التجارية  القياس ي والعالمات  التوحيد   فان 
ً
التنوع االقتصادي والثقافي وأخيرا إلى فقدان  يؤديان  ملهيمنة 

متعددة الجنسيات على األسواق املحلية في العديد من حيث تهيمن الشركات العمالقة والعالمات التجارية العاملية  

 . السلع والخدمات البلدان، مما يخنق املنافسة ويورثها احتكار أسواق العديد من

اندالع أزمة كورونا وبسبب هذه التحديات واجهت العوملة مخاطر قلصت توسعاتها  ومن الجدير بالذكر أنه وقبل  

آلالف من املواطنين األوروبيين إلى الشوارع لالحتجاج على صفقة التجارة  ، خرج عشرات ا2016السابقة، ففي عام  

توقفت املفاوضات حول ما    اد األوروبي والواليات املتحدة. وفي وقت الحق،الحرة التي يتم التفاوض عليها بين االتح

 (.25( ولم يتم استئنافها منذ ذلك الحين) TTIPيسمى شراكة التجارة واالستثمار عبر األطلس ي )

عالوة على ذلك، ازداد الضغط على العوملة مع زيادة التدابير الحمائية في جميع أنحاء العالم. وقد قدرت منظمة 

٪ من 7.5وأنه يؤثر على    2009تقييدية للواردات قد ازداد منذ عام  ( أن مخزون التدابير الWTOالتجارة العاملية )

بين أ ما  الفترة  اليوم. وخالل  العاملية  العاملية  2019و    2018كتوبر  الواردات  التجارة  إجراًء    102، سجلت منظمة 

 للتجارة، تغطي 
ً
دا ّ

 مقي 
ً
 (.26مريكي من التدفقات التجارية) مليار دوالر أ 746.9جديدا

إلى ويضاف   أدى  مما  العاملية،  التجارة  أسس  زعزعت  والصين  املتحدة  الواليات  بين  التجارية  الحرب  أن  ذلك  إلى 

اقتصاد أماكن عملية "فصل"  إلى  التوريد  الشركات األمريكية والصينية على تحويل سالسل  العديد من  أجبر  ي، 

 صينية مثل وزارة التجارة األمريكية، شركات  أخرى، ويكفي اإلشارة هنا إلى إضافة

 Huawei Technologies Co LTD    وZTE Corp    "الكيانات بـ "قائمة  وهي قائمة سوداء تحظر على   -إلى ما يسمى 

 (. 27ة الحكومة األمريكية) كات األمريكية تزويد شركتي االتصاالت الصينيين العمالقين دون موافقالشر 

 

  : Frederik van Til  

 THREE SCENARIOS FOR GLOBALISATION IN A POST-COVID-19 WORLD    

 World Trade Organisation (WTO), ‘ ’, 29 November 

2019. 

 David Shepardson and Karen Freifeld, ‘ ’, Reuters, 16 May 2019. 
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 تحديات مستجدة للعوملة بعد فيروس كورونا :املبحث الثاني
وزيادة  البطالة  في  العوملة  باللوم على  الشمالية والشرق األوسط  أوروبا وأمريكا  في  املواطنين  يلقي عدد متزايد من 

امل من عدم  أكثر   
ً
تهديدا واالبتكار  واالنفتاح  التكامل  زيادة  يعتبرون  فإنهم  املخاطر،  هذه  وبسبب  واألوبئة،  ساواة 

 ما تصبح أكثر خطورة  كونه
ً
ا فرصة، ال سيما في ظل الخاصية الهامة ملخاطر العالم املعولم وهي أن املشكلة غالبا

 بمرور الوقت. 

ف كورونا  فيروس  وتداعيات  انتشار  تسبب  للعوقد  املستجدة  التحديات  من  مجموعة  ايجاد  كان ي  والتي  وملة، 

ولك الفيروس  انتشار  بداية  على  سابقة  إرهاصات  وستتطرق لبعضها  للعوملة،  املوجهة  التهديدات  وعمق  رسخ  نه 

 النقاط التالية ألهم تلك التحديات املستجدة وذلك كما يلي:

 تعميق النزعات القومية المعادية للعولمة -1

، كانت العوملة بالفعل تحت تهديد كبير من النزعات القومية املتزايدة، السيما  COVID-19وانتشار  ظهور     حتى قبل

 -اضات في التجارة واألرباح متعددة الجنسيات واالستثمار األجنبي، مما أدى إلى ظهور مصطلح "التباطؤ بعد االنخف

Slowbalizationا تلك  لوصف  اإليكونوميست  مجلة  صاغته  الذي  إلى  28النخفاضات) "  البعض  دفع  ما  وهو   ،)

 (.29القول بأننا تجاوزنا اآلن "ذروة العوملة") 

واملع االقتصادي  الترابط  العديدة إن  العقود  مدى  على  العوملة  رسخت  التي  األطراف  املتعددة  القواعد  أو  ايير 

الذ االقتصادي  النمو  في  ساهمت  التي  العاملية  التوريد  سالسل  أوجدت  والتي  من املاضية،  العديد  شهدته  ي 

التسعينيات، تواجه تهديدات هائلة ووجودية، ال سيما ف ي ظل صعود البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل منذ 

 قوي مناوئة لها إلى سدة الحكم في العديد من البلدان. 

 

 Birla KM. World is not flat; slowbalization will define the decade. Business Standard. [cited 2020 May 17]. Available at:  

. 

 Sanni Yaya, Akaninyene Otu & Ronald Labonté : Globalization in the time of COVID-19: repositioning Africa to meet the immediate and remote challenge, 

 volume 16, Article number: 51 (2020).   
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ال  قسوة  لكبح  وطريقة  املتضرر،  للكوكب   
ً
محتمال  

ً
عالجا باعتباره  بالفيروس  اليسار  في  البعض  رأسمالية أشاد 

بعض    (، وتطور األمر إلى تصريح30املعوملة واستعادة فضائل املجتمعات والبلدان على فضائل الشركات واألسواق) 

رؤساء الدول بتفضيلهم االنكفاء على الذات، ومسارعتهم بإغالق الحدود، وذلك في محاولة لالنقضاض على بنيوية 

 العوملة وإعادتها إلى الخلف.

العوملة قد ينتهى، أو على األقل آخذ في التالش ي، إال أنه يبدو حتى اآلن   جدل القائل بأن عصر على الرغم من أن ال

ل في نفس املسار السابق، مع بعض التغييرات التي يبدو أنها تكتيكية إلى حد كبير وليست بنيوية، أن األمور ال تزا

 والتي تستهدف اعادة رسم مفردات خريطة الهيمنة العاملية من جديد. 

 أن امتطاء تداعيات فيروس كورونا إلحياء سلطة الدولة القومية ذا تأثير محدود، فلم يمكن ألية دولة 
ً
بدا واضحا

القادة   من  العديد  شعبية  تدعم  التي  االقتصادية  املؤشرات  ان  كما  العاملي،  املالي  النظام  سيطرة  على  القضاء 

التي ال يمكن استعادتها مرة أخرى إلى الشبكات والحدود   تستند إلى تدويل العمالة واملواد الخام وسالسل التوريد 

 (. 31الوطنية دون تقليل جودة الحياة بشكل كبير) 

 سالسل اإلمداد والتوريدأزمة  -1

سالسل التوريد هي مجموعة من ثالثة كيانات أو أكثر )مؤسسات أو أفراد( معنية بشكل مباشر بالتدفقات األولية 

للمنتجات والخدمات و  إلى عميل.والنهائية  أو املعلومات من مصدر  املالية  التوريد و  الشؤون  تشمل إدارة سلسلة 

عالقات بهدف الحصول على ميزة تنافسية مستدامة وتعظيم قيمة العمالء من اإلدارة النشطة لهذه األنشطة وال

 (. 32خالل أكثر الطرق فعالية وكفاءة) 

بمصادر باالستعانة  الشركات  معظم  قامت  للعوملة  املوردين   وكنتيجة  على  كبير  اعتماد  إلى  أدى  مما  خارجية 

دث كنتيجة ألحداث خارجية خارجة عن سيطرة  يين، مما عرضها ملشاكل هذه السالسل، والتي يمكن أن تحالعامل

 

  : Coronavirus Won't Kill Globalization. But It Will Look Different After the Pandemic,  MAY 19, 2020. 

 نفس املرجع السابق.  

 Manuj, I., and Mentzer, J. T. (2008). Global supply chain risk management. J. Business Logistics 29, 133–155.  
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)مثل جائحة   الطبيعية  الكوارث  مثل  اإلدارة  COVID-19الشركة  أو كنتيجة ألحداث داخلية، مثل حاالت سوء   )

 الشركة.التي تقع ضمن سيطرة 

ن في وتكمن أهم املخاطر املتعلقة بهذه السالسل في عدم اليقين في العرض والطلب، حيث تشير حالة عدم اليقي

(، ومن الجدير 33(التوريد إلى "مخاطر االنقطاعات في تدفق املكونات التي يحتاجها املنتجون لعملياتهم الداخلية"

أهمية ذات  تعد  املشتراة  البضائع  جودة  أن  بشأن   بالذكر  والتحوط  التسليم  أوقات  موثوقية  أهمية  بقدر  كبيرة 

 بضائع أو االرتفاع في األسعار. نقص ال

لزيا األقصر  وكنتيجة  والتكنولوجيا  املنتجات  األسواق، ودورات حياة  والطلب، وعوملة  العرض  في  اليقين  دة عدم 

صعوبة)  أكثر  املخاطر  إدارة  أصبحت   ،
ً
و  (34عمرا وتقييم  تحديد  يستلزم  وتنفيذوبما  املخاطر  ورصد   مراقبة 

 االستراتيجيات املناسبة بهدف الحد من واحد أو أكثر +من تلك املخاطر. 

، واجهت إدارة سلسلة التوريد مشاكل كبيرة للتعامل مع الطلب  2020وخالل بداية التفش ي العاملي للوباء في مارس  

املتوقع على منتجات معينة الطبية واملطهر  غير  املنتجات  تم فرض قيود متزامنة عال سيما  السفر  ات، عندما  لى 

وا للتعافي  تكافح  التجارية  العمليات  تزال  وال  تواجه واإلنتاج،  أن  املحتمل  من  والذي  الجديد  الوضع  مع  لتكيف 

 .)35(تغييرات ستبقى حتى بعد انتهاء الوباء

في والتوريد  اإلمداد  لسالسل  األولي  األزمة  تكن  لم  كورونا  أن  بالذكر  الجدير  العوملة،    ومن  سبقتها  ظل  فقد 

اليابان عام   في  الناجمة عن تسونامي  العالم،  2011االضطرابات  أنحاء  أوبئة أخرى    وتأثيره على  جميع  تفش ي  أو 

( أو  )سارس(  اإليبوالMERSمثل  أو  السابقة ،  (  األزمات  ولكن   ،
ً
جميعا بينها   

ً
وتأثيرا  

ً
عمقا األكثر  كورونا  كانت  وان 

الش  لتوصية  الباحثين  فدفعت  بإعادة  واالختناقات ركات  املشاكل  لتحديد  بها  الخاصة  التوريد  سالسل  حص 

 

 Bozarth, C. B., and Handfield, R. B. (2016). Introduction to Operations and Supply Chain  Management, Global Edition, 4th Edn. London:

 

 Rao, S., and Goldsby, T. J. (2009). Supply chain risks: a review and typology. Int. J. Logistics Manage.  

 Mazareanu, E. (2020, September 10). Coronavirus: impact on the transportation and logistics industry worldwide. Statista. Available online 

at:  (accessed September 25, 2020). 
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االحتفاظ   بينها  ومن  تنشأ،  أن  يمكن  التي  املحتملة  واملشكالت  التأخيرات  الستيعاب  الكافي  والتحوط  املحتملة 

 (.36بمخزون احتياطي ومخزون أمان للتحوط من حاالت عدم اليقين)

لالستد تطبيقات  آخرون  اقترح  تفكما  ظل  في  الرقمية امة  الطرق  استخدام  على  التركيز  جانب  إلى  األوبئة،  ش ي 

والتقنية مثل تحليالت البيانات أو التصنيع الرقمي كطرق لتحسين العمليات، وصارت مصطلحات مثل، التعافي، 

 (.37والتحكم في تأثير التموج، واالستعداد، تهيمن على أجندة البحث املقترحة ملواجهة املشكلة) 

  200وشارك فيه    2020في أواخر عام    Ernst & Young LLP (EY US)( استطالع أجرته شركة  38ج) صلت نتائتو   وقد

املنتجات   ذلك  في  بما  القطاعات،  من  العديد  عبر  مؤسسات  في  املستوى  رفيع  التوريد  لسلسلة  تنفيذي  مدير 

الس  شركات  الصناعية،  واملنتجات  الحياة  وعلوم  التجزئة  وتجارة  والتاالستهالكية  في يارات  الفائقة  كنولوجيا 

جائحة  عن  الناجم  الشديد  االضطراب  أعقاب  في  أنه  إلى  دوالر  مليار  عن  إيراداتها  تزيد  التي  املتحدة  الواليات 

COVID-19 بها لتصبح التوريد الخاصة  لتغيير استراتيجيات سلسلة  الواليات املتحدة تخطط  في  ، فإن الشركات 

 
ً
 وتواصال

ً
ء واملوردين وأصحاب املصلحة اآلخرين. وللقيام بذلك، سيزيدون االستثمار مع العمال  أكثر مرونة وتعاونا

 في تقنيات سلسلة التوريد مثل الذكاء االصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية مع إعادة تدريب العمال. 

التي املشكالت  أن االستجابة الكاملة قصيرة املدى تعني معالجة ست مجموعات من    )39(فيما ترى شركة ماكينزي 

 تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة عبر سلسلة التوريد الشاملة، وهي:

 

 Calnan, M., Gadsby, E. W., Kondé, M. K., Diallo, A., and Rossman, J. S. (2018). The response to and impact of the ebola epide mic: towards an agenda for 

interdisciplinary research. Int. J. Health Policy Manage  

 Chou, J., Kuo, N.-F., and Peng, S.-L. (2004). Potential Impacts of the SARS outbreak on Taiwan's economy. 

 

 Sean Harapko: How COVID-19 impacted supply chains and what comes next   

 

 Knut Alicke, Xavier Azcue, and Edward Barriball: Supply-chain recovery in coronavirus times—plan for now and the future:    
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منشأ   - وتحديد  الهامة،  باملكونات  قائمة  وإنشاء  املستويات،  متعددة  التوريد  سالسل  في  الشفافية  خلق 

 التوريد، وتحديد املصادر البديلة.

القيمة   - سلسلة  طول  على  املتاح  املخزون  ا  -تقدير  قطع  ذلك  في  ومخ بما  البيع  لغيار  بعد  ما    -زون 

 الستخدامه كجسر للحفاظ على استمرار اإلنتاج وتمكين التسليم للعمالء.

الناقص   - الشراء  سلوك  احتواء(  أمكن،  حيثما  )أو،  واالستجابة  الواقعي  النهائي  العميل  طلب  تقييم 

 للعمالء.

معدات  - توفير  مثل  املوظفين،  سالمة  لضمان  والتوزيع  اإلنتاج  قدرة  ) الحماية    تحسين  (  PPEالشخصية 

املنزل. ستمكن هذه   العمل من  العدوى وخيارات  واملشاركة مع فرق االتصال ملشاركة مستويات مخاطر 

 الخطوات القادة من فهم مستويات القدرات الحالية واملتوقعة في كل من القوى العاملة واملواد. 

والتسريع، - القدرات  وتقدير  اللوجستية،  القدرات  وتأمين  أم  تحديد  في وضع  حيثما  باملرونة  والتحلي  كن، 

 النقل، عند الحاجة.

إدارة النقد وصافي رأس املال العامل عن طريق إجراء اختبارات الضغط لفهم أين ستبدأ مشكالت سلسلة   -

 التوريد في إحداث تأثير مالي.

الرقائ  أزمة  هما  كبيرتان  أزمتان  العاملية  والتوريد  اإلمداد  سالسل  أزمة  عن  نتجت  االلكتروقد  وأزمة ق  ونية، 

 الشحن الدولي، ويمكن باختصار سرد مالمحهما فيما يلي:

 أزمة الرقائق االلكترونية:   -أ
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 بأن  40، نقلت وكالة "رويترز" ) 2021في منتصف شهر مارس
ً
( عن جمعية صناعة أشباه املوصالت الصينية تقريرا

كما نقلت    % خالل العام املاض ي،18ملوصالت  العالم يمر بنقص غير مسبوق في الرقائق، بعد نمو مبيعات أشباه ا 

عن كوه دونغ جين؛ الرئيس التنفيذي املشارك لشركة سامسونغ، القول إن الشركة، وهي واحدة من أكبر منتجي 

بسبب   الحالي  العام  من  الثاني  الربع  خالل  ألعمالها  أزمة  حدوث  تتوقع  العالم،  في  اإللكترونية  واألجهزة  الرقائق 

 قائق. نقص إمدادات الر 

الناتج عن  الذين توقعوا انخفاض الطلب بسبب اإلغالق  إلى سوء تقدير من املصنعين  ويعزو الخبراء تلك األزمة 

م العكس  على  ولكنه  كورونا،  لفترات  فيروس  اإلغالق  امتداد  بعد  كبيرة  بصورة  الطلب  تزايد  التوقعات  هذه  ن 

ا الذي  بعد،  عن  العمل  وانتشار  املنازل  في  والبقاء  واأللواح طويلة،  املحمولة  الكمبيوتر  أجهزة  شراء  ستلزم 

 اإللكترونية، عالوة على أجهزة األلعاب اإللكترونية )البالي ستيشن(. 

رة، إذ أعلنت العديد من مصانع السيارات حول العالم توقفها عن اإلنتاج لبعض  ووصلت األزمة لحدود غير متصو 

شر  األبيض  البيت  في  املسؤولين  مع  لقاء  وفي  إدارة الوقت،  وطالبوا  األزمة،  أبعاد  األميركية  السيارات  مصنعو  ح 

ث عجز بمقدار وا من احتمالية حدو الرئيس بايدن بتخصيص جزء من حزمة التحفيز لرقائق السيارات، كما حذر 

في حال لم   1.3 العام الجاري  في الواليات املتحدة وحدها خالل  مليون وحدة من السيارات والشاحنات الخفيفة 

 قط
 
 اعهم باألولوية والدعم.يحظ

 حرب الشاحنات  -ب

البضائع ال سيما  تسببت   في  في تكدس كبير  الصين  إلى  الشاحنات فارغة  بها عودة  والتي يقصد  الشاحنات  حرب 

العالم،   الغذائية حول  تعافت أسرع من وباء كوفيد  السلع  التي  الصين،  أن  في  الرئيسية  ، قد 19وتكمن املشكلة 

 

 ملزيد من التفاصيل من املمكن مراجعة:  

 أزمة الرقائق اإللكترونية وصناعة السيارات، اأحمد ذكر هللا: 

  أحمد ذكرهللا: 
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 ى التصدير، وتدفع عالوات ضخمة مقابل الحاوياأنعشت اقتصادها القائم عل
ً
ت، ما يجعل إرسالها فارغة مجددا

 أكثر بكثير من تعبئتها
ً
 .للصين مربحا

يزيد عن  ما  الزيادات  بلغت  العالم، حتى  الشحن حول  ارتفاعات غير مسبوقة ألسعار  في  الذي تسبب  األمر  وهو 

يناير300 بنهاية  ف ،  )202141(%  الحاويات  عودة  أن  أم ورغم  ليست  رحلتها  بعد  كاارغة  فقد   ،
ً
غريبا  

ً
شركات  را نت 

الشحن عادة تحاول تعبئتها لالستفادة من أسعار الشحن في االتجاهين، ولكن تكلفة حمل البضائع من الصين إلى 

أعلى   املتحدة  بإعادة    10الواليات  املسارعة  تفضل  الشحن  يجعل شركات  ما  املعاكسة،  الرحلة  من   
ً
تقريبا مرات 

 من تعبئتها.الصنادي
ً
 ق فارغة بدال

زمة سالسل اإلمداد والتوريد هي األزمة الوحيدة الناجمة عن العوملة والتي عمقها فيروس كورونا  عموما، لم تكن أ

التوزيع   وغياب  الصدارة،  إلى  الضريبية  املالذات  عودة  املثال  سبيل  على  ومنها  األخرى،  األزمات  بعض  وجدت  بل 

 العادل للقاحات.  

 ي عبر املالذات رب الضريبأزمة الته -2

، وطبقا لصندوق  2008لتهرب الضريبي من خالل نوافذ املالذات الضريبة حتى األزمة املالية لعام  لم يلتفت العالم ل

فقد استيقظ العالم على حقيقتين واقعتين، أولهما، أن هذه الظاهرة أكبر بكثير وأكثر مركزية في (  42النقد الدولي)

، وثانيهما، أن أكبر املالذات ليست حيث اعتقدنا أنها موجودة. االقتصاد العاملي مما ك 
ً
 ان يتخيله أي شخص تقريبا

التي تستخدمها، على حساب األغلبية األقل   توفر املالذات الضريبية أماكن الخفاء األنشطة غير املشروعة للنخب

، وكقاعدة عامة، كلما كان الفرد أكثر ثراًء  وكلما كانت الشركة متعد
ً
بعضها لديه مئات    -دة الجنسيات أكبر  نفوذا

وا عنه بقوة أكبر، ويشير ذلك كلما اندمجوا بشكل أعمق في نظام األوفشور ودافع  -من الشركات التابعة في الخارج  

 أن تكامل النظام املالي العاملي وبالتالي العوملة ذاتها هو املسئول واملتورط في تعميق أنظمة التهرب الضريبي.بوضوح 

 

 , Weizhen Tan: An ‘aggressive’ fight over containers is causing shipping costs to rocket by  

 300% ,   

 International Monetary Fund: Tackling Tax Havens FINANCE & DEVELOPMENT, SEPTEMBER 2019, VOL. 56, NO. 3   
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مليار دوالر   600مليار دوالر و    500لدراسات تكلف املالذات الضريبية الحكومات مجتمعة ما بين  لبعض اوطبقا  

 ع
ً
اعتمادا املفقودة،  الشركات  عائدات ضرائب   من 

ً
تتكلف سنويا املفقودة،  اإليرادات  هذه  بين  ومن  التقدير،  لى 

حوالي   الدخل  منخفضة  من    200االقتصادات  أكثر  وهي  دوالر،  لهذه   150مليار  كمساعدات  تقدم  دوالر  مليار 

تريليون دوالر في املالذات    8.7(، ويمتد األمر كذلك لألموال املهربة من األفراد والتي قدرها البعض بحوالي  43الدول) 

 (.44ضريبية) ال

وقد أثير موضوع التهرب الضريبي من جديد في أعقاب األزمة املالية الضخمة التي منيت بها الحكومات في أعقاب  

اتباع سياسا  إلى  الشركات واألفراد  الالزمة ملساندة  البحث عن األموال  إطار  في  ت  فيروس كورونا، والتي اضطرتها 

يونات الدوالرات النعاش االقتصادات املعطلة، وفي إطار البحث  تسهيل كمي غير مسبوقة، ضخت من خاللها تريل 

 يبة إلى الواجهة. عن مصادر التمويل لتلك املساندات عاد موضوع املالذات الضر 

تعهد وزراء مالية دول مجموعة السبع الكبار بفرض نسبة ضريبة عاملية   2021وفي اجتماعها الدوري في منتصف  

قدرها   الشركات  على  ع15دنيا  والتضامن %  للعدالة  السار  "بالنبأ  الكثيرون  وصفه  الذي  الخبر  وهو  األقل،  لى 

مجموع"الضريبي دول  خارجية  وزراء  إعالن  تبعه  و ،  اإلجراءات  اتخاذا  بدء  عن  العشرين  التنفيذية ة  الخطوات 

 الالزمة للتنفيذ.

النشاط، و ويرتكز هذا االتفاق على محورين، أولهما، د هو األمر الذي سيمنع تحويل فع الضريبة لدولة ممارسة 

من الناتجة  أرباحها  تحويل  من  اإللكترونية  والتجارة  التكنولوجيا  شركات  وخاصة  الكبرى  ممارسة   الشركات 

لدولة  عليها  املتفق  الضريبية  النسبة  دفع  بعد  إال  للشركة  الرئيس  املقر  دولة  إلى  الدول  من  العديد  في  أنشطتها 

 .ارسة النشاطمم

 

 Cobham, Alex, and Petr Janský. 2017. “Measuring Misalignment: The Location of US Multinationals’ Economic Activity versus the Location of their 

Profits.” Development Policy Review 37 (1): 91–110. 

 Zucman, Gabriel. 2017. “ .” New York Times, November 10. 
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٪ للضرائب على أرباح الشركات على مستوى العالم، وعلى الرغم من أنه أقل 15افق على حد أدنى  هو التو وثانيهما،  

الرئي اقترحه  الذي  املعدل  والبالغ  من  بايدن  األمريكي  على 21س  التباحث  املتوقع  ومن  مهمة،  خطوة  أنه  إال   ،%

 
ً
   .زيادته مستقبال

حد من السباق العاملي نحو القاع والذي يعني التوجه وتحاول الدول الكبرى من خالل هذا االتفاق السعي نحو ال

العالم لتخفيض ضرائب الدخل على الش  في  للتنازع على رؤوس الذي تقبل عليه حكومات كثيرة  في محاولة  ركات 

ريبية من الشركات كأحد أهم األموال واالستثمارات األجنبية، هو ما يؤدي في نهاية األمر إلى انخفاض اإليرادات الض 

من  مصاد  به  يرتبط  وما  العامة،  الخدمات  على  العام  اإلنفاق  تضرر  وبالتالي  العالم،  في  العامة  اإليرادات  ر 

 .جتماعيةمقتضيات العدالة اال 

 في مساعدة الشركات متعددة 2021مؤشر مالذ ضرائب الشركات لعام   يشيرو 
ً
، والذي يصنف الدول األكثر تواطؤا

مليار دوالر   245أقل، إلى أن تسهيالت هذه الدول لتجاوزات الشركات يكلف العالم  ضرائب  الجنسيات على دفع  

املفالضرائ من   )  ب  وتوابعها  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  وأّن   ،
ً
سنويا دخل   37قودة  ذات  دولة 

 ).45(في العالمالشركات % من مخاطر إساءة استخدام ضرائب 68مرتفع(، مسؤولة عن 

 سابق 
ً
 يمكن القول أنه رغم من أن التهرب واملالذات الضريبة أمرا

ً
 بسنو عموما

ً
ة على أزمة فيروس كورونا، ات طويلا

العامة  االيرادات  نقص  تداعيات  ملواجهة  نما  بمواجهته  الجدي  االهتمام  أن  اال  للعوملة،  طبيعي  ونتاج  رافد  وأنه 

 للدول وبحثها عن مصادر لتعويض هذا النقص.

 غياب العدالة في توزيع اللقاحات وأثرها على عودة الحياة االقتصادية  -3

األمميين عن الصحة العاملية أن التوزيع غير العادل للقاحات املضادة لفيروس كورونا  حات املسئولين  تشير تصري

املدير   أدهانوم غيبريسوس،  تيدروس  قال  اإلطار  وفي هذا  اقتصادية،  هزيمة  كونها  إلى جانب  اخالقية  هزيمة  هو 

تحدي في عصرنا". "ونحن نفشل". و أفاد أنه ( "إن املساواة في اللقاحات هي الWHOالعام ملنظمة الصحة العاملية )

 

 Mark Bou Mansour: Tax haven ranking shows countries setting global tax rules do most to help firms bend them  

  

http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.madamasr.com/ar/2021/06/06/news/u/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://www.alaraby.co.uk/10-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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https://taxjustice.net/press/tax-haven-ranking-shows-countries-setting-global-tax-rules-do-most-to-help-firms-bend-them/


Page 26 of 39 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 24, 2021      

بين   إبريل    832من  نهاية  إعطاؤها حتى  تم  لقاح  الدخل   82، ذهب  2021مليون جرعة  ذات  البلدان  إلى  املائة  في 

في املائة فقط إلى البلدان ذات الدخل املنخفض. وفي   0.2، بينما تم إرسال  املرتفع أو املرتفع من الدخل املتوسط  

من كل   1أشخاص، وهي نسبة تنخفض بشكل حاد إلى    4من كل    1ات الدخل املرتفع وحدها، تم تطعيم  البلدان ذ

 (. 46في البلدان الفقيرة)  500

( العاملية  التجارة  ملنظمة  العام  املدير  إيوياال،  أوكونجو  نغوزي  "غير  WTOوصفت  بأنها  اللقاح  في  التفاوتات   ،)

"
ً
أخالقيا امعقولة  عدم  معالجة  إن  وقالت  ولوجستية .  تقنية  عقبات  مواجهة  على  العالم  تجبر  مهمة  ملساواة 

أن  حين  في  أنه  وأكدت   .
ً
تجريبيا ومستنيرة  عملية  بطريقة  عليها  التغلب  يمكن  لكن  شاقة،  وسياسية  وسياسية 

أ "يجب  يكفي.  ال  الشخصية  السالمة  تأمين  فإن  مفهوم،  أمر  اإلمدادات  على  للحفاظ  طريقة الدافع  نجد  ن 

 .")47(للمشاركة

اللقاحات ضد   توريد  أنه من خالل احتكار  إلى  الدراسات االقتصادية  تهدد ، فإن  Covid-19وتشير  الغنية  الدول 

للدمار   
ً
تقريبا القدر  بنفس  الغنية  البلدان  الناتج سيضرب  االقتصادي  فالدمار  إنسانية،  كارثة  مجرد  من  بأكثر 

 املوجود في العالم النامي. 

باحثون باملرجح، والذي تقوم فيه البلدان النامية بتلقيح نصف سكانها بحلول نهاية في السيناريو الذي يصفه الو 

بين  العام،   تتراوح  في استيعاب ضربة  العاملي  تريليون دوالر. أكثر من   3.8تريليون دوالر و    1.8سيستمر االقتصاد 

 (.48نصف األلم سيتركز في البلدان الغنية) 

ه مع تلقيح الدول الغنية بالكامل بحلول منتصف هذا العام، وإغالق البلدان بينما يشير السيناريو املتطرف إلى أن

ح إلى  تتجاوز  الفقيرة  لخسائر  العاملي  االقتصاد  كبير، سيتعرض  الناتج    9د  من  أكبر  مبلغ  وهو  دوالر،  تريليونات 

 

 :   United nations: Unequal Vaccine Distribution Self-Defeating, World Health Organization Chief Tells Economic and Social Council’s Special Ministerial 

Meeting,  

 نفس املرجع السابق.  

 The New York Times ; ( if   

 Poor Countries Go Unvaccinated, a Study Says, Rich Ones Will Pay,23/1/2021 
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. وإلى أن ما يقرب من نصف هذه التكاليف سيقع أثرها على الد
ً
ول الغنية مثل الواليات  السنوي لليابان وأملانيا معا

 (.49املتحدة وكندا وبريطانيا) 

ع الثروات العاملية الذي هو منتج رأسمالي ترسخ وتعمق في ظل العوملة يعد هو ال شك أن انعدام العدالة في توزي

كما   وفقيرها،  غنيها  العاملية  االقتصادات  على   
ً
سلبا سيؤثر  والذي  اللقاح،  توزيع  عدالة  عدم  عن  االول  املسئول 

على السلبية  اآلثار  أن  إليه  اإلشارة  يجدر  ما  ولكن  املتخصصة،  االقتصادية  الدراسات  قد   تشير  الغنية  الدول 

 ملاليين املواطنيين 
ً
 من مستويات الرفاهية التي اعتادها املواطن الغربي، بينما تعني املوت جوعا

ً
تعاني فقط انتقاصا

 في الدول النامية. 

 تقبل العوملة بعد أزمة كورونااملبحث الثالث: سيناريوهات مس
من القرن املاض ي، مراحل من النمو واالنكماش  سبعينياتتتضمن عملية العوملة الحالية، التي يعود تاريخها إلى ال

والطفرة، وبما يتوافق مع العديد من التغييرات الهيكلية في النظام االقتصادي والجيوسياس ي العاملي، بما في ذلك  

في آسيا وما يرتبط بذلك من تحول مركز النشاط العاملي من املحيط األطلس ي إلى املحيط   صعود القوى الناشئة

 لهادئ.ا

األزمة  فان  التغييرات،   هذه  وتوحيد  تسريع  إلى  الحالي  القرن  من  األول  العقد  نهاية  في  الكبير  الركود  أدى  وكما 

ع واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  بصماتها  ستترك  الحالية  العوملة  الصحية  وعملية  الدولية  العالقات  لى 

 نفسها.

املفتوحة وسالس والحدود  العوملة  فيروس يتعرض عصر  انتشار  قبل  بدأت  شديدة،  لضغوط  العاملية  القيمة  ل 

ولكن  االقتصادية،  العوملة  تحدي  إلى  املناخ  وتغير  والحمائية  الشعوبية  أدت  فلقد  بعده،  بشدة  وتعمقت  كورونا 

كوفيد   تفش ي  بعض  لي  19-جاء  مع  استمراراها  أو  العوملة  نهاية  بين  ما  النظر  وجهات  في  حادا  اختالفا  علن 

 تناولها كما يلي: ت، او غير ذلك من السيناريوهات، والتي يمكن التعديال 

 

 نفس املرجع السابق.  
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 بقاء العولمة على حالها السيناريو األول: 

األزمات ظهور  العظيم ساد الك  أدى  فقد،  توقعها يصعب  كبيرة، تأثيرات الكبرى  تحدث  االنعزالية، إلى   النعرات 

 .االستعمار وانحسار عاملية  كقوة الواليات املتحدة بروز  تبعه ولكن  الثانية،  العاملية الحرب ثم الفاشية، الوطنية،

ت   د 
َّ
ل   استبدلت التي الشعبوية 2008عام في يةاملال األزمة كما و 

ً
  .العالم عبر  القيادات من عددا

لعل أبرزهم هو ميشيل فوكاياما  وفي إطار ذلك رجح العديد من االستشرافيين سيناريو بقاء العوملة على حالها، و 

ّل   العوملة دون  مالمح بعض في  تغيرات الذي توقع حدوث
ي   .جوهرها من النَّ

، االتجاه  في العاملية  القوى  توزيع يستمر أنFukuyama (50  )يتوقع 
ً
 بلدان قدمته  األداء األفضل الذي ضوء  في شرقا

 نسبي راجعت إلى القادمة السنوات الوباء خالل يؤدى  أن املمكن من ،املتحدة والواليات بأوروبا باملقارنة آسيا شرق 

الفاشية النظام  وتآكل املتحدة، الواليات  وضع في املمكنجديد نم  الليبرالي وظهور   صعود  يعيد أن  أيضا ، ومن 

 .  التجديد على وقدرة  مرونة أظهر الشكوك ولكنه  من يتعرض لكثير  الذي  النظام وهي ،راليةالليب الديموقراطية

 النظام على والهجوم األجانب، كراهية االنعزالية، الوطنية، املتشائمة واملتمثلة في؛ تصور النتائج  بسهولة يمكن

 احتمال  من الوطني االنحياز وتيرتها. سيرفع من الوباء وسيسرع سابقة  سنوات لعدة التي زادت  الي،الليبر  العاملي

 ومثلما .وغيرها محلية، سياسية  مشاكل على  لاللتفاف  فرصة األجانب مع املعركة  في القادة يرى  قدالعاملي، و  زاعالن

 بعض عن أيضا األزمة الحالية تتمخض أن لاملحتم من العظيم، الكساد مثل سابقة عاملية أزمات أعقاب في حدث

  تضع كأن إيجابية، سياسية  نتائج
ً
 (السوق  حرية وأيديولوجية  الجديدة،  رالية الليب من املتطرفة  لألشكال  حدا

ً
 وفقا

 (. شيكاغو ملدرسة

أهمية كورونا وباء تفش ى مع ظهر لقد استمرار  التعامل في للدولة الفعال الدور  مدى  معه  يصعب  بما  معه، 

 ألي  يمكن ال املشكلة." كما هي ولكن ملشكالتنا، الحل هي ليست الحكومة"بأن   قتناع بما ردده الرئيس ريجاناال

 الوطنية.  الطوارئ  في الدولة محل اإلحالل على قادر والرعوي  الخاص القطاع أن أن يزعم أحد

 

 Fukuyama, Francis ,The Pandemic and Political Order, It Takes a State, Foreign Affairs July/August 2020. 
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األزمة أن  بقوله  االستشراف  فوكوياما   والسياسية االقتصادية ضاعاألو  في تحول  نقطة  عن تنبثق ال  قد وينهي 

  يثيره النحو الذي  على العاملية
ً
االتجاهات   سترسخ إنها املتوقع مغاير، مسار على العالم تضع أن من البعض، فبدال

  بالفعل السائدة 
ً
ب   –الوباء يبدل  أن أحد يتوقع  أن  يجب ال وباختصار،  .حاليا  

ّ
ل ق   قبل سادت التي االتجاهات - أو ي 

 .األزمة

آخرو  أن  ويرى  السيناريو  هذا  تبرير  إطار  في  أمام وتتسع الدفاع، موقف  في تستمر سوف العوملةن   املساحات 

الدول  وفي التصادمي، مسارهما املتحدة والواليات الصين وتواصل الوطنية، الدول  سياسات  ستبقى داخل 

النيوليبراليةاملعوملين،   والليبراليين الشعبويين والسلطويين الحاكمة القلة بين دائرة  املعارك  موتها وستواصل 

ويستمر أكثر  الشعبويون  راط  األوتوق  ويصبح البطئ، لوضع في اليسار سلطوية،  ّر ى  مقبولة برامج النضال 
 
غ
ُ
 ت

 .(51مقبلة)  انتخابات أية عند الناخبين

االعتماد    يرى البعض أن التكنولوجيا التي هي جوهر األحادية في العقدين املاض ي حولت االقتصاد العاملي منكما  

على األصول امللموسة إلى األصول غير امللموسة مثل البرمجيات، والتي ال تتطلب سالسل توريد معقدة، باإلضافة  

وبروز دور الذكاء االصطناعي، وهو األمر الذي يشير إلى   إلى تسارع وتيرة الرقمنة الناتجة عن االغالقات املتتالية،

اآلل في بعض  تغيرات  العولة مع  أقل من  استمرار  لدينا عوملة  أنه سيكون  بريس " صحيح  يات، وكما تشير دراسة 

 .)52(حيث السلع والخدمات، ولكن سيكون لدينا املزيد من العوملة من حيث البيانات"

الشاملة املراجعة  تشير   
ً
هذه   عموما وتعمق  وجود  إلى  العوملة  لتفكك  البعض  يروجها  التي  لألسباب  واملختصرة 

تي سبقت كورونا، فتقلص النفوذ األمريكي بصعود اآلخرين ليس بالتوجه الجديد، وربما يبرز  األسباب في الفترة ال

ديات الفيروس، سبقه افتقاد الرغبة أكثر من االفتقار للقدرة، كما ان فشل املنظمات الدولية في التعاطي مع تح

 خية.فشل متعدد سابق في تعاطيها مع أزمات تهدد العالم وفي مقدمتها األزمة املنا

 

 Rodrik, Dani (2020), Will COVID-19 Remake the World? . 
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انعزالية دول االتحاد   انتشار كورونا، كما أن  العالم سبق  في  القوتين األكبر  بين  إلى أن احتدام الصراع  باإلضافة 

االتح بريطانيا من  األزمة، سبقها خروج  في مواجهة  التي األوروبي  الهجرة واألزمات االقتصادية  وتفاقم مشكلة  اد، 

، وكلها مشاكل سابق
ً
 ة على الفيروس.تضرب دول االتحاد تباعا

السابق تراتبية   السيناريو  إلى قبول  ربما تدعوا  الفيروس  انتشار  بعد  األزمات، وتزايد حدتها  تلك  وتوالي واستمرار 

تموضع   اعادة  ولكن  الصورة،  تفاصيل  بعض  حول  االستشرافيون  يختلف  وربما  كبير،  حد  إلى  الكلية  بصورته 

ا العوملية  الفيالعوملة، واستمرار ترسخ االتجاهات  تداعيات    لسابقة على 
ً
الكلية االكثر ترجيحا الصورة  روس، هي 

انتشار   منذ  ونصف  العام  يقارب  ما  وسياسات  وتداعيات  تطورات  ان  كما  الباحثين،  لبعض  وفقا  للحدوث 

 الفيروس تدعم بشدة هذا االستشراف.  

هل أثر ردة ى أن هذا السيناريو يتجاومع اتفاق الباحث مع هذه الصورة الكلية إلى حد كبير إال أنه تجدر اإلشارة إل

والتي  الفيروس  من  الولي  املوجة  انتشار  ولدها  التي  والتحديات  السلبية  األثار  جراء  واملتوقعة  الطبيعية  الفعل 

رأسها   وعلى  اإلقليمية  واالتحادات  بل  الدول،  من  العديد  في  والخدمي  اإلنتاجي  القصور  من  الكثير  عن  كشفت 

 االتحاد األوروبي. 

دة فعل الدول النامية واملتوسطة الدخل جراء انعدام العدالة في توزيع اللقاحات، يتجاهل السيناريو كذلك ر كما  

الحادة على  وآثارها  العاملية  املناخية  التغيرات  في ظل  الطبية، ال سيما  املستلزمات واالحتياجات  توزيع  عالوة على 

كانت عليه سابقا، وهو ما يدعم أوسع وأكثر فاعلية مما    هذه الدول، والتي من املتوقع أن تفرض شراكات اقليمية

السابق   السلبيات  مواجهة  ستتبنى  التي  التفاصيل  اختالف  مراعاة  مع  السيناريو،  لهذا  الكلية  الصورة  حدوث 

 اإلشارة إليها.   

 السيناريو الثاني: االنكفاء المحلي وانحسار العولمة

 اء املحلي، وثانيهما لسيناريو، أولهما االنكف يوجد مسارين للقائلين باحتمالية حدوث هذا ا

 األقلمة، ويمكن استعراض االراء حول ذلك كما يلي:  

 من العوملة: -1
ً
 املحلية بدال
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يرى أصحاب هذا السيناريو، أن الوباء سيؤدي إلى انهيار سالسل القيمة العاملية حيث تتبنى الحكومات الوطنية 

لوطن لتجنب االعتماد على املوردين األجانب.  رافق اإلنتاج أقرب إلى اسياسات حمائية وتجبر الشركات على نقل م

املالية لعام   تأثير سلبي مماثل لألزمة  أثبتت  2008وبذلك فانه من املمكن أن يكون لتفش ي فيروس كورونا  ، والتي 

 (. 53بالفعل أن أزمة حادة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي هيكلي على العوملة) 

املال األزمة  الفقبل  ازدهرت  العاملية،  من ية  بكثير  أعلى  بمعدل  املضافة  القيمة  ذات  اإلنتاج  أنشطة  ونمت  عوملة 

أنشطة اإلنتاج املحلية ذات القيمة املضافة، مما يشير إلى وجود عملية عوملة قوية. ومع ذلك، وبعد األزمة املالية 

 مة. لى مستويات ما قبل األز العاملية، تباطأ نمو املشاركة في سالسل القيمة العاملية ولم يعد إ

، انخفضت أنشطة سالسل القيمة العاملية كنسبة من الناتج  2016و    2012وتشير الدراسات إلى أنه ما بين عامي  

االسمي ملعدالت النمو املحلي اإلجمالي العاملي، بينما ارتفعت حصة أنشطة اإلنتاج املحلي. حيث انخفض املتوسط  

 بلغ )قدة لسالسل القيمة العاالسنوي ألنشطة اإلنتاج املع 
ً
 حادا

ً
٪(، وكذلك انخفضت أنشطة 1.65-ملية انخفاضا

٪(. من ناحية أخرى، 0.28-٪( والتجارة التقليدية بنسبة )1.00-اإلنتاج البسيطة لسالسل القيمة العاملية بحوالي)

 . (54٪ خالل نفس الفترة) 1،49نمت أنشطة اإلنتاج املحلي بمتوسط 

أنه من الت  ويعني ذلك   على قدم وساق قبل املمكن أن يتسارع 
ً
حول املحتمل نحو اإلنتاج املحلي، الذي كان جاريا

املال   السلع واألشخاص ورأس  أمام حرية حركة  املتزايدة  الحواجز  تتمدد  أن  املرجح  كورونا، وكذلك من  فيروس 

 التي تدعم العوملة، وبتعبير مختصر من املرجح أن نكون أمام عالم أقل عوملة.  

لوطنية والحكومات ستصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مض ى، وستظهر االختالفات بين وهذا يعني أن القوى ا

 البلدان، ألنه سيكون لدينا أنواع مختلفة من الحكومات.

 لهذه الجولة 
ً
 عن االفتقار إلى التنسيق والتعاون الدولي، سيضع حدا

ً
 التأثير السلبي البنيوي للفيروس، فضال

ً
إذا

االقتصادية العوملة  محل من  لتحل  والتوطين  االقتصادية  القومية  من  موجة  نتوقع  أن  يجب  ذلك  على  وبناء   .

 

 Xin Li, Bo Meng & Zhi Wang, ‘ ’, World Trade Organisation, 2019. 

 نفس املرجع السابق.  
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كل من اإلنتاج والتجارة بين األقاليم وداخلها، فإن حصة األنشطة االقتصادية املحلية العوملة. وبينما سينخفض  

 سترتفع. 

املستقبل القريب هي تلك التي يمكنها  تكون أنجح البلدان في  وبذلك فإنه من املرجح لدى مؤيدي هذا السيناريو أن  

توليد إجماع اجتماعي حول سياسات االقتصادات الصغيرة املحمية من قبل األسواق الكبيرة املجاورة مثل الصين 

 أو أوروبا؛ والبلدان ذات املوارد املالية العامة القوية التي يمكن أن تدعم اقتصادها املحلي، مثل سويسرا. 

امل الدول  ستخسر  الدول  بينما  من  والعديد  الهند  مثل  املحلية،  األسواق  على  االعتماد  تستطيع  ال  التي  صدرة 

األفريقية. كما قد تواجه الدول املصدرة للنفط مشاكل أيضا بسبب املخاوف املتزايدة بشأن االستدامة. ستصبح  

 للبلدان، 
ً
 رئيسيا

ً
 مميزا

ً
 االنتعاش بعد الوباء. وكذلك الضرائب لتمويل ما يسمى بالسياسات الخضراء عامال

 يجيب مناصرو هذا السيناريو على السؤال، هل هذه نهاية العوملة كما نعرفها؟ بأنه ليس تماما. نحن ننتقل 
ً
وأخيرا

املكثفة.  والطاقة  املال  لرأس  استخداما  وأقل  الخدمات  على  ويركز  محلية  أكثر  يكون  للعوملة  جديد  نموذج  إلى 

 (.55، لكنها ستبدو مختلفة إلى حد كبير) Covid-19ي عصر تصرة ستستمر العوملة فوبعبارة مخ

 من العوملة -2
ً
 األقلمة بدال

املتحدة   Covid-19أضافت جائحة   الواليات  بين  واملنافسة  االختالف  تعزيز  النار من خالل  إلى  الوقود   من 
ً
مزيدا

الثنائ للعالقات  اللولبي  التدهور  تسارع  إلى  أدى  مما  املتفائلين والصين،  عكس  على  فانه  املنطلق  هذا  ومن  ية، 

العوملة.   على  للوباء  الهيكلية  السلبية  للنتائج   
ً
نظرا العوملة  من   

ً
بدال األقلمة  املتشائمون  يتوقع  العوملة،  باستمرار 

الفعال الدولي  التعاون  في  األمل  بضآلة  من   متذرعين  العاملية  للحوكمة  الكامنة(  )الفوض ى  الحالي  الهيكل  ظل    في 

 (.56ناحية) 

 

  COVID has decelerated globalization, but not ended , :IMD 

 Patrick, Stewart. 2020. When the system fails: COVID-19 and the costs of global dysfunction. Foreign Affairs 99 (4): 40–50.   
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سيكون له ضرر هيكلي كبير ومستدام لالقتصاد العاملي من ناحية أخرى، وعلى سبيل   Covid-19كما يعتقدون أن  

  
ً
 الستطالع حديث أجرته رويترز، يتوقع ما يقرب من نصف االقتصاديين انتعاشا

ً
على شكل حرف  املثال، فانه وفقا

U  أكثر من أي خيار آخر مثل التعافي على شكل ،V  و على شكل  أL  ، أن 
ً
ويشير بولسون إلى أنه "من املتوقع مستقبال

التوريد  نقل سالسل  وتأكيد واشنطن على  التوطين  بكين على  "تركيز  بسبب  التقنيين"  القوميين  إلى  العالم  ينتمي 

  (.57وعزل التكنولوجيا") 

لقيمة األقليمية املعقدة وتأثير أقل يو األقلمة يشير إلى أنه سيكون للوباء تأثير أكبر على سالسل اوبهذا فان سينار 

بل  االقتصادية،  العوملة  نهاية  إلى  كورونا  فيروس  تفش ي  يؤدي  فلن  وبذلك  املنطقة،  داخل  القيمة  سالسل  على 

 سيؤدي إلى عملية إقليمية قوية.

بأن   إلى إعادة هيكلة وتقصير سال   Covid-19يرى ليجرين،  التي تدفع الشركات  التحول  سل يمكن أن يمثل نقطة 

أو  إلى أوروبا الشرقية  إلى املكسيك والشركات األوروبية  بها، "مع نقل الشركات األمريكية اإلنتاج  التوريد الخاصة 

 (.58تركيا" ) 

انتشار   قبل  بالفعل  بدأت  قد  اإلقليمية  الهيكلة  عملية  إن  القول  املاضيان يمكن  العقدان  شهد  حيث  الوباء، 

اإل التجارة  اتفاقيات  في   
ً
 حادا

ً
الواليات  ارتفاعا تبنت  املاض ي  العام  في  أنه  ذلك  األمثلة على  وأبرز  الجديدة.  قليمية 

تجارية   وكندا صفقة  واملكسيك  باتفاقية    -املتحدة  يسمى  يحفز USMCAما  أن  للوباء  يمكن  أنه  يرجح  ما  وهو   ،

 بع اإلقليمي على التجارة. عملية إضفاء الطا

تعز  إلى  كورونا  فيروس  تفش ي  يؤدي  قد  أوروبا،  والسيادة  وفي  االستراتيجي  االستقالل  إلى  األوروبي  االتحاد  يز سعي 

 جاذبية في بروكسل، حيث يحاول االتحاد األوروبي تقليل اعتماده 
ً
االقتصادية. فلقد وجدت هذه املفاهيم مؤخرا

 .)59(القطاعات الحيوية للصحة العامة واألمن والنظام العام على دول خارجه، ال سيما في  

 

 Paulson, Henry. 2020. Save globalization to secure the future. Financial Times, April 17. Retrieved from 

. Accessed 7 September 2020. 

 Philippe Legrain, ‘ ’,12 March 2020. 
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امل للسيادة االقتصادية، ويؤكد ذاك بذلك فإنه من  األوروبي  االتحاد  تعزيز طموح  زيادة  إلى  الوباء  يؤدي  أن  مكن 

والشر  الصناعية  تكون أصولنا  أزمة، عندما  أي  في  الحال  األوروبية" كما هو  املفوضية  رئيسة  تعليق  كات  االتجاه 

 (. 60تحت الضغط، نحتاج إلى حماية أمننا وسيادتنا االقتصادية") 

 ك
ً
ال االتجاهين داخل هذا السيناريو متوقع إلى حد كبير، وقد يكون االختالف حول النسبة املئوية للتوجه عموما

األخذ   مع  التغيرات،  هذه  مثل  الحداث  الالزمة  الزمنية  الفترة  وحول  االقليم،  نحو  أو  الداخل  االعتبار نحو  في 

 د من سرعتها أو تعوق مسيرتها. التغيرات املحلية واالقليمية والعاملية املتسارعة والتي قد تزي

وبذلك فان التأكيد على أن تداعيات فيروس كورونا ستعمل على خلق درجة ما من النزعة املحلية واالقليمية أمر  

، بينما تبقي الدرجة والفترة، و 
ً
بعدهما ظروف كل دولة أو إقليم، عالوة على تدخالت القوي  قد ال يجد اختالفا كبيرا

 ات، وكلها عوامل ستبقي شديدة التأثير وتقع خارج نطاق التوقع املمكن. الكبرى وفرض التحالف

سياقات   وترجحه  البعض  يستشرفه  كسيناريو  املحلية  او  االقلمة  أن  الباحث  نظر  وجهة  من  إنه  القول  ويمكن 

ناريو ت بعضها في الحدوث، هو سيناريو يأتي كجزء من تلك التفاصيل التي تبناها السيواقعية، ربما بدأت إرهاصا 

االول، و هي املتغيرات التي تتباين بحسب الزمان واملكان، والظروف التفاعلية عي املستويات السياسية والعسكرية 

 واالجتماعية، ولكن ليس من املرجح أن يصبح سيناريو قائما بذاته.

 ثالث: تباطؤ العولمة ومحدوديتها السيناريو ال

قعاته للعوملة فيما بعد تأثيرات كورونا، حيث يرون أنه سوف  توجد فئة من الوسطيين في مساحة وسط بشأن تو 

التي يتوقعها املتفائلون، وأن حجم األضرار لن يكون  بالسرعة  العاملي على أي حال، ولكن ليس  يتعافى االقتصاد 

 حسب توقعات املتشائمين.

 

  : Frederik van Til  THREE SCENARIOS FOR GLOBALISATION IN A POST-COVID-19 WORLD, etc.   

)Statement of European Commission President Ursula von der Leyen, ‘

’, 25 March 2020.   
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أزمة    وهم لعام    Covid-19يقارنون  العاملية  املالية  باألزمة  ت 2008الحالية  حيث  في ،  عادية  غير  تقلبات  في  سببتا 

أن   يقولون  ذلك  من  وانطالقا  املدى.  بعيدة  اقتصادية  تداعيات  في  وتسبب  املالية  يقتل   Covid-19األسواق  لن 

 العوملة، لكن العوملة ستتباطأ بعد كل ش يء. 

ا  صياغة  تمت  "الوقد  أن  زينج   يقترح  املثال،  سبيل  فعلى  الصورة،  هذه  لوصف  املصطلحات  من  عوملة لعديد 

الثمانينيات")  كان قبل  "العوملة املحدودة"، على غرار ما  إلى  بل ستعود  لن تنحسر فحسب،  (. كما 61االقتصادية 

 (.62صاغ باكاس مصطلح "تباطؤ التوازن" لوصف تعثر العوملة في السنوات القليلة املاضية)

جوه  معنيان  له  سيكون  االقتصادية  للعوملة  الجديد  الطبيعي  الوضع  فإن  تكامل وبذلك  استمرار  أولهما،  ريان، 

 (.63االقتصاد العاملي ولكن بوتيرة أبطأ بكثير، وثانيهما، تباطؤ التوازن إلى روابط أعمق داخل الكتل اإلقليمية") 

ألن    
ً
عن    Covid-19ونظرا أو كشف  املطلوبة  املدخالت  على  للحصول  واحدة  دولة  أي  على  االعتماد  مخاطر 

ن تقوم البلدان بإضفاء الطابع اإلقليمي على سالسل التوريد والشركات الخاصة بها  املنتجات النهائية، فمن املهم أ

   Covid-19ضع  لتنويع شركائها التجاريين في مواجهة فترة طويلة من تباطؤ النمو االقتصادي. باختصار، لن ي
ً
حدا

 من ذلك، ستعمل على تعزيز أشكال أخرى من التكامل االقت
ً
 صادي مثل األقلمة.للعوملة االقتصادية ؛ بدال

االنكفاء على  الدول نحو  بها  أن تجنح  يمكن  التي  للدرجة  السيناريو فقط عدم تفصيل مناصروه  يعاب على هذا 

مصط على  واقتصاره  اإلقليمي،  التوجه  نحو  أو  وانحسارها  الذات  العوملة  بتاطؤ  تتعلق  فضفاضة  لحات 

ولكن كان من الواجب أن تتوقع بشكل أفضل النسب    ومحدوديتها، وكلها أمور متوقعة ومقبولة بدرجة أو بأخري،

 املئوية املرجحة لذلك السيناريو.

 

 Zheng, Yongnian. 2020. Limited globalization after the pandemic. Institute of Public Policy, South China University of Technology, April 17. Retrieved 

from . Accessed 7 September 2020. 

 The Economist. 2019. Globalization has faltered. January 24. Retrieved from . 

Accessed 7 September 2020. 

 The Economist. 2020. Has covid-19 killed globalization? May 14. Retrieved from 

. Accessed 7 September 2020. 
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 عموما ومن خالل دراسة السيناريوهات السابقة يمكننا استخالص ما يلي: 

جمي - أن  من  الرغم  من  على  بأخر،  أو  بشكل  معقولة  تبدو  املختلفة  للسيناريوهات  املذكورة  التحليالت  ع 

أنه من   االعتراف  ال  الواجب  في خضم حدث  دقيق  توقع  أو  مؤكدة  نتيجة  أية  استخالص   
ً
حاليا الصعب 

 يزال في طور التكشف، ال سيما أن املستقبل بال شك يتأثر بالعديد من العوامل غير املؤكدة.

االعتر  - سببتها  يتوجب  والتي  األخيرة  التطورات  حول  دقيقة  دراسة  إجراء  يمكن  ال  أنه  بحقيقة  كذلك  اف 

ف انتشار  ولذلك  تداعيات  املالئمة،  الزمنية  الفترة  مرور  و  الكاملة،  البيانات  نقص  بسبب  كورونا،  يروس 

و  معقولة  ولكنها  التفاصيل،  املؤكدة  غير  العريضة  العناوين  شكل  تتخذ  أن  يجب  التكهنات  مقبولة  فان 

 االتجاه في إطار السيناريوهات.

-Covidلواليات املتحدة والصين وفيروس  على سبيل املثال من املعقول التكهن بأن التوتر التجاري بين ا -

في ظل استمرار ارتفاع األهمية    19 سيجعل شبكات اإلنتاج والتجارة أكثر إقليمية وأقل عاملية، ال سيما 

 واإلقليمية في العقد املاض ي.  النسبية ألنشطة اإلنتاج املحلية

املتحد - الواليات  بين  الجمركية  الرسوم  حرب  بأن  القول  كذلك  املعقول  ووباء  ومن  والصين    Covid-19ة 

املنتجات   أو  املطلوبة  املدخالت  على  للحصول  واحدة  دولة  أي  على  االعتماد  ومخاطر  مغبة  من  حذروا 

 ل التوريد والشركات الخاصة. النهائية، مما يمهد للطابع اإلقليمي أو توطين سالس

ملكت  - تقليص  أي  بشدة  ستقاوم  عاملية  ومصالح  وكيانات  مؤسسات  هناك  فإن  العوملية  كذلك  سباتها 

تشكل عوملي  الحالية،   اإلقليمية  اعتبرت  إذا  إال  املكتسبات،  يهدد هذه  نشاط  أي  تعرقل  أن  املتوقع  ومن 

 تكتيكي جديد على نطاق أضيق، حتى تمر مرحلة الاليقين الحالية.

عقولية والقبول،  بناء على الطرح الوارد في النقاط أعاله فإن السيناريوهين األول والثاني بهما الكثير من امل -

القول  تفرضه    وأن  تجاذبا  هناك  يكون  أن  األقرب  ربما  بل  اآلخر،  من  بعض  حدوث  عدم  يعني  ال  بأيهما 
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الظروف املحلية واإلقليمية والدولية على كل توجه للدولة أو ملجموعة دول، وأن هذا التجاذب هو الذي  

 يفرض الدرجة النسبية لتحققه، وسرعة هذا التحقق. 

)السيناريو الثالث( يبدو معقوال أيضا، إال أنه افتقر فقط إلى   ي بالطبع أن سيناريو الوسط وما سبق يعن -

 العمق الواجب والكافي للترجيح العام بين نقاط االختالف الكبرى بين السيناريوهين األولين.

لتغير نسبي تكتيكي مرجحا -  
ً
 ولو صغيرا

ً
بابا العوملة فتح  ببقاء  القائل  من وجهة نظر    حتى السيناريو األول 

وما من    مناصريه،  أي  تحقق  المكان  االساس  الحاكم  هو  النسبية  املرونة  مبدأ  أن  عليه  التأكيد  يجب 

 السيناريوهين من حيث الدرجة النسبية والفترة الزمنية.  

بما   - الفيروس،  تداعيات  مواجهة  في  كبيرة  ومقاومة  كبيرا،  ترابطا  الحالي  بشكلها  العوملة  أبدت  اآلن  حتى 

لواضح أن هناك توجها نحو التغيير، والذي ربما يكمن في التفاصيل، لسيناريو االول، ولكن من ايرجح ا

وربما كذلك تتسارع بعض مكوناته وتتباطأ بعضها اآلخر، وفقا للمعطيات والظروف واملقاومات واملحفزات  

 التي تتجاذبها الدول والتكتالت.

 الخالصة
 ألن العالم متصل بالفعل، فإن م

ً
ملة، لكن العالم أصبح أصغر بالفعل، وتحتاج عظم الناس ال يالحظون العو نظرا

الشركات إليها حتى ال تفقد امليزة التنافسية في األسواق العاملية، وقد حاولت الورقة استعراض الفوائد واملزايا التي 

ب الفقر  الرفاهية وتقلص  العوملة، وكيف تزايدت  العاملي جراء  النشاط االقتصادي  الكثير حصلها  في  صورة كبيرة 

 لدان العالم. من ب

كما تطرقت الدراسة إلى التحديات التقليدية التي واجهت العوملة قبل انتشار فيروس كورونا وكيف تراكمت هذه 

، وكيف 19التحديات مهددة بانحسارها، ثم تطرقت الدراسة إلى التحديات املستجدة للعوملة بعد انتشار كوفيد  

 ما بعد كورونا.  لتفكير حول مستقبل العوملةرسخت هذه التحديات ا
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بعض   مع  حالها،  على  العوملة  باستمرار  تقول  التي  سواء  السيناريوهات،  من  عدد  األخير  املبحث  واستعرض 

التغيرات التكتيكية، أو ذلك السيناريو الذي يقول بانحسار وتباطؤ العوملة، ونمو املحلية واألقلمة على أنقاضها، 

 كليا.  حتى لو لم تتالش ي

ناريو األخير الصورة الوسطية والتي تقول بنمو محدود للمحلية واالقليمية وانحسار محدود  واخيرا استعرض السي

 كذلك للعوملة، وقد حاولت الدراسة الترجيح بين هذه السيناريوهات في ضوء املعلومات املبدئية املتاحة. 

 النتائج:
ف التي  والتغيرات  والتحديات  التداعيات  ضوء  كورونا  في  فيروس  انتشار  وإضافته رضها  العاملي،  االقتصاد  على 

في وجهات نظر االستشرافيين حول مستقبلها، وبروز بعض   للعوملة االقتصادية، والتباين  التهديدات  للمزيد من 

السيناريوهات التي تحاول استشراف هذا املستقبل، فإنه باستقراء هذه السيناريوهات يمكن التوصل إلى النتائج  

 لتالية: ا

 نتائج مؤكدة حول استشراف مستقبل العوملة.  صعوبة استخالص أية -1

السيناريوهات   -2 االعتماد على  كان  ولذلك  املوثوق،  لالستشراف  الالزمة  البيانات  الزمنية غيب  املدة  قصر 

 ذات العبارات الفضفاضة. 

ييرات التي تبدو تكتيكية  رجح البحث السيناريو االول القائل ببقاء العوملة على حالها مع حدوث بعض التغ -3

أحد إ هو  األقلمة  أو  املحلية  نحو  بالتحول  القائل  الثاني  السيناريو  يكون  أن  ترجيحه  مع  كبير،  حد  لى 

 أشكال هذه التكتيكات. 

تماسكت العوملة حتى اآلن بالرغم من كل هذه التحديات، وما رجح من تغييرات قد يتسارع أو يتباطئ طبقا   -4

 واالقتصادية.   فعات السياسية واالجتماعية للمعطيات والظروف والتدا
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 التوصيات: 
التوصيات   يزكي  الذي  األمر  وهو  مهدها،  في  العاملي  االقتصادي  النشاط  على  كورونا  فيروس  تداعيات  تزال  ال 

 التالية: 

استمرار البحث والدراسة حول تداعيات فيروس كورونا على االقتصاد العاملي، ال سيما ما يتعلق بالعوملة   -1

 وهات هذا املسار. قتصادية ومستقبلها وسينارياال

الدول   -2 على  املتوقعة  السيناريوهات  ملواجهة  اقتصادية  مخططات  لبناء  متخصصة  بحثية  فرق  تشكيل 

واإلسالمية،   هذه  العربية  يكمش  وبما  القادمة،  املراحل  تفرضها  قد  التي  والتحديات  السلبيات  سيما  ال 

 الخسائر والتحديات إلى حدودها الدنيا. 
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