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م لمدداءات الثالثدداء موسدد -حلمددات نشدداط سددٌمٌنار المعهددد  سدداب عمددد معهددد التخطددٌط المددومً 

 جدٌدددة أجٌددال" ضدداٌا العاجلددة بعنددوان... الم وإنجدداز التنمٌددة المسددتدامة  مصددر -1028/1029

بماعددة اتسددتاذ   1029 إبرٌددل 21الثالثدداء  الموافددك الثالثدداءٌددوم  " المسددتمبل إدارة ونمدداذج

 إبراهٌم حلمً عبد الرحمن بالدور الساب  بالمعهد.الدكتور 

عضو المجلس النوعً للدراسات المستمبلٌة بؤكادٌمٌة  - الدكتور/ عزمً خلٌفةتحدث فٌها  

 - والدراسات االستراتٌجٌة  مستشار المركز المصري للفكر - البحث العلمً والتكنولوجٌا

عضو المجلس  -ة اإلسكندرٌة الدراسات االستراتٌجٌة بمكتب عضو مجلس أمناء مركز

 .المصري للشئون الخارجٌة

 " النماط التالٌة: تحوالت الدولة المومٌة وااللتصادتناول العرض المعنون ب " 

 مرحلة ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌةول: االم المس

 : ظروف نشؤة النظام االلتصادي بعد الحرب العالمٌة الثانٌة:أوالً 

 أصدب  إلدى أدىا ممدا ا واجتماعًٌدا والتصدادًٌ المتحددة سٌاسدًٌ صعود نجم الوالٌدات  -2

عملدددة االحتٌددداطً النمددددي العدددالمً الرئٌسدددٌة وفمدددا التفالٌدددة برٌتدددون  الددددوالر

 .2911وودز

ٌن الحكومددات لتنسددٌك العمددل بددٌن بدد انشدداء مإسسددتٌن دولٌتددٌن متعددددة االطددراف -1

عد منظمة التجارة العالمٌدة التدً لٌهم فٌما بإضٌفت أسواق االلتصادٌة الثالثة وات

 صبحت كلها منظمات وظٌفٌة لتحمٌك االستمرار للنظام االلتصادي العالمً .أ

 االلتصدداديسسددها ألمواعددد ومعدداٌٌر وضدد   خضددوا النظددام االلتصددادي العددالمً -3

عدادة بنداء مدا خربتده الحدرب لً ضرورة تددخل الدولدة إلإوتستند  البرٌطانً كٌنز

 وضمان كفاءة االسواق.

ولدً فدً ات ةن ولعدت االزمدة االلتصدادٌأرت هذه المواعد تعمل بكفداءة الدً استم -1

الة من التضخم والبطالدة حاوبٌن اسعار النفط مما ادي الً  السبعٌنات نتٌجة رف 

 وتراج  معدالت النمو.

نتٌجددة هددذه االزمددة اعدداد الفكددر االلتصددادي النظددر فددً دور الدولددة نتٌجددة افكددار  -5

واعدادة  الدولدةنهاٌدة عصدر تددخل  الدذي اكدد علدً 2991ل مٌلتون فرٌدمان )نوب

عجلة المٌادة الً السوق باعتبارها االكثر كفاءة واالكثر لدرة علدً تحمٌدك النمدو 

 المستمر الذي ٌضمن فرص العمل وتخفٌض التضخم.

المٌدود ووتحرٌدر  كان هدف السٌاسة االلتصادٌة الجدٌدة هو تحرٌدر االسدواق مدن -1

فدددً ضدددبط فعالٌدددة االسدددواق  ةاسدددتخدام السٌاسدددات النمدٌدددمددد   ةالتجدددارة العالمٌددد

 .رأس المال( االلتصادٌة الثالثة)العمل والسل و

مرٌكا فمد طلب كل مدن رٌجدان أة فرٌدمان ونجاحها فً برٌطانٌا وم  نجاح وصف -9

السدتمرار االسدواق الثالثدة  ةالسٌاسدة النمدٌد وتاتشر التركٌز علً اهمٌة استخدام
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دارة حوار م  مسئولً البنن وصندوق النمد إ ةاالمرٌكٌ ةولذا تولت وزارة الخزان

 :جماا واشنطونإممومات تمثل جوهر  3ات تموم علً بسٌاس إللناعهم

 )التمشف( المالٌةالتشدد فً السٌاسات  - أ

 الخصخصة - ب

 تحرٌر االسواق   - ت

مرٌكدا أفدً 1008العالمٌدة عدام  ةسدة تعرضدت للنمدد مد  االزمدة المالٌدهدذه السٌا  -8

عددالج االزمددة حتددً مرٌكددا مددن أولددم تددتمكن  ثارهددا فددً العددالمآواوروبددا وانتشددار 

 .وباما ومستشارٌهأبسٌاسات الرئٌس 

زمدة بددون مسداعدة الدولدة أتجندب ولدوا  بإمكانهااالسواق لٌس ن أ النتٌجةذن إ -9

واجمددداا  متنالضدددة تمامدددا مددد  افكدددار فرٌددددمان المتبعدددةولدددذا كاندددت السٌاسدددات 

 .واشنطون

 ةتغٌر العالم :الثورة الصامت :اثانًٌ 

بصدورة  نتٌجة الثورة العلمٌة وطبٌعتها التفاعلٌة بدأت االلتصادٌات العالمٌة فدً التغٌدر -2

 ملتبسة:

  كاندت فدور تخلصدها مدن الحكدم الددٌكتاتوري  أوروبٌدةانطالق لٌم جدٌدة من ثالث دول

فاذا بااللتصداد ٌتجده  وهً الٌونان والبرتغال بعد الحكم العسكري واسبانٌا بعد فرانكوو

و هددً المددٌم الفكرٌددة مٌددر المادٌددة مثددل لددٌم التعبٌددر عددن الددذات ولددٌم العدالددة للرمزٌددة

 وولددٌم الكرامددة االنسددانٌة والحرٌددة ووالتعدداون مدد  االخددرولددٌم التشدداركٌة  االجتماعٌددةو

 .التواكل والتكاسل والمٌم المادٌةوهى اجماال عكس المٌم االبوٌة والمٌم التملٌدٌة ولٌم 

  تتبنً حماٌة البٌئة من التددهور مثدل حركدات الخضدر  التًظهور الحركات االجتماعٌة

 الفمدهدى الدى تطدور أممدا  والسٌاسدً اإلنسدانًالعالم وثم انتملت هذه المٌم للمجدال  فً

 . اإلنسانًوظهور المانون  الدولً

 بدل ووظٌفتهداو وكدان اهدم هدذه التحدوالت ان مفهدوم الدولدة  فدًتحوالت عدٌددة  ظهور

فمددد اتسدد  واتسددم  المددومًاصددب  وظٌفددة الدولددة امددا مفهددوم االمددن  اإلنسددانًاالمددن 

 .وظٌفة االللٌمواصب  من  واالجتماعً وااللتصادي السٌاسًبالشمول 

 وجمٌد  فلسدفات الشدرق التدً  ةفً جمٌ  االدٌان السماوٌالدٌنً  لإلحٌاء اتحركظهور

الددٌنً والمدومً علددً التطدرف وانتهدت الدً سدٌادة االتجاهددات الٌمٌنٌدة تمدوم بوظٌفتها

 الثمافٌة. الخصوصٌةالسواء لحماٌة 

  التفكٌدر السدائدة حٌنئدذ المٌم الثمافٌة الجدٌدة لد مٌرت من العدادات االجتماعٌدة وطدرق

و ولدد فسدر العلمداء هدذه التغٌٌدرات هدا انجلهداردت " الثدورة ألصدامتة "ولذا اطلدك علٌ

الفكرٌة بانها ندات  التطدور التكنولدوجً الدذى ترتدب علٌده دخدول هدذه المجتمعدات الدى 

لدف جدٌد ومرحلدة جدٌددة مدن مراحدل الحضدارة االنسدانٌةو وشداعت بالفعدل مخت عصر

التصدددنٌ  و ومدددا بعدددد  مدددا بعدددد و مثدددل عصدددرلفتدددرةاتلدددن  فدددًبعدٌدددة"  لمددداامفددداهٌم " 

خاصة وان انعكاسات الثورة الرلمٌة علدً المجتمد  لدم  ووما بعد الحداثة واالٌدٌولوجٌا

 .تكن لد تكاملت بعد فً ذلن الحٌن
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 تغٌر مفهوم الموة: -1

الدراسات المستمبلٌة ورئٌس الجمعٌة العالمٌة  ًاكد عالم ٠٩٩١عام تغٌر ممومات الموة ففً 

مإلفهمدا " تحدول  فدًللدراسات المستمبلٌة فً ذلن الحٌن ألفٌن توفلر وزوجتده هاٌددي تدوفلر 

نتٌجددة تغٌٌددر ن جمٌدد  هٌاكددل السددلطة علددى مسددتوى العددالم تتجدده للتحلددل والتفكددن أالسددلطة " 

 و أيسدٌف المعدز وذهبده أيالثدروة لدى العندف وإن كاندت تسدتند أممومات السلطة ذاتهاو فبعدد 

أصددبحت  التدًالمدوات المسدلحة وااللتصداد بالنسدبة للددول وصدارت تسدتند كدذلن الدى المعلومدة 

ورخصدها هدم مكدون لهدا لمرونتهدا أوإنما صارت  ا من مكونات السلطة فمط ولٌس مجرد مكونً 

علومدة وٌدتحكم حد ذاتهداو وصدار مدن ٌملدن الم فًنها أضحت لوة أوعدم فنائها وتجددها حتى 

التعامل معها وهو اتلوى ومن ثم هو اتكثر لدرة علدى السدٌطرة  طرق نملها والمدرة على  فً

 .على المستمبل

جمدد  سددموط االتحدداد السددوفٌتً أور هددذا المإلددف الهددام شددهد العددالم وبعددد عددام واحددد مددن ظهدد 

مرتبطدا بدنفس السدبب وط و وكان السدموانفراط عمده وتحممت بالفعل نبإة الفٌن وهاٌدي توفلر

والفضل فً هذه الدلة ٌعود الً ان الكتاب كان نات  تجربة عملٌة علً لرٌة ٌبلغ  والذي حدداه

النترندت لدم تكدن لدد نسدمة امكدن ربطهدا بشدبكة داخلٌدة للكومبٌدوتر الن ا 5000تعدادها لرابدة 

ن اهدل المرٌدة وعلدً سدل –مسدتمبال  –و وكانت التجربة لدراسة تؤثٌر االنترندت اعلن عنها بعد

 .كنموذج مصغر للدولة

من التسدعٌنات طدور جوزٌدف نداى افكداره عدن مفهدوم المدوة بدراسدته عدن  الثانًوفى النصف 

وهً المكون الذي ٌجسد المعلومة فً معادلة الموة ثم الموة  اوال Soft Power الموة الناعمة

وظهدور جٌدل  الصدلبة ندات  تفاعدل المدوة الناعمدة مد  المدوة هدً التدً Smart power الذكٌة

و بفضل دم  السالح بدالكومبٌوتر التوجٌهجدٌد من االسلحة االكثر فاعلٌة واالكثر تدمٌرا ذاتً 

كددل مددا ب  CYBER POWERو ثددم المددوة االفتراضددٌة او المددوة السددٌبرٌة اخٌددرا بصدور مختلفددة

 .باإلنتاجوتطوٌر ابحاث االنسان االلً لدمجه  وٌرتبط بها من ذكاء اصطناعً

 الشبكٌة: والعملٌةالشبكٌة  والدولةور المجتم  الشبكً ظه -3

سدتاذ االجتمداا أالتً لادها وطورها مانوٌل كاسدلز ظهور المجتم  الشبكً بخصائصه  •

فورنٌدداو والددذي ٌطلددك علٌدده فددً الغددرب وصددف "كددارل مدداركس ٌالسٌاسددً بجامعددة كال

وكان لدده الفضددل االول فددً تحلٌددل مختلددف ابعدداد "المجتمدد  المددرن الحددادي والعشددرٌن"

الشبكً" بما فً ذلن "التحلٌل الشبكً" الذي ٌعدد اول مدنه  تحلٌدل "ال خطدً " نداب  

مددن الثددورة الرلمٌددة  فؤسدداس هددذه التحلددٌالت ارتددبط بظهددور اسددس واركددان عصددر 

لفعددل المعلومددات بصددورة اوضدد  نتٌجددة تطددور تكنولوجٌددا المعلومدداتو التددً مٌددرت با

و إال ان التطددورات العلمٌددة فٌمددا بعددد ٌدداة وزادت مددن سددٌطرته علددً الطبٌعددةمظدداهر الح

إال جزء من ثورة اكبدر  هًاثبتت ان الثورة المعلوماتٌة بكل ما حممته من إنجازات ما 

شملت ثالثة مجاالت فغٌدرت بمنجزاتهدا العاللدات االجتماعٌدةو  التًالثورة الرلمٌة  هً

وأكثددر تعبٌددرا عددن  وحمددائك سٌاسددٌة جدٌدددة أكثددر والعٌددة وفرضددت والمفدداهٌم السددائدةو

السددابك  لرفاهٌدة االنسددان الفدرد وهددذه الثدورة الرلمٌددة تشدمل ثددورة المعلومدات السدعً

تمدوم علدى االستنسداف وفدن شدفرة الجٌندوم  التدًوتكنولدوجى بٌاإلشارة الٌهدا وثدورة ال
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جزٌئدً  وبددأ تطدوٌر وزراعة أعضداء مصدنعة وتطدوٌر طدرق العدالج و فظهدر الطدب ال

الملددب وطباعددة االعضدداء البشددرٌة ك الجذعٌددةاسددتخدامات الهندسددة الوراثٌددة والخالٌددا 

تعتمدد علدى اعدادة  التدًو وأخٌرا ثدورة الندانو تكنولدوجً الذي امكن زراعته فً فرنسا

صددورتها الجزٌئٌددة ومددن تطبٌماتهددا  فددًللمددواد واسددتخدام المددادة  الجزٌئددًالتركٌددب 

حاوالت عالم مصري فً عالج السرطان بجزٌئات الذهب نتٌجة هذه المعروفة نجحت م

وهددذه الثددورات الددثالث متكاملددة ومترابطددة بمعنددى ان كددل منهددا تددإدى الددى  الثددورةو

 .الثورتٌن التالٌتٌن ومتفاعلة معهما

 :وظهور عالم جدٌد مسط سموط جمٌ  انواا الحواجز من حٌاة االنسان  -1

و مما ٌزٌد من عمك ةوااللتصادٌ زمنٌة والسٌاسٌةسموط جمٌ  الحواجز الجغرافٌة وال - أ

علدً دولدة أو ا ال ٌتولدف  كونًٌدالتفاعل اإلنسانً وسرعته وطبٌعته الذى اصب  تفداعالً 

 لً نتٌجتٌن:إدي أمنطمة دون أخري مما 

 ٌوموت  حتً وصل للزمن الحمٌمً للحدثموت الزمن نظرا لمصر زمن التفاعل السٌاس

 .المسافة بفضل ظهور المجتم  الشبكً والتفاعل السٌاسً المباشر

  مثدل مختلدف الدنظم الدٌكتاتورٌدة  تددعى احتكدار الحمٌمدة التًفشل جمٌ  النظم الثمافٌة

 .تعكس حكمة الزعٌم ومثالها النظم الشٌوعٌة والنظم الفاشٌة ونظم الفرد الواحد التً

فكٌددر والعلدوم االجتماعٌددة نتٌجددة تغٌٌدر طددرق التسدموط الحددواجز بدٌن العلددوم الطبٌعٌددة  - ب

متعددددة فددً الحٌدداة فسددمطت الحددواجز بددٌن االنسددان وااللددة فظهددرت  اهتمامدداتوظهددور 

 مفاهٌم جدٌدة للذكاء االصطناعً واستخداماته 

 دي الً ظهور أمما  ط االٌدٌولوجٌاوسم - ت

تفسددٌرات تمددوم علددً درجددة عالٌددة مددن التشدداركٌة و والتددًالددنظم الثمافٌددة المفتوحددة  - ث

مدام أوالكتداب والمدارم ممدا فدت  المجدال مختلفة للنص الواحد وانهٌار ثالثٌدة المإلدف 

 .لنهاٌة الزدهار العلوم البٌنٌةالتفكٌر المفتوح وادي فً ا

تسدم   التدًإعالء لٌم التشاركٌة مما أدى النتشار نظام الحكومة المنفتحة او المدنٌة   - ج

الحكدم  وتدولً المجتمد  المددنً  فدًالحكومدة فٌهدا  المدنًبمشاركة منظمات المجتم  

الكشف عن الفساد واالسهام فدً تنفٌدذ بعدض المشدروعات لمحاربدة الفمدر فدً منداطك 

ذات طبٌعددة خاصددة ممددا ٌفسددر ذلددن الجدددل حددول لددانون إتاحددة المعلومددات وحكومددة 

  .اإلنترنت وحوكمة المعلومة

 :االنسانً التارٌخ عرفها دٌنى احٌاء حركة ألوي ظهور -5

 المركزٌددة علددى تركددز التددً العولمددة مواجهددة فددً الثمافٌددة الخصوصددٌة حماٌددة الهدددف وكددان 

 الددٌن مفهدوم ان خاصدة لدومًو ٌمٌندً تطدرف الدً الدٌنً االحٌاء هذا وتحول الغربٌة الثمافٌة

 والتدً اتلصدى بالشدرق الوضدعٌة الفلسدفات والمنزلة السماوٌة االدٌان جانب الً لٌشمل اتس 

 .والهندوسٌة ووالكونفوشٌسٌة البوذٌة ومثل والموت والحٌاة والكون لإلنسان رإٌة تطرح

 وتنظٌم والسلطة وعاللات السٌاسة لعلم الرئٌسٌة المفاهٌم تحوالت ان هنا الرئٌسٌة والمالحظة

 المواطن ودور وبالمجتم  الدولة وعاللة وتحوالتهاو والموة هٌكلتهاو واعادة نفسها السلطة

 المختلفة وتطبٌماته والرلمٌة الثورة فً ممثال العلم هً االبعاد ثالثٌة تفاعل عاللة نات  كانت

 نتٌجة الكلً المستوي علً لتغٌٌرات المومٌة الدولة تعرضت فمد ووالمجتم  التكنولوجٌا اي
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 بعض ان كما وتشكلها التً الموة وعاللات وهٌكلها السلطة فً تغٌٌرات اي واالنترنت استخدام

 او والوظائف مثل للدولة الجزئً المستوي علً تغٌٌرات احداث فً ساهمت االنترنت تطبٌمات

 الً اضافة وذلن للدولةو الخاض  المجتم  تعرٌف اعادة وأ وللدولة االللٌمً االمتداد مفهوم

 الذهنٌة المٌم نحو للتغٌٌر المجتم  فً السائدة السٌاسٌة والمبادم واالفكار المٌم تؤثٌر استمرار

 .السٌاسً للتمدم الدافعة المادٌة مٌر

 المومٌة الرأسٌة الدولةالمسم الثانً :انعكاسات تغٌر 

 :ةلدولة المومٌل ةالكونٌ ةللتحول هً تشعب وانتشار الوظٌف ىاالول ةالسم

 تسدددٌطر علدددً مسددداحات شاسدددعة باعتبارهدددا دوال  ةفدددً السدددابك كاندددت الدولدددة المومٌددد

وعبددر مدددن  تؤمٌنهدداعبددر مسددافات طوٌلدده مطلددوب  التجددارةامبراطورٌدده تسددٌطر علددً 

 .كتسبت بعدا استراتٌجٌا والتصادٌاا

  لنمارس فٌها عملٌات التصادٌة معمدة ٌموم بهدا فداعلون  ةلً كٌانات مكانٌإالٌوم نعود

و وتشدكٌل سدوق السدل  العدالمً مدال العدالمًاكثر لوة استطاعوا تشدكٌل سدوق رأس ال

 وسوق االنتاج الصناعً الكونً. وااللٌكترونٌة التجارةعبر 

  ًٌرج  ذلن الً الكٌانات المكانٌة عدابرة الحددود كدان علٌهدا ان تعٌدد تشدكٌل نفسدها فد

المومٌة مما ادي الً  للدولة الرسمٌةسٌاق الالٌم لومٌه معٌنه وعلً درجة عالٌة من 

 الفنٌدةلصٌامة الدنظم الكونٌدة ووٌبددو هدذا الددور فدً المددرات  المومٌة الدولةمشاركة 

الجدٌدة المرتبطة بتطدورات تكنولوجٌدا المعلومدات واالتصداالت وتزاٌدد المكوندات مٌدر 

 (ة)الحمائٌددد االلتصددادٌة)الكددوٌز( اي انهٌدددار الحددواجز  ةفددً نشددداطات الدولدد المومٌددة

)انهٌدار الحدواجز السٌاسدٌة اي السدٌادة(  المومٌة الدولةوتشكٌل استراتٌجٌات تتجاوز 

النهٌدددار الحدددواجز بدددٌن العلدددوم فدددً مطلددد   طبٌعٌدددةوهدددذه االنهٌدددارات للحدددواجز كاندددت 

 12السبعٌنات وانهٌار الحواجز بٌن االنسان وااللة فً المرن 

  محلٌة بصفة مإلته–الدولة  -اللٌمٌه–واصبحت مستوٌات التحلٌل اربعه :كونٌه. 

 تولٌت وتباٌن التحوالت جذور عن النظر بغض: المومٌة الدولة تحول النعكاسات الثانٌة السمة

 السددمات الددً لددومً هددو مددا رد نتٌجددة كانددت التحددوالت هددذه جمٌدد  ان المددول ٌمكددن التحددول

 اي المومٌددة الدولددة ولددٌس المجتمدد  اعددالء كددان الهدددف ان اي الدولددة فددً للمجتمدد  الجوهرٌددة

 وااللتصدداد والسددوق واالمددن واالللددٌم والهوٌددة والسددلطة المددانونو :فددً الفددرد للمددواطن اعددالء

 ( العام المجال تحوالت)اجماال

 اشدكال الدً التغٌدر فدً تأبدد المومٌدة الدولدة ان وضد  :الددولٌٌن الفاعلٌن تغٌر :الثالثة السمه

 علدً كاملدة سدٌادة لددٌها لدٌس والددول المعداٌٌر مختلفدة فالهٌمندة المدٌمدة االشكال عن تختلف

 الدولددة الددً ٌنتمددون ال الددذٌن الفدداعلٌن مددن مجموعدده تشددمل الجدددد الفدداعلٌن ان كمددا اراضددٌها

 الكونٌدة االعمدال شدبكات مثدل الحدود عابرة والصراعات الدولً التعاون صور الً بل المومٌة

 مثدل امداكن وفدً الحكومٌدة مٌدر والمنظمدات البٌئدة علدً للمحافظدة العالمٌة المواطنة ووصور

 اصدبحت الدولٌدة العاللدات نظرٌدة ان ووضد  للحددود العدابرة العامدة والمجداالت الكونٌة المدن
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 الجدٌدددة واالتصدداالت المعلومددات وتكنولوجٌددا العولمددة بددٌن الددربط مددن بتددؤثٌر لاصددرة نظرٌددة

 وهدذا الددولً النظدام فدً الدولدة دور علدً تركدز الدولٌدة وفالعاللدات العدالم فدً الموة وتحوالت

 وزٌددادة المومٌددة للدولددة المنتمددٌن مٌددر النشددطاء دور وتزاٌددد ًعددولم نظددام الددً تحددول النظددام

 ظهدور بفعدل ومواطنٌهدا اللٌمهدا علدً للسدٌطرة الدولدة كفاءة وتغٌرت للحدود العابرة العملٌات

 .بمواطنٌها الدولة عاللة وتمنٌن االنسانً المانون

 مستوٌات العولمةالسمة الرابعة للتحوالت فً الدولة المومٌة تتمثل فً تعدد 

س الولدت هدً جدزء نهدا فدً نفدأهو كٌان محلً بالطب  اال  ةالكونٌ المدٌنةالمركز المالً فً ف 

ا وسدولً  ةا للتجدارة االلٌكترونٌدا وسولً ا مالًٌ ا لتصب  مركزً تم ترتٌبها كونًٌ  ةمن سوق الٌكترونٌ

  .للتصنٌ  الالزمةللمواد الخام 

 لحظدة ادماجده فدً هدً الكٌدان الكدونً الدذي نصدب فداعالً  ةلتجدارة الدولٌدصبحت منظمدة اأهنا 

وهدو مدا مدا هدو كدونً متعددد المسدتوٌات  ومدن ثدم اصدب  ةااللتصاد المومً والسٌاسات العامد

تضد  كدل مدا هدو  ةتغٌدرت عدن ذي لبدل حٌدث كاندت الدولد لد ةالمومٌ ةن سلوكٌات الدولأٌإكد 

دد المسددتوٌات مثددال ذلددن االنددواا تجعددل مددن الكددونً متعدد اآلنبٌنمددا  ةفددوق لددومً فددوق الدولدد

الدذي تسدتخدمه الشدركات متعدددة  call centers الجدٌدة الفضاء التشدغٌل اي مراكدز االتصدال

وهدً شدبكات متعدددة المسدتوٌات موزعده علدً نطداق  out-sourcingكدنمط مدن ال  الجنسٌة

عدد مدن التدً ت supply chainواس  من المإسسات الفرعٌة ومثل شدبكات سالسدل االنتداج او

فددً مولدد  محلددً وحٌددد او مجموعدده محدددودة مددن  اسددتراتٌجٌةمظدداهر التركٌددز علددً وظددائف 

الحدٌثددة اذ ان عملٌددات تشددغٌل  الكونٌددةفددً المدددن  ةالدد  ومددن ذلددن اٌضددا دٌنامٌددات الحٌدداالمو

 او اكثددر رلمٌددة وكونٌدده و والوظددائف بهددا اكثددر تعمٌددد االلتصددادٌةالشددركات فٌهددا واالسددواق 

ا من العملٌات االلتصادٌة اللتصادٌات فٌها انها اكثر اندماجا وترابطا بغٌرهاستراتٌجٌة وتتسم ا

 .خارجها

 .اكثر كونٌةالخامسة للتحول ان المستوي المحلً )محافظات (اصب   ةالسم

فالممارسددات والمددوانٌن والسٌاسددات المحلٌددة لددد تضدداعفت تفاعالتهددا العددابرة للحدددود)انهٌار 

الحواجز بٌن مدا هدو خدارجً ومدا هدو داخلدً( ومنهدا انتهاكدات حمدوق االنسدان وومشدروعات 

ملهدا تمدوم علدً  تنهداالحفاظ علً البٌئة والحركات االجتماعٌة وومشروعات البنٌة االساسدٌة 

ل وخبرات دولٌه لحل مشكالت محلٌة اي انها تستند الً دٌنامٌات كونٌه م  تعبئة رإوس اموا

 ادماجها جزئٌا فً موال  لومٌه او محلٌة وبخاصة مراكز راس المال 

كاندت فدً الماضدً لومٌدة اال انهدا الٌدوم تنتمدً للمسدتوي  الكونٌدةمن ناحٌة اخري فان المددن 

حدٌثة العابرة للحدود مثل شبكات المهاجرٌن ال االجتماعٌةالكونً بما فً ذلن شبكات الحركات 

وشبكات انتهاكات حموق االنسدان فهدذه الصدور مدن التفداعالت تمثدل سٌاسدات كونٌده بمددر مدا 

 نظاما كونٌا تمثل تطبٌما علً المستوي المحلً اكثر منها

م مظهر اخر من مظاهر االلتصاد المعول اإللٌكترونٌة التجارةكذلن فان سالسل االنتاج وشبكات 

عادة ما ٌجذب االهتمام نحدو االمداكن او المطاعدات االسدتراتٌجٌة فدً  الكونٌةمحلٌا ففً المدن 
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عبدر الحددود اكثدر كونٌدة  الكونٌدةااللتصاد الكونً بها خاصدة وان التفداعالت فٌمدا بدٌن المددن 

هددو فددوق لددومً لددٌس كافٌددا  ولددذا مهددم جدددا التعددرف علددً دور  وومددن ثددم فددالتركٌز علددً مددا

  المكددون المحلددً وربطدده المعلومددات واالتصدداالت التفاعلٌددة فددً اعددادة تحدٌددد وضددتكنولوجٌددا 

 .افً مكان بعٌد متماثل معٌشًٌ  ةو مجتمعات شبٌهه ذات موارد محدودأبتنظٌمات 

 (ةات الدولة المومٌة )المدن الكونٌم  مكون ةتفاعالت الكونٌٌادة الز السمه السادسة:

 فهدً تفداعالت تؤسسدت  ةتفداعالت مدا دون المومٌدكنهدا لٌسدت هذه التفاعالت لدٌمة ول

تارٌخٌددا علددً مددا سددبك تنظٌمدده بوصددف اللددٌم لددومً ولكندده اصددب  نمددط تفاوضددً بددٌن 

الن جمٌد  عملٌدات العولمدة بددون اي اسدتثناء تدتم  العولمةالكونً والمحلً فً عصر 

ن )المددد اإلللٌمٌددةاساسددا داخددل مإسسددات الدولددة المومٌددة وبالتددالً داخددل امتددداداتها 

 (وفالتمٌٌز بٌن المومً وما دونه لم ٌعد كافٌا.الكونٌة

  اذا كان النشاط االلتصادي لد اصب  كونٌا فً االسواق الثالثة فانه ٌعٌد بالتالً تشدكٌل

الددنظم المائمددة وٌسددهم اٌضددا فددً الامددة نظددم جدٌدددة مسددتندة الددً ممارسددات الفدداعلٌن 

ق( ومسدتهدفة تطدوٌر نظددم االلتصدادٌٌن الددولٌٌن الجددد )مشدروعات وشددركات واسدوا

 .الحالٌة )تحرٌر االلتصاد( المٌمة

  ٌتضاعف عددها باستمرار لٌصدل الدً  الكونٌةمن هنا ظهرت شبكة متنامٌة من المدن

 مدٌنه تمرٌبا تزاٌدت مدن خاللهدا الثدروة والعملٌدات االلتصدادٌة المومٌدة مد  تكداثر 50

تشدكل نطداق جدٌدد للمدوة  تنهالصال  رأس المال والتجارة والعمل  الكونٌةاالرتباطات 

بددل وٌشددكل جغرافٌددة جدٌدددة لمركزٌددة العولمددة  والكونٌددة)مجددال عام(لصددال  العولمددة 

فدنحن نشدكل التصداد كدونً  وشدرق ومدرب وشمال وجندوب :لدٌمةتختلف عن نطالات 

 جدٌد وفك نظم جدٌدة وجغرافٌة جدٌدة ونظام جدٌد للمٌمة.

توسدد  طبعددا ومدد   ةئٌسددٌة الٌددوم هددً مدددن عالمٌددالر ةٌددمعظددم المدددن الكون السددابعة : ةالسددم

ٌتزاٌدد احتمدال اال ٌعدد تزاٌدد المددن  ةفدً الشدبكة الكونٌد ةاللتصاد الكونً وادماج مددن اضدافٌا

 .تزاٌدا للدول العالمٌة وظهرت الالٌم التصادٌه جدٌدة )شمال االطلنطً( الكونٌة

  وااللتصاد الكونً:توجد خمسة افتراضات لتفسٌر اهمٌة المدن فً تؤسٌس العولمة 

كلما كبر التشتت الجغرافً للنشاط االلتصدادي اكثدر وكلمدا كدان اكثدر تعمٌددا ممدا  -2

 .ب ادارة وتنسٌك وتموٌل استراتٌجٌة الشركةلٌتطلب استكماله تلٌفونٌا مما ٌتط

كلما اصبحت وظائف الشركة استراتٌجٌة واكثدر تعمٌددا مدن ناحٌدة التموٌدل كلمدا  -1

 .وتزاٌدت احتماالت تفاعلها دولٌا لشركة كونٌة تزاٌدت احتماالت تحولها

كة واصددبحت اكثددر تعمٌدددا كلمددا الشدر تسددواقكلمدا تزاٌدددت الخدددمات المخصصددة  -3

للشركة )التجارة  الكونٌةدي ذلن الً زٌادة كونٌة الشركة وكلما تزاٌدت الخبرة أ

 .االلٌكترونٌة(
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 التؤسٌسًتزاٌد الدور  احتٌاجاتها من الداخل كلما  االلتصادٌةكلما كانت المراكز  -1

وزادت احتماالت تحدول مددٌنتها الدً  الكونٌةفً العولمة وزادت وظٌفتها  للدولة

 الكونٌة 

كونٌدة كلمدا  رلدً تدوفٌر خددماتها مدن مصدادإصبحت هذه الشركات تحتداج أكلما  -5

ولوا االزمات بدون مساعدة  ن االسواق ال ٌمكنها تجنبأو ةلمدٌنزادت كونٌة ا

 ة.الدول

 شددمل نمددو مجدداالت عامددة هامددة مثددل المجدداالت السٌاسددٌة  ةة الدددول الكونٌددنمددو شددبك

الت بمددددر ارتباطهدددا ن هدددذه المجددداأتماعٌدددة وهدددذا التحدددول ٌإكدددد جواال ةدٌاوااللتصددد

دود وم  نمو التحوالت عبر الحد وةٌضا بالمدن الكونٌأمرتبطة  فإنها ةبمإسسات الدول

جدٌدد عدابر للحددود مدن المددن  لتشدكل محدٌط جغرافدً ةنمت هذه الشبكة للمدن الكونٌد

 ومن االلالٌم العبر لومٌة. الكونٌة

 : هذه التحوالت تإكد 

 .ضحٌة العولمة المومٌة الدولة  -2

تحدافظ علددً عمدل كاندت تمدوم بدده فدً الماضدً والزالددت  المومٌدة الدولدة  -1

 .تموم به

 ةهً الفاعل الرئٌسً علً المسرح الدولً ضمن منظوم المومٌةالدولة    -3

 .ومختلفة جدٌدةفواعل دولٌه 

  كد:أومإسساتها الزمة لذلن مما  ةلامة العملٌات الكونٌإساسً فً أالدولة شرٌن 

 مدن دعدم لددرتها علدً  الدولدةعادة تشكٌل العاللدة بدٌن الدولدة والمجتمد  لتدتمكن إ

 .انجاز سٌاسات تم صٌامتها صراحة بطرٌمة كونٌة

  نتٌجة تحرٌر الموارد والخصخصة وتغٌر طبٌعة السلطة لدولةادور تجسٌد. 

وحدد الخداص بالدولدة المومٌدة فدً المدرن العشدرٌن نها الشكل اتأعدم لصر الدولة علً  بمعنى

ن الثددورة العلمٌددة تدددعم هددذه أوحتددً مطلدد  السددبعٌنات خاصددة و الثانٌددةوتحدٌدددا بعددد الحددرب 

 التحوالت بشدة.

مدددن  %-10%مدددن سدددوق العدددالمو11مال االطلنطدددً ٌمثدددلااللتصددداد نظدددام كدددونً فالتصددداد الشددد

مددن  %10وحددوالً  و%مددن االسددتثمار االجنبددً الخددارج91ًو وسددتثمار االجنبددً الددداخلًاال

 %من المشترٌات العالمٌة.80و وعالمٌة فً االستحواذ واالندماجاتالمبٌعات ال

االطلنطدً شمال  التصادٌاتً جانب إل صادااللتخري فً أ ةصحٌ  هنان مناطك عالمٌ •

  .مثل الصٌن والٌابان

فدً  ةعدم مدن المدواد الرأسدمالٌولكن ماعدا بعض المستوٌات ات سٌا وامرٌكا الالتٌنٌةآوجنوب 

صددغٌر االلتصددادٌات  هددذهان حجددم  إالوالمشددترٌات بالدددوالر االمرٌكددً مددن الصددٌن 2الٌابددان 

 شمال االطلنطً. فًبالممارنة بوزن التعامالت 

 عددا من التساإالت:  ً حجم ولٌمة تعامالت عبر الحدودهذا التركٌز الشدٌد ف 
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 متبادل؟ عتماداما الحد الذي ٌوجد معه  -2

 تارٌخٌددا الراسددخةعلددً العاللددات االلتصددادٌة  الكونٌددةمدددي تددؤثٌر العاللددات االلتصددادٌة  -1

 علً جانبً االطلنطً؟

مددا تددؤثٌر منطمددة التصددادٌات شددمال االطلنطددً علددً العاللددات مدد  مندداطك تؤثٌرهددا فددً  -3

 العالم؟

شدمال  مد  خطدوط التمسدٌم التملٌدٌدة :شدرق ومدربو االلتصدادمدي تطابك معاٌٌر هذا  -1

 وجنوب؟ 

وروبدا دخلدت هدذه المنطمدة و وعلدً الدرمم أن أال إة امرٌكا علً المنطمة الالتٌنٌة ورمم سٌطر

مددن وجددود عاللددات راسددخه بددٌن االتحدداد االوروبددً واسددٌا اال ان واشددنطون اكتسددبت بالمنطمددة 

 والصراا والتنافس مستمر. اتخرىعدٌدة هً موال  

 

 تحوالت االسواق االلتصادٌة الثالثة

اسدواق رئٌسدٌة هدً سدوق السدل و وسدوق  3تتكون التصادٌات الدول وااللتصداد العدالمً مدن 

 االنتاج ووسوق رأس المال.

الدددول واخددتالف  التصددادٌاتن تددنعكس علددً أا البددد وو كلًٌددأئٌددا زوتحددوالت هددذه االسددواق ج

راتبٌتها فً النظام االلتصادي العالمً وفً نظام المٌم التً تداف  عنهدا الدولدة المومٌدة وهدذه ت

والتشددداركٌة  والحرٌدددةالمدددٌم تنمسدددم الدددً لدددٌم تعمدددل مدددن اجدددل لالنتصدددار للعولمدددة واالنفتددداح 

العزلة داخل حددود الدولدة المومٌدة وفدرض  لترسٌخوالدٌممراطٌة والسالم ولوي اخري تسعً 

لتصادٌة ودعم دور السٌادة لمواجهة سلبٌات العولمدة مثدل تحرٌدر االسدواق الثالثدة الحماٌة اال

ومواجهددة الثددورة العلمٌددة  الشددعوبٌةواالتجاهددات  الشددرعٌةلاللتصدداد ومواجهددة الهجددرة مٌددر 

 الجدٌدة  .

 .كٌف تحولت االسواق الثالثة نتٌجة التحوالت السابمة للدولة المومٌة :اذن ٌصب  السإال

 ق االنتاج العالمًتحوالت سو

 اهم مإشرات هذا الخلل: ً توزٌ  المدرات االنتاجٌة:فاختالالت  -2

  دولتٌن فمط هما الوالٌات المتحدة والصٌن حممتا معدل النمو المتولد  وفمدا للمإشدرات

%مددن النددات  المحلددً العددالمً 10علددً ٌسددتحوذان والدددولتان معددا 1028العالمٌدة عددام 

(3991)%. 

 االنتاج العالمً)الوالٌات المتحدة والصدٌن والمانٌدا والٌابدان ول خمس دول فً ترتٌب أ

 .%  من مجمل االنتاج العالم53ًو5وبرٌطانٌا(تستحوذ علً 

  ًعلدً حدوالً  تسدتحوذان الدول العشر الرئٌسٌة التً تترب  علدً لمدة االنتداج العدالم

 .%من هذا النات 19

  تاج العالمً.%من االن2دوله انتاجا فً العالم تشارن لحوالً  91ألل 

 االلتصادي د ان هذه الدول هً مركز التؤثٌر فً العالم ومحرن النمو + معنً ج. 
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 العالم مستوي علً اتركٌزً  شهدت التً الدولٌة التجارة علً االنتاجً الهٌكل هذا ٌنعكس -ه

 الً وصل االوروبً واالتحاد والصٌن المتحدة الوالٌات فنصٌب المنتجة الدول لصال 

 1021 عام العالمٌة الواردات من% 15 وحوالً الكلٌة الصادرات من11%

 المتحدة الوالٌات تم% 21 االوروبً االتحاد ثم%29اوال تؤتً الصٌن التصدٌر مجال فً-و

 االوروبً االتحاد وثم%28 اوال المتحدة الوالٌات تؤتً الواردات مجال وفً% 21 بنسٌة

 %.21 الصٌن ثم% 25

 :هً الخلل معالجة سٌاسات -1

 العالمٌدة المٌمدة لسالسدل للمومٌدة العدابرة العالمٌدة الشدركات اسدتخدام Glbal 

Value Chains (التنافسددٌة مإشددر) الكددونً االلتصدداد خرٌطددة تنظددٌم إلعددادة 

 .التملٌدي العمل تمسٌم لواعد فً ترسف تزال ال المومٌة الدولة بٌنما

 بصدورة لإلسدهام بهدا االلتصادي النمو تنشٌط الناشئة ٌتم االلتصادٌات معالجة 

 .االلتصاد فً المعرفة بدم  العالمً االلتصاد فً اكبر

 لوسدون بمبددأ وفمدا الجداري الحسداب عدً العجدز Lawson Doctrine الدذي 

 الجداري والحسداب التجاري المٌزان لعجز المحرن و الخاصة المطاا بان نادي

 العملة توازن فً التؤثٌر بدون العجز هذا تصحٌ  ٌمكنه الذي الخفٌة الٌد وفانه

 خدالل من عالجه ٌمكن تنه المٌزانٌة عجز من االنزعاج ٌنبغً ال ولذا المحلٌة

 .التنمٌة فً االعمال ورٌادة الخاص المطاا اشران

 تحوالت سوق راس المال

تسددٌطر علددً اتجاهددا رإوس المددال ثالثددة اتجاهاتدده هددً انخفدداض نسددبة الدددوالر فددً مجددال 

و لعكسدً لالسدتثمار االجنبدً المباشدرووالتددفك ا اتخدرىالعمدالت لصدال    العالمٌةالمدفوعات 

 .دولٌا المستدامة التنمٌةوعجز تموٌل 

 تركز عمالت تسوٌة المدفوعات واالحتٌاطً العالمً: االتجاه المالً االول هو -2

  الٌزال الدوالر االمرٌكدً ٌسدتحوذ علدً النسدبة العظمدً بدٌن عمدالت العدالم فدً النظدام

 .النمدي العالمً

 1028فً سلة عمالت العالم خالل الرب  االول مدن عدام  تالحظ انخفاض نسبة الدوالر 

 وارتفداا نصدٌب كدل مدن الٌدوان الصدٌنًالً الل مستوي لده فدً اربد  سدنوات وممابدل 

 واالسترلٌنً. والٌوروو

 مددن الربدد  11و91%ممابددل  11و81مددن االحتٌدداطً العددالمً   بلغددت نسددبة الدددوالر%

 .1029لعام  االخٌر

  الٌددورو فددً   كمددا ٌلددً: 1029الً العمددالت فددً الربدد  االخٌددر مددن عددام بددوجدداء ترتٌددب

% واالسددترلٌنً 1و82ٌابددانً بنسددبة % ثددم الددٌن ال10و39المركددز الثددانً فددً بنسددبة 

 .%من مجموا االحتٌاطً النمدي2و39% ثم الٌوان الصٌنً بنسبة 1و18نسبة ب

حالٌدا مشداركة الٌدوان بهدذه النسدبة رمدم من اهدم مظداهر الخلدل فدً النظدام النمددي العدالمً    

 .تدنٌها
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 اإلنتاجٌدةضرورة مالحظة ان الدور العالمً تي عملده ال ٌتولدف فمدط علدً المدوة  -1

 للدولة صاحب العملة فمط فهنان ممومات عدٌدة تإثر علدً ذلدن كثٌدر مدن العوامدل

رابعدة كالشمول المالً وعوامل تارٌخٌه واخري وثالثة  ادارٌه و النمدٌة التنظٌمٌة

 معنوٌه.

 مباشرة تترجم ال للدولة االلتصادٌة الموة ان ٌإكد للنفود االلتصادي فالتارٌخ كذلن -3

 ذلن وكل العمالت من مٌرها ًعل لعملتها سٌادة إلىو ًنمدٌ لوة الً الحال وفً

 ولذ االلتصادٌة للمدفوعات رئٌسٌة عمله لرٌبا الٌوان ٌصل  ان صال  فً لٌس

 كعملة التجارٌة العملٌات بعض فً استخدامه خالل من الٌوان دعم الصٌن تحاول

 .تجارٌا تداوله نطاق من لتزٌد بالٌوان مٌسره لروض ومن  دف 

 :المباشر االجنبً لالستثمار العكسً التدفك هو الثانً المالً االتجاه -1

 المتمدمة الدول الً اساسا طرٌمها تتخذ المباشر االجنبً االستثمار تدفمات نأ بذلن ٌمصد

 االلتصادٌة النظرٌة فً االوضاا كانت لما خالفا الفمٌرة او النامٌة الدول الً ولٌس

 .الكالسٌكٌة

 الجاذب االكبر المطب هً المتحدة الوالٌات كانت1022 الً 1000 من الفترة خالل - أ

 االستثمارات هذه من%55 حوالً حصتها بلغت ولد العالمٌة الرأسمالٌة للتدفمات

 .%5 وبرٌطانٌا% 1 بنسبة اسبانٌا كبٌر بفارق وتلٌها المتوسط فً المباشرة العالمٌة

 لكل%23 بنسٌة والمانٌا والٌابان% 21 بنسبة الصٌن االستثمارات هذه مصدر كان - ب

  .منهما لكل%1 بنسبة وسوٌسرا1 والنروٌ % 1 وروسٌا%9 والسعودٌة منهما

 العائد حٌث العمل لنوعٌة ترج  الغنٌة للدول التدفمات هذه ان لوكاس روبرت تفسٌر - ح

 .االكبر

 .التصادٌة مٌر وعوامل تنظٌمٌة سبابوت

 الوالٌات هً وترسٌخها المعرفة التصادٌات بناء فً االولً الدولة نأ الً االشارة من البد هنا

 االموال رإوس تتدفك الحالة هذه وفً للغاٌةو مرتفعة فٌها االستثمار فعوائد ثم ومن المتحدة

 مما التنمٌة لتموٌل االلتراض اال النامٌة الدول أمام لٌس وبالتالً Up-hill   تعلً اسفل من

 ورجال الخاص المطاا مشاركة فً ٌتمثل بدٌل خل إلٌجاد النمد وصندوق الدولً البنن دعا

 .التنمٌة تموٌل فً االعمال

 االعمال ورجال الخاص المطاا اشران عن النامٌة الدول معظم عجزت تمدم ما علً بناء -5

 فشلت التً والدول البالد فً خاصة المستدامة التنمٌة لتحمٌك التحتٌة البنٌة مشروعات فً

 الزما شرطا ٌعد الذي المدنً المجتم  بناء اعادة فً وفشلت الشبكٌة الدولة تنظٌم اعادة فً

 .البشرٌة والعملٌة الشبكٌة الدولة ظل فً المستدامة التنمٌة تحمٌك وتؤكٌد الفساد لمواجهة

 تحوالت سوق العمل

تشٌر تحوالت سوق االنتاج الً تركز االنتاج فً الدول المتمدمة اساسا ومن ثم تعكس  -2

الً احتكار  اإلشارةولد سبك  الدولٌةالظاهرة نفسها وبنفس الموة علً سوق التجارة 

 .حاد االوروبً لفئة الدول المصدرةامرٌكا والصٌن واالت
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سوق السدل  ظداهرة هجدرة العمدول التدً تعدد واحددة مدن اهدم مشدكالت ترتبط بظاهرة   -1

فً سرلة عمول  المتمدمةوهً ظاهرة ال تعكس جهود الدول  الفمٌرةالتنمٌة فً الدول 

علدً االحتفداظ بهده العمدول التدً  الفمٌدرةولكنها تعكس عدم لدرة الددول  الفمٌرةالدول 

عدٌددة بعضدها مٌدر التصدادي  تسدبابتمثل اكثر عناصر سدوق العمدل تددرٌبا ومهدارة 

 مثل الحروب وعدم تكافإ الفرص.

ولد زاد من وتٌرة هذه الهجرة السلبٌة تحول سوق العمل الً سوق عالمٌة مدن خدالل  -3

التً تدم ابتكارهدا لالسدتفادة مدن out-sources ثم ال  Call Centrsابتكارات مثل ال 

ٌك ذلن لوال ظهور العملٌدة الموي العاملة الرخٌصة فً بعض الدول وما كان ٌمكن تحم

ل لخطدوط طدوالشبكٌة بعد ان الحدظ الفدٌن وهاٌددي توفدار تمسدٌم الدولدة الحدٌثدة وفمدا 

 ة.وخطوط عرض مٌر مفهوم

 االنتداج فدً جدٌدد اسلوب الً الصناعٌة الدول فً ةالرأسمالٌ لتحول التمسٌم هذا وكان -1

 والتدرح سدبك كمدا انتداج خطدوط مدن بدال لصناعات االنتاجٌة العملٌة تمسٌم علً ٌموم

 ومالحظددات ٌتوافددك االنتاجٌددة للعملٌددة الجدٌددد التنظددٌم هددذا وان خاصددة  لبددل مددن فددورد

 دول عددة فدً صدناعات الدً اإلنتاجٌدة العملٌة تتحول حٌث بالفعل توفلر وهاٌدي الفٌن

 لائم معرفة مجتم  الً المعلومات مجتم  تحول فمد العالمٌة االنتاج ٌالسل بٌنهم تربط

 .الشبكٌة الدولة ظهور الً ثم الشبكً المجتم  ظهور الً ادي مما الشبكات علً

 ظدداهرة كونهددا مددن بدددال اجتماعٌددة ظدداهرة الددً الحددرب تخددول التطددور هددذا علددً سدداعد -5

 والشدبكة االندا بدٌن صدراا الدً الدولدة فدً السٌاسدً الصدراا تحدول ثم وومن سٌاسٌة

 هذه تمسٌم نتٌجة شبكً شكل الً المومٌة الدولة انشطة معظم وتحول االولً بالدرجة

 للدولة التنظٌمً الجهاز من افرا عدة الً االنشطة

 مختلدف فدً تعمدل عدٌددة فحكومدات الٌدوم العدالم فدً جدٌددا لدٌس الوظٌفً التكامل هذا -1

 الشرطة لرجال شٌكات فهنان المجتم  م  لتتوافك الشبكً االسلوب بهذا العالم مناطك

 المعلومدات فٌهدا ٌتبدادلون الشدعب لندواب ورابعه للمضاء وثالثة البنون لرجال واخرٌن

 ظددل فددً واسدد  نطدداق علددً السددلطة النتشددار ادي ممددا متزاٌددد بشددكل لددانونً اطددار فددً

 .للحكم والحكومة المدنً المجتم  تشاركٌة

 الشبكات تحكم م  عالمٌة سوق الً العمل سوق تحول اساس هو الشبكً المفهوم هذا -9

 خددالل مددن االلتصددادي العمددل ٌحكددم العمددل تمسددٌم مددن جدٌددد نمددط اطددار فددً ضددبطه فددً

 .اٌضا والتعاون والتنافس الصراا فً الخاصة لوانٌنها لها التً الشبكات

 

وبعد انتهاء العرض بدأت المداخالت من أعضاء الهٌئة العلمٌة بمعهد التخطٌط المومً 

 :التالٌةوضٌوف سٌمٌنار الثالثاء من خارج المعهد والتً ركزت على النماط 

  مام بالجانب الثمافً و فٌجب علٌها االهتدولة لتحمٌك أهداف التنمٌةأي

بٌن االلتصاد والسٌاسة واالجتماا والثمافة والتكنولوجٌاو الدم  وواالجتماعً 

 وهو ما لام به النموذج اتمرٌكً فً عملٌة التنمٌة.

 فالفكر العالمً هو ما بدأ بعد فترة نتاج للعلمو والعلم نتاج للفلسفة  التكنولوجٌا

العصور الوسطى وسمً بالحداثةو وترتكز الحداثة على العمالنٌة والفردٌة. 
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ولكن بالرمم من أن الحداثة هً ما أوصلتنا إلى الحضارة التً نعٌشها الٌومو 

ما  وهو إال أنها تسببت فً مضار عدٌدة مثل التصحر والتلوث وتغٌر المناف

ثةو والتً تعد ثورة فكرٌة ركزت على أهمٌة التعددٌة ٌسمى ببعد الحدا

 والتشابكٌة ودٌنامكٌة وعدم خطٌة اتشٌاء.

 ( ظهور الحركات االجتماعٌة أخطر محورٌن فً الثورة الصامتة هو– 

(و وهما ٌشكالن معًا نمط حضاري جدٌد والتحوالت فً مفهوم الدولة المومٌة

 ٌستحك أن ندرس تؤثٌراته ومآالته.

 ٌ مر العالم اآلن بتزاٌد االتجاهات الحمائٌة وتنامً ظاهرة الشعبوٌة والحركات

لصال  الشركات الٌمٌنٌة مما ٌهدد بمرور الولت مفهوم الدولة المومٌة 

 متعددة الجنسٌات.

  سٌكون من المفٌد تركٌز االهتمام على دراسة التجارب البازمة مثل الصٌن

 والهند فً مجاالت التنمٌة.

 تحوالت والتطورات التً طرأت علً المفاهٌم واتفكار المتعلمة بثورة متابعة ال

المعلومات وكٌف أصبحنا فً ثورة وعالم المعرفة وما ٌستتبعها من تغٌرات 

وتحوالت فً السٌاسة وااللتصاد واالجتماا والبٌئةو وتهٌئة البنٌة التحتٌة 

 والمعلوماتٌة لمواكبة هذه التغٌرات.

 ستعدادات المطلوبة لمواجهة تؤثٌرات العولمة على ضرورة بحث ودراسة اال

 مفهوم الدولة المومٌةو وطرح سٌنارٌوهات بدٌلة للتعامل م  هذه التؤثٌرات.

  ضرورة تفعٌل الطالات الكامنة فً مراكز الفكر والمراكز البحثٌة من خالل

اجراء دراسات مسحٌة لدراسة أثر التكنولوجٌا المتسارا علً االلتصاد 

 مل فً المجتم  المصري.وسوق الع

  ومتخذي بٌن المتخصصٌن فً دراسة المستمبلٌات محاولة تجسٌر الفجوة

م  تطوٌر مناه  البحث وأسالٌب المٌاس المستخدمة فً الدراسات  المرار

 المستمبلٌة بدال من االعتماد على المناه  واالسالٌب التملٌدٌة.

 ٌعربً ٌشمل مختلف الدول  –ة عربً بحث الامة مركز دراسات مستمبل

العربٌة ٌعتبر بمثابة خط دفاا عن وجهة النظر العربٌة فً لضاٌا التنمٌة 

 ومإشراتها ومفاهٌمها.

  كان معهد التخطٌط المومً سبالًا فً التنبه إلى تؤثٌرات الثورة الصناعٌة

 الرابعة على البطالة وشكل الوظائف المستمبلٌةو ودراسة اآلثار المحتملة

 لمبادرة الحزام والطرٌكو وانعكاس ادارة المستمبل على حوكمة التنمٌة.

 

 الحلمة بالتؤكٌد على النماط التالٌة: واختتم المتحدث

   مفهددوم الثددورة العلمٌددة ٌتمثددل فددً استشددعار المجتمدد  العلمددً أن اتسددالٌب والمندداه

والمددنه  الحالٌدة عدداجزة عددن حددل مشددكالت المجتمدد  فهندان فددرق بددٌن طرٌمددة التفكٌددر 

 داة.وات
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 لتجرٌب وبناء النماذج الدٌنامٌكٌة انطاللًا لطعت الدراسات المستمبلٌة شوًطا كبًٌرا فً ا

 .من مشكالت الوال  وبعًٌدا عن الموالب الجامدة

  نشؤت الحركات االجتماعٌدة لتصدوٌب وعدالج عددم مسداواة العولمدة وامفالهدا لجواندب

 ٌة واجتماعٌة ودٌنٌة.فثما

  التنمدوي فالبدد مدن  تشدجٌ   بالددورحكومات بمفردها عن االضطالا ال لعدم لدرةنظًرا

المطدداا الخدداص للمشدداركة فددً التنمٌددة مددن خددالل سٌاسددات وبددرام  خاصددة بضددمان 

 واستدامة االستثمارات.

  الدولددة المومٌددة ولدددت لتبمددى ولكددن أصددب  لهددا بعددد وظٌفددً جدٌددد عددالمً ولددٌس فمددط

 محلً.

 

 

 

المتحدددثٌن فدً السددٌمنار وأصددحاب آراء تعبددر فمددط عدن  التمرٌدراآلراء الددواردة فدً هددذا جمٌد  

 رورة عن رأي معهد التخطٌط المومً.المداخالتو وال تعبر بالض

  


