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صهخ  انم    

 
ومدى انعكاس تلك العبلقة على " القومً والعولمةاألمن "تتناول هذه األطروحة تحلٌل العبلقة بٌن  

ما هً : وهًالربٌسة  اإلجابة على أسبلة البحث إلىوتهدؾ الدراسة . القومًاألمن مفهوم 

القومً من خبلل واألمن المتؽٌرات الدولٌة التً رافقت العولمة؟ ما هً نوع العبلقة بٌن العولمة 

القومً؟ وركز األمن دراسة أثر العولمة على السٌادة؟ كٌؾ ساهمت العولمة فً إعادة تعرٌؾ 

القومً من النواحً السٌاسٌة،  وأمنهاته على انعكاسات العولمة على سٌادة الدول الباحث فً دراس

 .واالقتصادٌة، والثقافٌة، واالجتماعٌة

 وأهمهاالقومً مراعٌا بذلك العوامل المستجدة، األمن وقد أعاد الباحث دراسة مصادر تهدٌد  

وب هً الضمانة الحقٌقٌة للدفاع الثورات الشعبٌة التً ٌشهدها الوطن العربً، التً تثبت أن الشع

عن المصالح الوطنٌة العلٌا، ومواجهة التحدٌات والمخاطر التً ٌمكن أن تتعرض لها الببلد، وأن 

للمواطن فً الحرٌة والعٌش الكرٌم والعدالة االجتماعٌة، هو الذي ٌوفر  األساسٌةإعطاء الحقوق 

مة القاسٌة بحق الدول النامٌة، شكلت عامبل وٌرى الباحث أن آلٌات العول. الحماٌة للنظام السٌاسً

مهما، بصورة ؼٌر مباشرة، فً قٌام تلك الثورات، باإلضافة إلى ممارسة القمع وكبت الحرٌات من 

جانب األنظمة الحاكمة، وانتشار مظاهر الفساد والمحسوبٌة فً المإسسات الحكومٌة المختلفة، 

 .وانعدام العدالة االجتماعٌة وتكافإ الفرص

. الخاتمة واالستنتاجات التً توصل إلٌها الباحث إلىتتؤلؾ الدراسة من أربعة فصول باإلضافة و 

. النظري والمنهجٌة والنظرٌات السٌاسٌة المعتمدة فً التحلٌل اإلطار، فٌتناول الفصل األولأما 

متباٌنة ظاهرة العولمة من مختلؾ جوانبها وأبعادها وأدواتها والمواقؾ الالفصل الثانً وٌتضّمن 

الدولة، والسٌادة، : ثبلثة محاور أساسٌة تدور حول المفاهٌم التالٌة الفصل الثالث،وٌتضمن . منها

وذلك بتؤصٌل هذه المفاهٌم لتكون المصطلحات الواردة فً الدراسة واضحة للقارئ،  القومًواألمن 

 . وٌكشؾ الباحث فً هذا الفصل عن أنه ال ٌوجد مساواة سٌادٌة حقٌقٌة بٌن الدول

القومً بشًء  وأمنهاتؤثٌرات العولمة على سٌادة الدولة  إلىواألخٌر، فٌتعرض  الفصل الرابعأما  

جٌب الباحث فٌه عن أسبلة البحث الربٌسة وٌبٌن حجم التراجع فً سٌادة من التفصٌل، بحٌث ٌ

وٌكشؾ الباحث فً هذا الفصل عن إمكانٌة قٌام الدول الؽنٌة . القومً فً ظل العولمة وأمنهاالدولة 

 والمتقدمة صناعٌاً وتكنولوجٌاً واقتصادٌا باستؽبلل آلٌات العولمة لخدمة مصالحها، وهو ما ٌإدي



  ث
 

 

الدفاع عن حقوق  أوتارة  اإلنسانًً الشإون الداخلٌة للدول األخرى، بحجة التدخل تدخل فإلى 

األسلحة النووٌة، أو من  لىأخرى، أو بحجة التفتٌش عواألقلٌات، ومحاربة اإلرهاب تارة  اإلنسان

وفً . وؼٌرها من الحجج خبلل فرض برامج اإلصبلح فً المجاالت السٌاسٌة واالقتصادٌة واألمنٌة

 .مة ٌجد فٌها القارئ االستنتاجات التً توصل إلٌها الباحثالخات

ومن أهم النتابج باختصار، التراجع الكبٌر فً دور الدولة ووظابفها، إذ لم تعد كما كانت قبل دخول  

مرحلة العولمة، تتمتع بسٌادة شبه مطلقة وبخاصة على المستوى الداخلً، وذلك نتٌجة ظهور 

، وبالتالً تقلصت األساسٌةلٌة باتوا ٌشاركون الدولة دورها ووظابفها فاعلٌن جدد فً السٌاسة الدو

الخٌارات أمامها وانعكس ذلك سلبا على مستوى أمنها القومً حتى أنها فقدت السٌطرة على 

اقتصادها الوطنً إثر صعود دور المإسسات االقتصادٌة الدولٌة مثل صندوق النقد الدولً والبنك 

الدولة عاجزة بسبب التقدم التكنولوجً فً  أصبحتوكذلك . لعالمٌة وؼٌرهاالدولً ومنظمة التجارة ا

وكذلك أفرؼت . مجتمعاتها إلىمجال االتصاالت عن التحكم فً تدفق المعلومات واألفكار وتسللها 

أحد العولمة نتٌجة ذلك التقدم، الحدود السٌاسٌة والجؽرافٌة من مضمونها، بعد أن كانت تشّكل 

 .ولةمظاهر سٌادة الد

ونتٌجة للمتؽٌرات فً النظام الدولً، وما أحدثته العولمة من تؤثٌرات على سٌادة الدول، التً  

القومً، الذي كان األمن إعادة النظر بمفهوم  إلىالقومً، أدى ذلك بالضرورة األمن انعكست على 

لك األنظمة ٌتركز قبل اندالع الثورات الشعبٌة واإلطاحة ببعض أنظمة الحكم، فً الحفاظ على ت

 أحدالحكم، ُتمثل  إدارةللشعب ومشاركته الحقٌقٌة فً  األساسٌةالحرٌات  أصبحتأما الٌوم فقد . فقط

 .القومً ألٌة دولةاألمن أهم مقومات 

المزٌد  إلىهذا العالم، إال أنها أدت فً على توحٌد كل شًء قابم شعار العولمة الربٌسً  أن ورؼم 

ت، والتفاوت فً الدخل بٌن الدول واألفراد وفً داخل الدولة نفسها، من االنقسامات داخل المجتمعا

حتى أن شعوب الدول الراعٌة للعولمة أخذت تخرج بمظاهرات واحتجاجات ضد العولمة، إذ أن 

 .العولمة زادت الؽنً ؼنى والفقٌر فقرا

ة على الدول النامٌة، وأخٌرا ٌرى الباحث أنه بالرؼم من اآلثار السلبٌة العدٌدة التً خلّفتها العولم 

إال أنها تمثل حقٌقة واقعة ال تستطٌع قوة حتى اآلن الوقوؾ فً طرٌقها، ولذلك ٌنبؽً على هذه 

وسابل االتصال الحدٌثة والمعلومات، التً : الدول االستفادة من بعض جوانبها االٌجابٌة مثل



  ج
 

 

حول قضٌة مشتركة أفضت استطاعت الشعوب العربٌة، بإرادتها الحرة، تسخٌرها فً حشد طاقاتها 

قٌام هذه الثورات الشعبٌة، وبالتؤكٌد كانت الجماهٌر العربٌة مهٌؤة للنهوض نتٌجة التراكمات  إلى

 . عبر السنوات الماضٌة
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Abstract 

This thesis deals with the analysis of the relationship between national 

security and globalization and the reflection of that relationship on the 

concept of national security. The study aims to answer the main research 

questions: What are the variables that accompanied globalization? What 

kind of relationship that exists between national security and globalization 

through the study of traces of globalization on sovereignty? How did 

globalization contributed in redefining national security? The researcher has 

also focused on the implications of globalization on state sovereignty and 

national security aspects including: political, economic, cultural, social, and 

legal within the State.  

 

 The researcher has also re-examined the sources of threats to national 

security based on the emerging factors, the most important factor is the 

current popular revolts in the Arab World, and these revolts prove that the 

people is the real guarantee to the defense of the higher national interests,  

and to encounter the challenges and perils, which the country could face, and 

giving the basic rights to the people, that comprise freedom and decent life 

and social justice, all these would provide the protection to the political 

regimes. 

 

 The researcher believes that the harsh mechanisms of globalization against 

the developing countries formed an important element “indirectly” in 

creating these revolts in addition to the oppression and curving the freedoms 

by the regimes, as well as spreading of corruption and favoritism in various 
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government institutions, and the absence of social justice and the lack of 

equal opportunities. 

 

 The study consists of four chapters in addition to the conclusion that 

comprises the findings and recommendations of the study. Chapter I deals 

with the conceptual framework, methodology, and political theory adopted 

in the analysis. Chapter II deals with the phenomenon of globalization from 

various aspects and dimensions, tools, and their divergent positions. 

Chapter III, contains three basic themes revolving around the following 

concepts: state, sovereignty, and national security; and these concepts have 

been emphasized so as to clarify the terminology contained in the study to 

the reader. In this chapter, the researcher also reveals that there is no real 

equality of sovereign among nations 

  

 Chapter IV contains the effects of globalization on state sovereignty and 

national security in some detail. Here, also, the researcher answers the main 

research questions. He sheds light on the size of the decline in state 

sovereignty and national security in light of globalization. The researcher 

reveals the possibility that industrially and technologically advanced 

countries uses the tools of globalization, through its hegemony on the global 

economic institutions and other international organizations, in the service of 

their own interests. They use the decisions of these organizations to 

intervene in the internal affairs of other countries under the pretext of 

intervention in protection of humanitarian interests, on one hand, and the 

defense of human rights and minorities, fighting against terrorism, or in the 

pretense of searching for nuclear weapons, or through imposing reform 
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programs in political economic and security fields and other arguments, on 

the other hand.  

 

 The most important results of globalization on national security is the 

decline in the state's role and functions. The state is no longer as it was 

before entering the phase of globalization, (i.e. has almost absolute rule, in 

particular at the domestic level), as a result of the emergence of new actors 

in international politics, who are now sharing the state its role and core 

functions, and thus the available options are reduced to the minimum. This 

reflected negatively on the level of national security until they lost control of 

the national economy following the rise of the role of international economic 

institutions like the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank 

and W.T.O and others. It also became helpless, in the light of technological 

advances and communications, to control the flow of information and ideas 

to their communities. Globalization, as a result of that progress, has also 

emptied the political and geographical frontiers of its content, after they used 

to constitute one of the manifestations of state sovereignty. 

  

 Despite the slogan of globalization that is based on the standardization of 

everything is this world, it led to further divisions within communities, and 

the disparity in income between nations and individuals and within the state 

itself, so that the peoples of sponsoring states of globalization took out 

demonstrations and protests against globalization, since globalization has 

made the rich richer and the poor poorer. 

  

 Finally, the researcher finds that, despite the numerous negative effects left 

by globalization on developing countries, still it represents an indefinable 
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reality. Therefore these countries should know how to benefit from some 

positive aspects of globalization such as: modern means of communication 

and information, which Arab peoples, upon their own free will, put them in 

mobilizing their energies around a common cause leading to the creation of 

these popular revolts. Thus, certainly, the Arab masses were ready to 

advance and launch their revolts as a result of accumulation over the past 

years. 
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قذ متم  ان  

 
القومً والعولمة وأثر ذلك على مفهوم األمن ٌعالج الباحث فً هذه األطروحة إشكالٌة العبلقة بٌن  

فالسٌادة ركن . القومً متبلزمان منذ نشوء الدولةواألمن حٌث أن مفهومً السٌادة . القومًاألمن 

الشامل لكل عناصر القومً األمن أساسً ال تقوم الدولة بدونه، والسٌادة ال تتحقق إال بتوفر مقومات 

وسٌحاول الباحث اإلجابة على . القوة، بٌنما كان ٌقتصر فً الماضً على مفهوم القوة العسكرٌة فقط

ما هً المتؽٌرات الدولٌة التً رافقت العولمة؟ ما هً نوع العبلقة بٌن : أسبلة البحث الربٌسة

ٌؾ ساهمت العولمة فً إعادة القومً من خبلل دراسة أثر العولمة على السٌادة؟ كواألمن العولمة 

 القومً؟األمن تعرٌؾ 

وراء اختٌار الباحث لدراسة هذا الموضوع تكمن فً، إدراكه ألهمٌة الشؤن  األساسٌةوالدوافع  

ي، ألنه ٌمس بصورة مباشرة وحٌوٌة، منذ القدم وحتى ٌومنا هذا، حٌاة الفرد والمجتمع األمن 

ل األول لنشوء الدولة الذي على أساسه جرى وضع العقد وٌعتبر العام. والدولة فً مختلؾ المجاالت

القومً لعب دورا محورٌا، وما ٌزال، األمن كما أن . االجتماعً لضبط العبلقة بٌن الحاكم والشعب

ونظرا لبروز العولمة كظاهرة كونٌة، تحتل مساحة . فً توجٌه ورسم السٌاسة الخارجٌة للدول

ثقافً على مختلؾ المستوٌات، حٌث ٌختلط فٌها الفكر واسعة من الجدل الفكري والسٌاسً وال

بالسٌاسة والتارٌخ بالحاضر، فهً تمثل مصطلحا جدٌدا لظاهرة قدٌمة، أحدثت ثورة فً المفاهٌم 

ألنها اجتاحت العقول والحدود والثقافات واقتصادٌات الدول . السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة

القومً  وأمنهاضاءات وانعكست تؤثٌراتها على سٌادة الدول الوطنٌة، بمعنى أنها اخترقت كافة الف

 . من النواحً، السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والقانونٌة

كونها أول محاولة عربٌة جّدٌة، حسب علم : وتكتسب هذه الرسالة أهمٌة خاصة لؤلسباب التالٌة 

القومً، فرؼم  وأمنهاعلى سٌادة الدولة  الباحث، تطرقت لمناقشة تؤثٌرات العولمة بشكل مباشر

ندرة  إلىؼزارة األدبٌات التً تناولت العولمة إال أنها نادرا ما تتناول هذا الجانب، باإلضافة 

القومً وأثر العولمة علٌه، وما ٌجري تداوله بصورة عامة، األمن الكتابات العربٌة حول مفهوم 

وكذلك أعادت الدراسة . وجود من الناحٌة الواقعٌةالقومً العربً وهو بنظر الباحث ؼٌر ماألمن 

 . القومً، وكشفت عن عدم وجود مساواة سٌادٌة حقٌقٌة بٌن الدولاألمن النظر فً مصادر تهدٌد 
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والمسؤلة األهم والطاربة، هً أن الدراسة تناولت موضوع الثورات الشعبٌة المتفجرة فً الساحة  

القومً، كان مهمبل منذ عقود مضت وهو األمن مكونات العربٌة ألنها أبرزت عنصرا أساسٌا من 

وٌرى . أهمٌة دور الشعوب فً الدفاع عن المصالح العلٌا للدولة وفً ضمان سٌادتها واستقبللها

، األمرٌكٌةالباحث أن آلٌات وأدوات العولمة والقوى التً تقؾ خلفها، وفً مقدمتها الوالٌات المتحدة 

دالع تلك الثورات، من خبلل السٌاسات والشروط التً ٌفرضها ساهمت بصورة ؼٌر مباشرة فً ان

البنك الدولً وصندوق النقد الدولً على الدول النامٌة، والتً ٌعتقد البعض بؤنها إجراءات مجحفة 

ومخطبة بحق الدول النامٌة وتؤتً بناء على اعتبارات سٌاسٌة وعقابدٌة، جعلت الدول النامٌة، ومن 

وقد كشفت هذه الثورات . لشعوبها األساسٌةعاجزة عن توفٌر االحتٌاجات ضمنها الدول العربٌة، 

عن هشاشة وضعؾ مإسسات الدول العربٌة التً لم تصمد طوٌبل أمام هذه الثورات، حتى المإسسة 

قوى  إلىأخذت تتفكك تدرٌجٌا من خبلل تمرد ضباطها وأفرادها وانضمامهم  األمنٌةالعسكرٌة و

 . الشعب الثابرة

، ورفع األساسٌةتلك الشروط بعدة خطوات منها، على سبٌل المثال، رفع الدعم عن السلع  وتتمثل 

عدم مقدرة  إلىالضرابب وأسعار الوقود والطاقة، ورفع الجمارك عن السلع المستوردة، ما أدى 

ودابما ٌدفع الشعب وحده الثمن، وبخاصة . المنتوجات الوطنٌة على منافستها وؼٌرها من اإلمبلءات

وقد صاحب تلك اإلجراءات الظالمة، قمع األنظمة الحاكمة للحرٌات . الفبات الفقٌرة وقطاع الشباب

 . ٌةالعامة وانتهاك حقوق مواطنٌها اإلنسانٌة، وتفشً مظاهر الفساد والمحسوب

وٌرى الباحث أن هذه الثورات الشعبٌة ستلقً بظبللها على مختلؾ السٌاسات المحلٌة واإلقلٌمٌة  

وسوؾ ترسً قواعد حقٌقٌة لمبادئ الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان، تسودها قٌم الحرٌة . والدولٌة

اعً بٌن والمساواة والعدالة والمشاركة وتكافإ الفرص، وستعمل على إعادة صٌاؼة العقد االجتم

إعطاء الشعب دورا فً المشاركة السٌاسٌة وصنع  إلىالحاكم والشعب على أسس جدٌدة تفضً 

وٌود الباحث هنا اإلعراب عن . القرار، ومراقبة حسن األداء والكفاءة لمإسسات الدولة وأجهزتها

هداؾ مخاوفه على نتابج الثورات الشعبٌة من التدخبلت الخارجٌة التً قد تحرؾ مسارها عن األ

 . التً قامت من أجلها

وقد حاول الباحث فً دراسته فحص فرضٌة البحث الربٌسٌة ومفادها إن العولمة ساهمت فً إعادة  

حقوق األفراد والجماعات وحرٌاتهم وتلبٌة حاجاتهم  أصبحتالقومً بحٌث األمن تعرٌؾ مفهوم 
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وٌؤتً ذلك نتٌجة . من هذا المفهوم للتنمٌة والعدالة االجتماعٌة والمشاركة السٌاسٌة جزءاً ال ٌتجزأ

تراجع سٌادة الدول بسبب العولمة وانعكاساتها على الدول، حٌث أنه لم ٌعد بإمكان الدول المعاصرة 

 . السٌطرة المطلقة على أراضٌها وحدودها ومنع التدخل الخارجً فً شإونها الداخلٌة

النظرٌة : تساع مجال الدراسة وهماوقد اعتمد الباحث فً تحلٌله على نظرٌتٌن أساسٌتٌن بسبب ا 

التً تعتبر الدولة هً الفاعل  Hans Morgenthauالواقعٌة حسب مبادئ هانز مورؼنثاو 

الوحٌد فً السٌاسة الدولٌة، وترتكز على القوة العسكرٌة فً تحقٌق مصالحها، وهذه النظرٌة تساعد 

لنظرٌة اللٌبرالٌة فإنها تتعارض مع أما ا. القومً للدولةواألمن الباحث فً تحلٌل مفهوم السٌادة 

الواقعٌة، إذ ترى أنه ٌوجد بجانب الدولة فاعلون آخرون ٌشاركونها دورها ووظابفها وصنع القرار 

فٌها، كمإسسات المجتمع المدنً والمنظمات ؼٌر الحكومٌة، وهذا ما هو حاصل بالفعل فً عصر 

 .اختبلؾ فً تفسٌر مفهوم القوة وأدواتها والقاسم المشترك بٌن النظرٌتٌن هو القوة مع. العولمة

عدة نتابج ٌعرضها بشًء من التفصٌل فً الخاتمة، ولكن من أهم تلك النتابج  إلىوتوصل الباحث  

تقلٌص دور الدولة على الصعد السٌاسٌة واالقتصادٌة  إلىأن العولمة بآلٌاتها المختلفة أفضت 

، وتراجع مستوى أمنها القومً، وبخاصة فً دول العالم الثالث، بٌنما عززت العولمة األمنٌةو

ومع ذلك تبقى الدولة ضرورة ال ٌمكن االستؽناء . القومً للدول الكبرى فً الشمالواألمن السٌادة 

قرٌة كونٌة  إلىورؼم ضؽط العولمة للزمان والمكان، وتحوٌل العالم . عنها فً وظابؾ عدٌدة

شمال ؼنً  إلىتقسٌم العالم  إلىفإنها أدت . الحدٌثة واإلعبلمعبر التقنٌات ووسابل االتصال صؽٌرة 

وساهمت فً اتساع الهوة بٌن الدول والشعوب واألفراد، وتفاوت الدخل . متقدم وجنوب فقٌر متخلؾ

جان كما أن التقارٌر الصادرة عن منظمات دولٌة متخصصة ول. فٌما بٌنها حتى داخل الدولة ذاتها

دولٌة ُكلّفت بدراسة آثار العولمة، والدراسات واألبحاث، وكذلك تصرٌحات نابب وربٌس البنك 

أن نتابج  إلىكوفً عنان وبطرس ؼالً، كلها تشٌر : المتحدة سابقا مثل لؤلممالدولً وأمناء عامٌن 

وت فً الدخل اآلثار السلبٌة للعولمة كانت مخٌبة لآلمال كارتفاع معدالت الفقر والبطالة والتفا

وذلك خبلفا لما ٌّدعً . اإلنسانوالجرٌمة المنظمة والمرض، وتضاعؾ حاالت االنتهاك لحقوق 

وكذلك ازدادت النزاعات الداخلٌة . تحقٌق االستقرار واالزدهار والتقدم إلىالبعض بؤنها الطرٌق 

ها حاالت انفصال بسبب إثارة العولمة للخصوصٌات الثقافٌة والدٌنٌة والعرقٌة واإلثنٌة، نجم عن

 . وقٌام دول جدٌدة
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خاتمة واستنتاجات، وأربعة فصول، ناقش من خبللها المفاهٌم  إلىوقام الباحث بتقسٌم الرسالة  

واألمن الواردة فً الدراسة من حٌث نشؤتها وتطورها، وهً تدور حول الدولة، والسٌادة،  األساسٌة

ابع واألخٌر فحص النظرٌات السٌاسٌة وقد حاول الباحث فً الفصل الر. القومً، والعولمة

 .والفرضٌة من خبلل اإلجابة على أسبلة البحث الربٌسة المطروحة فً الدراسة

وقد جرت العادة أن ٌشكو الباحث من ندرة المراجع، ولكن فً هذه الدراسة، شكلّت ؼزارة  

ٌّما وأن العأحٌانااألدبٌات حول العولمة المتناقضة،  ولمة ظاهرة مركبة من ، عقبة أمام الباحث، س

وبالمقابل واجه ندرة المراجع العربٌة التً . عدة أبعاد متداخلة، وؼٌر مستقرة مما ٌزٌد البحث تعقٌدا

وٌؤمل الباحث أن ٌستفٌد من هذه . القومً بمفهومه الشامل وانعكاسات العولمة علٌهاألمن تناولت 

مواطنون بمختلؾ شرابحهم ألنهم أصحاب ً والاألمنالدراسة صّناع القرار فً المجالٌن السٌاسً و

 .المصلحة الحقٌقٌة
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 اننظري وانمنهجٍت اإلطار: انفصم األول
 

ومدى تؤثٌر هذه ". العولمة"و " القومًاألمن "تتناول هذه الدراسة معالجة العبلقة بٌن متؽٌرٌن هما 

القومً األمن مفهوم "وانطبلقا من هذا الفهم جاء عنوان الرسالة  .القومًاألمن العبلقة على مفهوم 

القومً ٌرتبط بسٌادة الدولة، أما العولمة فهً ظاهرة كونٌة جدٌدة األمن حٌث أن ". فً ظل العولمة

ؼٌر  أصبحتلها انعكاسات على مختلؾ المجاالت ومن ضمنها انعكاسها على سٌادة الدولة التً 

وأحدثت انقبلبا فً المفاهٌم، وخصوصا . ى التحكم بحدودها واقتصادها وثرواتها وثقافتهاقادرة عل

 . القومً، المرتبط بالسٌادةاألمن مفهوم 

وقد برزت ظاهرة العولمة بقوة فً أعقاب الحرب الباردة وتفكك االتحاد السوفٌتً وتحول النظام  

الدولة  األمرٌكٌةالوالٌات المتحدة  أصبحتإذ . نظام القطب الواحد إلىالعالمً من ثنابً القطبٌة 

العظمى التً تتربع على قمة الهرم الدولً مستؽلة هذا الوضع لفرض قٌمها ومفاهٌمها على الدول 

ما أتاح لها فرصة ؼٌر مسبوقة لحرٌة التحرك فً جمٌع أنحاء العالم حٌث لم ٌعد هنالك . األخرى

تخوض صراعا معها، وبالتالً اتسم النظام الدولً باالستقرار النسبً  أوأٌة دولة ٌمكن أن تنافسها 

 .وانخفاض حدة الصراع

من حٌث المفهوم والجؽرافٌا والمدة الزمنٌة، " ؼٌر المحددة"إن الحرب المفتوحة ضد اإلرهاب  

فبموجبها ٌمكن اعتبار أٌة . توفر أفضل الوسابل، وأضمنها لتحقٌق أهداؾ الوالٌات المتحدة

وذلك . مكان وزمان، عمبل إرهابٌا ٌتوجب القضاء علٌه أيرضة لرؼبات أمرٌكا وسٌاستها، فً معا

ومما تقدم فإن الهدؾ من (. 28-27، 2002سوٌزي وآخرون )لتدعٌم سٌطرتها على شإون العالم 

على العالم  األمرٌكٌةهو فرض الهٌمنة " الحرب على اإلرهاب"استخدام الوالٌات المتحدة لشعار 

 .ما النهاٌة، وقد مضى عقد على هذه الحرب ولم تتوقؾ إلى

وفً ظل الثورة التكنولوجٌة والنظام الدولً القابم على القطبٌة األحادٌة، لم تعد الدولة قادرة على  

عبر الفضابٌات واالنترنت ووسابل االتصال  األجنبٌةحماٌة إقلٌمها من تسلل القٌم واألفكار 

والتحدي األكبر الذي ٌواجه الدول هو التقدم التكنولوجً الهابل فً مجال الصناعة . المختلفة

وهذا ما أفقد الدولة القومٌة قدرتها . العسكرٌة كسبلح الجو والصوارٌخ التً تحمل الرإوس النووٌة
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النظام القابم على القطبٌة األحادٌة قلّص الخٌارات أمام ، وبالتالً فإن األمنٌةعلى حماٌة حدودها 

، فان جذوره القومًاألمن أما مفهوم (.  292، 1989ؾ والحلوة ابركات، الرو)الدولة القومٌة 

، التً أسست 1648عام " وستفالٌا"معاهدة  منتصؾ القرن السابع عشر، حٌن أبرمت إلىتمتد 

المصلحة "وؼالبا ما كانت تستخدم الدول مصطلح . Nation–State))لوالدة الدولة القومٌة 

القٌام بؤي نشاط ذات صلة بالسٌاسة  أوعقد تحالفات،  أوعند إقدامها على شن حرب " القومٌة

 .مبررة أفعالها بحجة الدفاع عن مصالحها القومٌة. الخارجٌة

لوم اإلنسانٌة إال بعد مرتبة بإرة االهتمام بالع إلىالقومً األمن ومن الناحٌة التحلٌلٌة لم ٌرق  

األمن هذا االهتمام كان فً الواقع جزءا من االهتمام بظاهرة أقدم نسبٌا من . الحرب العالمٌة الثانٌة

األمن القول بؤن ظاهرة  إلى الحد الذي دفع البعض إلىالقومً، أال وهً ظاهرة المصلحة القومٌة، 

دمج ( Wolfers)حاول وٌلفرز  وقد. ظاهرة المصلحة القومٌة إطارالقومً قد تطورت فً 

القومٌة األمن فً مصطلح واحد وهو مصلحة " القومًاألمن "و " المصلحة القومٌة"مفهومً 

(National Security Interest( ) 10، 4، 1983المشاط.) 

القومً بمعزل عن طبٌعة النظام الدولً األمن ومن البدٌهً أنه ال ٌمكن البحث فً مفهوم  

. البد من حصر المفهوم فً نطاق الزمان والمكان أي. وخصابصه، والنظام السٌاسً للدولة أٌضا

األمن وكذلك طرأ تؽٌٌر على مكونات . القومً ألنه متؽٌراألمن ولهذا ال ٌوجد تعرٌؾ محدد لمفهوم 

العنصر األساسً المعتمد فً سٌاسة الدول الخارجٌة فبعد أن كانت القوة العسكرٌة . القومً التقلٌدي

برزت . القومً فً ظل نظام توازن القوى وأمنهالتحقٌق أهدافها وطموحاتها والدفاع عن سٌادتها 

ال تقل أهمٌة عن القوة العسكرٌة؛ كالقوتٌن االقتصادٌة، والتقنٌة بعد ثورة االتصال  أخرىعناصر 

 . ضفت مفهوما شامبل لؤلمن القومً ٌنسجم ومعطٌات هذا العصروهذه العناصر الجدٌدة أ. واإلعبلم

خبلل حرب فٌتنام، الذي أورده فً كتابه  األمرٌكًوتعرٌؾ روبرت مكنمارا، وزٌر الدفاع   

أن أمن "، ٌنطبق على هذا المفهوم حٌث ٌقول (The Essence of Security" )األمن جوهر "

بصورة أولٌة فً القوة  أوال ٌكمن فقط ( ألمرٌكٌةاٌقصد الوالٌات المتحدة )هذه الجمهورٌة 

العسكرٌة، ولكنه ٌكمن وبصورة مماثلة فً تنمٌة نماذج مستقرة من النمو االقتصادي والسٌاسً، 

: وكذلك ٌرى فوستر، أن لؤلمن القومً ثبلثة أسس وهً". وفً الدول النامٌة فً العالم أجمع

 ( .9-8، 1983مشاط ال. )االقتصادي، والسٌاسً، والقوة العسكرٌة
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وٌعتقد الباحث أن أوضح وأدق تعرٌؾ لؤلمن القومً ما ورد فً القرآن الكرٌم قبل حوالً ألؾ  

فلٌعبدوا رب هذا البٌت الذي أطعمهم من جوع " وخمسمابة عام؛ بقوله تعالى فً سورة قرٌش

قوة ومن رباط وأعدوا لهم ما استطعتم من : "وفً قوله تعالى. 4,3: اآلٌتان" وآمنهم من خوؾ 

الخٌل ترهبون به عدو هللا وعدوكم وآخرٌن من دونهم ال تعلمونهم هللا ٌعلمهم، وما تنفقوا من شًء 

وهنا المقصود، باختصار توظٌؾ (. 60: األنفال." )فً سبٌل هللا ٌوّؾ إلٌكم وأنتم ال تظلمون

الدعم االقتصادي فً مجال توفٌر  إلىالوسابل القتالٌة التً كانت متوفرة فً ذلك الزمن، باإلضافة 

وما تنفقوا من شًء فً سبٌل "اإلعداد للحرب ضد أعداء اإلسبلم، والمعّبر عنه فً اآلٌة السابقة 

 ."هللا

، فإن هذا التفسٌر ٌنسجم مع مبادئ مورؼنثاو، الواقعٌة حول مفهوم القوة فً أخرىومن ناحٌة  

وهو (. 27، 1985حتً )إظهار القوة  أوالقوة  زٌادة أوإما الحفاظ على القوة : السٌاسة الدولٌة وهو

ما ورد فً اآلٌة الكرٌمة المشار إلٌها من إعداد وزٌادة فً القوة قدر المستطاع، إلرهاب األعداء 

دولة الحفاظ على أمنها  أيوحتى تستطٌع . المعروفٌن للمسلمٌن، وؼٌر المكشوفٌن إال هلل عز وجل

عدوان  أيظٌؾ مواردها لتامٌن سبلمة وأمن الببلد من القومً ومصالحها الوطنٌة، البد من تو

 ( . 86، 1998الطوٌسً )خارجً 

وفً ظل االستقرار الدولً النسبً وتراجع حدة الصراعات الدولٌة، برزت بالمقابل أهمٌة  

والحقٌقة التً توصل إلٌها معهد ستوكهولم الدولً ألبحاث . التهدٌدات الداخلٌة لؤلمن القومً للدول

حدثت على الساحة  1995و 1994، أن جمٌع الصراعات المسلحة الربٌسة بٌن عامً السبلم

وعادة تزداد الصراعات الداخلٌة فً بعض الدول . منها على الساحة الخارجٌة أكثرالداخلٌة الدولٌة 

، 1997جارنم )التً تكون فٌها قبضة الحكومة ضعٌفة، حٌث تكون األوضاع فً حالة من الفوضى 

24 – 25. ) 

ومن البدٌهً أن الهدؾ األول فً السٌاسة الخارجٌة للدولة بصرؾ النظر عن طبٌعة نظامها  

السٌاسً، هو الحفاظ على وجودها وكٌانها وهذا ٌعتبر هدفا أساسٌا لؤلمن القومً، وذلك لمواجهة 

دتها وكانت الدولة تضطر فً سبٌل الدفاع عن أمنها القومً وحماٌة سٌا. التهدٌدات للمصالح القومٌة

الحصول على مساعدات عسكرٌة  أومن وسٌلة كالدخول فً عقد تحالفات  أكثر إلىاإلقلٌمٌة للجوء 
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ؼٌر أن إمكانٌة الدولة فً تحدٌد الوسابل الكفٌلة بحماٌة أمنها القومً . أخرىواقتصادٌة من دول 

 ( .131 – 130، 1993مقلد )وسٌادتها الوطنٌة تتؤثر بطبٌعة النظام الدولً 

فً كتابه الشهٌر  األمرٌكٌةلئلدارة  األسبقالقومً األمن ا إن ما قاله برٌجٌنسكً، مستشار وأخٌر 

ففً "القومً للدولة األمن أبلػ تعبٌر عن مدى انعكاس العولمة على ( The Choice" )االختٌار"

" القومً الشؽل الشاؼلاألمن حماٌة  إلىالحقٌقة الثابتة، والسعً األمن عصر العولمة سٌكون انعدام 

 (. 17، 2004برٌجٌنسكً )

 :انذراست مشكهت
 األخٌرةساهمت العولمة بآلٌاتها ووسابلها المختلفة فً اختراق ٌومً لسٌادة الدول، بحٌث لم تعد  

المحافظة على استقبللها فً شإونها الداخلٌة خاصة  أوقادرة على السٌطرة المطلقة على حدودها، 

وهو ما انعكس أٌضاً على طبٌعة . من النواحً السٌاسٌة واالقتصادٌة، وبالتالً حماٌة أمنها القومً

العبلقات الدولٌة القابمة على المساواة بٌن دول ذات سٌادة، وذلك لطبٌعة العولمة التً ساهمت فً 

صالح تلك التً تحسن استخدام وسابل العولمة المختلفة وتتحكم بآلٌاتها، اختبلل التوازن بٌن الدول ل

إن هذا االختبلل فً العبلقات بٌن الدول نتٌجة العولمة وأثره المتفاوت . السٌاسٌة منها واالقتصادٌة

ضوء التؽٌرات فً العبلقات بٌن  فًالقومً األمن على الدول لم ٌرافقه تفكٌر فً طبٌعة ومفهوم 

استنتاجات وتحلٌبلت مؽلوطة من حٌث طبٌعة  إلىٌجة العولمة، وهو ما ٌإدي بالضرورة الدول نت

من هنا . وأمنهاالقومً من جهة وأثر تلك العبلقة على الدول ومصالحها واألمن العبلقة بٌن العولمة 

 فًتؤتً محاولة الباحث اقتراح مفهوم جدٌد لؤلمن القومً ٌؤخذ بعٌن االعتبار المتؽٌرات الدولٌة 

ما هً : ضوء ما أتت به العولمة من تؽٌٌرات، وذلك من خبلل اإلجابة على التساإالت التالٌة

القومً؟ كٌؾ واألمن المتؽٌرات الدولٌة التً رافقت العولمة؟ ما هً نوع العبلقة بٌن العولمة 

 القومً ولماذا؟األمن ساهمت العولمة فً إعادة صٌاؼة تعرٌؾ 

 :وأهمٍتها انذراست دوافع
ي، األمن إن الدافع األساسً وراء اختٌار الباحث لدراسة هذا الموضوع هو إدراكه ألهمٌة الشؤن  

كونه ٌمس بصفة مباشرة وحٌوٌة منذ القدم وحتى ٌومنا هذا حٌاة الفرد والمجتمع والدولة فً مختلؾ 

الخارجٌة  القومً لعب دورا محورٌا، وما ٌزال، فً توجٌه ورسم السٌاسةاألمن كما أن . المجاالت

القومً فً ظل العولمة، األمن ، فقد الحظ الباحث من خبلل قراءته لواقع أخرىومن ناحٌة . للدول
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ورؼم أهمٌة . القومًاألمن وما تعرضت له سٌادة الدولة من متؽٌرات كبٌرة انعكست على مفهوم 

بدلٌل ندرة األدبٌات هذا الموضوع، لم ٌحظ باالهتمام الكافً من قبل األكادٌمٌٌن والباحثٌن العرب، 

حٌث رّكز معظمهم على أبعاد العولمة االقتصادٌة واالجتماعٌة . العربٌة التً عالجت هذه الظاهرة

 .ياألمن والثقافٌة وأهملوا البعدٌن السٌاسً و

تقدٌم مساهمة أكادٌمٌة جادة لسد النقص القابم فً هذا  إلىولهذا فإن هذه الدراسة تهدؾ أساسا  

النظر فً مصادر التهدٌدات الداخلٌة والخارجٌة بمستوٌاتها المتعددة لؤلمن القومً  وإعادة. المجال

 أوفإذا لم تدرك الدولة مصادر التهدٌد ألمنها القومً، فإنها ال تستطٌع رسم سٌاسة . وسٌادة الدول

وبصفة خاصة، فً . وضع إستراتٌجٌة من أجل مواجهة المخاطر التً قد تنجم عن تلك التهدٌدات

وتداعٌاتها على طبٌعة  2001المتؽٌرات السٌاسٌة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر  ضوء

 .العبلقات الدولٌة

ومن هنا تنبع أهمٌة هذه الدراسة من كونها تحاول سد النقص الموجود فً األدبٌات العربٌة التً  

 .ً ظل العولمةالقومً وتطوراته من مختلؾ جوانبه، وموضوع سٌادة الدول فاألمن تناولت مفهوم 

 :انذراست فرضٍت
ٌحاول الباحث فً دراسته فحص فرضٌة البحث الربٌسٌة ومفادها إن العولمة ساهمت فً إعادة  

حقوق األفراد والجماعات وحرٌاتهم وتلبٌة حاجاتهم  أصبحتالقومً بحٌث األمن تعرٌؾ مفهوم 

وٌؤتً ذلك نتٌجة . من هذا المفهوم للتنمٌة والعدالة االجتماعٌة والمشاركة السٌاسٌة جزءاً ال ٌتجزأ

تراجع سٌادة الدول بسبب العولمة وانعكاساتها على الدول، حٌث أنه لم ٌعد بإمكان الدول المعاصرة 

 . السٌطرة المطلقة على أراضٌها وحدودها ومنع التدخل الخارجً فً شإونها الداخلٌة

 :انذراست حذود
. القومًواألمن وتفسٌر العبلقة بٌن ظاهرة العولمة الموضوعً للدراسة على تحلٌل  اإلطارٌقتصر  

 وأمنهاوتؤثٌر العولمة بؤبعادها االقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة واالجتماعٌة على سٌادة الدولة 

القومً من حٌث نشؤته وتعرٌفاته والمراحل التً مر األمن وتعالج الدراسة أٌضا مفهوم . القومً

 . د لؤلمن القومً فً ظل العولمة والنظام الدولً القابموإعادة دراسة مصادر التهدٌ. بها
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القومً، ٌبدأ منذ نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة وحتى األمن والبعد الزمانً للدراسة المتعلق بمفهوم  

القومً خبلل تلك الفترة، عدة متؽٌرات نجمت عن التحوالت األمن حٌث شهد مفهوم . ٌومنا هذا

وآخرها نظام القطب الواحد الذي جاء مع انتهاء الحرب الباردة . الدولًالكبٌرة فً بنٌة النظام 

وفً تلك المرحلة . وانهٌار المنظومة االشتراكٌة وتفكك اإلتحاد السوفٌتً أحد ركنً النظام الدولً

برزت ظاهرة العولمة، وبالتالً سوؾ تؽطً الدراسة تطورات العولمة منذ تسعٌنٌات القرن 

 .من هذا القرن الماضً والعقد األول

 :انبحث وأسهىب انمنهجٍت
" ظاهرة العولمة"و " القومًاألمن مفهوم "فهم أعمق لطبٌعة العبلقة بٌن  إلىمن أجل التوصل  

قام الباحث باالطبلع على عدد . والمتؽٌرات والمراحل التً مرت بها وتؤثٌر ذلك على سٌادة الدولة

. من المراجع العربٌة واألجنبٌة والدورٌات والمجبلت األكادٌمٌة الموثقة واألبحاث ومواقع االنترنت

إتمرات والندوات والمحاضرات التً عقدت المراجع الثانوٌة ذات الصلة مثل الم إلىباإلضافة 

وكذلك األبحاث والمقاالت الصحفٌة ثم جمع المادة . العولمة أوالقومً األمن لمناقشة موضوع 

وذلك بهدؾ التعرؾ على ما توصل إلٌه الباحثون وعقد . المتعلقة بموضوع البحث من هذه األدبٌات

واقع الحالً، لكً ٌتفادى الباحث األخطاء التً مقارنة نقدٌة تحلٌلٌة بٌن ما ورد فً األدبٌات وال

 . واكتشاؾ الجوانب التً أؼفلتها، حتى ٌعمل على سد تلك الثؽرات. وجدها فً األدبٌات السابقة

ألن التارٌخ ٌعتبر من . وسوؾ ٌستخدم الباحث المنهج التارٌخً فً معالجته لمشكلة البحث 

لتً ٌمكن أن تساعد الباحث فً تفسٌر وتتبع تطورات المصادر المهمة بالنسبة للمعلومات السٌاسٌة ا

الظاهرتٌن منذ نشؤتهما وحتى الفترة الزمنٌة التً تؽطٌها الدراسة، والمتؽٌرات والمإثرات التً 

ومن خبلل . من الظواهر المعاصرة" العولمة"و" القومًاألمن "سٌما وأن ظاهرتً . خضعت لها

ٌستطٌع الباحث فهم الواقع الحالً لهذه العبلقة والتنبإ تفسٌر العبلقة بٌنهما فً مختلؾ المراحل 

وال شك فان . القومً للدول فً عصر العولمةواألمن بمستقبلها ومعرفة مدى انعكاسها على السٌادة 

 . التقدم التكنولوجً ٌّسر على الباحث عملٌة الرجوع للوثابق ذات الصلة

ألن هذه " ظاهرة العولمة"تعلق بـ أما بالنسبة للصعوبات المنهجٌة المحتملة، فهً ت  

الظاهرة برزت حدٌثا بصورتها الحالٌة وفرضت حضورها بقوة على مختلؾ المجاالت السٌاسة 

وال . واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة للدول والمجتمعات، وكذلك فإنها أّثرت على حٌاة األفراد
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وذلك من حٌث تعرٌفها ونشؤتها . تزال تثٌر الجدل والخبلؾ لدى الباحثٌن بٌن مإٌد ومعارض

وترافق ذلك كله مع التحوالت فً . وتفسٌر عملٌاتها المتسارعة والمتداخلة والمعقدة فً ذات الوقت

النظام الدولً التً جرت بعد انتهاء الحرب الباردة وانهٌار االتحاد السوفٌتً وتفككه، وهٌمنة 

قطب الواحد، وتداعٌات ذلك على طبٌعة العبلقة الوالٌات المتحدة فً ظل ما أصبح ٌشار إلٌه نظام ال

وفً ضوء هذا . وانعكاسه على سٌادة الدولة" القومً والعولمةاألمن "بٌن الظاهرتٌن المتؽٌرتٌن 

القومً فً  وأمنهاالواقع المعقد والمتؽٌر للظاهرتٌن تصبح عملٌة استقراء واقع ومستقبل الدولة 

 .صعوبة أكثرعصر العولمة 

 : ٍاسٍتانس اننظرٌاث
قام الباحث باالطبلع على عدد من النظرٌات فً العبلقات الدولٌة من أجل اختٌار نظرٌة ٌستند  

للكشؾ عن مدى " القومً وظاهرة العولمةاألمن مفهوم "إلٌها فً تحلٌل العبلقة بٌن متؽٌرٌن هما 

ات ٌزٌد البحث وال شك فان تعدد النظرٌ. القومً وأمنهاانعكاس هذه العبلقة على سٌادة الدولة 

تعقٌدا، وبخاصة ألن الظاهرتٌن المنوي معالجتهما فً هذه الدراسة من كافة الجوانب متعددة 

 . األبعاد، وؼٌر ثابتة

 أووقد الحظ الباحث أنه ال توجد نظرٌة شاملة ٌمكن االعتماد علٌها فً تفسٌر الظواهر السٌاسٌة،  

وانطبلقا من هذا الفهم لوظٌفة . لدراسةفحص الفرضٌة واإلجابة عن األسبلة المطروحة فً ا

النظرٌات، سوؾ ٌعرض الباحث ألهم المبادئ التً تنطلق منها بعض النظرٌات، دون الخوض فً 

 . أكثر أوالتفاصٌل، وذلك قبل اعتماد نظرٌة معٌنة 

ما دفع . كانت المثالٌة أول نظرٌة ظهرت بعد الحرب العالمٌة األولى وما نجم عنها من كوارث 

دراسة أسباب وجذور تلك الحرب ومن هنا جاءت  إلىإرخٌن والدبلوماسٌٌن الؽربٌٌن للتوجه الم

كٌؾ ٌجب أن ٌتصرؾ السٌاسٌون، ال على "النظرٌة المثالٌة، التً استندت على أساس معرفة 

وقد انطلق المثالٌون من موقؾ الرفض لمجموعة من المبادئ ". أساس كٌؾ ٌتصرؾ هإالء فعبل

كمبدأ توازن القوى، واستخدام القوة فً الشإون الدولٌة، . دة فً العبلقات الدولٌةالتً كانت ساب

االلتزام  إلىوالمعاهدات السرٌة للحلفاء، وقد طرح المثالٌون مبادئ مقابلة تمثلت فً استنادها 

وذلك خبلفا لمواقؾ المدرسة الواقعٌة، التً . بالقانون الدولً، والتركٌز على أهمٌة دور الرأي العام

وبما أن . الحٌلولة دون وقوع الحرب أوٌرى منظروها أن الرأي العام عاجز عن حفظ السبلم، 
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روا ضرورة وجود نظام أصحاب النظرٌة المثالٌة لم ٌحللوا الواقع السٌاسً الدولً كما هو، إذ تصو

، 1993مقلد )دولً مثالً، قابم على حكم القانون والمواثٌق الدولٌة لمعالجة شإون المجتمع الدولً 

وبما أن الباحث ال ٌتفق مع افتراض هإالء بوجود نظام دولً مثالً، فإنه لن ٌعتمد النظرٌة (. 24

 . المثالٌة فً الدراسة

الدولٌة، فإنه ٌنطلق من فكرة مفادها، أن العبلقات بٌن الدول  أما مفهوم توازن القوى فً العبلقات 

وأن هذا الصراع ال تملٌه عوامل االختبلؾ فً المصالح القومٌة . قابمة على الصراع من أجل القوة

للدول فحسب، وإنما ٌنبع من محاولة كل دولة زٌادة قوتها القومٌة على حساب ؼٌرها من الدول، 

سباق التسلح، الذي كان سببا ربٌسا وراء االختبلل المستمر فً توازن  ىإلوذلك من خبلل اللجوء 

 إلى أحٌاناوأدى . وفقدان الثقة بٌن الدولواألمن وأسهم فً تعمٌق الشعور بعدم االستقرار . القوى

 (. 276، 1993مقلد )نشوب الحروب بٌن الدول 

وساهم فً الحفاظ على . مع الدولًومع ذلك فإن نظام توازن القوى أبقى على تعدد الدول فً المجت 

استقبللها السٌاسً وحماٌة أمنها القومً، وحال دون تمكٌن إنفراد دولة واحدة من فرض هٌمنتها 

ولكنه فً الوقت نفسه، لم ٌوفر أٌة ضمانات فعالة لصٌانة السلم الدولً، ألن الدول . على العالم

اإلقلٌمٌة، وما ٌرتبط بها من  أوالقومٌة  األزمات الدولٌة من وجهة نظر مصالحها إلىكانت تنظر 

 (. 79-77، 1993مقلد )مصالح المجتمع الدولً 

الذي تحقق " توازن الرعب"مبدأ  إلىتحول منذ الحرب العالمٌة الثانٌة " توازن القوى"ؼٌر أن مبدأ  

. النوويللسبلح " الوالٌات المتحدة واالتحاد السوفٌتً"نتٌجة المتبلك ركنً نظام ثنابً القطبٌة 

ومنذ ذلك التارٌخ لم تحصل مواجهة . واستخدامه من قبل الوالٌات المتحدة فً هورٌشٌما و نجازاكً

تفكك  إلى، التً أدت "الحرب الباردة"ما كان ٌعرؾ بـ  إلىإذ تحول الصراع . عسكرٌة بٌن القطبٌن

ً لصالح الوالٌات االتحاد السوفٌتً وانهٌار المنظومة االشتراكٌة، واختبلل فً التوازن الدول

 . المتحدة، وما زال قابما فً ظل نظام القطب الواحد

فً السٌاسة الدولٌة، إال أن الباحث ال " توازن القوى"وعلى الرؼم من أهمٌة الدور الذي لعبه نظام  

ٌستطٌع االعتماد على هذا المبدأ فً التحلٌل؛ ألنه ال ٌشكل نظرٌة علمٌة شاملة، بل هو عبارة عن 

فمن ناحٌة نظرٌة ٌساعد فً الحفاظ على السبلم وعلى كٌانات الدول . متناقضة أحٌانابدو أفكار ت

تقسٌم الدول األقل أهمٌة  أوالحرب  إلىؼٌر أنه فً التطبٌق ٌإدي، فً بعض األحٌان، . األعضاء
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ٌرى أن نظام توازن القوى، لم .أما مورؼنثاو، . مثل تقسٌم بولونٌا فً أواخر القرن الثامن عشر

وبالتالً فإن هذا النظام، من وجهة نظره، ؼٌر . ٌتمكن من الحفاظ على استقبلل عدد من الدول

كما أن نظام توازن القوى ؼٌر (. 33-32، 1995دورتً وبالتسؽراد )محدد المعنى وؼٌر واقعً 

 . كون هذا النظام متحوال وؼٌر مستقر إلىقادر على تفسٌر سلوك الدول على نحو شامل، باإلضافة 

إذ حظٌت هذه المبادئ على اهتمام معظم مورغنثاو ثم ٌعرض الباحث ألهم المبادئ التً طرحها  

النظرٌات السٌاسة تعبٌرا عن الواقع  أكثروالحقٌقة أن الواقعٌة من . الباحثٌن فً العبلقات الدولٌة

وحسبما جاء فً . الدولً الذي تحكمه المصلحة والقوة، وهما الركٌزتان األساسٌتان للنظرٌة الواقعٌة

، فان 1948عام ( Politics Among Nations) األمم، الشهٌر، السٌاسة بٌن مورغنثاوكتاب 

(. 28-26، 1985حتً )القوة هً المحرك الربٌسً للسٌاسة الدولٌة، لتحقٌق مصالح الدول 

تحلٌل وانطبلقا من هذا الفهم لدور عنصري القوة والمصلحة، ٌستطٌع الباحث االعتماد على ذلك فً 

 .القومً وتفسٌر عبلقته بظاهرة العولمةاألمن مفهوم 

منظري الواقعٌة  أكثروربما ٌكون، مورؼنثاو، فً المبادئ التً تقدم بها حول النظرٌة الواقعٌة،  

فٌقول إن القابد السٌاسً ٌفكر وٌتصرؾ طبقا للمصلحة التً هً القوة، وهذا . وضوحا وصراحة

واقعٌة مورؼنثاو، الذي ٌفترض صراعا مستمرا وتهدٌدا مستمرا  المفهوم ٌعتبر نقطة مركزٌة فً

بالحرب، التً ٌساهم العمل الدبلوماسً فً تقلٌل احتماالتها، من خبلل التسوٌة المستمرة للمصالح 

علً الجرباوي بؤن أطروحة مورؼنثاو .وٌرى د(. 69،  1995دورتً وبالستؽراد )المتعارضة 

أن القوة تشكل األساس الذي تتمحور حوله العبلقات : "هً" ن األممالسٌاسة بٌ"الربٌسٌة فً كتابه 

 (. 67، 2007الجرباوي " )الناظمة بٌن الدول

أن أهمٌة عنصر القوة تراجعت خبلل الفترة التً ساد فٌها نظام توازن القوى  إلى اإلشارةوتجدر  

 أي" واإلتحاد السوفٌتًالوالٌات المتحدة "وبخاصة عندما تحقق نظام توازن الرعب بٌن القطبٌن 

ومع نهاٌة الحرب الباردة فً مطلع تسعٌنٌات القرن الماضً، وتفكك . حصل تكافإ فً القوة بٌنهما

أحادي  إلىاالتحاد السوفٌتً وانهٌار المنظومة االشتراكٌة، تحول النظام الدولً من ثنابً القطبٌة 

وازن القوى التقلٌدي والنووي، وؼاب القطبٌة بزعامة الوالٌات المتحدة، وبالتالً انهار عامل ت

معهما العامل األٌدٌولوجً من بٌبة العبلقات الدولٌة بعد أن كان ٌشكل عنوانا للصراع بٌن 

وقد ساهم هذا الوضع فً استعادة عنصر القوة لدوره فً رسم . المعسكرٌن الرأسمالً واالشتراكً
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موّجه للسٌاسة الخارجٌة للدول، ولكن معالم السٌاسة الدولٌة، وتحقٌقه مصالح الدول، وأصبح ال

 . بوسابل جدٌدة

ومن البدٌهً أن الهدؾ األول فً السٌاسة الخارجٌة ألٌة دولة بؽض النظر عن طبٌعة نظامها  

القومً بالنسبة األمن فهذا ٌعتبر هدفا أساسٌا فً سٌاسة . السٌاسً، هو الحفاظ على وجودها وكٌانها

ألن المتتبع لتطورات السٌاسة الدولٌة ٌبلحظ أن (. 131-130، 1993مقلد )للدولة القومٌة 

ظلت " القوة والمصلحة" وأهمهاالتً وصفها مورؼنثاو، للنظرٌة الواقعٌة  األساسٌةالمرتكزات 

المستقبل رؼم  إلىالمحرك الربٌسً لسٌاسة الدول الخارجٌة فً الماضً والحاضر وسٌمتد تؤثٌرها 

علً الجرباوي فً بحث . ذلك د إلىالتحوالت والمتؽٌرات التً واكبت كل حقبة سٌاسٌة وقد أشار 

 األساسٌة، لم ٌكن مورؼنثاو، ٌضع الخطوط  -األممالسٌاسة بٌن  -فً ذلك الكتاب : "... له حٌث قال

قادمة، ابتدأت معالمها  للنظرٌة الواقعٌة فً علم السٌاسة فحسب، وإنما كان ٌإّصل لحقبة سٌاسٌة

 (. 68، 2007الجرباوي " )تنجلً بوضوح بعد نصؾ قرن

العبلقات الدولٌة على أنها صراع مستمر نحو زٌادة قوة  إلىوهكذا فإن المدرسة الواقعٌة تنظر  

إستراتٌجٌتها، بصرؾ النظر عن التؤثٌرات التً  أوالدولة، واستؽبللها بالكٌفٌة التً تملٌها مصالحها 

أن القابد السٌاسً ٌفكر وٌتصرؾ طبقا  أي(. 19، 1993مقلد )ها فً مصالح الدول األخرى تترك

ألن . ومورؼنثاو، ٌرفض تطبٌق المبادئ األخبلقٌة على سلوك الدول. للمصلحة التً تعنً القوة

الدولة فً سعٌها لتحقٌق مصلحتها القومٌة، تكون محكومة بقٌم تختلؾ عن قٌم األفراد فً عبلقاتهم 

بل ان . أن النتابج السٌاسٌة، هً فً الحقٌقة، معٌار الحكم ألٌة سٌاسة تتخذها دولة ما أي. لشخصٌةا

الخلط بٌن القٌم الضرورٌة وقٌم الدولة، ٌعنً وضع األساس لكارثة قومٌة، ألن المسإولٌة األولى 

 (. 70، 1995دورتً وبالتسؽراد )لرجل الدولة هً الحفاظ على بقاء الدولة 

بة لصراعات القوى، حسب مورؼنثاو، فان الدول تنتهج سٌاسات تستهدؾ الحفاظ على وبالنس 

ومن وجهة نظره فإن السٌاسات . تحقٌق الشهرة والنفوذ أوتحقٌق توسع امبرٌالً،  أوالوضع القابم، 

سٌاسة تسعى للحفاظ على القوة، وسٌاسة تسعى لزٌادة القوة، : الدولٌة والمحلٌة لٌست إال ثبلث

واالمبرٌالٌة عند مورؼنثاو، هً البدٌل الربٌسً المتاح (. عرض عضبلت)تتظاهر بالقوة  وسٌاسة

 أووهً سٌاسة تستهدؾ قلب الوضع القابم، والقٌام بمراجعة عبلقات القوى بٌن دولتٌن . أمام الدول

نة هٌم أوإقامة إمبراطورٌة قارٌة  أوتحقٌق تفوق محلً : وتتضمن أهداؾ القوى االمبرٌالٌة. أكثر
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حتى . أخرىلهزٌمة وضعؾ دول  أوعالمٌة والدول تتبنى السٌاسة االمبرٌالٌة كنتٌجة لبلنتصار 

 . الهٌمنة العالمٌة إلىمبادئ النظرٌة الواقعٌة حسب مورؼنثاو تشٌر 

. الوسابل االقتصادٌة والثقافٌة أوالقوة العسكرٌة  إلىولتحقٌق األهداؾ االمبرٌالٌة، فان الدول تلجؤ  

وإذا لم تتمكن دولة معٌنة . الؽزو العسكري أقدم األشكال وأوضحها فً السلوك االمبرٌالًوٌعتبر 

وبمعنى . تحقٌق سٌطرة عسكرٌة على شعب آخر، ربما تسعى بدال من ذلك للسٌطرة االقتصادٌة فقط

لً، آخر فإن اإلمكانات المختلفة المتوفرة لدى الدولة، تلعب دورا مهما فً تحدٌد نتٌجة الصراع الدو

 . وبالتالً قدرة الدولة فً التؤثٌر على سلوك اآلخرٌن

ولكً تضمن الدولة بقاءها، علٌها أن تجعل هدفها األول فً سٌاساتها الخارجٌة، هو الحفاظ على  

ألن القوة فً معناها األخٌر، تعنً القدرة على خوض ؼمار الحرب، لذا . زٌادة هذه القوة أوقوتها 

درجة أن  إلىفمصالح الدول متضاربة . ى أهمٌة بناء المإسسات العسكرٌةفان الدول تإكد دابما عل

 (. 72-59، 1995دورتً وبالتسؽراد )بعضها ٌقود للحرب 

النظرٌات قدرة على تحلٌل  أكثروعلى الرؼم من اعتبار النظرٌة الواقعٌة لدى معظم الباحثٌن، من  

ال أننا فً الوقت ذاته، ال نستطٌع استخدام الواقع الدولً الذي ٌحركه، بشكل أساسً، عامل القوة، إ

القوة وحدها التً مرت بتؽٌرات عدٌدة؛ كؤداة لتحلٌل كافة الظواهر المعقدة فً السٌاسة الدولٌة، 

تإثر فً السلوك  أخرىجانب عنصر القوة، توجد قٌم وعوامل  إلىف. القومًواألمن كالعولمة 

ن الدولً، كما هو حادث فً كثٌر من التنظٌمات السٌاسً الخارجً للدول، مثل الرؼبة فً التعاو

فهنالك أٌضا النزاعات االندماجٌة فً السٌاسة الدولٌة، مثلما هو الحال فً ؼرب . الدولٌة واإلقلٌمٌة

وهذه التجمعات والتنظٌمات تبنى على أفكار وقٌم أبعد ما تكون عن نظرٌة سٌاسات القوى . أوروبا

 (. 22، 1993مقلد )المذكورة 

بالنسبة للمرتكز الثانً فً النظرٌة الواقعٌة، وهو االتجاه الواقعً فً العبلقات الدولٌة، من  أما 

على أنها المحرك الربٌسً مع عنصر القوة، التجاهات الدول " المصلحة القومٌة" إلىحٌث النظر 

 أخبلقٌةمبادئ االلتزام بؤٌة  إلىفً عبلقاتها الخارجٌة، وأن اعتبارات المصلحة القومٌة تنفً الحاجة 

أن . قٌم فً العبلقات الدولٌة، حتى ال تشكل قٌودا على حرٌة الدول فً الدفاع عن هذه المصالح أو

، ألنه ٌنزع أخبلقٌةهذا االتجاه الواقعً ٌعبر فً رأي العدٌد من الباحثٌن عن نزعة مٌكافٌللٌة، ال 

 . ؼٌر المشروعةمن سلوك الدول كل الضوابط التً ٌمكن أن تشكل رادعا لتصرفاتها 



12 
 

 

، ٌعتبر مفهوم المصلحة القومٌة متؽٌر ربٌسً، إذ ال ٌمكن دراسة السٌاسة أخرىومن ناحٌة  

الخارجٌة بمعزل عن هذا المتؽٌر، ؼٌر أنه من الصعب إعطاء معنى عملً لهذا المفهوم، فكل قابد 

ة القرار هو نظام ولكن صناع. سٌاسً ٌعطٌه معنى مؽاٌرا، فهو ٌفسر المفهوم طبقا لثقافته وقٌمه

مفتوح الستٌعاب كل المتؽٌرات، وفً هذه النقطة ٌقول ستانً هوفمان، أن مفهوم المصلحة القومٌة 

ؼٌر أنه . له داللة فً فترة االستقرار، حٌث تتصارع األطراؾ على أهداؾ محددة وبوسابل محددة

وال . ابعة لهذا الهدؾعندما ٌتعرض وجود الدولة ذاتها للخطر، فإن كل األهداؾ األخرى تصبح ت

شك أن بعض المفاهٌم السٌاسٌة الواردة فً النظرٌة الواقعٌة ال تتصل بالنظام الدولً المعاصر 

 (. 96-95، 1995دورتً وبالتسؽراد )

أما النظرٌة اللٌبرالٌة، وفً معرض تحلٌلها للسٌاسة الخارجٌة للدول، ترى أن النظم الدٌمقراطٌة  

حل منازعاتها الدولٌة  إلىمٌبل  أكثركؤداة للسٌاسة الخارجٌة، وأنها . الحرب إلىأقل مٌبل فً اللجوء 

وٌتفق أصحاب النظرٌة اللٌبرالٌة على ضرورة تؽٌٌر البنٌة (. 416، 2002سلٌم )بالطرق السلمٌة 

فقد وافق . السٌاسٌة للدولة حتى ٌتم تؽٌٌر فً العبلقات الدولٌة، لكنهم اختلفوا فً كٌفٌة تحقٌق ذلك

على استخدام القوة فً العبلقات الدولٌة، وذلك عند الحاجة الماسة ضد " كوبون وبراٌت"من  كل

بٌنما ٌإٌد بابن ومازمنً ووٌلون، مبدأ التدخل الخارجً إلقامة نظم . الدول التً تهدد الدٌمقراطٌة

ن هذا دٌمقراطٌة، مثلما جرى فً كل من العراق وأفؽانستان، إال أن أصحاب التٌار األول ٌرفضو

 (. 315-314، 1985حتً )المبدأ 

بحٌث أن . ولذلك فإن النظرٌة اللٌبرالٌة نادت بمبدأ الفصل بٌن المجتمع المدنً والمجتمع السٌاسً 

. المإسسات تتجاوز الدولة، وذلك بهدؾ استبعاد قطاع كبٌر من النشاط االجتماعً خارج الدولة

على نحو ٌكفل نمو مجتمع مدنً . المجتمع المدنً بمعنى أن تكون سلطة الدولة مقٌدة باحترام حقوق

وحسب هذه النظرٌة فان الدٌمقراطٌة تتحقق فً مقاومة المواطنٌن . ٌشكل قٌدا على الدولة الشمولٌة

أن الدٌمقراطٌة السٌاسٌة حسب المفهوم اللٌبرالً؛ إنما هً وسٌلة تحد من نشاط أداة  أي. للسلطة

 . الحكم

رالٌة، ٌتناقض مع مبادئ المدرسة الواقعٌة التً ترى أن الدولة هً الفاعل وما تطرحه النظرٌة اللٌب 

كمإسسات . بٌنما فً ظل اللٌبرالٌة ٌوجد فاعلون آخرون ٌشاركون الدولة فً صنع القرار. الوحٌد

عبلوة على أن البعد . المجتمع المدنً والمإسسات الدولٌة التً أصبح دورها ٌتجاوز الدولة
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إذ باتت ؼٌر . القومً وأمنهااللٌبرالٌة، كان له تؤثٌر واضح على سٌادة الدولة  االقتصادي للنظرٌة

وخصوصا بعد أن اخترقت العولمة الحدود . قادرة فً ظل العولمة على التحكم باقتصادها وثروتها

ومن جانب آخر، اضطرت الدولة للتعاون والتبادل مع باقً الدول فً . السٌاسٌة والجؽرافٌة للدول

الذي . ومن الواضح أن المفاهٌم اللٌبرالٌة شكلت األساس النظري للنظام الرأسمالً. جالهذا الم

 . ٌوجه عملٌات العولمة فً مختلؾ المٌادٌن

توازن القوى "ومن خبلل العرض الذي قدمه الباحث ، ألهم المرتكزات التً تستند إلٌها نظرٌات  

نبلحظ أن عنصر القوة، بصفة عامة ٌشكل القاسم المشترك فٌما بٌنها، وإن " والواقعٌة واللٌبرالٌة 

ستخدامه فً مفهوم القوة من حٌث مكوناته وأدواته وأبعاده وأهدافه ومبررات ا إلىتباٌنت النظرة 

 . تحقٌق مصالح الدول وحماٌة أمنها القومً وسٌادتها

وعلى الرؼم من كل المبلحظات واالنتقادات التً وجهت للنظرٌة الواقعٌة، إال أنها من وجهة نظر  

ولذلك فإن الباحث سٌعتمدها . اتصاال بالواقع الدولً وطبٌعة العبلقات بٌن الدول كثرالباحث تبقى األ

وتؤثٌر تلك العبلقة على سٌادة " القومً والعولمةاألمن "العبلقة بٌن المتؽٌرٌن  فً فهم وتفسٌر

استخدام مبادئ النظرٌة اللٌبرالٌة لفهم ظاهرة العولمة واختراقها لسٌادة الدول  إلىباإلضافة . الدول

القابم الذي صلة بالنظام الدولً  أكثرالقومً، فالنظرٌة اللٌبرالٌة األمن وبالتالً التؤثٌر على مفهوم 

 . ٌقود عملٌات العولمة

وأخٌرا، ٌرى الباحث أن الدولة، وبالرؼم من كل المتؽٌرات السٌاسٌة التً انعكست على دورها فً  

فهً ال تزال تمتلك عناصر القوة . السٌاسة الدولٌة، إال أنها ظلت الفاعل األقوى فً النظام الدولً

وبالتالً فهً القادرة على خوض الحروب، . وناالمختلفة، وتحتكر استعمال العنؾ المشرع قان

بمعنى أنه ال ٌوجد اعتبار للمبادئ . وإقامة تحالفات دولٌة، بهدؾ فرض الهٌمنة بشتى السبل

فالهدؾ األساسً للدولة، هو تحقٌق مصالحها، . واألخبلق وهذا ٌتناقض مع المدرسة المثالٌة

فهذا المنهج . النظر عن نظامها السٌاسً تهدٌد محتمل، بؽض أيوالحفاظ على أمنها القومً من 

الواقعً هو ما ٌجري تطبٌقه فً السٌاسة الدولٌة، وعلى وجه الخصوص، من قبل الدول الكبرى 

 (. 7-6، 2002سلٌم ) األمرٌكٌةوعلى رأسها الوالٌات المتحدة 
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 ظاهرة انعىنمت: انفصم انثانً
 

قبل الشروع فً استعراض مجموعة من المفاهٌم والتعرٌفات المختلفة لظاهرة العولمة، وإخضاعها  

صٌاؼة  أوباحث القٌام بتحدٌد المفهوم  أيأنه من الصعب على  إلىللنقاش، ال بد من اإلشارة 

وذلك نظرا لكون العولمة تمثل ظاهرة كونٌة حدٌثة، وصفت بؤنها . تعرٌؾ دقٌق وشامل للعولمة

ذات أبعاد متعددة ومتداخلة، اقتصادٌة وسٌاسٌة وثقافٌة واجتماعٌة، وهً ظاهرة  أيمعقدة ومركبة، 

أنها ؼٌر ثابتة، وبالتالً  أي. ؼٌر مستقرة ومتسارعة، وتكشؾ بٌن فترة وأخرى عن وجه جدٌد لها

تمكنت من ال ٌستطٌع الباحث مبلحظتها ورصد آثارها فً كافة االتجاهات والمجاالت الواسعة التً 

 . اختراقها

قضاٌا عالمٌة جدٌدة  إلىولم تقتصر أبعاد العولمة على المجاالت التقلٌدٌة المعروفة، بل تعدتها  

البٌبة، : تشمل عدة حقول تإثر على األرض واإلنسان، وهً ُتطرح ألول مرة فً ظل العولمة، مثل

ولؤلسباب آنفة الذكر، . وؼٌرها وطبقة األوزون، والصحة والتعلٌم، وانتشار أسلحة الدمار الشامل

 إلىفكل باحث ٌنظر . ٌبدو من الطبٌعً أن ٌتفاوت فهم الباحثٌن لظاهرة العولمة ومضامٌنها المتعددة

 أوحسب موقفه منها، قبوال  أوتخصصه األكادٌمً،  أوٌدولوجً، العولمة، انطبلقا من انحٌازه األ

 . فٌما بٌن الموقفٌن أورفضا، 

هو واحد من ثبلثة اصطبلحات عربٌة، جرى طرحها " العولمة"، فان مصطلح أما من حٌث اللؽة 

". الكونٌة"و " الكوكبة"والمصطلحان اآلخران هما " Globalization"ترجمة للكلمة االنجلٌزٌة 

وٌعنً الكرة األرضٌة، والمصطلحات " Globe"والمصطلح االنجلٌزي مشتق من جذر التٌنً هو 

 (. 25-24، 2002الحدٌثً )دامها من قبل عدد من الباحثٌن العرب العربٌة الثبلث ٌجري استخ

وٌفسر محمد جابر العابدي، معنى العولمة اللؽوي بقوله أنها تعمٌم الشًء وتوسٌع دابرته لٌشمل  

، (الجٌوبولٌتٌك)وهً تعنً اآلن، فً المجال السٌاسً منظورا إلٌه من زاوٌة الجؽرافٌا . العالم كله

نمط حضاري ٌخص بلد بعٌنه، هو الوالٌات المتحدة بالذات، على بلدان العالم العمل على تعمٌم 

للنظام الرأسمالً، بل إنها، أٌضا " التلقابً"لٌست العولمة مجرد آلٌة من آلٌات التطور  .أجمع

وبعبارة أخرى، فالعولمة، إلى جانب أنها تعكس . وبالدرجة األولى دعوى إلى تبنً نموذج معٌن
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من مظاهر التطور الحضاري الذي ٌشهده عصرنا، هً أٌضا أٌدٌولوجٌا تعبر مظهرا أساسٌا 

  (.300 ،2000 الجابري) "وأمركتهبصورة مباشرة، عن إرادة الهٌمنة على العالم 

، وجاءت ترجمته فً قاموس  Global-Villageوقد شاع فً اآلونة األخٌرة استخدام مصطلح  

." لم باعتباره مجتمعا واحدا اختصرت التكنولوجٌا مسافاتهالعا: "كالتالً 2008المورد الحدٌث عام 

والعولمة كمصطلح لم ٌكن له وجود . قرٌة كونٌة واحدة إلىوهو احد أهداؾ العولمة بتحوٌل العالم 

أكسفورد للكلمات االنجلٌزٌة الجدٌدة للمرة  فقد أشار قاموس. قبل عقد الثمانٌنات من القرن العشرٌن

، واصفا إٌاها بؤنها من الكلمات الجدٌدة التً برزت خبلل 1991العولمة عام  إلىاألولى 

تعتبر من المصطلحات الجدٌدة فً القاموس السٌاسً " العولمة"ومن ناحٌة أخرى فان . التسعٌنٌات

. الكون، ومن هنا ٌطلق علٌها بعض الباحثٌن الكونٌة أي" العالم"واالقتصادي، وهً مشتقة من 

ومع أن مفهوم النظام العالمً الجدٌد ٌشٌر، بشكل . وحٌد العالم فً إطار جدٌدوالمقصود هو ت

، إال أن هذا المصطلح، أصبح فً عصرنا " نظام أحادي القطبٌة"النظام السٌاسً وهو  إلىخاص، 

الحاضر ٌشمل السٌاسة واالقتصاد والثقافة واالجتماع والتربٌة واألعراؾ والتقالٌد والسلوك أٌضا، 

 (. 208-153 ،2000أمٌن )شمل كل مناحً الحٌاة أي انه ٌ

 :وانتعرٌف انمفهىو
نظرا لتعذر حصر مفاهٌم وتعرٌفات العولمة، ولكون عملٌات ظاهرة العولمة بحد ذاتها متسارعة  

تعدد  إلىوؼٌر مستقرة، وأبعادها متداخلة ومندمجة بصورة ٌصعب الفصل فٌما بٌنها، باإلضافة 

ولهذا وبعد إّطبلع الباحث على عدد كبٌر من المفاهٌم . المواقؾ إزاءها، وهذا ما ٌزٌد المسؤلة تعقٌدا

نظام عالمً : ، ٌمكنه القول أن العولمة تعنً من ناحٌة واقعٌة ما ٌلًأحٌاناوالتعرٌفات المتباٌنة، 

فراد والثقافات والقناعات رأسمالً جدٌد، ٌعمل على إعادة صٌاؼة وتشكٌل الدول والمجتمعات واأل

والمفاهٌم والقٌم على جمٌع المستوٌات، من خبلل سٌطرة هذا النظام على المإسسات الدولٌة 

واالقتصادٌة والمالٌة والتجارٌة والشركات متعددة الجنسٌة، واحتكاره ألدوات التكنولوجٌا الحدٌثة 

الباحثٌن أن جوهر العولمة هو وفً الوقت الذي ٌعتبر فٌه معظم . ووسابل اإلعبلم المتطورة

 . االقتصادٌة للعولمة األدواتاالقتصاد، ٌرى الباحث أن السٌاسات العالمٌة هً التً توّجه 
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وأخٌرا، ٌمكن القول بؤن كل ما ٌتعلق بظاهرة العولمة من كافة جوانبها، سٌبقى مثارا للجدل  

فالعولمة، كما ٌقال، مفتوحة . والتباٌن فً الرإى، طالما أن مفهوم العولمة نفسه موضوع خبلؾ

 . على كل الفضاءات واالحتماالت

 :انعىنمت نشأة
من المصطلحات الجدٌدة فً القاموس السٌاسً واالقتصادي، ؼٌر أنها " العولمة"ورؼم اعتبار  

آخر، فلكل عصر عولمته الخاصة به، وبهذا  إلىموجودة منذ القدم، بؤشكال تختلؾ من عصر 

جرباوي، تعرٌفا عاما ومختصرا ومبسطا أٌضا، وٌصلح تطبٌقه فً كل علً ال.المعنى طرح د

العصور وهو أن العولمة هً انتشار ألسس ومفاهٌم الحضارة الرابدة فً وقتها، وهذه الحضارة 

تفرض مفاهٌمها على كل ما هو موجود فً تلك الحقبة، وتصبح هذه المفاهٌم هً المعٌار الذي ٌتم 

  1.فً ضوبه تقٌٌم أداء الدول

ولم ٌقتصر التناقض حول مفهوم العولمة وتعرٌفها وأبعادها فحسب، بل هنالك تباٌن أٌضا، فٌما  

وحتى هإالء فإنهم ٌختلفون . ٌتعلق بتارٌخ نشؤتها، وهذا ناجم عن حجم وسرعة اختراقاتها المتنوعة

تسعٌنٌات القرن  إلىاألربعٌنٌات ولٌس  إلىاٌضا فً تارٌخ بداٌتها، فمنهم من ٌرجع هذه الظاهرة 

، ٌمثل بداٌة العولمة المعاصرة، الذي تم مشروع مارشال األمرٌكًأن  إلىالعشرٌن، مستندا فً ذلك 

عمار أوروبا الؽربٌة، وتنظٌم إإعادة : انجازه بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، وكان له عدة أهداؾ منها

الدولً وصندوق النقد الدولً، اللذٌن  العبلقات النقدٌة وأسعار الصرؾ، وقد تمثل ذلك بإنشاء البنك

اتحادات "أو " تبادل حر"بعدها تم إقامة مناطق . ٌلعبان حتى الٌوم دورا مهما فً االقتصاد العالمً

 . وؼٌرها، بهدؾ تنظٌم العبلقات االقتصادٌة الدولٌة" جمركٌة

الربٌس السوفٌتً  م، هو بداٌة العولمة الكونٌة، حٌن أعلن1985وبعض الباحثٌن ٌعتبرون أن عام  

عن انهٌار  عبلن، التً كانت بمثابة اإل"البروستروٌكا"األسبق مٌخابٌل ؼورباتشوؾ، عن ثورة 

، جرت عدة أحداث 1991-1985ومنذ عام . االتحاد السوفٌتً سٌاسٌا واقتصادٌا، كٌانا ونفوذا

برلٌن، ثم حرب  هدم حابط: البروستروٌكا، وهً إعبلن إلىمهمة على الساحة الدولٌة، باإلضافة 

انتهاء الحرب  إلىالخلٌج الثانٌة، وانهٌار االتحاد السوفٌتً مع المنظومة االشتراكٌة، مما أدى 

وهذه األحداث هٌؤت الظرؾ المواتً لتتبوأ الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مكان . الباردة بٌن القطبٌن

                                                           
1
 . 2004 عام بٌرزٌت جامعة فً الجرباوي علً. د ألقاها محاضرة من للباحث شخصٌة مبلحظات 
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دي والعسكري والحضاري على الصدارة فً العالم، حٌث تمكنت من بسط نفوذها السٌاسً واالقتصا

العالم، وتولً مركز القٌادة الواحدة والمطلقة فً إدارة شإون العالم بكل مناحٌها وأبعادها، وقد 

 إلىعملت الوالٌات المتحدة على اتحاد المإسسات المختلفة لتحوٌل العولمة من إطارها اإلقلٌمً 

، وهو أول تنظٌم تجاري دولً، 1995عام  "مثل المنظمة العالمٌة للتجارة"إطارها الكونً الشامل، 

عن إنشابها بمثابة وضع حجر األساس فً بناء صرح العولمة الكونٌة، وتؤكٌدا  عبلنوقد كان اإل

أبو )على انجاح الوالٌات المتحدة فً سعٌها من اجل انفتاح األسواق الدولٌة بعضها على بعض 

 (. 20-16، 1998زعرور 

لمة لٌست ظاهرة حدٌثة، وإنما هً موجودة منذ القدم، ولكن بؤشكال وأخٌرا، ٌرى الباحث أن العو 

 األمرٌكٌةؼٌر ان فكرة العولمة . أنها صورة جدٌدة لظاهرة قدٌمة أيوأسالٌب وأدوات مختلفة 

المعاصرة، بدأت منذ أن أعلن الربٌس األمرٌكً وٌدرو وٌلسون، نقاطه األربعة عشر التً طرحها 

ومن أهم النقاط، على سبٌل المثال، التً تشٌر . 1918/ 8/1بتارٌخ  فً خطاب له أمام الكونؽرس

  2:مفهوم العولمة هً إلى

إلؽاء الحواجز االقتصادٌة بقدر اإلمكان وإٌجاد مساواة بٌن الدول المتعاونة فً المحافظة على .1

 . السبلم

رب، إال ما ٌنص علٌه تؤمٌن حرٌة المبلحة فً البحار خارج المٌاه اإلقلٌمٌة فً زمن السلم والح. 2

 . االتفاق الدولً خبلفا لذلك

تقوم العبلقات الدولٌة على مواثٌق أو اتفاقٌات سبلم عامة وتكون المعاهدات الدولٌة علنٌة وؼٌر . 3

 ". نشر المعلومات" أيسرٌة 

ضمان سٌادة األجزاء التركٌة وإعطاء الشعوب األخرى ؼٌر التركٌة التً تخضع لها حق تقرٌر . 4

 ". إثارة النزاعات الداخلٌة" أيصٌر، وحرٌة المرور فً المضابق لجمٌع السفن بضمان دولً الم

ولكن الحقٌقة التً ال ٌختلؾ علٌها اثنان أن ظاهرة العولمة تجلت بهذه القوة مع نهاٌة الحرب  

المتحدة  أحادي القطبٌة بقٌادة الوالٌات إلىالباردة، وتفكك النظام السوفٌتً، وتحول النظام الدولً 

                                                           
 :متوفرة على الرابط التالًوٌلسون األربعة عشر الربٌس االمرٌكً األسبق وٌدرو مبادئ   2

topic-dreams.yoo7.com/t1053-http://w 

http://w-dreams.yoo7.com/t1053-topic


18 
 

 

وفً ضوء هذا التناقض حول نشؤة ظاهرة العولمة، وٌمكننا القول أن العولمة التً شهدها . األمرٌكٌة

التارٌخ البشري، مرت فً مراحل مرتبطة بسلسلة من الحضارات، وكل منها كان ٌؤخذ المعارؾ 

 . من الحضارة التً سبقتها وٌبنً علٌها

 :انعىنمت من انمىقف
بما أن مفهوم العولمة ذاته ال ٌزال ٌكتنفه الؽموض ومختلؾ علٌه، فمن الطبٌعً ان ٌتم طرح  

وقد تبلور ثبلثة . تساإالت ومخاوؾ إزاء هذه الظاهرة، وال بد من وجود تباٌن فً الرإى والمواقؾ

مطلقا،  ٌتعامل مع العولمة بعدابٌة شدٌدة، وٌرفضها رفضا: تٌارات حول الموقؾ من العولمة، األول

وٌعتبرها أساسا لكل الشرور والتآمر على حضارة الشعوب وثقافتها، وإنها حركة استعمارٌة حدٌثة 

العالم وترسٌخ الهٌمنة األمرٌكٌة علٌه فً ظل عالم أحادي القطبٌة، وأن هذه " أمركة" إلىتهدؾ 

ار وسابل االتصال الهٌمنة تتمثل فً السٌطرة العسكرٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة، واحتك

تجاوز هذه العقلٌة المتشابمة، والتعاطً مع ظاهرة  إلىٌدعو : والتٌار الثانً.الحدٌثة، والمعلومات 

تسخٌرها فً خدمة اإلنسانٌة  أي" أنسنتها"العولمة بعقبلنٌة وواقعٌة تستوعب الواقع وتتجاوزه 

ار العلمً بعٌدا عن تبادل جمعاء، من خبلل تعظٌم الفوابد وتقلٌص األضرار، ومنح آفاق للحو

 (. 51-48، 1999مسعد )صراع داخلً  إلىاالتهامات، حتى ال ٌتحول الخبلؾ 

االندماج الكامل فً إطار العولمة، وٌعتبرها قدرا حتمٌا ال مفر من  إلىأما التٌار الثالث فٌدعو  

ه، ولذلك ال بد من قبوله بؽٌر تحفظات، وٌتعامل معها على أساس أنها طرٌق التقدم البشري ورفاهٌت

األخذ باٌجابٌات العولمة على مستوى االقتصاد  إلىالتكٌؾ معها، وفً هذا اإلطار ٌدعو فرٌق 

 . والتقنٌة والتواصل المعرفً مع العالم، دون التخلً عن الخصوصٌة الثقافٌة أو عن الهوٌة القومٌة

 :نهعىنمت انرئٍست وانمؤسساث األدواث
 

 :الشركات متعددة الجنسٌة

لقد مّثلت هذه الشركات إحدى أهم مظاهر العولمة االقتصادٌة وبالتالً فإنها تعد من أهم قوى  

وتتسم الشركات متعددة الجنسٌة بضخامة حجمها وتنوع أنشطتها . وأدوات العولمة الفاعلة

وانتشارها الجؽرافً فً مختلؾ أنحاء العالم، وقدرتها على استقطاب الكفاءات البشرٌة عالٌة 
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سوق واحدة باالعتماد على هذه  إلىتحوٌل العالم كله  إلىوٌسعى النظام العالمً الجدٌد، . توىالمس

 . الشركات

 :المؤسسات المالٌة والمنظمات الدولٌة

تشكل هذه المإسسات والمنظمات الدولٌة العنصر الربٌس والحاسم فً نظام العولمة، عبر آلٌات  

منظمة "و " البنك الدولً"و " صندوق النقد الدولً"ذ ٌساعد إ. عملها والقواعد الملزمة التً تنشبها

الشركات "و" اجتماعات السبعة الكبار"و " منظمة التعاون والتنمٌة االقتصادٌة"و " التجارة العالمٌة

والبنك النقد برامج صندوق "مٌدانٌا، وذلك من خبلل على ممارسة العولمة  "متعددة الجنسٌة

لتنظٌم التجارة العالمٌة لصالح هذه  لعالمٌةام اتفاقٌة منظمة التجارة وشروطهما، وأحكا "الدولٌٌن

 . المإسسات الدولٌة والشركات

 : المؤسسات الدولٌة السٌاسٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة : فً أعقاب اندالع الحرب العالمٌة الثانٌة بفترة قصٌرة، بدأت كل من 

وقد ساهم، بشكل أساسً فً ذلك، . بل عن عصبة األمموبرٌطانٌا باإلعداد إلنشاء منظمة دولٌة بدٌ

جون فوستر داالس، الذي أصبح فٌما بعد وزٌرا للخارجٌة األمرٌكٌة فً عهد الربٌس األمرٌكً 

الجنرال أٌزنهاور، وقد ظهرت أول تسمٌة لمنظمة األمم المتحدة فً وثٌقة األطلسً التً صدرت 

وزفلت، مع ونستون تشرتشل، ربٌس الوزراء بعد االجتماع الذي عقده الربٌس األمرٌكً ر

 (. 63، 2004لكرٌنً ) 1941البرٌطانً على ظهر باخرة فً المٌاه األرجنتٌنٌة سنة 

أمرٌكا، وروسٌا، وبرٌطانٌا، : وشارك فً صٌاؼة مبادئ مٌثاق األمم المتحدة األربعة الكبار 

تشرٌن أول  9المٌثاق فً  بطرٌقة تحفظ لهذه الدول حق السٌطرة، وقد أذٌعت مبادئ. والصٌن

الحرب الباردة، استطاعت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  أعقبتونتٌجة للتحوالت التً . 1944

الترؼٌبٌة، االنفرادٌة أو  أوالتدخل فً معظم القضاٌا الدولٌة، سواء من خبلل السبل الترهٌبٌة 

من، واالقتصادٌة الجماعٌة،وذلك عبر استثمار نفوذها داخل المإسسات الدولٌة السٌاسٌة كمجلس األ

 (. 63، 2004لكرٌنً )كصندوق النقد الدولً 

 : NGOsالمنظمات الدولٌة غٌر الحكومٌة 

( 26)فقد جاء فً مقدمة التقرٌر رقم ، تقوم هذه المنظمات بنشاطات واسعة فً مختلؾ المجاالت 

تضطلع الجمعٌات الخٌرٌة والمإسسات االجتماعٌة الخاصة : "-ابتبلؾ أمان  –الصادر عن 

والهٌبات األهلٌة بدور هام وممٌز فً تؽطٌة وتلبٌة احتٌاجات أفراد المجتمع من مختلؾ الخدمات 

المإسسات والجمعٌات تشارك بشكل االجتماعٌة واإلنسانٌة والثقافٌة والصحٌة، حٌث أصبحت هذه 
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طوعً إرادي مإسسات الدولة وإداراتها المختلفة فً سد حاجات أفراد ومواطنً الدولة من مختلؾ 

 (. 3-2، 2010أمان )الخدمات والمنافع االجتماعٌة، المناط تقدٌمها أصبل بالدولة وأجهزتها 

 :أدوات االتصال وتكنولوجٌا االتصاالت

ت وانفجار المعلومات وتدفقها وراء ما شهده العالم من تحوالت متسارعة على كانت ثورة االتصاال 

المستوى الكونً، الذي ٌتجسد فً الحواسٌب والشبكات االلكترونٌة واألنظمة الرقمٌة، التً تتٌح نقل 

وفً عصر الثورة الصناعٌة . المعلومات واألموال وإدارة األعمال من على بعد وبسرعة قصوى

توحد أو ٌنقسم عبر األفكار والعقابد المبثوثة فً الكتب، بٌنما الٌوم وفً ظل العولمة، كان العالم ٌ

وقد انعكس هذا التطور . بات ٌتوحد عبر األقمار االصطناعٌة والوسابل اإلعبلمٌة المتقدمة وؼٌرها

على كافة مناحً الحٌاة، وأصبحت ثقافة الصورة والمعلومة والحاسوب هً السابدة فً ظل 

 . مةالعول

قرٌة واحدة، متخطٌا بذلك الحدود السٌاسٌة والعوابق  إلىومن خبلل البث الفضابً تحول العالم  

 C.N.Nوتعد شبكة . الجؽرافٌة، دون أن تكون هناك قدرة محلٌة تقؾ فً طرٌقه للمنع أو االختٌار

ن بلػ عددهم األمرٌكٌة اكبر شبكة تلفازٌه عالمٌة متخصصة فً األخبار، وتملك جٌشا من المراسلٌ

عشرات القنوات الفضابٌة  إلىدولة، باإلضافة ( 120)مراسل موزعٌن فً ( 2000)حوالً 

 . الدولٌة واإلقلٌمٌة األخرى

أما شبكة االنترنت وهً عبارة عن شبكة اتصاالت واسعة على نطاق العالم، تستخدم فً مجاالت  

استخدامها لعقد اجتماعات عن بعد  إرسال واستقبال البرٌد االلكترونً، كما ٌمكن: متعددة مثل

(Teleconferencing) وفً تبادل ونقل الملفات والبرامج، وكذلك فً تبادل اآلراء أو بحث ،

وهذا التطور (. Discussion Group)موضوع ذي اهتمام مشترك بٌن مجموعة من المستفٌدٌن 

االنترنت أصبح التعبٌر األمثل  التؤكٌد بؤن إلىفً استخدامات االنترنت الواسعة، دفع بعض الباحثٌن 

وقد بات االنترنت، على الصعٌد السٌاسً وسٌلة لتبادل األفكار واآلراء . عن ثقافة ما بعد الحداثة

ضعؾ دور  إلىووجهات النظر، وكذلك فهً من أهم وسابط التبادل التجاري بٌن الدول، أدى ذلك 

 .الحدود السٌاسٌة والجؽرافٌة
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 :انعىنمت أبعاد
بما أن العولمة ظاهرة مركبة، وتستخدم كؤداة تحلٌلٌة لوصؾ عملٌات التؽٌٌر فً مجاالت مختلفة،  

السٌاسٌة واالقتصادٌة : ولها عدة أدوات، فإنها تظهر فً تجلٌات تتمثل بشكل أساسً فً األبعاد

 . حدةوعلى الرؼم من تداخل هذه األبعاد، سنقدم عرضا لكل ُبعد على . والثقافٌة واالجتماعٌة

 

 :نهعىنمت انسٍاسً انبعذ

كان من المعروؾ سابقا أن الدولة القومٌة، هً التً تحتكر السٌاسة ومن ضمنها العبلقات مع  

ؼٌر أن . الدول األخرى، كما أنها فً الوقت نفسه، تحتكر استخدام العنؾ، وأدواته، المشرع قانونا

الفاعل الوحٌد فً السٌاسة الدولٌة، حٌث هذا األمر تؽٌر فً عصر العولمة، إذ لم تعد الدولة هً 

ظهر على المسرح السٌاسً العالمً، قوى ومنظمات دولٌة وإقلٌمٌة ومحلٌة، ومإسسات مالٌة دولٌة 

ظهور التكتبلت  إلىباإلضافة . وشركات متعددة الجنسٌة، أخذت تنافس الدولة فً المجال السٌاسً

 . االتحاد األوروبً إلىة المشتركة، التً تطورت السٌاسٌة والتجارٌة اإلقلٌمٌة كالسوق األوروبٌ

انتهاء الحرب الباردة فً مطلع تسعٌنٌات القرن  أعقبتلقد أدت التحوالت السٌاسٌة الكبرى، التً  

انهٌار النظام الدولً ثنابً القطبٌة، وانهار معه االتحاد السوفٌتً والمنظومة  إلى العشرٌن،

الذي ٌعتبر الوجه " النظام العالمً الجدٌد"روز ما ٌعرؾ بـ االشتراكٌة، نجم عن هذه التحوالت ب

 .اآلخر للعولمة

العولمة نظام ٌقفز على الدولة : "مفهومه للعولمة السٌاسة بقوله ولقد لخص محمد عابد الجابري، 

القبٌلة والطابفة  إلىواألمة والوطن، وبالتالً فانه ٌعمل على التفتٌت والتشتٌت، وإٌقاظ اطر االنتماء 

  (.303 ،2000الجابري " )الوطنوالجهة بعد أن تضعؾ إرادة الدولة وهوٌة 

وعلى الرؼم من أهمٌة البعد السٌاسً للعولمة، إال أن علماء السٌاسة، على ؼٌر العادة، لم ٌبذلوا  

قول وٌ. الجهد المطلوب لدراسة تؤثٌرات العولمة السٌاسٌة، وكٌؾ تتم عولمة العالم سٌاسٌا

القومً األسبق فً اإلدارة األمرٌكٌة، فً تعلٌق على هذا التردد من قبل األمن ، مستشار برٌجٌنسكً

إننا فً عالم جدٌد إال أن علماء السٌاسة ال ٌزالون منشؽلٌن بدراسة وتحلٌل العالم "علماء السٌاسة 

على المعطٌات والوقابع  وعندما ٌبدأ هإالء العلماء بالتركٌز. القدٌم، الذي تم تجاوزه فً الواقع

ٌّر، وتم استبداله بعالم جدٌد آخر   (. 40، 2003عبد هللا )السٌاسٌة الجدٌدة، ٌكون العالم قد تؽ
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 :نهعىنمت االقتصادي انبعذ

هنالك شبه إجماع بٌن عدد من الباحثٌن، بؤن البعد االقتصادي ٌمثل القاعدة التً انطلقت منها  

المجاالت السٌاسٌة والثقافٌة واالجتماعٌة، بمعنى أن ظاهرة العولمة  ىإلالعولمة، ومن خبللها امتدت 

ؼٌر أن الناحٌة االقتصادٌة تبقى األبرز من بٌن تجلٌات العولمة . تضم بٌن طٌاتها كافة مناحً الحٌاة

 . وضوحا، وتتداخل فً ذات الوقت مع مظاهر العولمة األخرى كثرواأل

اإلنتاج الرأسمالً عند منتصؾ هذا القرن تقرٌبا، إلى  وصول نمط: "والعولمة عند صادق العظم

نقطة االنتقال من عالمٌة دابرة التبادل والتوزٌع والسوق والتجارة والتداول، إلى عالمٌة دابرة 

اإلنتاج وإعادة اإلنتاج ذاتها، أي أن ظاهرة العولمة التً نشهدها هً بداٌة عولمة اإلنتاج والرأسمال 

ج الرأسمالٌة، وبالتالً عبلقات اإلنتاج الرأسمالٌة أٌضا، ونشرها فً كل مكان اإلنتاجً وقوى اإلنتا

العولمة بهذا المعنى هً رسملة العالم على . مناسب ومبلبم خارج مجتمعات المركز األصلً ودوله

 . (28، 2000ٌسٌن )" مستوى العمق بعد أن كانت رسملته على مستوى سطح النمط ومظاهره

وجود تناقض كبٌر بٌن الباحثٌن، حول جوهر المفهوم وآلٌات العولمة  وعلى الرؼم من عدم 

االقتصادٌة، إال أن كل باحث ٌصؾ العولمة من المنظور االقتصادي على طرٌقته، وٌبرز، أحٌانا، 

 . تباٌن حٌن تلعب االٌدولوجٌة للباحث دورا فً تفسٌر تؤثٌرات العولمة االقتصادٌة وأهدافها

عولمة االقتصادٌة هً عولمة األسواق المالٌة والنقدٌة، مثلما فعلت دول ومن جانب آخر فان ال 

وهذا ساعد على إزالة الكثٌر من المعوقات التً . االتحاد األوروبً بتوحٌد عملتها واعتماد الٌورو

كانت تعترض سبٌل االتحاد بٌن دول االتحاد األوروبً وكذلك فٌما ٌتعلق بعولمة تجارة الخدمات، 

الكثٌر من العوابق أمام حركة العمالة بٌن ( NAFTA)تفاق التجارة الحرة لشمال أمرٌكا فقد أزال ا

 . الدول األعضاء

مما تقدم نبلحظ أن معظم المفاهٌم المطروحة للعولمة االقتصادٌة تركز على مسؤلة االعتماد  

ظاهرة العولمة "بٌنما ٌرى صادق جبلل العظم، أن . القضاٌا األخرى الواردة إلىالمتبادل، باإلضافة 

عن كونها تحول رأسمالً عمٌق، وان  هً بداٌة عولمة اإلنتاج، وان المرحلة الراهنة عالمٌا ُتعبر

وان الرأسمالٌة دخلت مرحلة جدٌدة، صار فٌها . هذا التحول أصبح الٌوم ٌمس اإلنتاج ال التبادل

شًء ممكنا بهذه الصورة أو تلك، وبهذا المعنى تكون العولمة قد رسملت العالم على تسلٌع كل 

وهذا ٌعنً إعادة صٌاؼة مجتمعات األطراؾ مجددا، ولكن فً عمقها اإلنتاجً هذه . مستوى العمق

فالشركات الٌوم تعددت نشاطاتها المختلفة خارج حدود نشاطها األصلً، فشركة الهواتؾ . المرة

وال تمنعها نشاطاتها المتعددة من تملّك صحؾ . األمرٌكٌة تملك الٌوم عدة شركاتوالتلؽراؾ 
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وقد أصبحت هذه الشركات ذات مٌل جدٌد ٌتمثل باإلشراؾ على . ومجبلت ومحطات تلفزٌونٌة

اإلنتاج ال ٌعد كونه حالة من حاالت  إلىعملٌات إنتاجٌة، وبهذا المعنى، فان االنتقال من التداول 

 (. 82-79، 2004السعد )ت نشاط الشركا

وفً ظل العولمة االقتصادٌة أصبحت قٌم السوق، والتجارة الحرة، واالنفتاح االقتصادي، والتبادل  

التجاري، وانتقال السلع ورإوس األموال، وتقنٌات اإلنتاج واألشخاص والمعلومات هً القٌم السابدة 

المإسسات واالتفاقٌات الدولٌة، كاتفاقٌة  عن طرٌق البنك الدولً وصندوق النقد الدولً، وؼٌرها من

 (. W.T.O)منظمة التجارة العالمٌة  إلى، التً تحولت GATT( الؽات)

  

 :نهعىنمت انثقافً انبعذ

حٌنما تناولنا البعد االجتماعً للعولمة، قلنا أنه ال ٌمكن الفصل بٌن البعدٌن االقتصادي  

لبعد الثقافً، حٌث لم ٌسبق أن ارتبطت الثقافة واالجتماعً، لكن األمر مختلؾ تماما، بالنسبة ل

ونظرا ألن االقتصاد والثورة المعرفٌة فً مجال . باالقتصاد مثلما ٌجري فً عصر العولمة

االتصاالت والمعلومات، أساس العولمة، فهً تحاول عبر هذه الوسابل إقصاء ثقافات المجتمعات 

فالعولمة تمكنت فً ظل النظام العالمً الجدٌد . اإلنسانٌة، وفرض نمط معٌن من الثقافة على العالم

ولكن البعد الثقافً للعولمة، ٌصعب اختراقه كاألبعاد . من اختراق كل الفضاءات ولٌس الحدود فقط

، ولٌس من السهل نزعها من عقول البشر، وسٌواجه األمماألخرى، ألن الثقافة متجذرة فً وجدان 

 . م ثقافته على اآلخرٌنالؽرب عقبات كبٌرة أثناء محاولته تعمٌ

وتحتل الثقافة أهمٌة بارزة فً حٌاة المجتمعات اإلنسانٌة، فقد اتفقت الدول المشاركة فً المإتمر  

فً مكسٌكو، على تعرٌؾ شامل اعتبر فٌه الثقافة  1982العالمً للسٌاسات الثقافٌة الذي انعقد عام 

ٌّنة أو فبة جمٌع السمات الروحٌة والمادٌة والفكرٌة والع: " بؤنها اطفٌة التً تتمٌز جمٌعها بع

اجتماعٌة بعٌنها، فهً تشمل الفنون واآلداب وطرابق الحٌاة، كما تشمل حقوق اإلنسانٌة ونظم القٌم 

وقد جرت محاوالت للربط بٌن الثقافة والتنمٌة، حٌث تبنى المإتمر الدولً ". والتقالٌد والمعتقدات

، فً مقدمة المبادئ 1998نمٌة المنعقد فً استكهولم سنة الحكومً للسٌاسات الثقافٌة من اجل الت

أن التنمٌة المستدٌمة واالنتعاش الثقافً أمران : المعلنة فً تقرٌره الختامً مبدأٌن أساسٌٌن هما

الزٌدي )مرتبطان، وان احد األهداؾ اآلتٌة للتنمٌة البشرٌة ، االنتعاش االجتماعً والثقافً للفرد 

2003 ،60 .) 
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لعولمة فً صٌاؼة ثقافة عالمٌة لها قٌم ومعاٌٌر وسلوك وعادات، وسٌطرة ثقافة ؼربٌة وتتجلى ا 

بواسطة استثمار المكتسبات العلمٌة والتقدم التكنولوجً فً مجال ثورة . على سابر الثقافات

نشوء قٌم ثقافٌة وأنماط سلوكٌة، لٌس هناك من  إلىاألمر الذي قد ٌإدي  االتصاالت والمعلومات،

 إلىربطها بنظامها السٌاسً واالجتماعً، وهو ما ٌنتج عنه حدوث تشوٌش للهوٌة الثقافٌة، ورابط ٌ

أن هذه القٌم الثقافٌة واألفكار لٌست من إنتاج التطور العلمً واالقتصادي  إلىفقدان التوازن نظرا 

 إلىنة ولكون الثقافة نتاجا اجتماعٌا أخذت تتحول فً ظل الهٌم. واالجتماعً فً هذه المجتمعات

ونظرا لوجود ثقافات مدعمة بوسابل التكنولوجٌا . سلعة ٌنطبق علٌها ما ٌنطبق على السلعة المادٌة

وثقافات أخرى شبه مجردة من تلك الوسابل، والتً قد ال تجسد استخدامها، فان التبادل الثقافً 

 . العالمً ٌكون تبادال ؼٌر متكافا

تحطٌم القٌم والهوٌات التقلٌدٌة للثقافات الوطنٌة  إلىوٌرى الباحث بؤن العولمة الثقافٌة، تهدؾ  

والتروٌج للقٌم الفردٌة واالستهبلكٌة الؽربٌة، واعتبار تلك المفاهٌم هً وحدها المقبولة كؤساس 

 اإلستراتٌجٌة"الوثٌقة المسمى  إلىوٌمكن اإلشارة فً هذا الصدد . لتعاون الدول فً ظل العولمة

، 2000التً أصدرها مإتمر قمة االتحاد األوروبً عام " المشتركة لبلتحاد األوروبً فً المتوسط

تؽٌٌر بعض القٌم الدٌنٌة للدول العربٌة المطلة على البحر  إلىسعً االتحاد  إلىوهً تشٌر 

 . المتوسط، بحٌث تتوافق مع القٌم األوروبٌة

ثقافة الصورة بالنظام السمعً والبصري، كما تسمى بثقافة ما بعد وتتمثل ثقافة العولمة، بؤنها  

وثقافة العولمة لها من التؤثٌر مثلما هو الحال . المكتوب، أي بعد أن كانت الثقافة تعتمد على القراءة

فثقافة الصورة قامت . فً العولمة االقتصادٌة، التً استطاعت تحطٌم الحواجز الجؽرافٌة والجمركٌة

ساعد على ذلك التطور التقنً، حٌث انتشرت ثقافة . واجز اللؽوٌة بٌن المجتمعات اإلنسانٌةبإلؽاء الح

الصورة خارج البلدان التً صّدرتها، وتشكلت إمبراطورٌات إعبلمٌة مهمتها تصدٌر ثقافة الصورة، 

ة وهنا ٌكمن خطر هذه الثقافة، الن التلفزٌون أصبح المإسس. وذلك فً ظل تراجع معدالت القراءة

كما أن التبادل . التربوٌة التً تقوم بالتروٌج لهذه الثقافة، فحل مكان األسرة والمدرسة فً التربٌة

الثقافً العالمً الحالً هو تبادل بٌن ثقافات متقدمة تمتلك إمكانٌات واسعة، وثقافات اقل تقدمٌة فً 

 . الوعً وال تملك اإلمكانٌات نفسها

 : توحٌدها، كما ٌراها طبلل عترٌسً هً إلىالثقافة التً تدعو العولمة  

توحٌد القٌم حول المرأة واألسرة، وحول الرؼبة والحاجة وأنماط االستهبلك فً الذوق فً 

 إلىالقٌم و إلىاآلخر، و إلىالذات و إلىالمؤكل والملبس، أنها توحٌد طرٌقة التفكٌر والنظر 
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محصلة التفاعل بٌن : ه فهًأما مفهومه للثقافة حسب افتراض. كل ما ٌعبر عنه السلوك

، ومع الذات (المجتمع والطبٌعة)، ومع اآلخر (العقٌدة والدٌن)مع هللا : عبلقات ثبلث

التجربة التً تلخص الجوانب : والثقافة بهذا المعنى هً(. الرؼبات والؽرابز والحاجات)

وآخر، وبٌن  اإلبداعٌة واالجتماعٌة والسلوكٌة، والعقٌدٌة، التً تسمح بالتمٌٌز بٌن مجتمع

فهل ٌمكن للعولمة وفقا لهذا التعرٌؾ للثقافة أن تعمل على توحٌد أو صهر . ثقافة وأخرى

ثقافات الشعوب المختلفة والمتفاوتة فً ثقافة كونٌة واحدة، وٌضٌؾ، أن مذهب السوق حقق 

ولكن على المستوى الثقافً . اختراقات واسعة فً العالم، هذا على المستوى االقتصادي

نظرا . سٌطرة العولمة على التقنٌات الحدٌثة فً االتصال لم ٌحقق مثل ذلك االختراق ورؼم

 أكثرلتشبث الشعوب بهوٌتها، حتى أن التٌار اإلسبلمً بكافة اتجاهاته، والذي ٌعتبر الٌوم 

التٌارات تشددا بشؤن الهوٌة والثقافة بعمقها الدٌنً، ٌستخدم تقنٌات العولمة ووسابلها الحدٌثة 

 (. 47-45، 2002عترٌسً )ات االنترنت للدعاٌة وتروٌج خطابه السٌاسً وشبك

أنها فعل اؼتصابً ثقافً وعدوان : "أما عبد اإلله بلقزٌز، فقد عّرؾ فكرة العولمة الثقافٌة حٌث قال 

فٌهدر  –المسلح بالثقافة  –إنها ردٌؾ االختراق الذي ٌجري بالعنؾ . رمزي على سابر الثقافات

وٌرد على الذٌن ٌنتقدون هذا الفهم . ة فً سابر المجتمعات التً تبلؽها عملٌة العولمةسٌادة الثقاف

وجوب وعً الفارق بٌن التثاقؾ والعنؾ  إلىانه ٌطٌب لنا أن نلفت انتباههم : للعولمة الثقافٌة بقوله

ع اإلكراه فاألول ٌرادؾ معنى الحوار والتفاهم، بٌنما ٌتبلزم معنى الثانً م. الثقافً من جانب واحد

لٌست العولمة تلك فً مفهومنا، سوى السٌطرة " وٌضٌؾ قاببل (. 318، 2000بلقزٌز )والعدوان 

. االتصال الثقافٌة الؽربٌة على سابر الثقافات بواسطة استثمار مكتسبات العلوم والتقانة فً مٌدان

وهذه . Americanizationوٌضٌؾ قاببل أن هذه السٌطرة ٌمكننا التعبٌر عنها بعبارة األمركة 

وٌتساءل بلقزٌز، ما الذي فً وسع مجتمعات . نفسها وتحتج علٌها أوروباحقٌقة مادٌة تعٌشها 

 ( .319،  2000بلقزٌز )األمركة؟ / ، أن تفعله فً مواجهة العولمةأوروبا، خارج أخرىوثقافات 

لتخلص من قٌمها الدول ل" نهاٌة التارٌخ"وٌدعو فوكوٌاما، ضمن هذا اإلطار، فً كتابه الشهٌر  

الحضارة الٌابانٌة  إلىإن الدول التً تنتمً : " إذ ٌقول. الثقافٌة والحضارٌة لصالح اللٌبرالٌة الؽربٌة

واإلسبلمٌة بقٌمها الثقافٌة، لن تستطٌع أن تتبنى النمط الؽربً، إال بعد التخلص من العدٌد من القٌم 

، 2002سلمان " )اللٌبرالٌة الؽربٌة إلىل الثقافٌة والحضارٌة، التً تعطٌها وتمنعها من الوصو

79 .) 
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وهكذا لن ٌنتهً السجال بٌن المفكرٌن والكتاب حول ثقافة العولمة، وبالمقابل ٌمكننا القول أن  

مواطنة عالمٌة واحدة بدل القومٌة، ؼٌر  أيإمكانٌة ظهور ثقافة عالمٌة، أو هوٌة عالمٌة واحدة، 

 . وارد فً هذا العصر
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 انقىمًواألمن انسٍادة : انفصم انثانث
 

، والسٌادة تمثل ركنا 1648منذ نشوء الدولة القومٌة، التً بدأت معالمها تتشكل بعد صلح وستفالٌا 

القومً األمن وال تتحقق السٌادة بدون توفر مقومات . أساسٌا لقٌام الدولة، فبل دولة بدون سٌادة

القومً واألمن وهذا ٌعنً أن السٌادة . الربٌسٌة، العسكرٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والتقنٌة

القومً استخدم، رسمٌا، ألول مرة فً األمن ومع أن مصطلح . شرطان متبلزمان لكٌان الدولة

 . قرون أواخر أربعٌنٌات القرن العشرٌن، ؼٌر أنه كان موجودا، فعلٌا، قبل ما ٌزٌد على ثبلثة

، وهو ال ٌختلؾ كثٌرا "المصلحة القومٌة"حٌث أن المصطلح الذي كان شابعا خبلل تلك الفترة هو  

فالمصلحة القومٌة تعنً أمن الوحدة السٌاسة، وذلك استنادا ". القومًاألمن "فً تفسٌره عن مفهوم 

وقد . ٌدا الستمرارهاأنه لٌس من شًء لرجال الدولة، أعظم شؤنا من العناٌة بؤمن دولتهم، تؤك إلى

، حٌث انتهى فً تحلٌله 1651، عام Leviathanنوه بذلك الفٌلسوؾ االنجلٌزي هوبز فً كتابه 

بدوي " )فً أمنها أيبؤن هدؾ كل وحدة سٌاسٌة تتمثل بصفة أصلٌة فً استمرارها : للدولة بقوله

1989 ،51 .) 

كوسٌلة . القوة أيبلكها ألدوات الحرب، ، دون امتاألمن والدولة ال تستطٌع تحقٌق السٌادة ومن ثم  

ٌّن أن ثمة ارتباط بٌن فكرة . األمن لتحقٌق  ، بمعنى أن فكرة "فكرة القوة"و " األمن "وهذا ٌب

وهذا المفهوم ٌلتقً مع ما طرحه مورؼنثاو، عندما . متبلزمتان" سٌادة القوة"و " المصلحة العامة"

، تشمل بداهة كل ما األمن القومٌة المتمثلة فً فكرة  وتحقٌق المصلحة. قال أن المصلحة تعنً القوة

ٌإكد على استمرارٌة الوحدة السٌاسٌة، من ضمان سٌادتها واستقبللها، وضمان إقلٌمها وحٌاة 

ضمان استمرارٌة الدولة وبقابها  إلىشعبها، وضمان هذه المسابل جمٌعها، هو السبٌل األوحد 

أرضها وحدودها وحٌاة  أيً لحماٌة إقلٌم الدولة القوماألمن وفً ضمان (. 52، 1989بدوي )

األمن "حتى أن بعض الباحثٌن اقترح دمج المفهومٌن . شعبها، إنما ٌإكد مباشرة على سٌادة الدولة

 National" )القومًاألمن مصلحة "فً مصطلح واحد هو " المصلحة القومً"و " القومً

Security Interest( ) 4، 1983المشاط.) 
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، وتعنً اإلحساس بالطمؤنٌنة األمن : األولى: من كلمتٌن" القومًاألمن "ولؽوٌا ٌتؤلؾ مصطلح  

والدولة كما ذكرنا ال تقوم ببل . الدولة القومٌة إلىالقومً، إشارة  :، والثانٌةوهً نقٌض الخوؾ

ذ ال ٌمكن القومً والسٌادة مع بعضهما البعض، إاألمن سٌادة، وهذا تؤكٌد على ارتباط المفهومٌن 

القومً فً دابرة المعارؾ البرٌطانٌة الذي أوردناه األمن تعرٌؾ  إلىواذا نظرنا . الفصل بٌنهما

دفع العدوان عن دولة  أوحماٌة الدولة القومٌة من خطر القهر على ٌد قوة خارجٌة "سابقا، وهو 

لقومً هو الدفاع ااألمن ، باختصار أن هدؾ أي" معٌنة والمحافظة على كٌانها وضمان استقبللها

 . عن سٌادة الدولة

القومً األمن العبلقة بٌن  األسبق األمرٌكًالقومً األمن ، مستشار  برٌجٌنسكًوقد لخص  

وقد استند . القومً والسٌادة الوطنٌة عبارتٌن مترادفتٌن تقرٌبااألمن ٌمكن اعتبار : " والسٌادة، بقوله

ة سٌادة الدول، بحٌث كان لكل دولة الحكم النهابً فرضٌ إلىالنظام الدولً، خبلل القرون األخٌرة 

ومع أن تعرٌؾ تلك . القومًاألمن والمطلق داخل أراضٌها، وفقا لمتطلباتها الخاصة، لتحقٌق 

أما بالنسبة . السٌادة كانت مطلقة، إال أنه جرى انتهاكات لسٌادة بعض الدول من الدول القوٌة

القومً، ٌعتبر تكافلٌا من الناحٌة واألمن ٌن سٌادة الدولة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة كان الربط ب

 (. 17، 2004برٌجٌنسكً " )مما هو علٌه بالنسبة لمعظم الدول األخرى أكثرالتقلٌدٌة 

القومً ٌرتبط بمفهوم سٌادة الدولة، وهو بدوره مفهوم معقد ال األمن إن مفهوم "أما مٌلر، فٌقول  

تعرٌفه بدقة سوؾ ٌفشل، حتى لو جرت المحاولة فً ؼرفة ملٌبة ٌسهل تصنٌفه علمٌا، وأي محاولة ل

وإنما ٌمكن القول باختصار، أن السٌادة هً واقع القوة، ومن ثم تصبح السٌادة . بعلماء السٌاسة

، فهو الذي "سٌادة الدولة"بمفهوم "القومًاألمن "ومن هنا ٌتولد ارتباط . لٌست سوى مفهوم سٌاسً

حٌث أن السٌادة هً المبرر الموضوعً ألهداؾ الدولة واعتبارات . الق لهاٌنشبها ممثبل الوعاء الخ

 (. 2009أحمد )أمنها القومً 

ٌرتبط مفهوم الدولة بمفهوم السٌادة، التً تعنً قدرة الدولة الكاملة على (: "2010)وٌقول الزبٌدي  

ٌهٌا لها أن تكون فرض سلطانها على أراضٌها، والقدرة على وضع القرارات الملزمة للجمٌع بما 

 ." قوة فاعلة فً السٌاسة الدولٌة

. القومً، إال أن هناك حقٌقة واحدة تشكل القاسم المشترك بٌنهااألمن ورؼم تعدد الرإى لمفهوم  

أما فً القرن . 1648القومً منذ توقٌع معاهدة وستفالٌا عام األمن وهً ارتباط سٌادة الدولة ب
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الحادي والعشرٌن وفً ظل العولمة، فقد حدث تراجع فً قوة الربط بٌن المفهومٌن، بسبب تقلٌص 

بٌنما بالنسبة للدول الكبرى، وفً مقدمتها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، فالوضع . سٌادة الدول النامٌة

وسوؾ نتحدث . ةالقومً، فهً كما قال برٌجٌنسكً تكافلٌواألمن لم ٌتؽٌر فً العبلقة بٌن السٌادة 

 . بشًء من التفصٌل حول هذا الموضوع فً الفصل األخٌر من هذه الرسالة

وبعد تفسٌر العبلقة التً تربط سٌادة الدولة بؤمنها القومً، اتضح لنا أن هذه الدراسة تدور حول  

لذلك ٌجدر بنا توضٌح هذه المفاهٌم وتعرٌفها، حتى ٌكون . مصطلحات محورٌة أوثبلثة مفاهٌم 

وربما ٌبدو للوهلة األولى أن معانً هذه . قارئ على تواصل معرفً بالدراسة عند االطبلع علٌهاال

بدلٌل عدم . المفاهٌم معروفة، لكن الحقٌقة أن هنالك تباٌنا واضحا بٌن الباحثٌن حول هذه المفاهٌم

الذي تقوم مفهوم الدولة، ألنها األساس : والمفاهٌم هً. وجود اتفاق على تعرٌؾ واحد ألي منها

القومً، والسٌادة تعتبر أحد أركان الدولة واألمن السٌادة : والمفهومان اآلخران هما. علٌه الدراسة

القومً مرادؾ للسٌادة وال ٌتحقق إال واألمن . الثبلثة، والتً ال ٌمكن أن تقوم الدولة بدون تحقٌقها

 . بتوفر متطلباته

 : ونشأتها انذونت مفهىو
ة مسؤلة قدٌمة فً التارٌخ، فقد سبق أن ناقش رّواد الفلسفة الٌونانٌة، سقراط ٌبدو أن فكرة الدول 

وكٌؾ ٌجب أن ٌكون الشكل األمثل لهذه . وأفبلطون وأرسطو، مفهوم الدولة وعبلقتها بالمجتمع

 إلىفسقراط، وصؾ تطور المجتمع السٌاسً، باالنتقال من العابلة . الدولة، وعبلقة الحاكم بالمحكوم

 أي. دولة المدٌنة اإلؼرٌقٌة معتبرا إٌاها الشكل السٌاسً النهابً للتطور السٌاسً البشري إلىالقبٌلة 

مثلما سٌثبت . ؼٌر أن التارٌخ أثبت بطبلن ذلك التنظٌر. أن شكل المدٌنة هذه ٌمثل خاتمة التارٌخ

 (. 3، 1، 2000الحمد )التارٌخ بطبلن ما ٌقوله فوكوٌاما، بؤن التارٌخ انتهى بانتصار الرأسمالٌة 

وضع  إلىوال شك أن المتؽٌرات االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة تدفع الفبلسفة والمفكرٌن  

وبخاصة، السٌاسٌة منها لكونها تحكم شكل العبلقات . نظرٌات سٌاسٌة تبلءم المستجدات المختلفة

وكان من أبرز المفكرٌن الذٌن تناولوا مفهوم الدولة وسٌادتها وعبلقة الحاكم . الداخلٌة فً الدولة

 . بودان ومٌكافٌللً وهوبز ولوك: بالشعب، فً العصر الحدٌث، هم

مدٌنة اإلؼرٌقٌة، قامت الدولة العالمٌة اإلمبراطورٌة، على ٌد القابد الرومانً، اسكندر وبعد دولة ال 

أما فكرة الدولة القومٌة، فقد انبثقت من النظام الذي رسمته . المقدونً، حٌنما ؼزا ببلد الشرق
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. وروباالتً طوٌت بموجبها الحروب البلتٌنٌة الداخلٌة فً أ. 1648الشهٌرة عام " وستفالٌا"معاهدة 

والتنازع على السلطات بٌن رجال الكنٌسة وأمراء اإلقطاع لمدة ثبلثٌن عاما، مفسحة المجال بعد 

عبلمة فارقة ونقطة تحول " وستفالٌا"وقد شكلت معاهدة . نشوب حروب قومٌة خارجٌة إلىذلك 

لً وأسس والقاعدة التً انطلقت منها مبادئ القانون الدو. بارزة فً تارٌخ العبلقات األوروبٌة

العبلقات الدولٌة الحدٌثة والمعاصرة، والتً ال زالت الدول، وبصفة عامة، تعمل على أساسها حتى 

 (. 2000الحمد )الٌوم 

وتمثل الخصابص . وقد استند نظام وستفالٌا، على أربعة مبادئ، تشكل أساس النظام الدولً الحدٌث 

 : وهذه المبادئ هً. ًالمحددة للدولة القومٌة شكبل من أشكال الحكم السٌاس

أن لكل دولة أراضً إقلٌمٌة ذات حدود واضحة، وتكون  أي: اقلٌم واضح المعالم: المبدأ األول

والمبادئ الثبلثة األخرى تتعلق . سلطة الدولة فقط على األفراد والموارد داخل حدودها اإلقلٌمٌة

 (. 2009ربً ٌالمؽ)وسوؾ نؤتً على مناقشتها الحقا . بسٌادة الدولة واستقبللها ووصفها القانونً

" معاهدة وستفالٌا"وبهذا كانت . وحدات سٌاسٌة محددة إلىالعالم مقّسما ووفقا لمبادئ وستفالٌا، بات  

وما ٌتضمنه ذلك من مفاهٌم مبلزمة، مثل "الدولة القومٌة الحدٌثة "الرسمً لوالدة  عبلنبمثابة اإل

مفهوم السٌادة الذي عّبر عنه مٌكافٌللً، وبودان، وهوبز، ولوك وروسو، نظرٌا قبل أن ٌتجسد 

 (. 2000 الحمد)سٌاسٌا 

. أوروبااإلمبراطورٌات المجاورة وحتى البعٌدة عن  إلىوبعد ذلك امتد نموذج الدولة القومٌة  

وخبلل موجة التحرر من االستعمار فً آسٌا وأفرٌقٌا، ظهرت دول مستقلة على ؼرار النموذج 

ستثناء عرق واحد، با أوولٌس بالضرورة أن تتكون الدولة القومٌة من قوم . السٌاسً األوروبً

اٌسبلندا، التً تشكل المثال العرقً األوحد على خرٌطة العالم لدولة قومٌة تتؤلؾ من شعب واحد فً 

فإن جمٌع دول العالم تضم مزٌجا من األعراق واالثنٌات والثقافات والدٌانات، ؼٌر أن . دولة واحدة

الصدٌقً )بار نفسها دوال قومٌة لم ٌمنع ؼالبٌة الدول فً العالم من اعت" النقاء الثقافً" إلىاالفتقار 

2003 ،81 .) 

ورؼم وضوح محددات الدولة من مختلؾ النواحً، إال أنه ال ٌوجد تعرٌؾ واحد لها متفق علٌه،  

ولكن حجم التباٌن بٌن التعرٌفات أقل منه فً الظواهر . شؤنها شؤن الظواهر االجتماعٌة األخرى

محمد كامل لٌله، تعكس . عرٌفات للدولة أوردها دوسنكتفً فً هذه الدراسة بذكر ثبلثة ت.األخرى
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 األساسٌةوتحتوي هذه التعرٌفات على األركان . والمتفق علٌه بٌن معظم الفقهاء. المفهوم العام لها

 (: 46، 28-24، 1969لٌله )للدولة، من الناحٌة الواقعٌة والمادٌة وهً 

جماعة مستقلة من األفراد  الدولة عبارة عن" Bluntschli بلنتشلً،تعرٌؾ السوٌسري .1

 ".ٌعٌشون بصفة مستمرة على أرض معٌنة بٌنهم طبقة حاكمة وأخرى محكومة

هً وحدة قانونٌة دابمة، تتضمن وجود هٌبة اجتماعٌة لها حق : "Bonnard بونارتعرٌؾ . 2

وتباشر الدولة حقوق  .ممارسة سلطات قانونٌة معٌنة فً مواجهة أمة مستقرة على إقلٌم محدد

 ".ٌادة بإرادتها المنفردة، وعن طرٌق استخدام القوة المادٌة التً تحتكرهاالس

الدولة شعب منظم خاضع للقانون، ٌقطن أرضا : "Wilsonوٌلسونتعرٌؾ الربٌس األمرٌكً . 3

 ." معٌنة

وإنما ٌمكن أن توجد عن . وال ٌشترط أن ٌكون قٌام الهٌبة الحاكمة فً الدولة برضاء المجموع 

وفً ضوء ما . والقهر، بمعنى إلزام األفراد على احترام إرادتها والخضوع لسلطانهاطرٌق القوة 

إذا ؼاب ركن ال  أيتقدم، ٌتضح لنا أن الدولة ال ٌمكن أن تنشؤ إذا لم تتوفر األركان الثبلثة مجتمعة، 

ٌم جماعة من الناس تقٌم بصفة دابمة على إقل: وباختصار فإن الدولة هً عبارة عن. تنشؤ الدولة

 . تتولى شإونها" سلطة سٌاسٌة"معٌن وتخضع لحكومة 

ومع ذلك، فان القانون الدولً ال ٌكتفً فً نشوء الدولة بتوفر األركان المادٌة السابقة، وإنما ٌتطلب  

من جانب الدول األخرى القابمة حتى تصبح  عبلوة على تلك األركان، ضرورة االعتراؾ بالدولة

وبناء على نٌلها االعتراؾ الدولً، ٌحق لها تبادل التمثٌل . ولًالدولة عضوا فً المجتمع الد

وإذا ما توافرت أركان الدولة، وجب على الدول األخرى . السٌاسً والقنصلً مع بقٌة الدول

-38، 1969لٌله )االعتراؾ بها، وٌعتبر االمتناع عن االعتراؾ عمبل عدابٌا ضد الدولة الجدٌدة 

46 .) 

إذ تعتبر من األشخاص . ة، فإن الدولة تحتل مكانة هامة فً نظام القانون الدولًومن الناحٌة القانونٌ 

قوة وتنظٌما، ولدٌها الوسابل األساسٌة للتؤثٌر على الحٌاة  كثرالربٌسة فً القانون الدولً، ألنها األ

كل من : والمقصود بالشخص فً القانون الدولً هو. والنشاطات السٌاسٌة على المسرح الدولً

ٌملك حق المشاركة فً العبلقات القانونٌة الدولٌة، التً تنظمها  أوٌستطٌع المشاركة  أوك فعبل ٌشار
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االلتزامات  أووهو الذي ٌمتلك الحق وٌتحمل الواجبات . تعالجها قواعد وأحكام هذا القانون أو

وبالتالً . الدولٌة، وٌستطٌع ممارستها بشكل مستقل، على النحو الذي ٌقضً به القانون الدولً العام

هنا ٌعنً أن الدولة تكون عضوا فً المجتمع القانونً الدولً، وعلٌه فهً تخضع " الشخص"مفهوم 

 . مباشرة له وتتمتع بوضع دولً مستقل

 :انسٍادة مفهىو
السٌادة فً كونه ؼٌر ثابت وٌتؤثر بالبٌبة الدولٌة، وما تمر به من تطورات، شؤنه ال ٌختلؾ مفهوم  

إذ لم ٌتوقؾ الجدل والنقاش حول مفهوم ودالالت تلك . فً ذلك شؤن الظواهر السٌاسٌة األخرى

ومن خبلل استعراض نشؤة وتطور فكرة السٌادة نبلحظ أن أصحاب نظرٌات العبلقات . الظواهر

ة وفقهاء القانون الدولً ما زالوا ٌناقشون مفهوم السٌادة على المستوٌٌن القانونً الدولٌة المختلف

وٌبدو أن السٌادة قد ٌتؽٌر مفهومها كلٌا فً هذا العصر قبل أن ٌنتهً الجدل المثار حولها . والسٌاسً

 . بٌن رجال السٌاسة والفكر

اختصار نشؤة وتطور هذا المفهوم من وحتى نتمّكن من فهم وتحلٌل مفهوم السٌادة، ال بد من تتبع وب 

ما سٌكون علٌه مستقبل سٌادة  إلىلعلنا نتوصل . جانب التارٌخ السٌاسً فً الماضً والحاضر

وإنما ظهرت مع . أن فكرة السٌادة لٌست ولٌدة العصر الحدٌث إلىوتشٌر الدراسات المختلفة . الدولة

إقامة أول مجتمع سٌاسً  إلىنوا السّباقٌن وٌمكن القول أن اإلؼرٌق كا. تشكل المجتمعات البشرٌة

القبٌلة،  إلىانتقال من العابلة : المجتمع السٌاسً بؤنه وذلك حٌن وصؾ أرسطو، تطور. فً التارٌخ

حٌث اعتبرها فً ذلك الوقت، الشكل السٌاسً األكمل والنهابً . دولة المدٌنة اإلؼرٌقٌة إلىثم 

 (. 2000الحمد )للتطور السٌاسً البشري 

. إقامة نوع من الدٌمقراطٌة، التً كانت تعد رابدة فً التارٌخ القدٌم إلىوقد مهدت الفلسفة الٌونانٌة  

كما قامت . وشهدت مدن أثٌنا واسبرطة وؼٌرهما من المدن الٌونانٌة، مظاهر تلك الدٌمقراطٌة

متبادل، وأنشؤت الٌونان بتنظٌم عبلقاتها مع الدول المجاورة على أساس من االلتزام واالحترام ال

ولكن الحاكم لم ٌخضع للقانون وظلت سلطاته ". التحكٌم"قانونا لحسم الخبلفات عن طرٌق مبدأ 

على ": السٌاسة"فذكرها أرسطو، فً كتابه . وقد أدرك فبلسفة الٌونان السٌادة بمفاهٌم مختلفة. مطلقة

، فاعتبر السلطة لصٌقة بشخص أما أفبلطون. أنها سلطة علٌا فً داخل الدولة رابطا إٌاها بالجماعة
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ونظرا ألن الٌونان تكونت من عدة دول مستقلة، فإن مفهوم السٌادة، حٌنها، كان ٌعنً ما . الحاكم

 (. 2005حبلوة " )حق تقرٌر المصٌر"ٌعرؾ الٌوم بـ 

أما الرومان، فقد عّرفوا السٌادة تحت مفهوم الحرٌة واالستقبلل والسلطة، ؼٌر أن سلطة الدولة  

. فالدولة كانت مالكة لجمٌع األراضً. مطلقة بحكم الظروؾ الحٌاتٌة للعبلقات التً أنشؤتهاظلت 

وبالتالً ال ٌختلؾ الرومان عن . بٌنما لم ٌكن لؤلفراد إال امتٌازات وملكٌة مإقتة على تلك األراضً

األفراد لم ٌتمتعوا بٌنما . الدولة، باعتبارها كٌانا مقدسا ال ٌجوز محاسبتها إلىالٌونانٌٌن فً نظرتهم 

إال أن الفضل ٌرجع للٌونانٌٌن فً نشؤة بعض األفكار والمبادئ القانونٌة . بالحرٌة فً شإون حٌاتهم

المفهوم  إلىالراسخة فً عالم الٌوم مثل الدٌمقراطٌة والحرٌة والمساواة وؼٌرها، وإن لم تصل 

 (. 2005حبلوة )العصري لها 

. فكانت تتصؾ بسٌطرة المفاهٌم المسٌحٌة ممثلة بسلطة البابا أما السٌادة خبلل العصور الوسطى، 

وذلك فً ظل الصراع القابم بٌن السلطة الدٌنٌة والزمنٌة وتفشً . باعتبارها نظاما متمٌزا عن الدولة

ومن رحم . وقد استمر الصراع على السلطة مدة طوٌلة بٌن الملوك ورجال الكنٌسة. نظام اإلقطاع

وأول ما ظهرت فكرة السٌادة . السٌادة الحدٌثة وشهدت تحوال فً مفهومها هذه الظروؾ ولدت فكرة

كانت على لسان القانونٌٌن الذٌن كانوا ٌدافعون عن سلطات الملك فً فرنسا ضد البابا، مإكدٌن أن 

وأن هذه السلطة العلٌا ال ٌنافسه علٌها أحد فً الدولة . الملك ٌتمتع بالسٌادة الكاملة فً ممتلكاته

 (. 2005ة حبلو)

وقد استمد . بداٌة العصور الوسطى إلىوكان تقدٌس الحكام معروفا فً العصور القدٌمة، وامتد  

وأنهم ٌستمدون سلطتهم من هللا " ظل هللا على األرض"الحكام مكانتهم من تروٌجهم لفكرة أنهم 

. روابط أو وشّكل ذلك أثرا مباشرا فً جعل سلطاتهم مطلقة وببل حدود. مباشرة ولٌس من الشعب

وبدأ مفهوم السلطة ٌتؽٌر بعد أن شهد ذلك العصر مواجهة كبٌرة بٌن السلطة الزمنٌة ممثلة فً 

ما لقٌصر لقٌصر "ورؼم ظهور القاعدة الكنسٌة الشهٌرة . اإلمبراطور وسلطة الكنٌسة ممثلة بالبابا

متصارعتٌن، نظرا لعدم وضوح إال أن هذا المفهوم لم ٌمنع التصادم بٌن هاتٌن القوتٌن ال". وما هلل هلل

 . االختصاصات والحدود بٌنها فً ذلك الوقت

ثم الحقا الفصل بٌن السلطات . وهكذا فإن ذلك العصر شهد بذور فكرة فصل سلطة الدٌن عن الدولة 

وقد شهدت فكرة السٌادة تحوال على ٌد القدٌس ". التنفٌذٌة والتشرٌعٌة والقضابٌة" السٌادٌة الثبلث 
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المسٌحٌة أثناء التحوالت التارٌخٌة لفكرة السٌادة فً " الفقهٌة"الذي قاد الحركة ( كوٌنًتوما األ)

وكان لتلك األفكار أثرا بالؽا فً تطور مفهوم السٌادة من الوجهتٌن القانونٌة . العصور الوسطى

وذلك بإلؽاء . حٌث اتخذت السلطة الصبؽة المسٌحٌة وحررتها من الرواسب القدٌمة. والفلسفٌة

فهً وإن بدت اآلن فكرة مطلقة . السلطان المطلق، والتزام الحاكم بالقواعد العلٌا للقانون اإللهً

وشّكلت فكرة انتقالٌة نحو . وؼٌر دٌمقراطٌة، فإنها فً حٌنه كانت تمثل تحدٌا للسلطة المطلقة للملوك

 (. 2005حبلوة )تؤسٌس السٌادة على قاعدة اإلرادة الشعبٌة 

الكتب الستة " فً كتابه " السٌادة" لفرنسً جان بودان، أول من استخدم مصطلح وٌعتبر المفكر ا 

وقد ظل مبدأ السٌادة منذ أن نّبه إلٌه بودان، ٌمثل حجر الزاوٌة للتنظٌم . 1576سنة " للجمهورٌة

الظاهر )إذ نّصت علٌه وأقرته كافة القوانٌن والمعاهدات والنظم واألعراؾ . الدولً الحدٌث

2010 ،115-116.) 

سلطة علٌا على المواطنٌن والرعاٌا، وفً تحلٌله لهذه السلطة ٌرى : وقد عّرؾ بودان، السٌادة بؤنها 

منحة للسلطة تكون  أيسلطة دابمة بمعنى أنها تدوم مدى الحٌاة، وبذلك تتمٌز عن : أنها أوال

وتؤسٌسا على ذلك ال ٌمكن أن توصؾ السلطة المطلقة المإقتة . مقصورة على فترة زمنٌة محدودة 

وهً : ثالثا. التصرؾ فٌها، كما ال تخضع للتقادم أوال ٌمكن تفوٌض هذه السلطة : ثانٌا. بالسٌادة

وبالتالً ال ٌمكن . قانونسلطة مطلقة ال تخضع للقانون، ألن صاحب هذه السلطة هو الذي ٌضع ال

ٌّد نفسه،   أوحسب بودان، لهذه السٌادة  األساسٌةأن ٌخضع قانونٌا أمام أحد، والخاصٌة  أوأن ٌق

وبذلك نجد أن بودان وضع ثبلثة ". سلطة التشرٌع"  أيالسلطة المطلقة تكمن فً وضع القوانٌن 

 : هً( 2005)حدود للسٌادة كما ذكرتها لٌلى حبلوة 

وٌجب علٌه التقٌد . فصاحب السٌادة ٌتقٌد بالقانون الطبٌعً وبقواعده: الطبٌعًالقانون . 1

ومع ذلك ال ٌعترؾ بؤي جهة تفرض احترام القانون الطبٌعً . بالمعاهدات واالتفاقٌات التً ٌعقدها

 . على صاحب السٌادة، وهنا ٌظهر التناقض فً نظرٌته

وأن التؽٌٌر فً هذه . ذكر قوانٌن وراثة العرشوٌخص بودان بال: القوانٌن الدستورٌة األساسٌة. 2

 . وقوع االضطرابات، وهو ما ٌترتب علٌه حدوث انقسامات دولٌة إلىالقوانٌن ٌإدي 
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. كان ٌإمن بودان بؤن الملكٌة الخاصة قاعدة أساسٌة من قواعد القانون الطبٌعً: الملكٌة الخاصة. 3

كما اعتقد بوجود . فرد فً الدولة أيصة من وأن صاحب السٌادة ال ٌستطٌع انتزاع الملكٌة الخا

 . حدود تتعلق بسلطة فرض الضرابب

وإذا كان بودان، قد رّكز على معالجة مفهوم السٌادة من زاوٌة الشإون الداخلٌة وعبلقة الدولة  

بالمواطنٌن، نجد أن هوجو جروشٌوس، صاحب مدرسة القانون الطبٌعً قد عالج السٌادة من ناحٌة 

السلطة السٌاسٌة : ورؼم أنه عّرؾ السٌادة بؤنها. رجٌة وعبلقة الدول بؽٌرها من الدولالشإون الخا

إال أنه نقض نفسه عندما . العلٌا التً تتركز فً الشخص الذي ال تتمكن إرادة إنسانٌة من نقد أعماله

بته رؼ إلىوٌرجع هذا التناقض . أباح الحد من هذه السلطة، وتقسٌمها بٌن بعض الدول األوروبٌة

فقد حاول أن ٌحد من سلطات . فً إنهاء الحروب التً كان ٌشعلها األمراء ضد بعضهم البعض

وعارض السٌادة الشعبٌة، ألنه رأى أنها تتعارض مع المحافظة . الحرب إعبلنالهٌبات التً لها حق 

ٌاته واعتبرها المسإولة عن االضطرابات والخبلفات التً سادت خبلل أٌام ح. والنظاماألمن على 

 (. 2005حبلوة )

. ، وكما رأى جروشٌوس، أن للشعب حق اختٌار نوع الحكم الذي ٌعٌش فً ظلهأخرىومن ناحٌة  

. ومتى تم هذا االختٌار ٌجب على الشعب أن ٌخضع لهذا النظام وٌطٌع األوامر التً تصدر عنه

ً الدفاع عن وتتمٌز أفكاره ف. وأنكر جروشٌوس، على الشعب حقه فً معارضة ومقاومة حاكمٌه

 (. 2005حبلوة )الملكٌة المطلقة والسٌادة على أراضً الدولة والمساواة بٌن الدول 

، فلم ٌؤت أكثرؼٌر أنه كان منطقٌا . ، فً إطبلقه للسلطة صاحبة السٌادةبودان، طرٌق هوبزاتبع  

الفطرة  فقد كانت حالة. بمضمون السٌادة من الخارج وإنما حاول استخبلصه من هدؾ السلطة ذاته

ولهذا السبب وبدافع خوؾ اإلنسان من ؼٌره، . فً نظره تقوم على الفوضى وسٌطرة األقوٌاء

االتفاق مع ؼٌره من أبناء جنسه على أن ٌعٌشوا معا تحت إمرة  إلىوبؽرٌزة حب البقاء، اضّطر 

جعل العقد لكً ٌ إلىوكان ضرورٌا أن ٌحتاج هإالء األفراد أساسا آخر، باإلضافة . واحد منهم

. هذا األساس هو سلطة مشتركة تلزمهم وتوجه أعمالهم للصالح المشترك بٌنهم. اتفاقهم مستمرا

واحد منهم عن كل سلطاتهم  إلىوالوسٌلة الوحٌدة إلقامة هذه السلطة هً أن ٌتنازل هإالء األفراد 

صبح بقٌة األفراد فإذا ما تم ذلك فان الشخص الذي أجمعوا علٌه ٌتمتع بالسٌادة وٌ. وحقوقهم الطبٌعٌة

تصرفات، ال ٌحق لؤلفراد الذٌن تنازلوا عن حقوقهم دون  أووبالتالً مهما قام بؤفعال . رعاٌا له
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حبلوة )ٌخالفوا أمره، وإال اعتبروا خارجٌن عن العقد ناكثٌن للعهد  أوإلزامه بشًء، أن ٌثوروا علٌه 

2005 .) 

وأخٌرا ٌرى هوبز أن الحاكم ؼٌر مقٌد بؤي . قةونتٌجة لذلك فإن السلطة عند هوبز، تكون دابما مطل 

وهكذا ٌبدو رأي كل . وهو الذي ٌحدد معنى العدالة. قانون؛ ألنه هو الذي ٌضعه وٌلؽٌه حسب هواه

ٌّة عن سلطته ونقلها " هوبز"و " بودان"من  الملك، فلم ٌعد  إلىواضحا، فما دام الشعب قد تخلّى كل

صل عنه وأصبح مستقبل عنه، بل وسامٌا علٌه وأصبح هو هذا الملك جزءا من الشعب، وإنما انف

أن األمٌر صاحب " فعندما ٌقول بودان، . صاحب السٌادة الذي تحكم من فوق المجتمع السٌاسً كله

فإن هذا التعبٌر ٌعنً أن األمٌر ٌسود الشعب كما ٌسود هللا " السٌادة هو صورة هللا فً األرض

 (. 2005حبلوة )الكون 

من هوبز، انطلق لوك، فً نظرٌته السٌاسٌة من واقعٌة تحقق التعاون بٌن البشر، وعلى العكس  

عدم وجود تعارض بالضرورة بٌن تحقٌق  إلىما ٌشٌر . لطبٌعة فطرته المتؤصلة فً نفوسهم

ولكن الزٌادة فً عدد السكان من جهة، . المصلحة الخاصة للفرد والمصلحة العامة للمجموعة

األمر الذي ٌحتاج . ، فإن مصالح األفراد قد تتضاربأخرىحة من جهة ومحدودٌة المصادر المتا

لذلك توجد الدولة التً ٌستقطع لها المواطنون، ولٌس الرعاٌا، جزءا من . عملٌة تنظٌم وتقنٌن إلى

تهم المشروطة بحسن أدابها، بؤداء وتنظٌم قحقوقهم المستردة لتقوم دون تسلط علٌهم، بل بمواف

 (. 12، 2008ٌل جرباوي وخل)شإونهم 

أن العقد االجتماعً ٌعطً : لكن جان جاك روّسو، أحدث انقبلبا فً مفهوم السٌادة، حٌث قال 

هذه السلطة المطلقة التً تتوالها إرادة عامة تحمل . المجتمع السٌاسً سلطة مطلقة على كل أعضابه

. مكن أبدا التصرؾ فٌهاوالسٌادة التً لٌست سوى ممارسة اإلرادة العامة التً ال ٌ. اسم السٌادة

ٌنوب عنه سوى نفسه، وٌضٌؾ  أووصاحب السٌادة الذي هو كابن جماعً ال ٌمكن ألحد أن ٌمثله 

السلطة العلٌا ال ٌمكن تقٌٌدها، ذلك أن تقٌٌد السلطة العلٌا معناه تحطٌمها وأن "ذلك أن  إلى، روّسو

، العقد روّسووٌفّسر " ضمانات بالنسبة لرعاٌاها إلىالسلطة صاحبة السٌادة لٌست بحاجة "

إن االلتزام االجتماعً والخضوع للسلطة ال ٌمكن أن ٌكون أساسها القوة، ذلك أن : االجتماعً بقوله

. ، إال أن كل جماعةروسووٌنتهً . تؤسٌس السلطة على القوة وحدها ٌعنً إنكار فكرة الحق كلٌة 

 أوهذا االتفاق . اتفاق األفراد فٌما بٌنهم على الحٌاة فً جماعةسٌاسٌة ال ٌمكن تصور وجودها إال ب



37 
 

 

. ، إال إذا صدر من أجماع اإلرادات الحرةروسوالعقد االجتماعً لن ٌكون مشروعا فً نظر 

والقانون هو التعبٌر . فالسٌادة إذن لٌست سوى اإلرادة العامة للمجتمع الذي أنشؤه العقد االجتماعً

ولٌست هً اإلرادة الجماعٌة لكل المواطنٌن، ولكنها إرادة األؼلبٌة، وهذا  عن هذه اإلرادة العامة

ألن اشتراط اإلجماع . الخضوع لرأي األؼلبٌة هو أٌضا أحد الشروط الضرورٌة للعقد االجتماعً

ومن المعروؾ أن . لكً ٌصبح القانون ملزما للجمٌع سوؾ ٌكون معناه الحكم على المجتمع بالعجز

حبلوة )لكً ٌمارس الشعب سٌادته بشكل مباشر  أيبالدٌمقراطٌة المباشرة، ، كان ٌإمن روسو

2005 .) 

وؼٌرهم من المفكرٌن، النواة  بودان، و هوبز، ولوك، وروسو،ولقد كانت األفكار التً طرحها  

، هً التً 1648الشهٌرة عام  -وستفالٌا –لكن معاهدة . التً تؤسست حولها فكرة الدولة وسٌادتها

فالدول . أقرت احترام مبدأ السٌادة بعد أن وّقعت الدول األوروبٌة المتصارعة على تلك المعاهدة

بذلك تكون المعاهدة قد دشنت مفهوم و. ذات السٌادة هً وحدها صاحبة الحق فً عقد المعاهدات

 أوأن ال تسٌطر دولة واحدة : وكان المقصود بتوازن القوى. توازن القوى بٌن الدول األوروبٌة

وأن تعمل الدول األخرى على منع محاوالت . ابتبلؾ لمجموعة دول على السٌاسة األوروبٌة

ملك  –لوٌس الرابع عشر  – وذلك حٌنما حاول. السٌطرة، وذلك بالوقوؾ ضد الدولة التوسعٌة

فرنسا أن ٌخرق مبدأ توازن القوى عن طرٌق توسٌع ممتلكاته، تحالفت ضده الدول األوروبٌة، 

 (. 53، 2002سلٌم ) 1713سنة " اوترخت"وأجبرته على التراجع فً معاهدة 

ادتها وفً ضوء مبادئ نظام وستفالٌا األربعة، فقد تم فً هذه المعاهدة ترسٌخ وجود الدولة وسٌ 

. واإلقرار بمبدأ االحترام المتبادل للسٌادة. الوطنٌة فً أوروبا على أراضٌها ومواطنٌها ومواردها

. ولكن بمقدار ما تسمح به الدول وتلتزم به. كما أخضعت المعاهدة الدول ذات السٌادة للقانون الدولً

سٌطرة  أوتدخل  أيدون كما تم التؤكٌد على استقبللٌة الدولة على الصعٌد الداخلً والخارجً، 

  (.2009المؽٌربً )خارجٌة 

دٌب . وفً هذا الشؤن قال د. وبذلك تكون معاهدة وستفالٌا قد أرست قواعد القانون الدولً الحدٌث 

ٌرتبط مبدأ الوحدة اإلقلٌمٌة ألراضً الدولة بمبدأ المساواة فً السٌادة واحترامها بٌن : عكاوي

 عبلنوقد أشار اإل. تهدٌد بها فً العبلقات الدولٌة وسبلمة الحدودال أووعدم استعمال القوة . الدول

 األممالخاص بمبادئ القانون الدولً الخاصة بالعبلقات الودٌة والتعاون بٌن الدول وفقا لمٌثاق 
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ضرورة منح وحدة أراضً الدول واالستقبلل السٌاسً لها الحماٌة الكاملة  إلى، 1970المتحدة عام 

التهدٌد بها فً  أوتبط مبدأ سبلمة الحدود ارتباطا وثٌقا بمبدأ عدم استعمال القوة وٌر. ؼٌر المنقوصة

جرى التؤكٌد على  1970ووفقا لمٌثاق عام . وبمبدأ المساواة فً السٌادة بٌن الدول. العبلقات الدولٌة

ابمة ألٌة دولة التهدٌد بها ضد الحدود الدولٌة الق أوتلتزم الدول باالمتناع عن استعمال القوة " ما ٌلً 

 (. 98، 2002عكاوي )

محمد المجذوب، . وٌقول د. حد كبٌر مع ما جاء فً نظام وستفالٌا إلىوهذه النصوص تنطبق  

رقابة دولة  أوال تخضع فً شإونها الداخلٌة والخارجٌة لسٌادة : مفهوم سٌادة الدول التامة، ٌعنً أنها

ا هو الوضع الطبٌعً الذي ٌجب أن تكون علٌه وهذ. ، أنها دولة مستقلة فً الداخل والخارجأخرى

 (. 17، 1999المجذوب )كل دولة مستقلة حرة 

أن نظام السٌادة الوطنٌة الكاملة، هو نموذج : وٌعّقب ستٌفان كراسنر، على نظام وستفالٌا بقوله 

 أوة، ذلك أن استقبلل الدول كان دابما مقٌدا بااللتزامات الدولٌ. مثالً ولم ٌتحقق قط بشكل كامل

(. 2003الصدٌقً )ومبدأ حرمة الحدود لم ٌحترم أٌضا قط بشكل كامل . بمظاهر التبعٌة والهٌمنة

أنها صفة من صفات الدولة، قوامها االستقبلل القانونً، وهذه : ، كمفهوم قانونً تعنًالسٌادةأما 

وبما ٌترتب على  .المتحدة جمٌعا فً تمتعها بالسٌادة األممالصفة تتساوى الدول األعضاء فً هٌبة 

فهً بذلك تتمتع . ذلك من مساواة أمام القانون الدولً وأمام الحقوق التً ٌرتبها لها هذا القانون

القدرة الفعلٌة على تحقٌق االستقبلل : بٌنما السٌادة كمفهوم سٌاسً تعنً. باالستقبلل القانونً

االشتراك الحر المباشر فً  ومن ثم. على تحقٌق اإلرادة الحرة فً المجال الدولً أي. السٌاسً

وهكذا ٌلتقً المفهوم السٌاسً للسٌادة بمفهوم القوة فً علم العبلقات الدولٌة . صراع القوى الدولٌة

 (. 1989بدوي )

وٌمثل المفهوم السٌاسً أٌضا، واقعا سٌاسٌا معٌنا، وهو القدرة الفعلٌة على االنفراد بإصدار القرار  

ومن ثم القدرة الفعلٌة على االحتكار الشرعً ألدوات القمع فً . السٌاسً فً داخل الدولة وخارجها

التً : لسٌادة وهًفهناك دول ناقصة ا. الداخل، وعلى رفض االمتثال ألٌة سلطة تؤتٌها من الخارج

وذلك لخضوعها . كلٌهما معا أوالداخلٌة  أوال تتمتع باستقبلل كامل فً مباشرة سٌادتها الخارجٌة 

مما ٌترتب على ذلك، مشاطرتها لتلك الدولة . هٌبة دولٌة أومنظمة  أوخارجٌة  أخرىلسٌطرة دولة 

 (. 2010ر الظاه)االثنتٌن معا  أوالداخلٌة  أوفً ممارسة سٌادتها الخارجٌة 
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وكان المقصود بهذه . فكرة السٌادة التً تتمتع بها الدولة إلىوفً البداٌة كان معٌار الدولة ٌرجع  

وقد ذهب . فبل ٌقٌدها إال قواعد الدٌن والقانون الطبٌعً. السلطة المطلقة والدابمة للدولة: السٌادة

ى السٌادة، فذكر أنها مطلقة ال ما هو ابعد من ذلك فً تفسٌر معن إلى، هوبزالفٌلسوؾ االنجلٌزي 

ٌّد بشًء حتى الدٌن ولكن فكرة السٌادة فً العصر الحدٌث، تطورت واتخذت مفهوما جدٌدا، إذ . تتق

. لم تعد مطلقة، فهً مقٌدة فً سٌادتها الداخلٌة بمبادئ القانون الطبٌعً وحقوق األفراد األساسٌة

ٌّدة فً سٌادتها الخارجٌة بقرارات ال وما تبرمه من معاهدات مع الدول . هٌبات الدولٌةوكذلك فهً مق

ٌّد بقواعد القانون الدولً العام. األخرى " أن  Jellinekوٌرى العبلمة األلمانً . وبصفة عامة تتق

معٌار الدولة ٌرتكز فً استبثارها بحق وضع دستور منظم للدولة، وٌحدد اختصاص سابر 

 (. 152، 1969 لٌله)األشخاص والهٌبات الموجودة على إقلٌمها 

وخبلصة القول، نرى أن معظم األدبٌات التً عالجت مبدأ السٌادة، تإكد على أن هذا المبدأ مبلزم  

الشعب : ركنً إلىوٌعد ركنا أساسٌا ال تقوم الدولة بدونه، باإلضافة . للدولة القومٌة منذ نشوبها

عن ؼٌرها، وبالمقابل، هناك من  ومن الناحٌة القانونٌة، فالسٌادة صفة لصٌقة تمٌز الدولة. واألرض

ٌعتقد أن النظام الدولً المرتكز فً أساسه على مبدأ السٌادة القومٌة، ٌشكل المصدر الربٌسً لكل 

أن الصراعات والحروب تنبع : "وفً ذلك ٌقول والت روستو. أشكال الفوضى والصراعات الدولٌة

وتبّنى المفكر األمرٌكً وٌوم، الرأي ". مٌةفً التحلٌل األخٌر من استمرار اعتناق مبدأ السٌادة القو

، 1993مقلد )نفسه عندما أعلن أن الحروب لن تنتهً، طالما النظام الدولً قابم على تعدد الدول 

215 .) 

النزاع على  أهمهاوقد جرت فً الواقع عدة حروب، سابقا، بٌن الدول القومٌة ألسباب متعددة،  

أن مفهوم السٌادة اختلط بؽٌره من  إلىوٌجدر بنا اإلشارة . الحدود، والتدخل فً الشإون الداخلٌة

أن السٌادة  إلىوٌرجع هذا الخلط . المفاهٌم المتشابهة، مثل الحرٌة واالستقبلل وحق تقرٌر المصٌر

وأٌضا . ولكن كبل منها ال ٌعّبر عن السٌادة، بل ٌعد مظهرا من مظاهرها. تحتوي على هذه المفاهٌم

فمفهوم السٌادة اشمل من السلطة، فالسلطة هً ممارسة السٌادة، . ة والسلطةهناك فرق بٌن السٌاد

 (. 2005حبلوة )فالسلطات متعددة ، بٌنما السٌادة ال تتجزأ 

وأخٌرا، نقول رؼم تعدد التعرٌفات التً ٌوردها الباحثون لمفهوم السٌادة الوطنٌة، فإن بٌنها جمٌعا  

شإونها، سواء  إدارةدة باعتبارها، السلطة العلٌا للدولة فً السٌا إلىقاسما مشتركا ٌتمثل فً النظر 
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وأن السٌادة مفهوم أساسً من قواعد القانون . فً إطار عبلقاتها الدولٌة أوكان ذلك داخل إقلٌمها 

 . مدى قدرة الدولة على ممارسة سلطاتها الداخلٌة والخارجٌة بشكل مستقل: الدولً المعاصر وهً

وقد أقرت . فً السٌادة بٌن الدول مبدأ معترفا به فً القانون الدولً المعاصر وٌعتبر مبدأ المساواة 

األمن الخاص بمسؤلة  عبلنفاإل. بذلك كافة دول العالم فً االتفاقٌات العدٌدة الثنابٌة منها والجماعٌة

 والصٌن وبرٌطانٌا األمرٌكٌةبٌن الوالٌات المتحدة  1943تشرٌن األول عام  30العام الموقع فً 

واألمن واالتحاد السوفٌتً، أكد على ضرورة إنشاء بؤسرع ما ٌمكن منظمة دولٌة عامة لحفظ السلم 

 (. 117، 2002عكاوي )الدولٌٌن تكون مبنٌة على أساس مبدأ المساواة فً السٌادة بٌن كافة الدول 

ى مبدأ المساواة تقوم هذه الهٌبة عل" المتحدة بؤن  األمموكذلك نصت المادة الثانٌة من مٌثاق هٌبة  

المتحدة، أن تتدخل فً الشإون  لؤلمملٌس فً المٌثاق ما ٌسوغ " ، وعلى أنه "بٌن جمٌع أعضابها

فعندما تكون الدولة (. 145، 1999المجذوب " )التً تكون من صمٌم السلطان الداخلً لدولة ما

وبالتالً فمن حقها التمّتع . المتحدة، ٌعنً ذلك أنها مستقلة وذات سٌادة معترؾ بها األممعضوا فً 

ال ٌحق لدولة أن تملً  أي. المتحدة األممبالمساواة فً الحقوق والواجبات كباقً الدول األعضاء فً 

 . أخرىأرادتها على دولة 

ورؼم النصوص الواضحة واإلقرار الصرٌح بمبدأ المساواة السٌادٌة بٌن الدول، فً كافة المواثٌق  

فالدول ؼٌر . واالتفاقٌات الدولٌة العدٌدة الثنابٌة منها والجماعٌة، ؼٌر أن الواقع ٌثبت عكس ذلك

والزراعً  بالنسبة للتطور الصناعً أومتساوٌة سواء من حٌث المساحة وعدد السكان والموارد؛ 

وبالتالً فهً ؼٌر متساوٌة من حٌث التؤثٌر السٌاسً على مجرٌات . واالقتصادي والقوة العسكرٌة

ومساواة . فالدول متساوٌة فقط من الناحٌة القانونٌة. األحداث ونظام العبلقات الدولٌة المعاصرة

أطراؾ متساوٌة فً الدول وفقا ألحكام القانون الدولً ال تعتمد أبدا على وضعها وقوتها، فهً 

، 2002عكاوي )العبلقات واالتصاالت الدولٌة ومتساوٌة كؤشخاص فً القانون الدولً المعاصر 

118 .) 

لم تعد الدولة فعلٌا قادرة على فرض  أي. وهذا ٌعنً أن الدول لٌست متساوٌة من الناحٌة السٌاسٌة 

ا لها أن تكون قوة فاعلة فً بما ٌهٌ. سلطانها على أراضٌها، ووضع القرارات الملزمة للجمٌع

وقد أصبح التنظٌم الدولً، . فبل سلطة تعلو علٌها ما لم تكن قد قبلتها بإرادتها. السٌاسٌة الدولٌة
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وخصوصا، الدول الضعٌفة، الن الدول الكبرى وفً . وعوامل أخرى، تحد بشكل كبٌر من حرٌتها

 (. 2010الزبٌدي )لمنظمات الدولٌة مقدمتها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة هً تتحكم فعلٌا فً ا

بالشكل الذي ٌخدم األمن فالوالٌات المتحدة تجاوزت تدخبلتها فً شإون الدول وتوجٌه مجلس  

ممارسة الضؽط على محكمة العدل الدولٌة كمإسسة للقضاء  إلىمصالحها، باعتباره جهازا سٌاسٌا، 

فً اآلثار القانونٌة المترتبة على بناء  وقد تجلى ذلك بشكل صارخ أثناء نظر هذه المحكمة. الدولً

 (. 78، 2004لكرٌنً )إسرابٌل للجدار العازل فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة 

، للتدخل على نطاق واسع 2001سبتمبر  11وقد أضٌفت حجة قوٌة للوالٌات المتحدة بعد أحداث  

وهذا الشعار استؽلّته الوالٌات . بفً الشإون الداخلٌة للعدٌد من دول العالم، بذرٌعة مكافحة اإلرها

وأملت على الدول األخرى . على حساب السبلم، والحرٌات العامةاألمن المتحدة فً تكرٌس أولوٌة 

وهذا مخالؾ لمبدأ السٌادة الوارد فً مٌثاق . على أراضٌها" مكافحة اإلرهاب"االلتزام بتطبٌق مبدأ 

عضوا فً األمم  أخرىة أن تملً إرادتها على دولة أنه ال ٌجوز لدول: المتحدة الذي ٌنص على األمم

 . المتحدة

الدولٌٌن على مجلس واألمن المتحدة المهام الربٌسٌة الخاصة بحفظ السلم  األمموقد قصر مٌثاق  

حٌث شّكل هذا المجلس على أساس أن ٌجعل من القول الفصل فً اختصاصه للخمسة . األمن 

النقض  أوبمقاعد دابمة، وٌملك كل عضو منهم حق االعتراض فهم فقط الذٌن ٌتمتعون فٌه . الكبار

ٌستطٌع أن ٌتدخل مباشرة آخذا المبادرة بعمل األمن فمجلس (. 260، 1989بدوي ". )الفٌتو"

اإلقلٌمٌة بمباشرة عملها األمن حٌث ٌكلؾ أجهزة . ٌبطل سلطاته العسكرٌة أوٌفّوض  أوعسكري، 

. وتحظى الدول الحامٌة حٌنها بمساعدة بقٌة الدول األعضاء. عند الحاجة الستخدام القوة المسلحة

 (.1999آنٌٌل ) 1990وهذا ما حدث فً أزمة الخلٌج عام 

المسإولٌة الربٌسة فً تعزٌز األمن من مٌثاق األمم المتحدة تقع على مجلس ( 27)وبموجب المادة  

من المٌثاق للدول ( 25)المادة  لىإوٌحق له اتخاذ القرارات الملزمة استنادا . الدولٌٌنواألمن السلم 

تهدٌد للسلم وأي إخبلل  أيوقوع األمن من المٌثاق ٌقرر مجلس ( 39)ووفقا للمادة . األعضاء

وٌحق له اتخاذ القرارات بشؤن التدابٌر الزجرٌة ضد الدولة التً . وقوع عمل عدوانً أوبالسبلم، 

 أيتطلب استخدام القوات المسلحة، وٌمكن أن ت. ترتكب احد أعمال العدوان أوتخل بالسبلم، 
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واألمن وؼٌر ذلك من األعمال ألجل حفظ السبلم . استخدام القوات الجوٌة والبحرٌة والبرٌة

 (. 273-272، 2002عكاوي )نصابه  إلىإلعادته  أوالدولٌٌن، 

. لًالدواألمن واألهم من ذلك، أن استخدام الوسابل الزجرٌة هو صبلحٌة مطلقة واستثنابٌة لمجلس  

ومن أجل تطبٌق اإلجراءات المرتبطة باستخدام القوة المسلحة، فإنه ٌتوجب على الدول األعضاء، 

بناء على طلبه ووفقا األمن من المٌثاق، أن تضع تحت تصرؾ مجلس ( 43)بموجب المادة 

واألمن فً تعزٌز السلم األمن وألجل مساعدة مجلس . التفاقات خاصة ما ٌلزم من القوات المسلحة

على إنشاء لجنة أركان حرب، تكون مإلفة من رإساء ( 47)لدولٌٌن، ٌنص المٌثاق فً المادة ا

 (. 273-272، 2002عكاوي )األمن أركان األعضاء الخمسة الدابمٌن فً مجلس 

لقد أكدت األحداث بعد حرب الخلٌج : "فً هذا الشؤن( 42، 1997)وتقول إٌما مٌرفً وآخرون  

الثانٌة، أن الدولة القومٌة لم تعد تملك خٌار الحرب واستعمال القوة فً عبلقاتها الدولٌة، فً ظل 

. المتحدة األممالنظام العالمً الجدٌد، دون أن تعرض نفسها للمساءلة والعقوبات الدولٌة من جانب 

القوى التً ال تلتزم  أواستخدام القوة المسلحة ضد الدول،  إلىفقد بات واضحا لجوء النظام الدولً 

 ". إسرابٌل"بما ٌصدر عن المجتمع الدولً من قرارات، باستثناء 

بؤن " االختٌار"فٌقول فً كتابه الشهٌر  األسبقالقومً األمرٌكً األمن أما برٌجٌنسكً، مستشار  

اة السٌادٌة كانت وهما منذ تؤسست أول منظمة عالمٌة للدول المتعاونة، كرد فعل أعقب المساو

نتج عن المفهوم المجرد للسٌادة المطلقة، منح كافة الدول " عصبة األمم"  أيالحرب العالمٌة األولى 

 وقد تم التؤكٌد على هذا الحق فً مٌثاق األمم المتحدة. األعضاء حقوقا متساوٌة فً التصوٌت

بٌنما حق النقض فً المجلس فهو . ، وهو حق التصوٌت فً الجمعٌة العامة1945الصادر عام 

وقد مّثلت هذه الصٌؽة . ٌنحصر فً الدول الخمس التً خرجت منتصرة من الحرب العالمٌة الثانٌة

" جدااعترافا ضمنٌا، بؤن السٌادة الوطنٌة كانت وهما للدول كافة، باستثناء القلٌل من الدول القوٌة 

 (. 17، 2004برٌجٌنسكً )

وقد أكد على هذا الفهم بعدم المساواة فً السٌادة بٌن الدول مهاتٌر محمد، ربٌس الوزراء المالٌزي،  

من باقً  أكثرالمتحدة، بٌد أن خمس دول فقط تتمتع بهذه المساواة  األممإننا جمٌعا سواء فً : "قاببل

بوضع " قصد مجموعة الدول الصناعٌة السبعٌ"وعلى صعٌد آخر تقوم سبع دول فقط . الدول
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وضعت على كاهلها  األممأن مجموعة صؽٌرة من . القوانٌن التً تإثر فً اقتصادات الدول األخرى

 (. 81، 2003حسن " )مسإولٌة تقرٌر النظام العالمً الجدٌد

لة تدخل دكتاتوري من طرؾ دولة فً شإون دو" وقد عّرؾ سعٌد الكركً مصطلح التدخل بؤنه  

الركراكً " )، بقصد المحافظة على سبلمة التراب الوطنً واالستقبلل السٌاسً لهذه الدولةأخرى

وهذا التعرٌؾ ٌنطبق على ما جرى فً العراق، حٌث استؽلت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة (. 1991

سٌاستها، الدول الرافضة ل إلىالمتحدة، فً توجٌه ضربات وقابٌة  األمممن مٌثاق ( 51)المادة رقم 

 . من المٌثاق( 51)بحجة حق الدفاع الشرعً عن النفس بموجب المادة 

استخدام القوة المسلحة للقضاء : "أن( 14، 2003)وفً هذا السٌاق ٌرى نعوم تشومسكً وآخرون  

إن الحرب الوقابٌة، . وكؤنه عمل عظٌم" وقابً"متخٌل بحٌث ٌبدو اصطبلح  أوعلى تهدٌد ملفق، 

 ." جرٌمة المطلقة التً أدٌنت فً محاكمات نورمبرغهً بكل بساطة ال

كل شكل من  إلىوالجدٌر بالذكر أن مبدأ عدم التدخل ال ٌستبعد فقط، استعمال القوة، وإنما ٌمتد  

بؤحد عناصرها السٌاسٌة  أو. التوجه الذي ٌمس بشخصٌة الدولة أوأشكال الضؽط والتدخل 

دت فٌه العدٌد من الدول على أحقٌة محكمة العدل الدولٌة وفً الوقت الذي أك. واالقتصادٌة والثقافٌة

الدولٌٌن، والعدوان وتهدٌد السلم، باعتبارها هٌبة قضابٌة دولٌة، فقد واألمن بالنظر فً قضاٌا السلم 

. فً هذا الخصوصاألمن مجلس  إلىكّرست كل من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبرٌطانٌا الرجوع 

فقهاء القانون الدولً، لم  أوالتً تبذل سواء من قبل الدول الضعٌفة،  ورؼم كل الجهود المكثفة

لكرٌنً )من دولة فً العالم  كثرتتورع أمرٌكا عن التدخل العسكري السافر فً الشإون الداخلٌة أل

2004 ،57-60 .) 

من األ"و " سٌادة الدول"لقد أحدثت الحرب العالمٌة الثانٌة تؽٌٌرا فً مفاهٌم عدٌدة، من ضمنها  

فبٌنما . الحرب، مبادئ القانون الدولً أعقبتوتراجعت نتٌجة للمتؽٌرات المتسارعة التً ". القومً

فً الشإون الداخلٌة للدول، ٌشكل ركٌزة أساسٌة لحماٌة شخصٌة الدولة " مبدأ عدم التدخل"كان 

التدخل فً شإون  اعتداء خارجٌٌن، وفقا لمبادئ القانون الدولً، بات مبدأ أووسٌادتها من كل تهدٌد 

الدول األخرى من قبل الدول الكبرى، السمة الممٌزة للسٌاسة الدولٌة فً هذا العصر، وكؤن هذا 

 . المبدأ ؼٌر وارد فً المواثٌق الدولٌة
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من الناحٌة الفعلٌة ال ٌوجد سٌادة مطلقة (: 1989)وٌقول فً هذا الشؤن بركات، الروؾ والحلوة  

حتى . الخارجً، بسبب تداخل الدول مع بعضها البعض أوالداخلً  تامة للدول، سواء على الصعٌد

فهً تخضع فً عبلقاتها مع الدول األخرى لبعض . أن أقوى دول العالم، ال تتمتع بسٌادة مطلقة

فالدول ال تتمكن بمفردها من التحكم فً عبلقاتها الخارجٌة، وأن الكثٌر من . قواعد المنظومة الدولٌة

التً توصؾ بؤنها تتمتع بسٌادة خارجٌة تامة من وجهة نظر القانون الدولً،  دول العالم المعاصرة

 .. تخضع فً حقٌقة األمر لتبعٌة الدول الكبرى التً تعتمد علٌها عسكرٌا واقتصادٌا

 :انقىمً األمن مفهىو
القومً من المسابل الحساسة والهامة ألي دولة، ألن المس به ٌهدد مستقبل الدولة، األمن ٌعتبر  

اشعالها، كخطوة  إلىالمبادرة  أوحالة الحرب  إعبلن إلىوربما ٌإدي الشعور بالخطر على أمنها 

ولذلك تحرص الدول، فً كافة العصور، على توفٌر متطلبات الدفاع عن أمنها القومً . استباقٌة

 إلىباالضافة . ، من قوات عسكرٌة بؤنواعها المتعددة، بما فً ذلك السبلح النووي الحقاوسٌادتها

الداخلً جزء ال ٌتجزأ من األمن المختلفة، من أجل حماٌة الجبهة الداخلٌة، ألن  األمنٌة األجهزة

دقٌقة القٌادتٌن السٌاسٌة والعسكرٌة بالمعلومات ال األجهزةولكً تزود هذه . القومً الشاملاألمن 

القومً وشموله األمن ومع تطور مفهوم . األمنٌةوتقدٌر الموقؾ على الصعد السٌاسٌة والعسكرٌة و

والمدنٌة فً الدولة تؽطٌة احتٌاجات القٌادة  األمنٌة األجهزةلجمٌع مناحً الحٌاة، أصبح لزاما على 

 . السٌاسٌة من المعلومات فً مختلؾ المٌادٌن

الدقٌقة والشاملة هو تمكٌن القٌادة السٌاسٌة من اتخاذ القرارات والهدؾ من توفٌر المعلومات  

الشاملة لمواجهة التحدٌات والمخاطر القابمة والمحتملة على  اإلستراتٌجٌةالمناسبة، ووضع 

القومً ضمن القضاٌا األمن مفهوم  إدراجومن هنا ٌمكن . المستوٌٌن الداخلً والخارجً

عسكرٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة، ودراسة إمكانٌات الدولة ألنه ٌشمل األبعاد ال اإلستراتٌجٌة

 . ومواردها وقدراتها ومراعاة المتؽٌرات الدولٌة والنظام الدولً والتحالفات القابمة

ٌتؽٌر بناء للمتؽٌرات التً  أوالقومً، ؼالبا، ببنٌة النظام الدولً وٌتطور األمن وٌرتبط مفهوم  

القومً األمن ولذلك من الصعب تحلٌل . تطرأ على النظام الدولً، وتبعا لبلختبلل فً موازٌن القوى

األمن وعلٌه فإن العوامل الدولٌة واإلقلٌمٌة تتداخل فً بلورة مفهوم . السٌاسة الدولٌة إطارإال فً 

 . القومً، ومكوناته، ومصادر تهدٌده
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 :انقىمً األمن مفهىو وتطىر نشأة

، حٌث أوروبافً العصر الحدٌث مع بداٌة ظهور الدولة القومٌة فً " القومًاألمن "ظهر مصطلح  

ولكن . 1648عام " وستفالٌا"عن والدة الدولة القومٌة فً صلح  عبلنصاحب هذا المفهوم، اإل

ستخدام فً مإلفات ثبلثة المصلحة القومٌة، وٌتضح هذا اال إطارمدلول المفهوم تم تداوله آنذاك فً 

المحافظة على الممالك : "الذي ٌقول" جون بودان: "كتاب عاصروا تلك الفترة وهم

وعلى جمٌع الشعوب رهن بعد هللا باألمراء الصالحٌن والحكام الحكماء، فمن واإلمبراطورٌات 

 . "على الناس عامة( الصالح المشترك)الحكمة أن ٌعاونهم كل منا حتى ٌنجحوا فً نشر 

شن حرب  إلىالتً تدعو الدولة  األسبابعن " الحرب والسبلم" فً مإلفه " جروٌتمس"وٌتساءل  

أما الكاردٌنال (". للمجموع)حقٌقة أن الحرب سببها وقوع ضرر ما  إلى، وٌصل أخرىضد دولة 

حقوق مصالح )فإنه ٌإكد على ضرورة تحصٌن الدولة لحدودها تحصٌنا كامبل لضمان :" رٌشٌلو،

 (. 98، 2002الحدٌثً (" )موعالمج

األمن "مصطلحً  إلىفٌها بوضوح  اإلشارةنبلحظ من خبلل النصوص المذكورة آنفا، أنه تمت  

واإلمبراطورٌات دون ذكرهما حرفٌا، فالمحافظة على الممالك " المصلحة القومٌة"و " القومً

وتحصٌن الدولة  والشعوب، ونشر الصالح المشترك، وأن سبب الحرب وقوع ضرر ما للمجموع،

كل هذه التعبٌرات تجسد بوضوح المعنى الحقٌقً . لحدودها لضمان حقوق مصالح المجموع

، وبالتالً الدفاع عن سٌادة الدولة، ألن تحصٌن الحدود "القومًواألمن المصلحة القومٌة "لمفهومً 

امتبلك عناصر القوة، والمصلحة القومٌة للممالك والشعوب تتطلب مشاركة الجمٌع  إلىٌحتاج 

 . لمساعدة الحكام فً تحقٌقها

. وحتى عهد قرٌب كانت الحدود وتضارب المصالح سببا فً العدٌد من الحروب بٌن الدول القومٌة 

نجد أن كثرة الحروب  القومً والمصلحة القومٌة،األمن جذور البحث عن سبل تحقٌق  إلىواذا عدنا 

، كانت السبب الحقٌقً الذي فرض على رجال الفكر والسٌاسة ضرورة دراسة أسباب أوروبافً 

صٌاؼة عدة نظرٌات فً العبلقات الدولٌة، حاولوا من  إلىنشوب الحروب وكٌفٌة تفادٌها، فلجبوا 

 . ي للدراسةالنظر اإلطاربعضها فً سٌاق  إلىوقد تطرقنا . خبللها معالجة هذه الوسابل

وهكذا تصبح المصلحة القومٌة هً البقاء الذي ٌعنً وحدة : وفً هذا المجال ٌقول مورؼنثاو، 

أراضً الدولة ومإسساتها السٌاسٌة وثقافتها، فالمصلحة القومٌة، هً جوهر السٌاسة وتعنً القوة 
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تحقٌق المصلحة وهٌؽل، ٌرى أن . األولوٌاتالقومً للدولة وهو على رأس األمن التً تمثل جوهر 

 إلىأما مٌكافٌللً، فقد أكد على حاجة الحاكم . القومٌة هو الهدؾ األعلى الذي ٌحكم العبلقات الدولٌة

. تختلؾ عن تلك التً ٌتبناها الفرد العادي، وذلك لضمان أمن الدولة وبقابها أخبلقٌةتبنً مقاٌٌس 

 (. 70، 62، 1995ؽراؾ دورتً وبالتس)وٌعتقد أٌضا أن السٌاسة هً صراع على المصالح 

فقد كان فً أعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة " القومًاألمن "أما عن أول استخدام رسمً لمصطلح  

القومً األمن مجلس "هٌبة رسمٌة تحت اسم  األمرٌكٌة، عندما أنشؤت اإلدارة 1947عام 

الطوٌسً )دد أمنه وته األمرٌكً، أنٌط به بحث كل األمور واألحداث التً تمس الكٌان "األمرٌكً

األمن وقد وضع ذلك االهتمام الخطوة األولى الهتمام صانعً القرار السٌاسً ب(. 86، 1998

القومً باعتباره ظاهرة سٌاسٌة تحلٌلٌة، ٌحققون من خبللها ما ٌسعون إلٌه من أهداؾ إبان تلك 

من  األمرٌكٌةرة القومً لئلدااألمن وقد أصبح مستشار . الفترة فً ظل تزاٌد معدالت الصراعات

وبالرؼم . األمرٌكٌةللوالٌات المتحدة  األمنٌةوالسٌاسة  اإلستراتٌجٌةالشخصٌات المحورٌة فً رسم 

من  أكثرفً " المصلحة القومٌة"ال زالت تستخدم مصطلح  األمرٌكٌةمن ذلك، فإن بعض القٌادات 

 . مناسبة

أن حرب فٌتنام كانت  إلىنخلص إذن كٌؾ ٌمكن أن " جونسون، قال  األسبق األمرٌكًفالربٌس  

أما السناتور جون ماكٌن، المرشح (. 14، 1997جارنم ) األمرٌكٌةتخدم المصلحة القومٌة 

 أيوٌتمثل العمل الوحٌد المسإول الٌوم، أمام "فٌقول  األمرٌكٌةالجمهوري السابق لبلنتخابات 

العراق، الذي من شؤنه حماٌة  اإلمام وتحدٌد الوضع االستراتٌجً فً إلىمرشح للرباسة فً التطلع 

 . 3."المصالح القومٌة للوالٌات المتحدة

 إطارباحث دراسة هذا الجانب إال فً  أيالقومً، ال ٌستطٌع األمن أما بالنسبة لتطور مفهوم  

القومً ٌعنً حماٌة الدولة األمن ففً البداٌة كان مفهوم . السٌاسة الدولٌة، ووفقا لبنٌة النظام الدولً

وقد . ؼزو خارجً، ولهذا ارتبط هذا المفهوم بالقوة العسكرٌة وتوزٌع مصادرها أيلحدودها من 

ساد هذا المفهوم العسكري لؤلمن القومً فً ظل نظام متعدد األقطاب ومبدأ توازن القوى، حٌث 

 . كانت الحروب بٌن الدول القومٌة هً السمة الؽالبة على ذلك النظام

                                                           
 .17/2/2008كما وردت فً جرٌدة االٌام، فلسطٌن فً   3
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والؽرب  األمرٌكٌةوبعد الحرب العالمٌة األولى، بدأ الصراع األٌدٌولوجً بٌن الوالٌات المتحدة  

واستمر سباق التسلح . أخرىالرأسمالً من جهة، واالتحاد السوفٌتً والمنظومة االشتراكٌة من جهة 

عن تحول واستقطاب الدول من قبل الطرفٌن حتى نشوب الحرب العالمٌة الثانٌة التً تمّخضت 

القومً، وخصوصا، حٌن نشؤ األمن وقد تؤّثر بذلك مباشرة مفهوم . ثنابً القطبٌة إلىالنظام الدولً 

، أن (الوالٌات المتحدة واالتحاد السوفٌتً)نظام توازن الرعب النووي، إذ أدركت القوتان العظمٌان 

ستسفر عن تدمٌر  نشوب حرب ٌتم استعمال األسلحة النووٌة فٌها أمر مستحٌل ذلك أن الحرب

وهذا الوضع فرض على . مجاورة وسقوط مبلٌٌن الضحاٌا أخرىدول  إلىالدولتٌن معا، باإلضافة 

والبعض اآلخر تم التوصل إلٌه ضمنا . القطبٌن االتفاق على بعض القواعد التً تحكم العبلقة بٌنهما

 : لقواعد، وفٌما ٌلً أهم هذه ا(565-563، 2002)محمد السٌد سلٌم .كما أوردها د

أن ال ٌتحّدى كل من الدولتٌن اآلخر بشكل مباشر فً منطقة نفوذه، حٌث اعتبرت أمرٌكا . 1

منطقة نفوذ سوفٌتٌة وما عدا ذلك اعتبرت باقً  أوروباالبلتٌنٌة، مثبل، منطقة نفوذ أمرٌكٌة وشرق 

أن هناك  أي ولكن ضمن حدود معٌنة،. مناطق العالم مناطق نفوذ مفتوحة للتنافس بٌن العمبلقٌن

 . خطوطا حمراء ال ٌسمح بتجاوزها

االلتزام المتبادل بعدم مفاجؤة الطرؾ اآلخر وٌتحقق ذلك بواسطة نظام االتصال، ٌتعرؾ من . 2

سببا فً  1962وقد كانت أزمة الصوارٌخ الكوبٌة سنة . خبلله كل طرؾ على نواٌا الطرؾ اآلخر

وفٌتً فاجؤ الوالٌات المتحدة بنصب صوارٌخ فً كوبا االتفاق على هذه القاعدة، حٌث أن االتحاد الس

 ، والتزاما بهذه القاعدة قامت الوالٌات المتحدة بؤخطاراألمرٌكٌةمٌبل عن األراضً ( 95)تبعد 

وقد استفادت الدول الصؽٌرة . 1972سنة  األمرٌكٌةاالتحاد السوفٌتً بؤنها قامت بتلؽٌم الموانا 

ضم دول  إلىحٌث توفر لها حرٌة الحركة واستؽبلل حاجة القطبٌن  والنامٌة من نظام ثنابً القطبٌة،

 . لهما من اجل نشر قٌمه ومبادبه وتوسٌع دابرة نفوذه

وبالمقابل نشبت بٌن القطبٌن حرب، اشد خطورة بنتابجها من الحربٌن العالمٌة األولى والثانٌة،  

وقد . ولٌست بٌن القطبٌن مباشرةوكانت تدار الحروب بالوكالة " الحرب الباردة"وهً ما عرفت بـ 

سقوط االتحاد السوفٌتً وتفككه وانهٌار المنظومة االشتراكٌة وتحول النظام  إلىأدت هذه الحرب 

، وتؤسس فً ضوء األمرٌكٌةأحادي القطبٌة، التً تربعت على قمته الوالٌات المتحدة  إلىالدولً 

ز مع قٌام هذا النظام ما ٌعرؾ الٌوم بـ وبر. ذلك نظام دولً جدٌد بكل ما تعنٌه الكلمة من معنى
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جوناثان ومنهم على سبٌل المثال " األمركة"التً توصؾ لدى عدد من الباحثٌن بـ " العولمة"

" األمركة"و " العولمة"لٌس من المستؽرب القول بؤن : "ٌقول( Kirshner 2006, 8) كٌرشنر

ونتٌجة لذلك فان بعضا من ردود . اضحاو أوهما مترادفان وان الفصل بٌنهما لٌس دابما عمبل سهبل 

وبهذا فقدت الدول الصؽٌرة ." الفعل العنٌفة ضد العولمة تعّبر عن نفسها من خبلل العداء ألمرٌكا

 .هامش التحرك الذي كان لدٌها فً ظل نظام ثنابً القطبٌة

القومً وسٌادة ن األمومن الطبٌعً أن هذا النظام الجدٌد احدث انقبلبا فً المفاهٌم السابدة ومنها،  

القومً ، أصبح له مفهوما شامبل ومستوٌات األمن فبعد أن كان ٌؽلب الطابع العسكري على . الدول

وقد كان للتعرٌؾ الذي جاء به روبرت ماكنمارا، فً الستٌنٌات، . متعددة وأهدافا وأدوات مختلفة

لبعد االجتماعً للمفهوم القومً، حٌث ركز على ااألمن مفهوم  إلىأثرا بالؽا فً تؽٌٌر النظرة 

 . ولخصه بالتنمٌة الشاملة عبلوة على القوة العسكرٌة

حتى أن طبٌعة النظام الدولً انعكست على المٌزانٌة الدفاعٌة للدول، فبعد انهٌار االتحاد السوفٌتً،  

، كما انخفضت مٌزانٌة %40-35تخفٌض مٌزانٌاتها الدفاعٌة بٌن  إلىاتجهت كل الدول األوروبٌة 

 (. 80، 1999ٌونس % )10حلؾ شمال األطلسً بنسبة 

 :انقىمً األمن تعرٌف

وهً نقٌض : األمن القومً ٌحتوي لؽوٌا على كلمتٌن، األمن أن مصطلح  إلىنشٌر باختصار  

والمقصود بها الدولة القومٌة، وذلك حسب حجم الدولة ونظامها : القومًالخوؾ وتعنً الطمؤنٌنة، و

القومً، كما اشرنا فً سٌاق هذه الدراسة، على نحو شامل فً عدة األمن وقد ورد مفهوم . السٌاسً

 . آٌات من القران الكرٌم قبل ما ٌقارب خمسة عشر قرنا

حتى اآلن، اتفاق على تعرٌؾ  ، فبل ٌوجد"القومًاألمن "أما من حٌث تعرٌؾ الباحثٌن لمصطلح  

. مفهوم المصلحة القومٌة إطارثابت له ألنه ظهر حدٌثا فً مٌدان العلوم السٌاسٌة وكان ٌستخدم فً 

عصر، وذلك الرتباطه بطبٌعة النظام الدولً ؼٌر  إلىوهو أٌضا مفهوم متؽٌر، ٌختلؾ من عصر 

 أوانتمابه الحزبً،  أوكادٌمً، وٌتؤثر التعرٌؾ بشخصٌة الباحث، من حٌث تخصصه األ. الثابتة

وكذلك ٌختلؾ من دولة ألخرى، وٌعتمد ذلك . حسب وظٌفته، سواء كانت عسكرٌة سٌاسٌة أمنٌة

فعلى سبٌل . على موقعها ومساحتها ومواردها وقوتها العسكرٌة والتكنولوجٌة وؼٌرها من العوامل

 . ؼٌرها من الدول أوالنسبة للصومال كما هو الحال ب األمرٌكًالمثال، ال ٌمكن النظر لؤلمن القومً 
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. القومً، ولكن هناك قواسم مشتركة بٌنهااألمن ولؤلسباب االنفة الذكر تعددت وتباٌنت تعرٌفات  

القومً ٌعنً حماٌة األمة من خطر القهر على ٌد قوة األمن " :تعرٌؾ دابرة المعارؾ البرٌطانٌة

دفع العدوان عن دولة معٌنة والمحافظة على كٌانها، وضمان استقبللها والعمل على  أواجنبٌة 

وهو تعرٌؾ من منظور إستراتٌجٌة الحماٌة من الخطر (. 2009احمد " )استقرار أحوالها الداخلٌة

 . الخارجً، وٌعنً االعتماد على القوة العسكرٌة

شموال من تعرٌؾ دابرة  أكثرّدم تعرٌفا ق األسبق األمرٌكًوزٌر الدفاع  لكن روبرت ماكنمارا 

 : القومً بالتطور والتنمٌةاألمن المعارؾ البرٌطانٌة، حٌث ربط 

وٌعتقد البعض أنه ال ٌمكن أن ٌتوفر األمن القومً للدولة بمجرد إحساسها بؤنها قادرة على تحسٌن  

توٌات االقتصادٌة أوضاعها فً المستقبل، وإنما ال بد لها من تحقٌق التنمٌة على مختلؾ المس

 .واالجتماعٌة والسٌاسٌة، وهذا من شؤنه تعزٌز مفهوم األمن القومً الشامل

والمادٌة  واألمنٌةالشاملة لكافة مكوناتها العسكرٌة  اإلستراتٌجٌةالقومً هو األمن وٌرى الباحث أن  

دات لؤلمن والمعنوٌة، على المستوٌٌن الداخلً والخارجً لمواجهة التحدٌات والمخاطر والتهدٌ

القومً وسٌادة الدولة فً الحاضر والمستقبل، وذلك فً ضوء إدراك الدولة لمصادر التهدٌد 

وضرورة توظٌؾ كافة . وتحدٌدها وترتٌبها حسب األولوٌة لضمان أمنها واستقبللها وحماٌة شعبها

العلمً  الطاقات واإلمكانات المتاحة والعمل باستمرار على تطوٌرها وتنمٌتها لمواكبة التقدم

والتكنولوجً فً العالم، بناءاً على تخطٌط علمً ومدروس حتى تستطٌع الدولة االعتماد على الذات 

أوال، ثم التعاون مع الدول األخرى على قدم المساواة من أجل تحقٌق المصالح المشتركة، ولتعزٌز 

االعتبار البٌبة  مع األخذ بعٌن. قدرات الدولة وفرض حضورها فً الساحة الدولٌة بصورة مستقلة

قرار، على أن ٌكون للشعب مشاركة  أياإلقلٌمٌة والدولٌة وقدراتها من كافة النواحً قبل اتخاذ 

 أيسٌاسٌة حقٌقٌة فً صنع القرار، وضرورة االطمبنان قبل كل شًء على الجبهة الداخلٌة من 

 . اختراق خارجً

حماٌة الدولة ومواطنٌها والدفاع عن مثل، . وهناك عدة قواسم مشتركة بٌن التعرٌفات المختلفة 

ودور . لم ٌعد ٌقتصر على البعد العسكري أيمصالحها العلٌا، ووجود عدة أبعاد لؤلمن القومً، 

المتؽٌرات اإلقلٌمٌة والدولٌة فً صٌاؼة التعرٌؾ، وضرورة رسم السٌاسات ووضع البرامج 

افة مإسسات الدولة العسكرٌة وهذا ٌقتضً أن تشارك ك. معلومات دقٌقة إلىوالخطط المستندة 
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دور الشعب  إلىواالقتصادٌة والدبلوماسٌة وؼٌرها لمواجهة أٌة تحّدٌات باإلضافة  واألمنٌة

 . بالمشاركة فً صنع القرار

. اإلستراتٌجٌةالقومً، ٌمكن إدراجه ضمن الدراسات األمن الشامل لمفهوم  اإلطاروفً ضوء هذا  

 إلىباإلضافة . راكز أبحاث ودراسات إستراتٌجٌة وإحصابٌةوفً هذه األٌام ٌكون لدى الدولة م

 . للقٌادة السٌاسٌة األمنٌة األجهزةالمعلومات االستخبارٌة التً تزودها 

المصلحة القومٌة، : مثل أخرىٌتداخل مع مفاهٌم " القومًاألمن مصطلح "، فان أخرىومن ناحٌة  

ولكن التداخل المباشر ٌظهر بٌن . الوطنٌة اإلستراتٌجٌة، واألهداؾ الوطنٌة، واألمنٌة اإلستراتٌجٌةو

حد كبٌر فً المعنى  إلىوكؤنهما مفهومان مترادفان " المصلحة القومٌة"و" القومًاألمن "مفهومً 

 (. 2004،49برٌجٌنسكً )

 –إن المصلحة القومٌة : "روزناووٌختلؾ العلماء اٌضا فً تعرٌفهم للمصلحة القومٌة، فمثبل ٌرى  

بٌنما ". ُتستخدم لوصؾ وشرح وتقوٌم مصادر وكفاءة السٌاسة الخارجٌة لدولة ما –تحلٌلٌة  كؤداة

وهذا التفسٌر للمصلحة القومٌة، ٌنسجم مع ". ٌعرفها مورؼنثاو ، بؤنها ترتبط بقضٌة البقاء القومً

" تحقٌق حقه فً البقاء إلىتصرفات ٌسعى المجتمع عن طرٌقها  أي"تعرٌؾ هنري كٌسنجر، وهو 

وجود صراع مستمر : وٌفترض مورؼنثاو، إن مفهوم المصلحة القومٌة ٌعنً(. 2009أحمد )

ووجود تهدٌد دابم بالحرب، ٌتم تحجٌم آثارهما من خبلل التوفٌق المستمر للمصالح المتضاربة 

ومع ذلك فانه ٌوصً بالتدخل العسكري أٌنما وحٌثما ٌكون ذلك (. الدبلوماسٌة)بالوسابل السلمٌة 

فً مصطلح واحد " القومًاألمن "و " المصلحة القومٌة"دمج مفهومً  وقد حاول وٌلفرز. ضرورٌا

، إن االهتمام بالمصلحة (4، 1983)، وٌرى عبد المنعم المشاط " القومٌةاألمن مصلحة "هو 

القومً متعدد المناهج وٌتطلب سٌاسٌا تعببة األمن بٌنما . القومٌة ٌنحصر فً منهاج صناعة القرار

لطاقات اإلنسانٌة والموارد الطبٌعٌة، ولٌس فقط طاقات وموارد صّناع القرار، كما هو جمٌع ا

 .بالنسبة للمصلحة القومٌة
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 : انقىمً األمن أبعاد

القومً التقلٌدي ٌنحصر، باختصار شدٌد، فً حماٌة الدولة وحدودها األمن فبعد ان كان مفهوم  

. بمختلؾ أشكالها واألمنٌةعلى الصعٌدٌن الداخلً والخارجً، معتمدا فً ذلك على القوة العسكرٌة 

 : وأهمها أخرىهذا المفهوم، فً هذا العصر، تتضمن أبعادا  إلىالنظرة  أصبحت

وهو العنصر األساسً لؤلمن القومً؛ ألنه ٌتجسد فً الحفاظ على كٌان الدولة، : البعد السٌاسً. 1

 أيداخلً : األولوهو ذو شقٌن، . من خبلل تحدٌد كٌفٌة تنظٌم وإدارة قوى الدولة ومواردها

السٌاسة المتبعة إلدارة المجتمع والتؽلب على مشاكله، وهذا ٌستدعً التعرؾ على االتجاهات والقٌم 

وٌتمثل ذلك فً تعدد األحزاب وتنظٌماتها ومدى . المسٌطرة على الحٌاة السٌاسٌة فً الدولةواألفكار 

قوتها، والقوى السٌاسٌة األخرى، والطوابؾ الشعبٌة المختلفة لمعرفة األهداؾ المعلنة واستنتاج 

، بهدؾ مصادر القوة للدولة إدارةأما الشق الثانً فهو خارجً، والمقصود به  .األهداؾ ؼٌر المعلنة

التؤثٌر وفرض الحضور فً المجتمع الدولً، وفً سٌاسات الدول األخرى لتحقٌق مصالح الدولة فً 

وٌلعب الجهاز الدبلوماسً . القومً دون الخضوع ألي ضؽوط خارجٌة وأمنهاالحفاظ على سٌادتها 

قلٌمٌة، وكفاءته، باإلضافة لمصادر القوة األخرى، دورا مهما فً إقامة العبلقات الدولٌة واإل

وعضوٌة األحبلؾ وعقد المعاهدات واالتفاقٌات، وحشد الرأي العام بما ٌخدم األهداؾ الوطنٌة 

 . للدولة

فعلى . األخرى األبعادوفً الحقٌقة ٌعتبر هذا البعد األساسً الذي تعتمد علٌه : البعد االقتصادي. 2

لدولة ثقبل سٌاسٌا على المستوٌٌن الرؼم من أهمٌة البعد السٌاسً، إال أن القوة االقتصادٌة توفر ل

وهو الركٌزة الحٌوٌة للقوة العسكرٌة لتؤمٌن احتٌاجاتها من المعدات واألجهزة . اإلقلٌمً والعالمً

وقد انهار االتحاد السوفٌتً . البلزمة، وكذلك توفر للشعب احتٌاجاته ورفاهٌته وسبب تقدمه العلمً

الزراعة، والصناعة، والموارد : دي على عدة عناصروٌعتمد البعد االقتصا. عندما انهار اقتصاده

 . لبلستثماراألمن الطبٌعٌة، والتجارة، والمال وتوفٌر المناخ 

ألنه إذا لم تمتلك الدولة القوة العسكرٌة، ال . القومًاألمن ٌعتبر من اخطر أبعاد : البعد العسكري. 3

انهٌارها  إلىوالتهدٌدات التً تإدي تستطٌع الدفاع عن أمنها القومً وسٌادتها، وتتعرض للمخاطر 

 . أخرىاقتسامها مع دول  إلىحتى  أواالحتبلل العسكري،  أوووقوعها تحت النفوذ 
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وٌهتم هذا البعد باإلنسان والمجتمع، وحماٌته من اآلفات االجتماعٌة : البعد االجتماعً. 4

، إذا كان فً الدولة كالمخدرات وؼٌرها، والحفاظ على النسٌج االجتماعً من التفكك، وبخاصة

طوابؾ متعددة وتوفٌر الخدمات واالحتٌاجات الضرورٌة، كالصحة والتعلٌم، ودراسة أسباب الهجرة 

 . الداخلٌة والخارجٌة، ووضع الحلول المبلبمة لها

. القومً للدول بهذا البعد تؤثرا مباشرااألمن ٌتؤثر : Geo-Poloticالبعد الجٌو بولٌتٌكً . 5

حاول السٌطرة على مناطق ذات مواصفات جؽرافٌة ممٌزة، سواء من حٌث الموقع فالدول الكبرى ت

لذلك ٌنبؽً دراسة مزاٌا وعٌوب الموقع الجؽرافً . وجود الموارد الطبٌعٌة كالنفط أواالستراتٌجً، 

لٌتم االستعداد لها  أخرىالتصادم مع دول  إلىللدولة؛ من اجل اكتشاؾ النقاط التً ٌمكن ان تإدي 

الموقع  إلىوعناصر هذا البعد تتضمن باإلضافة . القومً للخطراألمن حتى ال ٌتعرض مسبقا 

بعد الموارد الطبٌعٌة من الحدود  أوالجؽرافً، مساحة وشكل الدولة وعدد سكانها، وقرب 

وتوزٌعها، والمنافذ البرٌة والبحرٌة للدولة وطول السواحل ومدى صبلحٌتها لبلستؽبلل فً األنشطة 

أن هذا البعد تتراجع أهمٌته، فً عصر العولمة، أمام الجؽرافٌا  إلىهنا  اإلشارةوتجدر . االقتصادٌة

 .ل االتصاالت والمعلوماتاالقتصادٌة نتٌجة للتقدم التكنولوجً فً مجا

وقد شّكل الموقع والموارد الطبٌعٌة السبب الحقٌقً لمعظم الحروب بٌن القوى الطامعة فً  

بتوجٌه من القوى العالمٌة  أوبٌن القوى اإلقلٌمٌة المالكة لها،  أوالممٌزات الجٌوبولٌتٌكة للموقع 

إخضاعها للنفوذ السٌاسً  أولمنطقة وكانت صور السٌطرة فً الماضً، االحتبلل العسكري ل. أحٌانا

فدراسة الحقابق الجؽرافٌة من كافة الجوانب للدولة، إما أن تستؽل أهمٌتها . التبعٌة االقتصادٌة أو

فإذا لم تراع كل هذه األمور ستشكل . أن تتخذ اإلجراءات الوقابٌة حٌال ضعفها أوبالشكل األمثل، 

 . ًالقوم وأمنهاخطرا كبٌرا على سٌادة الدولة 

سالفة الذكر فً ظل المفهوم  األبعادلؤلمن القومً، ال تقل أهمٌة عن  أخرىوال شك أن هناك أبعادا  

والتكنولوجٌا وؼٌرها، والتً سٌتعرض لها الباحث  واإلعبلمالشامل لؤلمن القومً، كالثقافة والبٌبة 

 . القومًواألمن فً فصل تؤثٌر العولمة على السٌادة 

القومً، تجاوزت كثٌرا المفهوم العسكري له، وأصبح األمن م، فان مكونات وتؤسٌسا على ما تقد 

الذي انعقد فً بارٌس عام " األوروبًوالتعاون األمن مإتمر "حتى أن . ٌشكل مفهوما اجتماعٌا
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والدٌمقراطٌة وسٌادة  اإلنسان، طلب من دوله األعضاء، تبنً قٌما مشتركة تشمل حقوق 1990

 (. 275، 2003الٌاس " )تماعٌة، واالقتصاد الحرالقانون، والعدالة االج

 

 :انقىمً نألمن انتهذٌذ مصادر

إن إدراك مصادر التهدٌد لؤلمن القومً، وتصنٌفها وترتٌبها حسب األولوٌة، على المستوٌٌن  

األمن حماٌة كٌانها وتوفٌر  إلىدولة تسعى  أيالقومً فً األمن الداخلً والخارجً من أهم مكونات 

منطقة من العالم تتطلب تحدٌد مصادر تهدٌد االستقرار  أيفً األمن فؤٌة دراسة لمسؤلة . لشعبها

فإذا لم تدرك الدولة مصادر التهدٌد التً ٌمكن أن ٌتعرض لها أمنها القومً، فً الحاضر . فٌها

ً هذه والمستقبل، ٌصبح كٌانها ومستقبلها ومستقبل شعبها مهددة بالخطر الحقٌقً، الن الدولة ف

الحالة تكون ؼٌر مستعدة لمواجهة أٌة احتماالت، ولم تؤخذ فً الحسبان هذه التهدٌدات، وبالتالً ال 

 . البلزمة لحماٌة أمنها القومً اإلستراتٌجٌةُتعد الخطة و

وما . القومً، ٌمكنها التؽلب على التهدٌدات قبل حدوثهااألمن وإذا أدركت الدولة مصادر تهدٌد  

 إلىالقومً، وضوح األهداؾ التً تسعى الدولة األمن تجاوز العقبات أمام تحقٌق  ٌساعد أٌضا على

 . القٌام بخطوات ارتجالٌة ؼٌر محسوبة العواقب أوتحقٌقها، كً ال تتصرؾ بردة الفعل 

وضوحا من المصادر الخارجٌة للتهدٌد، التً قد تكون  أكثروؼالبا، تكون مصادر التهدٌد الداخلٌة  

عدم القدرة على  أوٌنتج بشكل أساسً، أما بسب نقص المعلومات االستخبارٌة الدقٌقة، وهذا . مباؼتة

 . تحلٌلها لتقدٌر الموقؾ واتخاذ القرار المناسب

ٌن العرب، األمن بوهذا الوضع الجدٌد، ٌفرض على الباحثٌن والمفكرٌن والسٌاسٌٌن والخبراء  

لٌة والخارجٌة، فً الحاضر والمستقبل، لؤلمن ضرورة إعادة دراسة مصادر التهدٌد الحقٌقٌة، الداخ

القومً العربً، بمختلؾ مستوٌاتها وإبعادها وبؤدوات تحلٌلٌة علمٌة وموضوعٌة تراعً المتؽٌرات 

رسم إستراتٌجٌة شاملة وتقدٌم الخٌارات والبدابل  إلىالدولٌة فً ظل العولمة؛ وذلك بهدؾ التوصل 

ٌّات لؤلمن القومً لصانعً السٌاسة تساعدهم فً اتخاذ القر ارات الصاببة لمواجهة المشكبلت والتحد

 . قبل حدوثها
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ي فً واألمن القومً، تركز على البعدٌن العسكري األمن فمعظم األدبٌات التقلٌدٌة التً تناولت  

القومً، وهً ؼالبا ما تستخدم للدفاع عن األنظمة الحاكمة، التً األمن وظابؾ الدولة، كؤداة لحماٌة 

القومً، تعنً فرض السلطة المطلقة للدولة على شعبها، وال تعٌر اهتماما واألمن ن السٌادة تإمن بؤ

وعلى سبٌل المثال، فإن إهمال الحكام العرب . لمعانً االستقبلل والسٌادة وكرامة المواطن وحرٌته

وال . 2011تفجر الثورات الشعبٌة منذ مطلع عام  إلىألهمٌة البعدٌن االجتماعً واإلنسانً، أدى 

 . زالت الساحة العربٌة تشهد، حتى الٌوم، المزٌد من هذه الثورات المنادٌة بإسقاط األنظمة

القومً األمن وفً تقدٌر الباحث أن هذه الثورات سوؾ ُتحدث تحوال فً بعض جوانب مفهوم  

األمن من  األساسٌةفقد أثبتت هذه األحداث أن االهتمام باإلنسان وتؤمٌن احتٌاجاته . ومصادر تهدٌده

فاإلنسان هو الذي . القومًاألمن والؽذاء والصحة والحرٌة والثقافة والتعلٌم، تعتبر من أهم مكونات 

فإذا توفر له ما ٌحتاج لٌعٌش حٌاة كرٌمة، . ٌعمل وٌخطط وٌنفذ وٌعلّم وٌقاتل دفاعا عن الوطن

 .كر اللٌبرالًٌصبح انتماإه ووالإه للوطن ومستعد للتضحٌة من اجله، وهذا ٌتفق مع الف

  

 :انقىمً نألمن انتهذٌذ مصادر مجاالث 

 .الداخلً والخارجً: مستوٌٌن إلىتنقسم مجاالت مصادر التهدٌد القومً  

ضرب النسٌج : أما المستوى الداخلً لمصادر التهدٌد فانه ٌؤخذ أشكاال وأسالٌب متعددة مثل 

االجتماعً للشعب، من خبلل تؤلٌب الطوابؾ ضد الدولة وإثارة األقلٌات، كحالة األقباط فً مصر، 

ت واألكراد والشٌعة فً العراق، بهدؾ ضرب االستقرار الداخلً الذي ٌعتبر جزءا مهما من مكونا

 . القومًاألمن 

أما مصادر التهدٌدات الخارجٌة فإنها تتمثل فً تهدٌد قوى أجنبٌة باالعتداء على أراضً الدولة  

احتضان دولة  أو. ومصالحها فً الخارج، فهو أعلى درجات مصادر التهدٌد لؤلمن القومً للدولة

ترة وأخرى، من خبلل أجنبٌة لقوى معارضة منشقّة، تستخدمها كورقة ضؽط على حكوماتها، بٌن ف

أما مصادر . ربٌسٌة وثانوٌة: قسمٌن إلىوتنقسم المصادر الخارجٌة . إثارة مشاكل فً داخل الدولة

التهدٌد الربٌسٌة، تفترض المواجهة المباشرة والسرٌعة، ؼٌر أن المصادر الثانوٌة ٌمكن تؤجٌلها 

ارجٌة الثانوٌة بدون حل، فربما وال ٌجوز ترك مصادر التهدٌد الخ. لحٌن معالجة المصادر الربٌسة

 . مصادر تهدٌد ربٌسة إلىتتحول 
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استؽبلل مصادر التهدٌد الخارجٌة، للتؽلب على مشاكلها الداخلٌة، كمبرر  إلى أحٌاناوتلجؤ الدول  

وبعض الدول تختلق مصادر تهدٌد . لممارسة اإلجراءات القمعٌة ضد أبناء شعبها المطالبٌن بحقوقهم

 .ٌٌد الداخلً من اجل الوقوؾ خلؾ القٌادة الموجودة ودعمهاخارجٌة لحشد التؤ

القومً، وقد ال ٌلمسه أفراد األمن وهناك مصادر تهدٌد خارجٌة، على قدر كبٌر من الخطورة على  

الشعب بشكل مباشر، مما ٌإثر على عدم مقدرة الدولة على اتخاذ قرار مستقل على مستوى السٌاسة 

وٌنعكس أٌضا على وضع الدولة الداخلً . ة، وهو وجود تبعٌة سٌاسٌةالخارجٌة، وعبلقاتها الدولٌ

بحٌث ال تملك حرٌة استؽبلل مواردها الطبٌعٌة وثرواتها وتسخٌرها فً خدمة مصالح الدولة العلٌا 

على نحو ٌخدم أبناء شعبها وٌساهم فً تطوٌر اقتصادها وخططها التنموٌة، بحٌث تصبح تابعة 

األخرى لؤلمن القومً ألنها تعتمد على القاعدة االقتصادٌة التً  األبعاد وٌإثر ذلك على. اقتصادٌا

سقوط النظام السٌاسً، كما  إلىالقومً، الن انهٌار االقتصاد ٌإدي األمن تعتبر من أهم مكونات 

 . حدث لدولة عظمى مثل االتحاد السوفٌتً

للشعب،  األساسٌةحتٌاجات ففً ظل اقتصاد قوي ٌتعزز االستقرار الداخلً، من خبلل توفٌر اال 

وكذلك فان القوة االقتصادٌة توفر الدعم . وزٌادة فرص العمل، وارتفاع فً مستوى دخل الفرد

المطلوب للقوة العسكرٌة وتتكامل معها، وتستطٌع الحصول على احدث األسلحة ووسابل التدرٌب 

 . تصنٌع األسلحة محلٌا أونٌة، المتطورة، وتكون قادرة على التعببة والتجنٌد للقٌام بواجباتها الوط

إن امتبلك الدولة لقوة اقتصادٌة فعالة ومستقلة، ٌمنحها نفوذا سٌاسٌا على المستوى اإلقلٌمً  

وفً عصر العولمة وثورة المعلومات . والدولً واستقرارا داخلٌا وتقدما حقٌقٌا فً مختلؾ المٌادٌن 

دى تقدمها فً المجال التقنً الذي بات قوة الدولة االقتصادٌة تقاس بم أصبحتواالتصاالت، 

القومً للدولة، والضعؾ فً هذا المجال، ٌمثل خطورة كبٌرة األمن ٌنعكس، بصورة مباشرة على 

 . القومً وسٌادة الدولاألمن على 

 :انعسكري نهبعذ انقىمً األمن تهذٌذ مصادر

أبناء طوابؾ ذات اٌدولوجٌا  األمنٌةوٌظهر هذا التهدٌد عندما ٌكون بٌن صفوؾ الجٌش واألجهزة  

حدوث صراع داخل الجٌش بٌن الطوابؾ  أو. متعارضة مع االٌدولوجٌا القابم علٌها نظام الحكم

بٌن الشٌعة والسنة فً بعض  أوالمختلفة مثلما حدث بٌن الهندوس والمسلمٌن والسٌخ فً الهند، 
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من ؼٌر أبناء الدولة، عندما من األارتفاع نسبة العسكرٌٌن ورجال  أوالدول العربٌة واإلسبلمٌة، 

 . تعانً الدولة من نقص فً الموارد البشرٌة

 أوالقومً، على صعٌد الجٌش، عند حصول تمرد األمن خطورة على  كثرومن مصادر التهدٌد األ 

المكلفة بحفظ النظام والتصدي للعدوان الخارجً، وٌتحول هذا األمن قوى  أوانشقاق عن الجٌش 

، تدّخل قٌادة الجٌش لفرض نظام أخرىومن ناحٌة . ر تهدٌد خطٌر لؤلمن القومًمصد إلىاالنشقاق 

وفً حالة . خارجٌة أوالقٌام بانقبلب، وخصوصا، إذا كان مدعوما من قوى أجنبٌة  أيحكم، 

، من قبل الحاكم لقمع أبناء الشعب من اجل فرض سٌطرته علٌهم األمن استخدام الجٌش وقوى 

واألمان له، وهذا ما ٌجري اآلن فً بعض الدول األمن دال من توفٌر بالقوة ومصادرة حرٌته ب

 . العربٌة

بعض مظاهر التهدٌد الخارجً لؤلمن القومً، كوجود قواعد عسكرٌة  إلى اإلشارةوتجدر بنا  

أجنبٌة على أراضً الدولة، بحٌث تشكل تهدٌدا دابما ورادعا لنظام الحكم وتقٌٌدا لحرٌته فً اتخاذ 

مستقل فً العبلقة مع الدول األخرى، حتى المجاورة منها، وبخاصة عندما ٌكون لدى قرار سٌاسً 

هذه الدولة ثروات طبٌعٌة كالبترول مثبل، ال تمتلك مقومات الدفاع عن أمنها القومً، تتحول النعمة 

 .نقمة، وٌنعكس ذلك سلبا على سٌادة الدولة إلىفً هذه الحالة 

 : االجتماعً نهبعذ انقىمً األمن تهذٌذ مصادر

ٌحتل البعد االجتماعً فً هذه األٌام، أهمٌة بالؽة، والحقٌقة أن درجة االهتمام بهذا البعد كانت  

وتثبت الثورات الشعبٌة الجارٌة فً الوطن العربً . متدنٌة فً السابق، وخصوصا، فً الدول النامٌة

القومً، وأنه ٌساوي فً من األعلى  اإلنسانً، أهمٌة تؤثٌر البعد االجتماعً 2011منذ مطلع عام 

وٌعد إهمال هذا البعد من أخطر مصادر . األخرى لؤلمن القومً ألٌة دولة فً العالم األبعادأهمٌته 

 . التهدٌد لؤلمن القومً

قد أدرك أهمٌة الجانب االجتماعً فً حٌاة ( م.ق 551)وكان الفٌلسوؾ الصٌنً كونفوشٌوس ، 

ظٌفة الدولة هً تحقٌق رفاهٌة الشعب، لبناء قّوتها، ورّكز إن و: "الدول منذ زمن بعٌد، حٌث قال

دورتً " )على فكرة نزع األسلحة فً الدولة، واعتبر العدوان أٌا كان تبرٌره ؼٌر مقبول

 (. 3، 1995وبالتسؽراؾ 
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فالعامل . األبعادوهو العنصر األساسً الذي ترتكز علٌه كل  اإلنسانإن البعد االجتماعً، ٌعنً  

بمعنى آخر ٌشمل . والسٌاسٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة وؼٌرها األمنٌة األبعادبر عصب البشري ٌعت

لذلك . الشعب بكل طوابفه وفباته ومهنه وجنوده، فبل وجود لدولة ببل شعب أيجمٌع سكان الدولة، 

مت فإذا قا. ٌنبؽً على الدولة أن تضع فً أولوٌاتها تحقٌق العدالة االجتماعٌة لكافة شرابح المجتمع

الدولة بواجباتها نحو أبناء شعبها بكفاءة عالٌة، فإنهم حٌنبذ ٌإدون االنتماء والوالء لوطنهم وقٌادته، 

ومن جانب آخر، ٌفترض أن تحافظ الدولة . وٌتحقق بذلك التكامل والتضامن بٌن الشعب والحكومة

 . كهقوة من اختراقه وتفكٌ أيعلى درجة تماسك النسٌج االجتماعً بحٌث ال تستطٌع 

ارتفاع  أو، فانخفاض "القوة البشرٌة" أوالقومً فً البعد االجتماعً، بالكثافة السكانٌة األمن وٌتؤثر  

فإذا كان عدد . هذه الكثافة ٌشكل فً كلتا الحالتٌن، مشكلة للدولة إذا لم تحسن التعامل مع هذا الوضع

السكان منخفضا، ٌعتبر ذلك إن القوة البشرٌة فً الدولة ال تستطٌع استؽبلل الموارد الطبٌعٌة، وفً 

وإذا . مرافق الدولة إدارةقص فً استٌراد العمالة من الخارج، لسد الن إلىهذه الحالة تضطر الدولة 

زادت نسبة الوافدٌن عن نسبة المواطنٌن األصلٌٌن، فربما تواجه الدولة مشاكل داخلٌة تنعكس على 

 . الداخلً وأمنهااقتصادها 

والخطورة تكمن، إذا ما تمردت العمالة . وقد ٌنعكس هذا الوضع أٌضا على عبلقاتها الدولٌة 

عند نشوء خبلفات بٌن الوافدٌن  أوآلخر، وأضربت عن العمل فً أوقات حرجة  أو، لسبب األجنبٌة

وبالمقابل فان ارتفاع نسبة الكثافة السكانٌة . عقابد مختلفة أوأنفسهم، إذا كانوا من جنسٌات 

القومً، إذا ترافق ذلك مع ندرة فً الموارد الطبٌعٌة، ما األمن وتوزٌعها، قد تشكل خطرا على 

األمن وفً مثل هذه الحالة ال ٌتؤثر . انتشار مظاهر التخلؾ من فقر وبطالة وجهل إلىٌإدي ذلك 

القومً لهذه الدولة فحسب، بل ٌصبح هذا الوضع مصدر تهدٌد لؤلمن القومً للدول المجاورة، 

وتمثل الهجرة منذ فترة مصدر . نتٌجة تدفق الهجرة وما ٌنتج عنها من مشاكل بالنسبة لهذه الدول

 . منه الدول الؽنٌة فً الشمالقلق تعانً 

وٌجب أن ال ٌؽٌب عن بالنا تؤثٌر التعلٌم والثقافة، على البعد االجتماعً، فمستوى التعلٌم ودرجة  

وذلك . الثقافة تعد من المكونات المهمة للبعد االجتماعً، وبصورة خاصة، فً ظل العولمة وأدواتها

تحت ستار مواكبة . عتقدات ومٌول الشباب فٌهالسهولة اختراق المجتمعات والتؤثٌر على أفكار وم
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وٌتحول االختراق الثقافً . روح العصر والتقدم العلمً، عبر وسابل اإلعبلم واالتصال المتطورة

 . مصدر تهدٌد لؤلمن القومً، عندما ٌكون مستوى التعلٌم منخفضا إلىللمجتمع 
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واألمن تأثٍراث انعىنمت عهى انسٍادة : انفصم انرابع

 ًانقىم

 

القومً، هو تذوٌب الحدود  وأمنهاإن من ابرز تجلٌات العولمة وتؤثٌراتها على سٌادة الدولة 

وقد وصؾ . القومً وأمنهاالجؽرافٌة والسٌاسٌة تدرٌجٌا، التً كانت تمثل رمزا سٌادٌا للدولة 

إن حدود الدول فً ظل العولمة وبفعل تكنولوجٌا االتصاالت الحدٌثة، : " ، الحدود بقولهبرٌجٌنسكً

ٌّن على الخرابط  أصبحت من كونها حواجز حقٌقٌة تعوق حركة التجارة ورأس  أكثرخطوطا تع

ٌة األمنوبالتالً أفرؼت العولمة الحدود من وظابفها (. 161، 2004برٌجٌنسكً )المال 

فعندما . واإلقلٌمالشعب : وؼٌر الحدود ٌبقى من عناصر الدولة الربٌسة. تماعٌةواالقتصادٌة واالج

تراجع  إلىألفراد الشعب، أدى ذلك  األساسٌةالدول النامٌة عاجزة عن تلبٌة االحتٌاجات  أصبحت

أما إقلٌم الدولة فإنها فقدت سٌطرتها المطلقة . والبهم للدولة نجم عنه ضعؾ فً الجبهة الداخلٌة

نتٌجة لظهور فاعلٌن جدد على أرضها ٌشاركونها فً وظابفها االجتماعٌة واالقتصادٌة علٌه، 

، وهذه القوى ٌطلقون علٌها، الفاعلٌن من ؼٌر الدول كالمنظمات أحٌانا واألمنٌةوالسٌاسٌة والتعلٌمٌة 

 . ؼٌر الحكومٌة، التً لها امتدادات دولٌة ومإسسات المجتمع المدنً المختلفة

ستوى الداخلً للدولة، أما على الصعٌد الخارجً فهناك المنظمات الدولٌة السٌاسٌة، هذا على الم 

الدولً، والمإسسات المالٌة العالمٌة كصندوق النقد والبنك  األمنالمتحدة ومجلس  األمم: وأهمها

حٌث جرى تفعٌلها بشكل ؼٌر مسبوق فً عصر العولمة، . الدولٌٌن ومنظمة التجارة العالمٌة

متعددة الجنسٌة، علما أن جنسٌتها معروفة وترتبط جمٌعها بالدول الكبرى المهٌمنة على والشركات 

وقد تعاظم دور المنظمات الدولٌة والمإسسات والشركات العالمٌة، لٌتجاوز . االقتصاد العالمً

 . التؤثٌر على القرار السٌاسً إلى واإلعبلماالقتصاد والتجارة والمال 

فً تحقٌق وظابؾ اجتماعٌة وسٌاسٌة، عبلوة على  NGOsبه منظمات ونظرا للدور الذي تقوم  

تدخلها فً مختلؾ مجاالت الحٌاة، االجتماعٌة والسٌاسٌة والعلمٌة والرٌاضٌة والقانونٌة والدٌنٌة 

أن ٌقٌم المجلس االقتصادي  إلى" سان فرانسٌسكو"واإلنسانٌة، دعت اللجنة التحضٌرٌة لمإتمر 

من مٌثاق ( 71)وقد نصت المادة . دة، عبلقات رسمٌة مع هذه المنظماتواالجتماعً لؤلمم المتح

وتملك بعض هذه المنظمات مٌزانٌة اكبر مما ٌتوفر . المتحدة على العبلقة بٌن المجلس وبٌنها األمم
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 األمملدى المنظمات الحكومٌة، كمنظمة العفو الدولٌة، التً لدٌها مٌزانٌة تفوق ما ٌملكه مركز 

عبد الرحٌم وآخرون ) 1993، وهذا ما صرح به ابراهامٌا فال عام اإلنسان المتحدة لحقوق

2006 ،73 :) 

“We have less money and fewer resources than Amnesty 

International, and we are the arm of U.N. Center of human rights.” 

كاالتحاد  إقلٌمٌةومن العوامل التً أثرت على سٌادة الدولة، فً ظل العولمة، ظهور تكتبلت  

وبالمقابل ازدادت عملٌات التفتٌت فً دول . الذي تصاعد دوره فً السٌاسة الدولٌة األوروبً

وقد برزت مشاكل عالمٌة ال تستطٌع دولة بمفردها التصدي . اإلفرٌقٌةالجنوب، وخصوصا، القارة 

تلوث : حلول لها مثل وإٌجادها، وال بد من تكاتؾ جهود دول العالم جمٌعها لمعالجة هذه المشاكل ل

الفتاكة كاالٌدز، والجرٌمة والمخدرات، والهجرة ؼٌر الشرعٌة، والحد من انتشار  واألمراضالبٌبة، 

 . الخ... أسلحة الدمار الشامل 

ومن اجل أن تحصل الدول الكبرى، على الشرعٌة الشكلٌة للتؽطٌة على ممارساتها االنتقابٌة ضد  

للجمعٌة العامة ( 54)الدول األخرى، طالبت بإقرار مبدأ التدخل اإلنسانً فً اجتماعات الدورة 

انتهاك حقوق المتحدة، على نحو ٌفتح الباب أمامها للتدخل فً الشإون الداخلٌة ألي دولة تتهم ب لؤلمم

وهذا التعدٌل لمفهوم . فبة من الفبات المكونة لشعبها أيممارسة سٌاسة تمٌٌزٌة ضد  أو، اإلنسان

 .اإلنسانًالسٌادة ساهم فً تسٌٌس مبدأ التدخل 

التً ٌقوم علٌها المجتمع الدولً هً، االعتراؾ المتبادل بٌن دول ذات سٌادة،  األساسٌةفالقاعدة  

أال ٌتسبب من جراء  أهمهاوضع شروط لممارسة الدولة لحق السٌادة،  إلىسعت بصورة معٌنة 

وفً كثٌر من الحاالت التً حدث فٌها . ممارسة تلك الحقوق إحداث اضطرابات فً النظام العالمً

السلطات المخولة له متجاوزا الحقوق التقلٌدٌة للسٌادة الوطنٌة، واإلجراء األمن ذلك، مارس مجلس 

، 2010الظاهر )حلؾ الناتو، تجاه كوسوفو نهاٌة التسعٌنات أكد الواقع الجدٌد  العسكري الذي اتخذه

119 .) 

المتحدة السابق كوفً عنان، الذي كان ٌمثل رمزا للعولمة السٌاسٌة،  لؤلمموقد أعطى األمٌن العام  

ة، فً للجمعٌة العام( 54)بعدا شرعٌا دولٌا للتدخل فً حالة كوسوفو،عندما قال فً افتتاح الدورة 

إن المفهوم التقلٌدي للسٌادة بات ؼٌر محقق لتطلعات الشعوب فً التمتع : "1999أٌلول  20
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ولو كانت الدول ذات السلوك اإلجرامً تعرؾ أن حدودها ال تشكل دفاعا ." األساسٌةبحرٌاتها 

ذا الدولً سٌتخذ إجراءات لوقؾ الجرابم ضد اإلنسانٌة، لما سارت على هاألمن مطلقا، وأن مجلس 

 (. 52، 2002عترٌسً " )مبدأ السٌادة"المنوال وانفلتت من العقاب الذي ٌوفره 

المتحدة السابق، قد أعطى بعدا شرعٌا دولٌا لحق التدخل على  لؤلممالعام األمن وبهذا القول، ٌكون  

 المتحدة، التً تنص األمملمٌثاق  األساسٌةحساب سٌادة الدول، علما أن هذا الحق ٌخالؾ المبادئ 

ومن خبلل ما ٌجري فً العالم من انتهاكات . على مبدأ عدم التدخل فً الشإون الداخلٌة للدول

، ٌتضح أنه ٌجري تطبٌق مبدأ التدخل بمعاٌٌر اإلسرابٌلً، وفً مقدمتها االحتبلل اإلنسانلحقوق 

 . مزدوجة، ووفقا لمصالح الدول الكبرى، الن الدول الصؽرى والضعٌفة ال تملك هذا الحق

مدى تراجع مبدأ  إلىن ما قاله كوفً عنان، وما جرى فً كوسوفو وؼٌرها من الدول، ٌشٌر إ 

الواردة فً المٌثاق، األمن صبلحٌات مجلس  إلىحٌث أن أمرٌكا وحلفاءها ٌستندون . سٌادة الدولة

 : من المادة الثانٌة فً الفقرة السابعة تإكد على ما ٌلً األخٌرةفالعبارة 

وهذا ٌعنً أنه ٌمكن تجاوز ". ال ٌعٌقها سلطة القانون الوطنً للدولةاألمن مجلس  إن تنفٌذ قرارات" 

أمٌن )والسلم الدولٌٌن، حسب مفهوم الدول الكبرى األمن كل الحقوق ومبادئ السٌادة، بحجة تحقٌق 

1999 .) 

ع وٌعد األثر الهام للعولمة هو إضعاؾ سلطة الدولة من خبلل التركٌز على تقلٌص دورها، ووض 

معاٌٌر عالمٌة ألدابها لدورها فً مجاالت االقتصاد والمعلومات، ٌتم محاسبتها من جانب قوى 

ٌنبؽً عدم : "، فً هذا الشؤنبرٌجٌنسكًو ٌقول (. 25، 2010الظاهر )العولمة على أساسها 

االقتصار فً تقٌٌم الدول على درجة الدٌمقراطٌة فٌها فحسب، بل على مستوى العولمة الذي بلؽته 

 (. 165، 2004برٌجٌنسكً " )أٌضا

من الواضح أن قوة الدول، فً عصر العولمة، تقاس بمدى تقدمها العلمً، وما تملكه من صناعات  

إذ بات التنافس بٌن الدول فٌما ٌسمى . متطورة فً مجال المعلومات وأدوات االتصال المختلفة

 . باقتصاد المعلومات، ٌضاهً سباق التسلح فً القرن الماضً

: القوي ٌؤكل الضعٌؾ، وفً عصر العولمة أضٌؾ قول واقعً وهو: فً الماضً، كان ٌقال 

، المسإول السابق فً ماٌكل لٌدنوأوضح دلٌل على هذه السٌاسة ما قاله . السرٌع ٌؤكل البطًء
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 إن التدمٌر الخبلق، هو اسمنا الثانً داخل مجتمعنا ومن الخارج، إننا نمزق العالم القدٌم: "البتاؼون

السٌاسة والقانون، إن أعداءنا  إلىالعلم واألدب والفن والعمارة والسٌنما  إلىكل ٌوم، من التجارة 

كانوا ٌكرهون دابما هذه الدوامة من الطاقة والقوة الخبلقة، التً تهدد تقالٌدهم وشعورهم بالخزي 

الظاهر " )لعجزهم من اللحاق بنا، وال بد من تدمٌرهم حتى نتقدم فً تحقٌق مهمتنا التارٌخٌة

2010 ،4 .) 

تقلٌص سٌادة  إلىالكبرى، بٌنما تإدي بآلٌاتها المتنوعة  لقد عملت العولمة على تعزٌز سٌادة الدول 

ومن هنا ٌوجه البعض نقدهم للعولمة، وٌنظرون إلٌها، باعتبارها مصدرا للهٌمنة . الدول النامٌة

 . والتهدٌد والضؽط

ٌّن   القومً االستراتٌجٌٌن فً اإلدارة األمن ، الذي ٌعتبر من أبرز مستشاري برٌجٌنسكًوٌب

فً  األمرٌكًالسٌطرة على العالم أم قٌادة العالم، الدور : ً كتابه الشهٌر، االختٌار، فاألمرٌكٌة

 إلىال عجب أن العولمة تطورت خبلل التسعٌنٌات من نظرٌة اقتصادٌة : "ظاهرة العولمة بقوله

إنها تجسد كافة . االٌدولوجٌا العصرٌة لعصر ما بعد االٌدولوجٌا: العولمة أصبحتعقٌدة قومٌة لقد 

كونات االٌدولوجٌا، وكذلك االٌدولوجٌا ؼٌر الرسمٌة لنخبة رجال األعمال والسٌاسة فً الوالٌات م

ٌُنظر إلٌها  األمرٌكٌةهذا الحجم الكبٌر للهٌمنة . المتحدة ٌعنً أن الظاهرة الجدٌدة للعولمة االقتصادٌة 

 األمرٌكٌةافة الشعبٌة تلقابٌاَ على نطاق العالم على أنها الوجه اآلخر للجاذبٌة العالمٌة للثق

 (. 169, 2004برٌجٌنسكً )

لقد كان الربٌس كلنتون، صارما فً تبشٌره بالحتمٌة التارٌخٌة والرؼبة : وٌضٌؾ برٌجٌنسكً 

فقد صرح . للمسٌرة اإلنسانٌة نحو العولمة األمرٌكٌةالقٌادة السٌاسٌة  إلىاالجتماعٌة والحاجة 

إن العولمة : " من مناسبة قاببل أكثرٌكا وخارجها، وفً كلٌنتون، أمام جماهٌر مختلفة، داخل أمر

إٌقافه، إنها المكافا االقتصادي لقوة طبٌعٌة، مثل الرٌح والماء ال ٌمكننا  أولٌست شٌبا ٌمكن صده 

علٌنا الٌوم اعتناق المنطق العنٌد للعولمة بؤن كل شًء، من قوة . تجاهله، كما أنه لن ٌؽادرنا

صحة شعبنا، ٌعتمد على أحداث ال تقع ضمن حدودنا فحسب، وإنما  إلىا، سبلمة مدنن إلىاقتصادنا 

. ال ٌمكننا عكس مسار العولمة إذا ما أرادت أمرٌكا أن تبقى على المسار الصحٌح. بعٌدا جدا عنا

برٌجٌنسكً " )2000، 1999فلٌس أمامنا خٌار سوى محاولة قٌادة القطار، فبراٌر ونوفمبر 

2004 ،161-163 .) 



63 
 

 

لقد سدت العولمة فجوة كبٌرة فً مكانة أمرٌكا الجدٌدة بوصفها القوة العظمى : "برٌجٌنسكً وٌقول 

حتى وإن كانت . الوحٌدة فً العالم، وال تزال القوة الدولٌة، فً بعدٌها السٌاسً واالقتصادي

شرعٌة اجتماعٌة، ألن هذه الشرعٌة مطلوبة من قبل  إلىمتمركزة فً دولة واحدة، فهً بحاجة 

ٌد والمسود األول، ٌلتمسها ألنها تعطٌه ثقة بالنفس، واإلحساس بالرسالة السامٌة، والقناعة الس

واآلخر، ٌحتاج إلٌها من أجل تبرٌر . األخبلقٌة للسعً وراء تحقٌق أهدافه والتؤكٌد على مصالحه

ام القوة وتقلل الشرعٌة العقابدٌة من تكالٌؾ استخد. إذعانه، لتسهٌل ما ٌإّمن راحته وٌدعم خضوعه

" العولمة هً العقٌدة الطبٌعٌة للهٌمنة العالمٌة : لتخفٌؾ استٌاء الخاضعٌن لها، ولتحقٌق هذه الؽاٌة

الحالً، ال ٌبالً بسٌادة اآلخرٌن، فٌما ٌبقى حساسا من الناحٌة الوقابٌة تجاه  األمرٌكًإن الموقؾ 

فاعل وأمة مسٌطرة سٌاسٌا، وتتمتع إن المصادفة التارٌخٌة النبثاق مجتمع عالمً مت". سٌادة أمرٌكا

صنع " إن شعار . بدٌنامٌة اقتصادٌة وجذابة ثقافٌا تعمل على صهر ظاهرتً العولمة واألمركة معا

والعولمة بوصفها . مربً بوضوح وممهور بشكل ال مفر منه على العولمة" فً الوالٌات المتحدة

فبدون قاعدة قومٌة، . شؤها القومً وتبرٌرهالمذهب الطبٌعً للهٌمنة على العالم تعكس فً النهاٌة من

 (. 169، 2004برٌجٌنسكً )لن تكون العولمة 

ورسم السٌاسة الخارجٌة  األمرٌكً، الذي كان ٌشارك فً صنع القرار برٌجٌنسكًإن ما قاله  

، ٌكشؾ بجبلء تام حقٌقة السٌاسة األسبق األمرٌكً، وما صرح به كلٌنتون، الربٌس األمرٌكٌة

ألدوات  األمرٌكٌةإن استؽبلل الوالٌات المتحدة . ، وإستراتٌجٌة أمنها القومًاألمرٌكٌةالخارجٌة 

القومً، وكما أنها تحاول تعمٌم مفاهٌمها الثقافٌة  وأمنهاالعولمة باتت تإثر على سٌادة الدول 

 . واالجتماعٌة واالقتصادٌة على الشعوب

 :انقىمً األمن عهى انعىنمت أثر
القومً،  وأمنهاالقومً للدولة، الفصل بٌن سٌادة الدولة األمن ال تعنً الكتابة عن أثر العولمة على  

القومً واألمن فالسٌادة . القومًاألمن وإنما الهدؾ من ذلك، بٌان األثر المباشر للعولمة على 

مباشرة على مفهوم  وقد انعكست تؤثٌرات العولمة على المفهوم التقلٌدي للسٌادة. مفهومان مترابطان

، األمرٌكٌةالقومً للوالٌات المتحدة األمن وإذا كانت العولمة قد أّثرت على طبٌعة . القومًاألمن 

وهً الدولة الوحٌدة فً العالم التً تمتلك العناصر الربٌسة للقوة، السٌاسٌة واالقتصادٌة 

القومً للدول األمن لى فسٌكون تؤثٌر العولمة ع. والتكنولوجٌة والعسكرٌة واإلعبلمٌة أٌضا

والعولمة  األمرٌكٌةٌعمل الدمج بٌن القوة : "برٌجٌنسكً وفً هذا السٌاق ٌقول. األخرى، أكبر تؤثٌرا
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القومً للوالٌات المتحدة، فقد أخذت التكنولوجٌا الحدٌثة تزٌل تؤثٌر البعد األمن على تؽٌٌر 

لتدمٌري، وعدد البلعبٌن الفاعلٌن الجؽرافً، فً حٌن أنه ٌضاعؾ الوسابل المتنوعة، والشعاع ا

وهكذا فإن العولمة تعمم قابلٌة التعرض للخطر، وإن كانت . القادرٌن على التخطٌط ألعمال العنؾ

زد على ذلك أن األسلحة أخذت تصبح . وضوحا كثرتركز العداء على أمرٌكا باعتبارها الهدؾ األ

بل إن البلعبٌن . ي ٌمكنها الوصول إلٌهاآلن خارج النطاق القومً، من حٌث امتبلكها والمدى الذ

من ؼٌر الدول مثل، المنظمات اإلرهابٌة السرٌة، أخذوا ٌحّسنون تدرٌجٌا من طرق حصولهم على 

 (. 22-21، 2004برٌجٌنسكً " )تدمٌرا أكثرأسلحة 

القومً األمن ، ٌنعكس على األمرٌكًالقومً األمن تؽٌٌر ٌجري على سٌاسة  أيوٌرى الباحث أن  

، حٌث قامت الوالٌات 2001سبتمبر  11ل العالم بمستوٌات متفاوتة، وهذا ما أثبتته أحداث لدو

وحلفاإها، فً أعقاب تلك األحداث، باحتبلل افؽانستان ثم العراق وأطاحت بنظام  األمرٌكٌةالمتحدة 

لشإون ومن جانب آخر، استؽلت الوالٌات المتحدة تلك األحداث للتدخل فً ا. الحكم فً كبل البلدٌن

كما تم تفعٌل دور حلؾ . الداخلٌة للدول، وبخاصة فً العالم الثالث، تحت شعار محاربة اإلرهاب

 . الدولًاألمن الناتو، الذي ٌعتبره البعض بدٌبل فً بعض األحٌان عن مجلس 

وٌمكن القول، أن موازٌن القوى، ومفهوم القوة، فً عصر العولمة، طرأ علٌها تؽٌٌر، حٌث تراجع  

القومً، أمام تقدم  وأمنهادور القوة العسكرٌة، التً كانت تمثل أداة ربٌسة للدفاع عن سٌادة الدولة 

ال تمتلكها سوى وبدٌهً أن هذه العناصر، . القوة االقتصادٌة والعلمٌة والتكنولوجٌة واإلعبلمٌة

القومً مرهونان لحساب  وأمنهاالدول العظمى والمتقدمة فً الشمال، وبالتالً فقد باتت سٌادة الدول 

، األمرٌكٌةولكن التراجع فً دور القوة العسكرٌة ال ٌنطبق على الوالٌات المتحدة . الدولة المتقدمة

 . تها على حلؾ الناتولقدراتها الهابلة والمتفوقة فً هذا المجال، باإلضافة لهٌمن

ففً قمة الحلؾ . مإسسة أمنٌة ذات صبؽة عالمٌة إلىوقد تحول حلؾ الناتو، فً عصر العولمة،  

، أقر قادة دول الحلؾ، وبضؽط من الوالٌات 1999الخمسٌنٌة التً انعقدت فً واشنطن عام 

. مكان فً العالم أيمل فً ، مفهوما استراتٌجٌا معدال ٌتٌح لقوات الناتو الحق بالعاألمرٌكٌةالمتحدة 

، المتعلقة بتقٌٌد التحرك داخل 1949بخبلؾ ما أقرت به الفقرة الخامسة من مٌثاق الحلؾ عام 

فرض التزامات بعض  إلىوٌهدؾ الحلؾ فً الوقت الراهن . اطلنطً -نطاق منطقة الٌورو

على الدول ؼٌر الموقعة االتفاقٌات الدولٌة الخاصة بمناهضة انتشار أسلحة الدمار الشامل، تلقابٌا 
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وهناك آلٌات مقترحة لتنفٌذ تلك االلتزامات منها، . علٌها مثل، اتفاقٌة مكافحة األسلحة الكٌماوٌة

إن فرض تلك . المبكر وشفافٌة التدرٌبات والمٌزانٌات والخطط العسكرٌة مراقبة التسلح واإلنذار

لدولٌة، ٌعتبر فً حد ذاته انتهاكا لسٌادة االلتزامات على الدول التً لم توقع على بعض االتفاقٌات ا

 (. 2006خلٌل )القومً  وأمنهاالدول 

أوباما، فً خطاب له حول ما ٌجري فً لٌبٌا، تم بثه عبر  األمرٌكًوفً هذه األٌام، قال الربٌس  

. وسابل اإلعبلم، أن حلؾ الناتو ٌجتمع اآلن فً بروكسل لبحث كافة الخٌارات إزاء الوضع فً لٌبٌا

األمن العسكرٌة فً أزمة الخلٌج الثانٌة، وأساطٌلها تستبٌح  األمرٌكٌةنت قد تجلت الزعامة وكا

التسلح  إلىأوروبٌة،  أوالقومً للدول، وتفرض الرقابة على التسلح عبر مصادر ؼٌر أمرٌكٌة 

التدخل فً نوع وطبٌعة االنتشار العسكري المطلوب للقوات على  إلىالمشروط للجٌوش العربٌة، 

 (. 2010بلقزٌز )الدولٌٌن واألمن وكل ذلك ٌجري تحت عنوان حفظ السلم . دولة أيود حد

القومً للدولة، فً عصر العولمة، تختلؾ كثٌرا عن األمن وال شك أن طبٌعة المشكبلت المتعلقة ب 

وذلك نتٌجة للتقدم التكنولوجً الذي جعل . القومً سابقااألمن المشكبلت التً كانت تواجه مسؤلة 

حتى فً الدولة المتقدمة ستصبح . القومً الشامل ضربا من الخٌال وأمنهاسٌادة الدول  من

القومً فً القرن الحادي والعشرٌن، فً عصر العولمة، متفاقمة بسبب اإلمكانات األمن معضبلت 

باإلضافة . التكنولوجٌة التً قد تجعل العنؾ الفتاك ٌخرج فجؤة عن السٌطرة لٌتفاقم على نطاق واسع

. أن قدرة الدول على الرد قد تكون مقٌدة، نظرا لعدم وجود مصدر تهدٌد واضح وسهل التحدٌد لىإ

، وهذا الوضع ٌفرض األمرٌكٌةالدول تقدما وهً الوالٌات المتحدة  أكثروهذا ٌنطبق حتى على 

 ومن ناحٌة أخرى، سوؾ تستمر الدول الكبرى فً تحسٌن األسلحة. اتفاقٌات أمنٌة متعددة األطراؾ

القومً األمن الجدٌدة وتطوٌرها، وستبقى المحافظة على تفوق تكنولوجً الشؽل الشاؼل لسٌاسة 

 (. 24، 2004برٌجٌنسكً )للوالٌات المتحدة 

ي والعسكري الناجم عن األقمار االصطناعٌة وسٌطرتها على األمن وٌرى الباحث أن االختراق  

وقد أضافت ثورة المعلومات تهدٌدا جدٌدا . نالقومً ببل مضمو وأمنهاالفضاء جعل سٌادة الدولة 

الدول المتقدمة تكنولوجٌا تستخدم التقنٌات الحدٌثة الستراق المعلومات  أصبحتلبلمن القومً، حٌث 

تبادل  أوونتٌجة للتطور التكنولوجً، وسهولة الحصول . من الدول النامٌة فً مختلؾ المجاالت
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تنظٌمات من الحصول على األسلحة  أوكنت مجموعات المعلومات المتعلقة بالتصنٌع العسكري، تم

 .، واستخدمتها بتنفٌذ عملٌات إرهابٌة فً مناطق مختلفة من العالمأحٌاناتصنٌعها  أوالمتنوعة، 

بٌلً االقومً، قال ٌوفال دٌسكن، مدٌر جهاز الشاباك اإلسراألمن وعن تؤثٌرات االنترنت على  

إن االستعماالت المدنٌة : "ر لؤلمن الداخلً عقد فً تل أبٌبفً خطاب له أمام مإتم( الداخلًاألمن )

لبلنترنت توفر اآلن للجماعات المتشددة معلومات تضاهً المعلومات التً ٌمكن أن ٌحصل علٌها 

وإن المعلومات المخابراتٌة التً كانت ال تنعم بها سوى الدول . الجواسٌس المحترفون للحكومة

ؼوجل اٌرث وكامٌرات : علٌها اآلن من خبلل أنظمة االنترنت مثلوالقوى العالمٌة، ٌمكن الحصول 

من خبلل استعمال أجهزة اآلي  أواالنترنت المنتشرة فً كل أنحاء العالم المتصلة بشبكة االنترنت 

ٌّمة فً الوقت نفسه واستشهد دٌسكن، بالعثور على . فون، التً تسمح بالحصول على معلومات ق

إن هذا التكتٌك ٌرد : "الوالٌات المتحدة، حٌث قال إلىكانتا متوجهتٌن طردٌن ملؽومٌن فً طابرتٌن 

فً مناقشات متصاعدة على االنترنت بٌن الجماعات اإلسبلمٌة المتشددة حول كٌفٌة استؽبلل 

  4."الطٌران المدنً

فقد زادت العولمة من محفزات وفرص . إن منطق العولمة ال ٌسٌر باتجاه واحد طول الوقت 

عرضة  أكثراإلرهاب، وضاعفت وعّمقت الصراعات االثنٌة، وجعلت الدول الضعٌفة نسبٌا، 

وفً كثٌر من الظروؾ فان سهولة االتصال والتنقل، ؼالبا، ما تفّرق . للهجوم من الداخل والخارج

تقّوض التماسك والهوٌة الوطنٌة من الداخل، وتوفر حوافز . مما تجعلها سوٌا أكثر بٌن الشعوب

وهكذا، فإن طبٌعة الصراعات ٌعاد تشكٌلها فً عصر العولمة، . للعنؾ وللحركات االنفصالٌة

وٌمكن أن تزداد احتماالت األعمال اإلرهابٌة التً . وكذلك أنماط ومسارات العنؾ السٌاسً المنظم

ٌمكنها أن تجد " المعولمة"فالشبكات المنتشرة عبر العالم . سقوط أعداد كبٌرة من الضحاٌا إلىتإدي 

ولٌس من المستؽرب أن . مصادر تموٌل و تجنٌد وشرعٌة من مناطق خارج نطاق استهدافها

الضؽوطات االقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة واالجتماعٌة الناتجة عن العولمة، تثٌر صراعات جدٌدة 

 (. (Kirshner 2006, 9بٌن جماعات تدفع باتجاه عملٌات االنفصال والمقاومة  داخلٌة

ثورة فً " ما هو أقل من  إلىإن العولمة أّدت باألمور : وتقول ماري كالدور، فً هذا المنظار 

فعوضا عن الحرب التقلٌدٌة التً كانت تقع بٌن دولة وأخرى، ". العبلقات االجتماعٌة للحروب

                                                           
4
  .2/11/2010، فلسطٌن فً الحٌاة الجدٌدةكما وردت فً جرٌدة   
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وذلك من خبلل إثارة صراعات مفتوحة ال . ات داخلٌة تقّوض الدولة من األسفلتقوم حرك أصبحت

انتفاضات عنٌفة من شؤنها إضعاؾ  إلىوهذه العوامل تإدي . تنتهً مدعومة من جهات خارجٌة

(. Kirshner 2006, 15)الدول فً العالم الثالث، وتخلق فرصا تقوي معارضٌها المسلحٌن 

آنفا تم تقدٌمها منذ عدة سنوات، إال أننا نشاهد تطبٌقاتها العملٌة فً  ورؼم أن التحلٌبلت المذكورة

. واآلسٌوٌة اإلفرٌقٌةوال زالت، فً القارتٌن  2011عدة بلدان من العالم الثالث منذ بداٌة عام 

 . وكذلك وقعت فً بعض الدول المتقدمة

وكل . دٌد من مناطق العالموفً عصر العولمة، انبعثت المشاعر القومٌة، على نحو متزاٌد، فً الع 

وهذا من شؤنه . جماعة قومٌة متمٌزة تحاول االنفصال عن الدولة األم، وتكوٌن دولتها المستقلة

وفً الؽالب أن دوال . إضعاؾ الدول القومٌة وتقسٌمها، مثلما حدث فً السودان والعراق وؼٌرهما

. بهدؾ تحقٌق مصالحها خارجٌة تقؾ وراء عملٌات التفتٌت، بصورة مباشرة وؼٌر مباشرة،

وبالمقابل تعمل دول الشمال على إقامة التكتبلت اإلقلٌمٌة من أجل زٌادة نفوذها على الساحة الدولٌة 

 . ومواجهة تحدٌات العولمة

وختاما نقول، باختصار، أن تلك المتؽٌرات الكبرى على مختلؾ الصعد فً العالم، ما كان لها أن  

ٌدٌولوجً بٌن العمبلقٌن السوفٌتً واألمرٌكً، نتٌجة الحرب الباردة تحدث، لوال انتهاء الصراع اإل

التً الحظنا فً سٌاق هذا البحث أن انعكاساتها على الفرد والمجتمع والدولة من جمٌع النواحً، 

وقد شّكل تفكك االتحاد السوفٌتً وانهٌار . تؤثٌرا من الحربٌن العالمٌتٌن األولى والثانٌة أكثر

حٌث . اكٌة، هزة عنٌفة لدول العالم الثالث، ما زالت تعانً حتى الٌوم من عواقبهاالمنظومة االشتر

فقدت هذه الدول هامش التحرك فً ظل سٌاسة االستقطاب التً كانت تجري بٌن القطبٌن فً ظل 

، بل األمرٌكٌةولم ٌعد أمامها خٌار إال السٌر فً ركب السٌاسة . النسق الدولً ثنابً القطبٌة

حد كبٌر، ثقافٌا ولهذا بات هم  إلىالدول النامٌة تابعة لها، سٌاسٌا واقتصادٌا وأمنٌا، ومعظم  أصبحت

ٌُملى علٌهم من سٌاسات إلىحّكامها البقاء فً سدة الحكم بؤي ثمن، فتحولوا   . أدوات سهلة لتنفٌذ ما 

هدؾ حملها ونتٌجة لهذه السٌاسة، نجد أن الدول النامٌة تخضع البتزاز دابم من قوى العولمة، ب 

التلوٌح بورقة انتهاك حقوق  أوكالتهدٌد بقطع المعونات، . على قبول تنازالت عن حقها فً السٌادة

اضطهاد األقلٌات الدٌنٌة والعرقٌة، سٌما أن األقلٌات منتشرة فً معظم البلدان النامٌة،  أو، اإلنسان

حات سٌاسٌة واقتصادٌة إرؼام هذه الدول على إجراء إصبل أو. وعلى نحو خاص، الدول العربٌة
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وأحٌانا اتهامها بعدم التزامها برفع مستوى العولمة، بعد . وأمنٌة وإدارٌة، وتعلٌمٌة كتعدٌل المناهج

وهً فً . والعولمة من المعاٌٌر التً ٌتم على أساسها تقٌٌم الدول اإلنسانمبادئ حقوق  أصبحتأن 

كبرى مبررا لفرض شروطها على تلك الدول وفً ضوء ذلك تجد الدول ال. الواقع ال تستطٌع تنفٌذها

فً مجال إحداث تنمٌة فٌها تكون مقٌدة برإٌة قوى العولمة وما ٌخدم مصالحها من خبلل إبقاء هذه 

 . الدول تابعة لها

هٌبة الصلٌب األحمر الدولً، : الدولٌة مثل اإلنسانوتنفٌذا لتلك السٌاسة، نبلحظ أن جمعٌات حقوق  

. وهٌومان راٌتس ووتش تتمتع بحرٌة التفتٌش على مراكز التوقٌؾ والسجون فً الدول النامٌة

ونتابج التقارٌر التً تقدمها تلك الجمعٌات، تإثر على مساعدات الدول المانحة للدول النامٌة، وؼالبا 

فتقرٌر وزارة الخارجٌة . ك الدول الصدٌقة فً الجنوببما فً ذل. ما تكون تلك التقارٌر سلبٌة

فً دول مجلس التعاون  اإلنسان، ٌصؾ وضع حقوق اإلنسانالسنوي حول حقوق  األمرٌكٌة

وٌصؾ . مستوى الحد األدنى عالمٌا إلىالخلٌجً بؤنه ؼٌر مقبول على كل المستوٌات، وال ٌصل 

، وال تسمح بالحرٌات السٌاسٌة، اإلنسانم حقوق التقرٌر دول المجلس بؤنها ؼٌر دٌمقراطٌة وال تحتر

 (. 117، 2003عبد هللا )وتقع ضمن الدول المصّنفة بالضعٌفة 

وأخٌرا، ورؼم أن الدولة القومٌة، شكلت القاعدة التً انطلقت منها العولمة، إال أن العولمة فً ظل  

النظام الدولً الجدٌد باتت نقٌضا لسٌادة الدولة فً الجنوب، بمعنى أن العولمة والسٌادة نقٌضان 

صادم مع العولمة، ألن القومً الشامل ٌعتبر عنوان السٌادة فإنه ٌتاألمن وكون . متوازٌان ال ٌلتقٌان

لؤلمن القومً هً، حماٌة الدولة وكٌانها وحدودها واقتصادها وثرواتها الطبٌعٌة  األساسٌةالمهام 

تقوٌض الدولة  إلىواستقرارها ونسٌجها االجتماعً، بٌنما العولمة بعملٌاتها وآلٌاتها المختلفة تإدي 

 . وسٌادتها، عبر اختراقها لكل فضاءات الدولة القومٌة

 :انقىمً وأمنها انذونت سٍادة عهى االقتصادٌت انعىنمت أثر
لقد صاحب التحول الدراماتٌكً فً النسق الدولً إثر انتهاء الحرب الباردة، بروز ظاهرة العولمة  

التً ارتبط مفهومها فً البداٌة مع االقتصاد، إذ أخذت العبلقات االقتصادٌة فً عصر العولمة 

الرأسمالٌة العابرة  إلىٌة القومٌة المسٌطر علٌه من قبل الحكومات، باالنتقال من نمط الرأسمال

فقد شهدت تسعٌنٌات . وذلك من خبلل عولمة اإلنتاج والتجارة لخلق سوق عالمٌة واحدة. للقومٌات

وعلى . القرن الماضً بداٌة النهاٌة للعبلقات االقتصادٌة الدولٌة وبداٌة عهد االقتصاد العالمً
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جً، تمثل ذلك بظهور الفكر االقتصادي اللٌبرالً، الذي ٌحد من دور الدولة فً الصعٌد األٌدٌولو

وأخذت الدول المتقدمة تحصل من الدول النامٌة على المواد الخام . السٌطرة على اقتصادها الوطنً

شمال ؼنً متطور  إلىومن هنا أصبح العالم منقسما . بؤسعار رخٌصة، وتبٌع منتجاتها بؤسعار عالٌة

 . فقٌر متخلؾوجنوب 

وكما قلنا عن أثر العولمة على السٌادة، أن الدولة القومٌة لم تعد هً الفاعل الوحٌد فً السٌاسة  

وهذا القول ٌنطبق أٌضا على األثر االقتصادي، فالدولة لم تعد أٌضا هً الفاعل الوحٌد فً . الدولٌة

لم تعد الدولة البلعب : "جالوٌقول طبلل عترٌسً فً هذا الم. االقتصاد العالمً والمحلً أٌضا

" القطاع الخاص والمجتمع المدنً: الوحٌد فً الساحة، بل ال بد أن ٌشاركها العبان آخران هما

فالقطاع الخاص فً زمن العولمة له الدور األول فً مجال اإلنتاج (. 59، 2002عترٌسً )

قادرة على التحكم ؼٌر  أصبحتوالتسوٌق والمنافسة العالمٌة وذلك على حساب الدولة التً 

حٌث أن منتجاتها المحلٌة ال ٌمكنها منافسة السلع األجنبٌة التً تؽزو األسواق . باقتصادها الوطنً

وهذا . تداخل األسواق الوطنٌة واألجنبٌة إلىأدى ذلك . بكثافة وأسعار رخٌصة و جودة عالٌة

روؾ أن اندماج االقتصاد ومن المع. الوضع شكل بداٌة اندماج األسواق المحلٌة بالسوق العالمً

 . التبعٌة االقتصادٌة إلىالمتخلؾ باالقتصاد المتطور ٌإدي حتما 

وفً ظل اندماج ؼٌر متكافا بل تابع وخاضع لسٌاسات الدول المتقدمة، ألن الطرؾ القوي هو  

منظمة التجارة العالمٌة، أخذت  إلىالذي ٌفرض شروطه، كما هو الحال فً شروط االنضمام 

ول النامٌة تتناقص تدرٌجٌا بدرجات متفاوتة، فٌما ٌتعلق بممارسة سٌادتها فً ضبط قدرات الد

عملٌات تدفق السلع واألموال والمعلومات واألفكار عبر حدودها، وذلك نتٌجة للثورة الهابلة فً 

الشركات الكبرى فً العالم الرأسمالً تستخدم  أصبحتحٌث . واإلعبلممجال االتصال والمعلومات 

تراجع أهمٌة  إلىلوجٌا الحدٌثة فً عملٌات التبادل التجاري والمعامبلت المالٌة، أدى ذلك التكنو

الحدود السٌاسٌة والجؽرافٌة، حتى أصبح البعض، وخصوصا فً الؽرب، ٌطرح مفهوم الحدود 

وهذا انعكس سلبا على سٌاسات الدول المالٌة والضرٌبٌة، وقدرتها على . االقتصادٌة الطبٌعٌة

 (. 190، 1997ابراهٌم )محاربة الجرابم المالٌة واالقتصادٌة 

العولمة نظام ٌرٌد رفع الحواجز والحدود أمام الشبكات والمإسسات " :الجابري. وكما ٌقول د 

والشركات متعددة الجنسٌة، وبالتالً إذابة الدولة الوطنٌة، وجعل دورها ٌقتصر على القٌام بدور 
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والعولمة تقوم على الخوصصة، أي على نزع ملكٌة الوطن واألمة . الدركً لشبكات الهٌمنة العالمٌة

جهاز ال ٌملك وال ٌراقب  إلىوهكذا تتحول الدولة  .إلى الخواص فً الداخل والخارجوالدولة ونقلها 

  (.304-303 ،2000الجابري " )ٌوّجهوال 

إن التصاعد الهابل بمبات الملٌارات من الدوالرات للتدفقات الداخلة والخارجة من األموال تصبح  

شاشة الكمبٌوتر، بحٌث ٌصبح التدخل  خارج سٌطرة السلطة النقدٌة، وتتم بؤقل من لمح البصر عبر

 أوسواء ما ٌخص أسعار الصرؾ وأسعار الفابدة . الفّعال من قبل السلطة النقدٌة، أمراً معقداً جداً 

مثل هذا الوضع هو الذي حّول ارتباط كثٌر من عملٌات . أسعار األوراق المالٌة فً البورصات

مما ساعد فً . المضاربة ومن ثم المقامرة خط إلىالسوق المالٌة من خط المنافسة االقتصادٌة 

 (. 100-99، 2004السعد )انتشار عملٌات ؼسل األموال 

وقد سمحت الظرفٌة الدولٌة بعد رحٌل االتحاد السوفٌتً : "وٌقول ادرٌس لكرٌنً، فً هذا الشؤن 

دولٌة  وتفعٌل وتطوٌر آلٌاته، حٌث تمكن من التعامل مع قضاٌااألمن بتوسٌع مجاالت تدّخل مجلس 

اعادة  إطاروفً هذا السٌاق تعززت آلٌة العقوبات االقتصادٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة فً . جدٌدة

لكرٌنً " )المتحدة لحفظ السبلم األممكما تم تفعٌل وتوسٌع عملٌات . الجماعًاألمن االعتبار لنظام 

2004 ،63 .) 

العولمة األخرى، من حٌث  ونظرا ألهمٌة العولمة االقتصادٌة وتفوقها على ؼٌرها من وجوه 

. الفاعلٌة وتؤثٌرها على كافة النشاطات العالمٌة؛ سوؾ نسلط الضوء على أدوات العولمة االقتصادٌة

البنك الدولً، وصندوق النقد الدولً، ومنظمة التجارة العالمٌة، والشركات متعددة الجنسٌة، : وأهمها

ادٌة العالمٌة التً تقود وتوجه عمل هذه باإلضافة للتكتبلت االقتص. والمنظمات ؼٌر الحكومٌة

تعمٌم النظام الرأسمالً اللٌبرالً على كل بقاع األرض من : وتعنً العولمة االقتصادٌة. األدوات

. ومعظم الباحثٌن ٌعتبرون االقتصاد أساس العولمة وجوهرها. خبلل هذه األدوات وآلٌاتها المتنوعة

 أيٌعتبر الجانب االقتصادي جوهر العولمة قبل : "علً وٌقول على سبٌل المثال، عبد المنعم السٌد

( مفهوم الرأسمالٌة المعولمة)، كما ٌحددها شًء آخر ومنبع كل وظابفها األخرى ؼٌر االقتصادٌة

من خبلل التجارة الدولٌة الحرة المتعددة األطراؾ، والمإسسات الدولٌة التً تمثل إحدى أهم أدوات 

متعدٌة الجنسٌة التً تمثل ذراع العولمة الطوٌل، والتكتبلت االقتصادٌة العولمة التً منها الشركات ال

الدولٌة التً تمثل أداة االحتواء المعولم، والتً ستدخلها الدول النامٌة والفقٌرة طوعا أو كرها من 
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خبلل الضؽوط المجردة التً ٌمارسها الحجم والقوة االقتصادٌة الؽالبة لؤلقطار المتقدمة المنضمة 

 (. 42، 2003علً " )لك المإسساتإلى ت

إنها نظام تجاري عالمً مفتوح تزول فٌه العوابق أمام حركة : " أما عن العولمة االقتصادٌة فٌقول  

السلع والخدمات والعوامل، خاصة منها رأس المال، عبر الحدود الدولٌة، وتؽدو فٌه التجارة الدولٌة 

بذلك إلى تكامل اقتصادي عالمً متزاٌد فً أسواق  الحرة والمتعددة األطراؾ هً القاعدة، فتنتهً

 (.43، 2003علً " )السلع والخدمات ورأس المال

منظومة من العبلقات  إلىتحّول العالم  إلىوٌشٌر مفهوم العولمة من المنظور االقتصادي  

االقتصادٌة المتشابكة التً تزداد تعقٌدا، لتحقٌق سٌادة نظام اقتصادي واحد، فٌه ٌتبادل العالم 

االعتماد بعضه على بعضه اآلخر فً كل من الخدمات والسلع والمنتجات ورإوس األموال والعمالة 

للسلع دون أسواق تستهلكها والخبرة، حٌث ال قٌمة لرإوس األموال بدون استثمارات، وال قٌمة 

 . نشر المفاهٌم االقتصادٌة اللٌبرالٌة الجدٌدة أي(. 163، 2003عمر )

 :وسنبدأ بؤبرز أدوات العولمة االقتصادٌة، بل أهم قوى العولمة وأدواتها الفاعلة وهً

العمل على تحقٌق االستقرار النقدي الدولً " المعلنة"من أبرز إؼراضه : صندوق النقد الدولً 

وثبات أسعار الصرؾ، وجعل موارد الصندوق فً متناول الدول األعضاء بنسبة حصصها فٌها 

ولكن طرٌقة إنشابه مصاؼة بشكل . لمساعدتها على تقصٌر أمر االختبلل فً مٌزان مدفوعاتها

اته، حٌث جعلوا األصوات التً تتمتع بها الدول تتوقؾ على هٌمنة أمرٌكا على قرار إلىٌإدي 

من رأس المال فقراراته %( 27.2)وبما أن حصة أمرٌكا هً األكبر . حصتها فً الصندوق

ٌُستخدم الصندوق اآلن من قبل الدول الكبرى كؤداة للسٌطرة على . ستكون أمرٌكٌة بصفة أساسٌة و

ة، وذلك من خبلل الشروط القاسٌة فً قضاٌا صرؾ قروض مالٌ إلىالدول الفقٌرة التً تحتاج 

فالدول الكبرى الدابنة تربط موافقتها على . المبالػ النقدٌة وإجبار الدول على إتباع سٌاسات معٌنة

جدولة الدٌن المستحق على الدول النامٌة بإحضار خطاب من صندوق النقد الدولً ٌثبت التزامها 

دؾ من تلك السٌاسات جعل البلد الذي تنفذ فٌه قادرا على تسدٌد بسٌاساته وسٌاسة البنك الدولً واله

الخارج دون العمل على تحقٌق  إلىدٌونه الخارجٌة ومسهبلً تحوٌل أرباح االستثمارات األجنبٌة 

وهذا ٌعنً نهب موارد الدول النامٌة، وكؤنها تعمل مقاوال لتنفٌذ . تنمٌة اقتصادٌة حقٌقٌة فً ذلك البلد

 . أصحاب رإوس األموال والشركات العالمٌة إلىرباحها مشارٌع تعود أ
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هنالك تكامل فً العمل بٌن البنك وصندوق النقد الدولٌٌن، وٌتحكم بقراراتهما الدول : البنك الدولً 

الصناعٌة الؽربٌة، وفً مقدمتها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من خبلل حجم مساهمتها فً مٌزانٌة 

وٌعتبر البنك الدولً خاضعا للنفوذ . بة المبوٌة نفسها فً عدد األصواتالمإسستٌن، وهً تملك النس

السٌاسً األمرٌكً، حٌث أنه موجود فً واشنطن، وحسب العرؾ المعمول به فإن ربٌس البنك 

: فً قوله برٌجٌنسكًوهذا ما أكده  .الدولً ٌجب أن ٌكون أمرٌكٌا وترشحه الحكومة األمرٌكٌة

ً وفقا للعرؾ، والوالٌات المتحدة تملك أعلى نسبة من قوة التصوٌت فربٌس البنك الدولً أمرٌك"

من التصوٌت لصالحها، وحصة %( 85)فٌه، وفً صندوق النقد الدولً، تتطلب القرارات المهمة 

فبل عجب إذن . مما ٌعطٌها حق فٌتو وحٌد وفّعال%( 17.11)الوالٌات المتحدة من قوة التصوٌت 

لدولً والبنك الدولً ببرنامجً إعانات تابعٌن لوزارة المالٌة من وصؾ البعض لصندوق النقد ا

 (. 195، 2004برٌجٌنسكً " )األمرٌكٌة

إثر صدور قرارات مجلس اإلدارة فً ذلك العام،  1979وقد تعزز دور هاتٌن المإسستٌن منذ عام  

بٌن  التً أكدت على مبدأ المشروطٌة وتطبٌق مفهوم التصحٌح الهٌكلً وتوسٌع التعاون فٌما

الصندوق والبنك فً مجال الرقابة على السٌاسات االقتصادٌة والتزام الدول المدٌنة بها والتدخل فً 

وجرى الربط بٌن إعادة جدولة ". التثبٌت والتكٌؾ الهٌكلً"برامج وسٌاسات  إطارإعدادها ضمن 

بنك والصندوق الدٌون ومنح قروض جدٌدة ومساعدات وبٌن تطبٌق برامج التكٌؾ الهٌكلً، وانتقل ال

مرحلة رسم السٌاسات والتوجهات وفرض قواعد وإجراءات محددة سواء  إلىمن مرحلة التنسٌق 

وقد شّبه جوزٌؾ سٌتؽلٌتز نابب ربٌس البنك . الخارجٌة أوبالنسبة للسٌاسة االقتصادٌة الداخلٌة 

بالقارب  لٌة وبورصاتهاالدولً المستقٌل حالة البلدان النامٌة التً قامت بتحرٌر وتدوٌل أسواقها الما

ٌُلقى به فً عرض البحار عالٌة الموج ومهما كان تصمٌمه سلٌما هندسٌا وٌتمتع بطاقم قٌادة  الذي 

على درجة عالٌة من المهارة والكفاءة، فهو معّرض للؽرق، نتٌجة ارتفاع األمواج العاتٌة فً بحار 

 (. 247-345، 2010الظاهر )المال العالمٌة 

البٌت األبٌض مدافعا  إلىروالند رٌؽان  األسبق األمرٌكًوجاء الربٌس : "ٌسًوٌقول طبلل عتر 

عن فكرة تقلٌص دور الحكومة والتخفٌؾ من القٌود ثم تركزت نصابح البنك الدولً وصندوق النقد 

الدولً لئلصبلح االقتصادي على ضرورة استعادة دور اقتصاد السوق والقطاع الخاص وتقلٌص 

 (. 59، 2002عترٌسً )فً اإلنتاج دور الدولة وبخاصة 
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وفً ظل سٌاسة االشتراطات المفروضة على الدول النامٌة وسٌطرة قوى العولمة، وفً طلٌعتها  

 األدواتعلى النظام االقتصادي العالمً، عن طرٌق تحكمها بقرارات  األمرٌكٌةالوالٌات المتحدة 

العالمٌة ال  األسواقحجم اقتصادٌاتها فً االقتصادٌة الربٌسٌة للعولمة، فإن الدول النامٌة ولصؽر 

تقلٌص  إلىتستطٌع تحقٌق تنمٌة مستقلة وحقٌقٌة وبالتالً ستكون مضطرة لتقدٌم تنازالت مما ٌإدي 

ذلك ظهور  إلىٌضاؾ . الحدود أضٌق إلىشإونها االقتصادٌة والمالٌة  إدارةلسٌادتها فً مجال 

منظمة التعاون : كورة، كالمنظمات الدولٌة مثلجانب المإسسات المذ إلىفاعلٌن اقتصادٌٌن جدد 

 . نادي روما ومنتدى دافوس: والتنمٌة االقتصادٌة، والعدٌد من المنظمات ؼٌر الحكومٌة مثل

وٌجمع اللقاء السنوي ". الدولٌة الجدٌدة للعولمة"وٌعتبر منتدى دافوس االقتصادي العالمً بمثابة  

إساء شركات دولٌة عابرة للقارات وشخصٌات علمٌة لهذه الدولٌة وزراء وأعضاء برلمانات ور

وفكرٌة، بهدؾ تنسٌق خطط واستراتٌجٌات لدفع مسٌرة العولمة فً ضوء ما ٌستجد من متؽٌرات 

كانت مواضٌع اللقاء السنوي تدور أساسا حول  2000-1991ومستجدات، وطوال األعوام من 

وهكذا توحً العولمة االقتصادٌة . رارهاالتروٌج لمسٌرة العولمة وآلٌاتها وكٌؾ ٌمكن ضمان استم

بات عالما ببل حدود " النظام العالمً الجدٌد" بؤن العالم الذي تشكل فً التسعٌنٌات، وهو ما عرؾ بـ 

 (. 248، 2010الظاهر )اقتصادٌة 

أما بالنسبة للمنظمات ؼٌر الحكومٌة فإن نشاطاتها فً الدول مرتبطة بالبنك الدولً، وعلى سبٌل  

، ٌقول علً خضر، الممثل المقٌم للبنك الدولً فً الضفة والقطاع فً مقابلة أجرتها معه المثال

المنظمات ؼٌر الحكومٌة والسلطة الفلسطٌنٌة  إلىلقد أرسلنا ورقة : "آذار 7آشلبخ باٌرن، ٌوم 

هذه المنظمات فً الضفة وؼزة، وسٌدار هذا  إلىبخصوص إقامة صندوق ابتمان لتقدٌم منح 

أما إدارته المباشرة فستكون ؼالبا من قبل مدٌر من منظمة ؼٌر . واسطة البنك الدولًالصندوق ب

حكومٌة عالمٌة، ولن ٌكون هناك تدّخل من السلطة الفلسطٌنٌة وما نفكر به بشكل أولً، هو أن ٌكون 

من أعضاء المجلس االستشاري والذي سٌتشكل من منظمات ؼٌر ( 15)للسلطة عضوٌن من 

وقد بلؽت مٌزانٌة البنك الدولً لبرنامج المساعدات الطاربة  .أخرىجماعات حكومٌة وممثلً 

( 554)أما الجزء االستثماري فٌبلػ . 1996-1994ملٌون دوالر لفترة ( 1011)للضفة والقطاع 

ملٌون دوالر توضع تحت ( 240)ملٌون تتصرؾ بها وكالة الؽوث و( 240)ملٌون دوالر، منها 

السلطة الوطنٌة  أومنظمات سوؾ تعمل دون تدخل من بكدار وأن ال NGOsتصرؾ، منظمات 

 (. 77، 1996سمارة )



74 
 

 

على نشاطات المنظمات  اإلشراؾومن خبلل أقوال خضٌر، ٌتضح الدور المباشر للبنك الدولً فً  

وٌعتبر أن دورها أكبر من دور السلطة . ؼٌر الحكومٌة، وٌفرض شروطه على الدول من خبللها

. إحدى مإسساتها مثل بكدار فً عمل هذه المنظمات أوالوطنٌة، حٌث أنه اشترط عدم تدخل السلطة 

س االستشاري لٌس أكٌداً أن ٌكون عضوان للسلطة فً المجل أيوٌفكر خضٌر، بشكل أولً، 

للصندوق من أصل خمسة عشر عضوا وٌعنً ذلك أن البنك الدولً ٌشارك السلطة الوطنٌة سٌادتها 

وهذا األمر ٌتم بالضرورة فً جمٌع البلدان . على أرضها من خبلل المنظمات ؼٌر الحكومٌة

 . النامٌة

ٌة للدول النامٌة، ألنها ، فإن الصندوق والبنك الدولٌٌن ٌتدخبلن فً الشإون الداخلأخرىومن ناحٌة  

وهنا ٌؤتً دور الصندوق بفرض شروطه على هذه الدول النامٌة . تؤخذ القروض وتعجز عن سدادها

 األساسٌةبتنفٌذ برنامج إصبلحً مكون عادة من تخفٌض قٌمة العملة، وإلؽاء الدعم للسلع 

وزٌادة أسعار والضرورٌة، وتخفٌض التوظٌؾ واإلنفاق الحكومً، وإصبلح النظام الضرٌبً، 

تخفٌفها،  أوالطاقة والخدمات العامة والسلع بشكل عام، وتحرٌر التجارة الخارجٌة من القٌود 

القطاع العام وسوء  إدارةوخصخصة المشارٌع العامة وتحوٌلها للقطاع الخاص بحجة ضعؾ 

على هذا سٌطرة الشركات متعددة الجنسٌة  إلىوهذا ٌإدي . إنتاجٌته وفساد العاملٌن على إدارته

 . تقلٌص سٌادة الدولة إلىوبالتالً (. 249، 2010الظاهر )القطاع واالقتصاد بصفة عامة 

وتشكل الركٌزة الثالثة لقوى العولمة، وٌتكامل دورها مع الصندوق والبنك : منظمة التجارة العالمٌة 

لتناسق فً وضع بؽٌة تحقٌق قدر أكبر من ا: "تنص على ما ٌلً 5الدولٌٌن، فالمادة الثالثة فقرة 

السٌاسة االقتصادٌة العالمٌة، تتعاون المنظمة على النحو المناسب مع صندوق النقد الدولً والبنك 

والمنظمة تستخدم مبدأ رفع القٌود الجمركٌة، وذلك ". الدولً لئلنشاء والتعمٌر والوكاالت التابعة له

المبدأ العالمً الذي ٌصل فقط من  بإلؽاء جمٌع الرسوم الجمركٌة على البضابع المستوردة، وتطبٌق

أن تصبح السلع المستوردة  إلىمن نسبة الجمارك على السلع، وهو األمر الذي قد ٌإدي % 3-7

(. 22، 2010الظاهر )أرخص من السلع المصّنعة المحلٌة الضعٌفة وؼٌر القادرة على المنافسة 

ناعة األحذٌة المحلٌة، حٌث أؼلقت وهذا ما حدث ، على سبٌل المثال، فً مدٌنة الخلٌل بالنسبة لص

تسرٌح  إلىبعض المصانع أبوابها، بسبب تدفق السلع الصٌنٌة بؤسعار رخٌصة وهذا بالطبع أدى 

الوطنٌة لصالح السلع األجنبٌة فً ظل العولمة  األسواقوٌعنً ذلك فتح . عدد كبٌر من العمال

العالم الثالث فإنها ستستمر فً تفكٌك  أما الدولة فً(: "2010)الزبٌدي . وكما ٌقول د. االقتصادٌة
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نفسها وتبّنً قواعد العولمة، وتسمح للمإسسات الدولٌة بالعمل داخلها، وتوفر البٌبة المناسبة لعمل 

الشركات متعددة الجنسٌة، والمحصلة النهابٌة، إنها ستظل تابعة وخاضعة لرأس المال األخٌر، 

 ." ى العولمةعاملة على إدامة هٌمنة تماما كما ترٌدها قو

من أهم وأخطر ( (W.T.O، منظمة التجارة الدولٌة (2000)إسماعٌل صبري عبد هللا  .وٌعتبر د 

مإسسات العولمة االقتصادٌة، وتقوم بالتنسٌق المباشر مع الشركات متعددة الجنسٌة، وفً ضوء 

ة ثانٌة، الشروط المحددة من قبل الصندوق والبنك الدولٌٌن من جهة، ومنظمة التجارة من جه

 أو، شؤنا دولٌا لؤلمم، وألول مرة فً التارٌخ االقتصادي السٌاسة التجارٌة للدول المستقلة أصبحت

فعلى النقٌض من كل ما كتبه مفكرو . القومٌة أومعولما ولٌس عمبل من أعمال السٌادة الوطنٌة 

مٌة واآلثار االٌجابٌة العولمة، المدافعون عن إجراءات الخصخصة واللٌبرالٌة وتحرٌر التجارة العال

عدد  إلىعلى الدول النامٌة، فإن النتابج الناجمة عن اندماج البلدان النامٌة فً هذه اإلجراءات تشٌر 

 :من الحقابق وهً

 2002، فً بداٌة عام 1995ترٌلٌون دوالر عام ( 7.6) إلىرؼم ارتفاع حجم التجارة الدولٌة . 1

، فقد ظل نصٌب مجموعة الببلد النامٌة من التجارة ترٌلٌون دوالر سنوٌا( 9)حوالً  إلىتصل 

بما فً ذلك نصٌب الدول المصدرة للنفط %( 18)العالمٌة ثابتا خبلل العقود الثبلثة الماضٌة حوالً 

جانب ذلك  إلىمن إجمالً سكان العالم %( 75)رؼم أن سكان هذه المجموعة من البلدان ٌشكلون 

 إلى 1965عام % 15.5الثالث فً الناتج العالمً من فقد تراجعت نسبة مساهمة دول العالم 

 (. 365، 2000عبد هللا ) 1995عام % 13.4

إن مجموعة األربعة فً منظمة التجارة العالمٌة، المإلفة من الوالٌات : "فٌقول برٌجٌنسكًأما  

ووفقا  .، تشكل معا حوالً ثلثً حجم التجارة العالمٌةاألوروبًالمتحدة وكندا والٌابان واالتحاد 

إن ما توصل إلٌه مجلس فض النزاعات فً منظمة التجارة العالمٌة ال " األمرٌكًللمندوب التجاري 

ٌمكن إجبارنا على تؽٌٌر قوانٌننا وأمرٌكا تحتفظ بسٌادتها الكاملة فً قراراتها لجهة تنفٌذ توصٌات 

وهذا ٌبٌن بوضوح مدى تحكم الوالٌات المتحدة (. 195، 2004 برٌجٌنسكً" )المجلس من عدمه

 . باقتصاد العالم، وبالتالً بالسٌاسة الدولٌة األمرٌكٌة
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وفً ظل المعطٌات السابقة، فإن النظام االقتصادي العالمً الٌوم، هو نظام واحد تحكمه أسس  

، وتدٌره مإسسات األمرٌكٌةعالمٌة مشتركة تفرضها الدول الكبرى وفً مقدمتها الوالٌات المتحدة 

ا، فً قتصادات المحلٌة، وبالتالً تفقد الدولة القومٌة، وخصوصوشركات عالمٌة ذات تؤثٌر على اإل

دول العالم الثالث تدرٌجٌا سٌطرتها على اقتصادها الوطنً، حٌث ٌجري تقلٌص خطٌر للوظٌفة 

تؽٌٌر هٌكلٌة الدولة لتصبح دولة  إلىفالوالٌات المتحدة، بشكل أساسً، تسعى . االقتصادٌة للدولة

تملك مإسسة صؽٌرة ٌقتصر عملها على األعمال الدبلوماسٌة، و إلىمإسسات، وتحوٌل الحكومة 

 أخرىوبعبارة . جٌشا صؽٌرا ودوابر أمنٌة وهٌبات استشارٌة تعمل جمٌعا لخدمة القطاع الخاص

تصبح الحكومة إحدى مإسسات الدولة المتخصصة ومهمتها الحكم بشكل ربٌسً، فهً تحكم وال 

ر الظاه)إحكام سٌطرتها السٌاسٌة واالقتصادٌة على العالم  إلىتملك ومن خبلل هذه السٌاسة تسعى 

2010 ،278 .) 

سلعة قابلة لبلتجار دولٌا،  إلىفالعولمة االقتصادٌة، على الصعٌد الدولً، تفرض تحوٌل كل شًء  

 Commofidication: Every Thing is for sale. فكل شًء معرض للبٌع فً ظل العولمة

لدنٌا بما فً ذلك الثقافة أما على صعٌد الدولة فإن المطلوب أن تكون متقلصة فً حدودها ا

Minimum  مإسسة مهمتها تسهٌل وتسٌٌر عملٌات العولمة فً مجاالت اإلنتاج  إلى، لكً تتحول

 (. 91، 2004الصدٌقً )واالستثمار وتحركات رأس المال 

 :انقىمً واألمن انسٍادة عهى االجتماعٍت انعىنمت أثر
ال شك أن تؤثٌر العولمة االقتصادٌة، كونها تشكل جوهر ظاهرة العولمة، تنعكس آثارها السلبٌة،  

األخرى للعولمة، ولكن الجانب االجتماعً كما ٌبدو، ٌتؤثر بالناحٌة االقتصادٌة مباشرة،  األبعادعلى 

الضرورة سٌكون المتخلفة وب أوألنه ٌمس قطاعات واسعة من المجتمعات، سواء فً الدول المتقدمة 

وصار من الصعب االلتزام بالعقد . أكبر، ألسباب معروفة ال داعً للخوض فٌها األخٌرةتؤثر 

االجتماعً الذي قامت على أساسه الدول، والذي ٌرسم العبلقة بٌن الحاكم والشعب، بصرؾ النظر 

الدولة، وعلى  بحتأصعن طبٌعة النظام السٌاسً ففً ظل العولمة والتحوالت العمٌقة التً رافقتها، 

ولم . ألفراد الشعب األساسٌةتلبٌة االحتٌاجات  أووجه الخصوص، النامٌة، ؼٌر قادرة على توفٌر 

تقتصر نتابج تلك التحوالت على إضعاؾ الدولة فً العدٌد من المٌادٌن التً كانت حكرا علٌها، بل 

لٌة وؼٌر الحكومٌة، التً تقدٌم تنازالت من حقها فً السٌادة لصالح المنظمات الدو إلىاضطرت 
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 إلىباتت تقاسم الدولة وظابفها فً الشإون الداخلٌة، وأحٌانا، تتجاوز مإسسات الدولة، وهذا أدى 

 . تقلٌص سٌادتها وخلخلة أمنها القومً

فً مختلؾ المجاالت، فالدولة انسحبت من مشاركتها لدور الدولة  إن هذه المنظمات ال تخفً 

حٌث أن المنظمات ؼٌر . من وظابفها العامة األساسٌةالجة بعض الجوانب ومع إدارةمسإولٌاتها فً 

الحكومٌة المدعومة مالٌا وسٌاسٌا من قوى العولمة أخذت تساهم فً سد النقص الذي خلفته الدولة 

ضعؾ  إلىأدى ذلك . فً مختلؾ النواحً االجتماعٌة واالقتصادٌة والصحٌة والتعلٌمٌة وؼٌرها

ونشاطات هذه المنظمات شّكلت بداٌة لتفكك المجتمعات فً عصر العولمة، . ةوالء المواطنٌن للدول

كل ذلك ٌتم برضا الدولة التً وافق حكامها على تبعٌة ببلدهم . ألنها تعتبر الفرد قبل المجتمع

 . االقتصادٌة والسٌاسٌة لقوى العولمة

 إدارةلمنظمات فً دور تلك ا إلىللنزاهة ٌشٌر بجبلء تام ( 36)وما ورد فً تقرٌر أمان  

تضطلع الجمعٌات الخٌرٌة والمإسسات الخاصة والهٌبات : "جنب مع الدولة إلىالمجتمعات جنبا 

األهلٌة بدور هام وممٌز فً تؽطٌة وتلبٌة احتٌاجات أفراد المجتمع من مختلؾ الخدمات االجتماعٌة 

 رك بشكل طوعًهذه المإسسات والجمعٌات تشا أصبحتواإلنسانٌة والثقافٌة والصحٌة حٌث 

إن إؼفال الدول . إرادي مإسسات الدولة وإداراتها المختلفة فً سد حاجات أفراد مواطنً الدول

إعادة النظر فً ماهٌة  إلىوأجهزتها المختلفة االهتمام بمجمل االحتٌاجات ألفراد المجتمع، ما دفعهم 

 (. 3-2، 2010أمان " )مبات الجمعٌات األجنبٌة إلىالعبلقة التً تربطهم بالدولة، هذا باإلضافة 

وفً ضوء ما جاء فً تقرٌر أمان، فإن البعض، وأنا أتفق معهم، ٌرون بؤن والء المواطنٌن للدولة  

قد تراجع لعدم قدرتها على تؤمٌن احتٌاجاتهم، وبالتالً أخذت الجمعٌات األهلٌة المرتبطة بالخارج 

واطنون، الذي أصبحوا مٌالٌن لبلستهبلك مستعدٌن لتنفٌذ تسد النقص الذي بات ٌعانً منه الم

أجندات خارجٌة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، من خبلل تبنً األفكار التً تعمل على نشرها تلك 

 . المجتمعات

إن انعكاس السٌاسة االقتصادٌة المعولمة، التً تفرضها أدوات العولمة االقتصادٌة العالمٌة على  

تفاقم المشكبلت االجتماعٌة فً هذه البلدان، كارتفاع معدالت الفقر  إلىت الدول النامٌة، أفض

فبدالً من تحقٌق التنمٌة فً تلك البلدان حصل نمو فً مدٌونٌتها الخارجٌة، وخلقت فبة . والبطالة
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محدودة فً مجتمعاتها مستفٌدة من ارتباطها بؤدوات العولمة كالمنظمات ؼٌر الحكومٌة والشركات 

 . نسٌة ٌمكن أن نسمٌها النخبةمتعددة الج

إن : "المتحدة، حٌن سإل عن العولمة لؤلمم األسبقالعام  األمٌنوهذا ٌذكرنا بما قاله بطرس ؼالً،  

سٌشرؾ على توجٌه العولمة نظام تسلطً أم دٌمقراطً؟ إننا بحاجة هل : هذا هو الخطر الحقٌقً

ر العولمة على سٌادة الدول وهل ٌعً وعندما سإل عن أث". خطة دولٌة لتحقٌق الدٌمقراطٌة إلى

فبصفتهم قادة بلدانهم، فإنهم ال ٌزالون ٌتصورون بؤن السٌادة الوطنٌة ما فتبت : " القادة ذلك رد قاببلً 

وبحكم خبرته الطوٌلة فً ". فً أٌدٌهم، وأن بمقدورهم السٌطرة على العولمة فً النطاق الوطنً

الحقٌقة أن القادة السٌاسٌٌن لم ٌعودوا : المتحدة قال ؼالً األممالعمل السٌاسً وموقعه على قمة هرم 

ٌمتلكون الكثٌر من مجاالت السٌادة الفعلٌة التً تمكنهم من اتخاذ القرار، إال أنهم ٌتصورون بؤنهم 

" إنهم ٌتوهمون، إنهم ٌتخٌلون أن هذا بوسعهم: إنً أقول. قادرون على حل المسابل الربٌسة

 (. 297، 2003مارتٌن وشومان )

، الواقعة فً جنوب شرق آسٌا عندما حاولت مد جسور دول النمور اآلسٌوٌةومن المعروؾ أن    

التعاون مع الصٌن، فً أواخر القرن العشرٌن، من أجل خلق تكتل اقتصادي إقلٌمً ٌمتع باستقبلل 

لك نسبً لتحقٌق توازن مع التكتبلت الؽربٌة، أدى ذلك إلى تحرك مفاجا لرإوس األموال من ت

الدول إلى األسواق المالٌة الؽربٌة، نجم عنه انهٌار األسواق المالٌة والمإسسات المصرفٌة، تسبب 

ذلك فً افبلسات متتالٌة للشركات وبالتالً انهار االقتصاد الوطنً فً دول النمور اآلسٌوٌة، وفً 

الدولٌٌن، وبذلك النتٌجة النهابٌة، اضطرت تلك البلدان إلى الخضوع لشروط البنك وصندوق النقد 

ونتٌجة لذلك حدثت أزمات أطاحت ببعض النظم . أصبحت تلك الدول تابعة اقتصادٌا لقوى العولمة

 .السٌاسٌة فً تلك البلدان

وفً ضوء ما تقدم ٌمكن أن ٌستنتج البعض بؤن قوى العولمة ال تسمح ألي بلد بؤن ٌنجح فً إحداث  

مٌة، فهناك إصرار على تهمٌش دول الجنوب، وإفشال منافسة عال إلىتنمٌة حقٌقٌة ٌمكنها أن تفضً 

تعمٌق التناقض بٌن المجموعات البشرٌة، وتجعل  إلىإن هذه األوضاع تإدي . تجارب التنمٌة فٌها

وستبقى . الحٌاة المعاصرة فً كل بلد مطبوعة باالزدواجٌة واالنشطار اقتصادٌا واجتماعٌا وثقافٌاً 

ل ودول الجنوب الفقٌرة فً اتساع مستمر، بهدؾ اإلبقاء على الفجوة بٌن الدول الؽنٌة فً الشما
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تبعٌتها االقتصادٌة والسٌاسٌة، وتهرٌب أموالها واستثمارها فً الدول األجنبٌة ألن النخب الحاكمة 

 . فً تلك البلدان، ؼالبا ما تكون تابعة للدول التً تقود العولمة

ت االجتماعٌة وارتفاع معدالت البطالة والفقر، ونتٌجة لسوء األوضاع االقتصادٌة، وتفاقم المشكبل 

وانتشار الفساد والمحسوبٌة وتركز الثروة بٌد الحاكم وأُسرته وأعوانه، واستثمار أموال الشعب فً 

الببلد األجنبٌة لحسابهم الخاص، واتساع التفاوت فً الدخل بٌن الفقراء واألؼنٌاء، انفجرت الثورات 

 . تخلت عنهم قوى العولمة فً الظروؾ الصعبةالشعبٌة فً وجه الحكام الذٌن 

لقد ساد االعتقاد لدى بعض المتفابلٌن بالعولمة، أن العالم سٌعٌش فً حالة من الرفاه ورؼد العٌش  

فً ظل العولمة، نتٌجة للتقدم التكنولوجً، وتضخم عدد الشركات، والنمو المتزاٌد فً االستثمارات 

وحقوق المرأة ولكن سرعان ما بدأت  اإلنساندافع عن حقوق ، وانتشار المنظمات التً تاألجنبٌة

تشعر المجتمعات الؽنٌة والفقٌرة بخٌبة األمل والٌؤس من عملٌات العولمة، فانطلقت المظاهرات 

ومختلؾ االحتجاجات الصاخبة فً كل بلد ٌعقد فٌه اجتماع لمناقشة موضوع العولمة، حتى فً 

 . التً تمثل رأس العولمة ألمرٌكٌةابالوالٌات المتحدة  1999سٌاتل عام 

وقد أخذت االنتقادات الموجهة للعولمة تتصاعد فً مختلؾ األوساط الشعبٌة والحكومٌة والعالمٌة،  

المتحدة السابق كوفً عنان، طالب فً التقرٌر السنوي الذي قدمه فً الدورة  لؤلممالعام  فاألمٌن

للجمعٌة العامة، بضرورة تصحٌح اآلثار السلبٌة للعولمة التً بدأت تظهر على دول وشعوب ( 53)

العالم األشد فقرا وأوضح أٌضا أن قوى السوق التً استفادت من ظاهرة العولمة كانت وراء االزمة 

، اإلنساناآلسٌوٌة وتفاقم انعكاساتها المتمثلة بفقر متزاٌد ومجاعة وانتهاك حقوق االقتصادٌة 

العام تُحد من هامش المناورة لدى الحكومات  األمٌنواضطرابات اجتماعٌة والعولمة فً وجهة نظر 

بل ٌجعلها عاجزة عن تصحٌح االنعكاسات السلبٌة فً دولها، وٌنتج تبعا لذلك زٌادة مضّطردة فً 

 (. 2005الشبله )هذه الدول  دٌون

كما وصدر تقرٌر بالػ األهمٌة عن اللجنة التً شكلها مدٌر منظمة العمل الدولٌة وأمضت عامٌن  

المتحدة، للتحقٌق فً آثار العولمة، خرج بنتٌجة مفادها أن مسار العولمة الحالً فاشل  األممبرعاٌة 

هالون )وٌإمن ربٌسا اللجنة . دلة وشاملةعولمة عا إلى، وقدمت اللجنة مقترحات من أجل التوصل 

أمنا للبشر فً كل مكان فً القرن الواحد والعشرٌن  أكثربؤن عولمة أفضل هً مفتاح لحٌاة ( ومكابا

تؽٌٌر االتجاه الحالً للعولمة، انطبلقا من إٌمانهما بإمكانٌة اقتسامها بشكل أفضل  إلىوأنهما ٌهدفان 
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قد أوصت اللجنة بتوفٌر حرٌة أكبر الستقبللٌة السٌاسات فً و. بٌن الدول وضمن الدولة الواحدة

 . الدول النامٌة

أن أهمٌة تلك اللجنة تنبع من طبٌعة تركٌَبتها، حٌث ترأس اللجنة الربٌسان  إلى اإلشارةوتجدر  

خبٌرا بارزا فً مجاالت السٌاسة  26الفنلندي هالون، والتانزانً مكابا، وضمت فً عضوٌتها 

واالقتصاد وشإون العمل وكان من بٌن هإالء جوزٌؾ ستٌؽلٌتز، نابب ربٌس البنك الدولً سابقا، 

وكذلك فرانسوا بٌرٌؽو، ". خٌبات العولمة"نوبل فً االقتصاد، وهو مإلؾ كتاب وحابز على جابزة 

عدد من السٌاسٌٌن وخبراء االقتصاد  إلىربٌس المنظمة الدولٌة ألصحاب األعمال، باإلضافة 

واالجتماع وممثلٌن عن الشركات متعددة الجنسٌات ومنظمات المجتمع المدنً، الذٌن ٌمثلون 

إن النتٌجة التً خلصت (. 2004الحمش )ن القضاٌا التً تطرحها العولمة وجهات نظر مختلفة بشؤ

( 53)حد كبٌر مع ما طرحه كوفً عنان، أمام الدورة  إلىإلٌها اللجنة المشار إلٌها آنفا تلتقً 

 . للجمعٌة العامة

فً "، وقد بٌن مارتٌن وشومان حجم التفاوت بٌن االؼنٌاء والفقراء، فً كتابهما الشهٌر فخ العولمة 

أما فً . األثرٌاء والثلث الفقٌر: ٌخافون من مجتمع الثلثٌن األوروبٌونعصر ما قبل الحداثة كان 

وفً القرن القادم سٌكفً . عصر العولمة، فهناك مجتمع الخمس الثري واألربعة أخماس فقراء

 Washington)وٌإكد هذا الرأي . من العاملٌن للحفاظ على نشاط االقتصاد الدولً% 20

SyCip )من خمس قوة العمل، سٌكفً إلنتاج  أكثرأٌد عاملة  إلىلن تكون هناك حاجة : "اذ ٌقول

هً التً ستعمل % 20إن . جمٌع السلع ولسد الخدمات الرفٌعة التً ٌحتاج إلٌها المجتمع الدولً

إن المسؤلة ستكون : مدٌر شركة سان Scoot Mc Nealyوكذلك ٌقول ". وتكسب المال وتستهلك

وهذا ٌعنً أن ( To have lunch or to be lunch" )تإكل أوإما أن تؤكل : "ستقبل هًفً الم

من العاملٌن، وٌقدر عددهم بعشرات المبلٌٌن سٌكونون عاطلٌن عن العمل فً جمٌع أنحاء % 80

 (.41-39، 2003مارتٌن وشومان )العالم 

زمات سٌاسٌة واقتصادٌة أ إلىإن تعمٌم الفقر وعولمته بهذه الطرٌقة المفجعة سٌإدي حتما  

ومن جانب آخر، . واجتماعٌة تإثر على حاضر ومستقبل النظام العالمً وطبٌعة العبلقات الدولٌة

ٌرى معظم الباحثٌن، أن إفرازات العولمة، وضؽوطاتها االقتصادٌة واإلعبلمٌة والتدخبلت 

تمعات فً البلدان النامٌة ظهور توترات اجتماعٌة وثقافٌة عمٌقة ال تستطٌع المج إلىالخارجٌة، أدت 
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واقترن ذلك باتساع التفاوت فً الدخل سواء بٌن الدول الؽنٌة فً الشمال والفقٌرة فً . مواجهتها

إن مبلٌٌن الضحاٌا هم قرابٌن "وٌقول فً هذا الصدد مارتٌن وشومان . داخل الدول ذاتها أوالجنوب 

ة والتكنولوجٌا المتقدمة ٌإدي عن طرٌق إعادة فاالقتصاد القابم على الجدارة العالمٌ. للسوق العالمٌة

تقلٌص فً فرص العمل وتسرٌح األٌدي العاملة، وفً  إلىالهٌكلة والتخلص من التعقٌد والروتٌن، 

وبالتالً فقد الحت فً األفق بوادر . تفاقم البطالة، وفً خفض عدد المستهلكٌن فً مجتمع الرفاهٌة

فمع (. 171، 2003مارتٌن وشومان )بمدى خطرها اآلن  هّزة اقتصادٌة واجتماعٌة ٌصعب التكّهن

ملٌاردٌر فً العالم  358نمو العولمة ٌزداد ترّكز الثروة وتتسع الفروق بٌن البشر والدول، فهناك 

من دول % 20ملٌار نسمة من سكان المعمورة، وأن هناك  2.5ٌمتلكون ثروة تضاهً ما ٌملكه 

الظاهر )من التجارة العالمٌة % 84لمً اإلجمالً وعلى من الناتج العا% 85العالم تستحوذ على 

2010 ،18.) 

ظهور نزاعات مسلحة، وخصوصا، داخل البلدان النامٌة  إلىوقد أدت تلك الضؽوطات والتوترات  

السودان والعراق، وكذلك دول االتحاد السوفٌتً بعد تفككه : نجم عنها تقسٌم بعض الدول مثل

فالعولمة . فقرا وتخلفا كثرأن ؼالبٌة النزاعات تحدث فً الدول األ ومن البلفت. وؼٌرها من الدول

تهٌا المناخ البلزم لصراع المجموعات العرقٌة والدٌنٌة والمذهبٌة وذلك من خبلل رفع شعارات 

األمن االجتماعً وبالتالً األمن خلخلة  إلىإنها تسعى  اإلنسانتتعلق بحقوق األقلٌات، وحقوق 

إن النسٌج البلزم للحٌاة . ، وفتح صراعات ومواجهات بٌن هذه المجموعاتالقومً وسٌادة الدولة

االجتماعٌة سٌكون عرضة للتدمٌر، من خبلل قدرة العولمة على استهداؾ جذور الثقافة، ففً 

 (.245، 2007البرؼثً )العولمة قلب للمفاهٌم والقٌم 

الحدٌثة، فإن الدول  عبلمواإلوعن طرٌق أدوات العولمة المتنوعة، وخصوصا، وسابل االتصال  

ومنها الشركات اإلعبلمٌة  األمرٌكٌةوفً مقدمتها الوالٌات المتحدة  األدواتالمهٌمنة على تلك 

وؼٌرها، تعمل على خلق جماعات ضؽط من أجل خدمة  األمرٌكٌة C.N.Nالضخمة مثل 

والتعصب المذهبً  مصالحها، واستنهاض األطر التقلٌدٌة فً المجتمع كاالنتماء للقبٌلة والطابفة،

 إلىبقصد تمزٌق األمة، والقضاء على الهوٌة القومٌة عبر آلٌات العولمة بهدؾ نقل الوالء الوطنً 

واألمن القوى الخارجٌة، وبالتالً تفكٌك أواصر الوحدة الوطنٌة، وتؤسٌس مفهوم جدٌد للسٌادة 

القومً واألمن ٌادة تدمٌر مفهوم الس إلىالقومً، ٌتناسب وأهداؾ قوى العولمة التً تسعى 
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وهذا ٌتم بالتكامل مع ( 214-213، 2002الحدٌثً )وإضعاؾ درجة الوالء واالنتماء للوطن 

 .األخرى األدوات

أٌدٌولوجٌا تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهٌمنة على العالم : "، فٌقول إن العولمةالجابري.أما د 

استعمال قوى السوق العالمٌة أداة لئلخبلل : وأمركته، وقد حدثت وسابلها لتحقٌق ذلك فً أمور منها

، 2000الجابري " )بالتوازن فً الدولة القومٌة، فً نظمها وبرامجها الخاصة بالحماٌة االجتماعٌة

عندما  األمرٌكٌةالقومً السابق فً اإلدارة األمن ، مستشار برٌجٌنسكًوهذا ما ٌإكده (. 300

، باعتمادها على قوتها الساحقة، تتصرؾ بوصفها حصن االستقرار األمرٌكٌةفالدولة : " ٌقول

ه ، ومن خبلل التؤثٌر الكبٌر والمتنوع عالمٌا، الذي سهلتاألمرٌكًالدولً، فً حٌن أن المجتمع 

 أخرىومن ناحٌة . العولمة، ٌتجاوز السٌطرة اإلقلٌمٌة القومٌة، وٌزعزع النظام االجتماعً التقلٌدي

اعتبار نفسها النموذج المحتذى  إلىٌعمل على الدمج بٌن االثنٌن على تعزٌز مٌل أمرٌكا الراسخ 

 .وال شك أن هذه اآلراء تعكس إرادة الهٌمنة( 21، 2004برٌجٌنسكً " )للمجتمع

على أن " النزاعات المسلحة وأمن المرأة"عاصم خلٌل، فً كتابهما . علً الجرباوي و د. إكد دوٌ 

النزاعات المسلحة ازدادت فً عصر العولمة وما نجم عنها من تكّشؾ لسٌادة الدولة، وتحول 

(. 13، 2008الجرباوي وخلٌل )نزاعات داخلٌة، ٌكون فٌها المدنٌون الضحٌة األسهل  إلىها أكثر

تقرٌر السنوي الذي أعده برنامج البحوث المتعددة االختصاصات بشؤن أسباب انتهاكات حقوق وال

، ٌكشؾ أن هناك ثبلثة وعشرٌن نزاعا مستمرا ومحتدما فً عام 2002سنة  (PLOOM) اإلنسان

تسعة وسبعٌن نزاعا متوسطا، حصد كل  إلىإنسان، باإلضافة ( 125000)هبلك  إلى، أدت 2001

إن الحروب فً : "وٌقول برٌجٌنسكً، الذي أورد هذه اإلحصابٌة. شخص 100-25منها ما بٌن 

، 2004برٌجٌنسكً ". )عصر العولمة تراجعت مفسحة المجال أمام نزاعات ؼٌر رسمٌة ومتفشٌة

من دولة منذ ذلك  أكثرفً  اإلنسانًهذا عدا عن الضحاٌا المدنٌٌن الذٌن سقطوا أثناء التدخل (. 50

 .التارٌخ وحتى اآلن

 :انقىمً واألمن انسٍادة عهى انثقافٍت انعىنمت أثر
ما السبب فً منطق العولمة، : "عبد اإلله بلقزٌز، سإاال مهماً وهو. د اإلطارٌطرح فً هذا  

الزخم المعمم للقٌم المادٌة والرمزٌة، ال ٌحمل فً ركابه تحلبلً : االقتصادٌة والثقافٌة والتقنٌة وهو

وٌهدد ( المصب)نعنً الؽرب، بٌنما ٌطٌح بدول الجنوب ( المنبع)للنظام السٌاسً فً دول المصدر 
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إن العولمة ال تإرخ نهاٌة عصر الدولة القومٌة، بل تعلن عن " وٌضٌؾ !". على نحو كامل؟ سٌادتها

ولٌس ما ٌدعى بالعولمة الثقافٌة الٌوم، إال مظهراً من مظاهر . مٌبلد حقبة جدٌدة من تمددها المستمر

 (. 310، 2000بلقزٌز )ذلك التمدد خارج الحدود 

أن منطق العولمة الذي تحكمه قوى : بلقزٌز، سهلة وهًوٌعتقد الباحث أن اإلجابة على تساإل  

. المركز إلىالعولمة المتمثلة بالدول الرأسمالٌة، تسعى لئلبقاء على تبعٌة دول األطراؾ فً الجنوب 

فدول الشمال تمدد هٌمنتها خارج حدودها، وتعمل على تقلٌص سٌادة دول الجنوب و تقسٌمها 

محمد عابد الجابري على خطورة العولمة . وٌإكد د. علٌهادوٌبلت ٌسهل السٌطرة  إلىوتحوٌلها 

تمثل العولمة الثقافٌة أخطر التحدٌات المعاصرة : "الثقافٌة وخصوصا على الثقافة العربٌة بقوله

للثقافة العربٌة، وهذه الخطورة ال تؤتً من الهٌمنة الثقافٌة التً تنطوي علٌها العولمة فحسب، وإنما 

فالعولمة ظاهرة تقفز على الدولة والوطن واألمة . التً تستخدم لؽرضهامن اآللٌات واألدوات 

استنهاض األطر التقلٌدٌة السابقة  إلىوتعمل على إضعاؾ الدولة والتخفٌؾ من حضورها، مما ٌقود 

على الدولة كاالنتماء للقبٌلة والطابفة والتعصب بقصد تمزٌق المجتمع والقضاء على الهوٌة الوطنٌة 

  (.149، 2000الجابري )" والقومٌة

وهذه السٌاسة، على المدى البعٌد، تعتبر أشد خطورة من اآلثار السٌاسٌة واالقتصادٌة للعولمة،  

إعادة صٌاؼة  أيألنها تعٌد تشكٌل الفكر والثقافة والشخصٌة القومٌة والفردٌة والمجتمعٌة لؤلمة، 

خبلقٌة واالجتماعٌة والمفاهٌم السٌاسٌة المجتمعات فً الجنوب ثقافٌاً وسٌاسٌاً بتؽٌٌر المعاٌٌر األ

سلعة  إلىوقلب القٌم، واستبدالها بنماذج المعاٌٌر االستهبلكٌة للعولمة التً حّولت كل شًء فً العالم 

 .قابلة للبٌع والتؽٌٌر بما فً ذلك الثقافة

تداخل الحدود الجؽرافٌة والمعرفٌة عبر شبكات  إلىوقد أدت ثورة االتصاالت والمعلومات  

القومً، بسبب تخلؾ الدول  وأمنهاإضعاؾ الثقافة الوطنٌة وتراجع سٌادة الدولة  إلىالمعلومات، 

مواجهة التحدٌات  أووبالتالً عدم قدرتها على التحكم بتدفق المعلومات، . النامٌة التكنولوجً

وذلك بعد أن فقدت الحدود السٌاسٌة والجؽرافٌة أهمٌتها ودورها فً . اإلعبلمٌة واالتصالٌة المعولمة

حتى إسرابٌل المتقدمة تكنولوجٌاً تشكو من تؤثٌر أنظمة . ٌخرج من الدولة أوضبط ما ٌدخل 

األمن ال دٌسكن، مدٌر جهاز جاء ذلك على لسان ٌوف. الدولًواألمن االنترنت، على أمنها الداخلً 
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المعلومات المخابراتٌة التً كانت ال تنعم بها سوى الدول والقوى : " الشاباك اإلسرابٌلًالداخلً 

  5."العالمٌة ٌمكن الحصول علٌها اآلن من أنظمة االنترنت

إن التدفق اإلعبلمً الكثٌؾ فً اتجاه واحد ٌخلق آثارا سلبٌة لدى المجتمعات، لعدم قدرة    

األشخاص على إدراك الحقٌقة حٌث أن وسابل اإلعبلم الموّجهة تنقل أخبارا صحٌحة، وأحٌانا، ؼٌر 

صحٌحة، ما ٌإدي إلى اؼترابهم تدرٌجٌا عن البٌبة االجتماعٌة التً ٌعٌشون فٌها، فوسابل اإلعبلم 

شك فً أن وال . تتوؼل فً أنماط حٌاتهم وعاداتهم ما ٌإدي إلى التؤثٌر على عاداتهم وتقالٌدهم

وسابل اإلعبلم واالتصال الحدٌثة المعولمة، تعتبر أداة أساسٌة للعولمة الثقافٌة، وهً تشكل خطراً 

. وكذلك على الثقافة الوطنٌة والقٌم المجتمعٌة. القومً بمختلؾ أبعاده وأمنهاعلى سٌادة الدول 

اشرة بالصورة والصوت، فاإلعبلم له تؤثٌر واسع ومباشر على جمٌع شرابح المجتمع التً تتابع مب

ات التجارٌة لمنتجات الشركات متعددة عبلنالبرامج الثقافٌة الموّجهة واإل أوسواء األحداث العالمٌة 

إعادة  إلىفاالتجاه الواحد لئلعبلم المعولم والمكثؾ، وبشكل خاص، الفضابٌات تإدي . الجنسٌة

لً ٌساهم ذلك فً تكوٌن األفكار صٌاؼة المجتمعات والهوٌة الثقافٌة للشعوب النامٌة، وبالتا

 أومما ٌخلق حالة انفصام . والمعاٌٌر األخبلقٌة والعادات الٌومٌة وطرٌقة اللباس واألكل وؼٌر ذلك

 .انشطار فً المجتمعات، وخصوصا، فً أوساط فبة الشباب والمراهقٌن

المختلفة، من  وٌتفق الباحث مع ما قاله مارتٌن وشومان بؤن ما تنشره وسابل اإلعبلم الؽربٌة 

تنمٌط الحٌاة البشرٌة بالطابع الؽربً، بشكل لم  إلىصورة وكلمة ومسلسبلت وأفبلم مدروسة، تدعو 

ٌعد ثمة شك، فً أنه لو طلب الٌوم من سكان المعمورة التصوٌت ألي أسلوب فً الحٌاة ٌفضلون 

ن ٌنتخبوا الحٌاة التً لكان بوسعهم ذلك، ولو قدر لستة ملٌارات إنسان هم تقرٌبا سكان األرض فً أ

ٌرٌدون أن ٌعٌشوها، النتخبت الؽالبٌة العظمى منهم حٌاة الطبقة الوسطى السابدة فً سان 

 (. 43، 2003مارتٌن وشومان )فرانسٌسكو 

بعض الدول األوروبٌة  إلىعلى الدول النامٌة، وإنما ٌمتد  األمرٌكٌةوال ٌنحصر تؤثٌر الثقافة  

آراء النقاد فإن  إلىاستنادا : "برٌجٌنسكًوفً هذا السٌاق ٌقول  .نسامنها، على سبٌل المثال، فرو

دعمها للعولمة ألسباب سٌاسٌة واقتصادٌة أنانٌة، فهً منشؽلة فً امبرٌالٌة  إلىأمرٌكا، باإلضافة 

فرض طرٌقة العٌش  أي: ثقافٌة ذاتٌة النفع، وهإالء النقاد ٌرون أن العولمة مرادفة لؤلمركة بالطبع

                                                           
5
 .2/11/2010، فلسطٌن فً الحٌاة الجدٌدةكما وردت فً جرٌدة   
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الهٌمنة الثقافٌة المّطردة على العالم إلتباع النمط  إلىاألخرى مما ٌإدي  األممعلى  ةاألمرٌكٌ

شكبل من  األمرٌكًوبالنسبة للنخبة الثقافٌة والسٌاسة الفرنسٌة، ٌمثل الرجحان العالمً . األمرٌكً

ثقافة  وٌرى العدٌد منهم أن العولمة مخطط تدعو له أمرٌكا من أجل نشر. أشكال الهٌمنة الثقافٌة

دور  إلىهذه الشواهد تشٌر بوضوح (.167، 2004برٌجٌنسكً " )شعبٌة تقوض التراث الوطنً

 األمرٌكٌةفً قٌادة العولمة من مختلؾ أبعادها، وسعٌها لتؽلٌب الثقافة  األمرٌكٌةالوالٌات المتحدة 

وٌرى . التبعٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة إلىتبعٌة ثقافٌة باإلضافة  إلىمما ٌإدي . على ثقافات العالم

الباحث أن العولمة ال تمثل تطور اآللٌات الرأسمالٌة، بل إنها فً الواقع أٌدٌولوجٌا تعكس إرادة 

 . الثقافً أوالهٌمنة ومنطقها األساسً هو التحدي الفكري 

ر ال ٌتؽٌر، وإنما إن جوهر االستعمار الرأسمالً وأهدافه فً التوسع والهٌمنة واالستؽبلل واالحتكا 

عبد اإلله . دوكما ٌقول . تتؽٌر األدوات واألسالٌب، وٌعتبر ببلد الجنوب وشعوبه حقبل لتجاربه

إن .. الطور االمبرٌالً فً سٌاق الثورة التقانٌة الكبرى، ٌبلػ التوسع االستعماري ذراه .".. :بلقزٌز

توحٌد العالم : هً األساسٌةة وسمته هذا النمط الجدٌد من التوسع هو ما ٌطلق علٌه الٌوم العولم

 (.317، 2000بلقزٌز " )وإخضاعه لقوانٌن مشتركة تضع حداً لكل أنواع السٌادة

استخدام السبلح فإن وسابل اإلعبلم تلعب دورا مهما فً سٌاسة الدول  إلىوحتى عند اللجوء  

وبرز ذلك من . رعتستجٌب بشكل واضح للتدفق اإلعبلمً المتسا أصبحتالخارجٌة، اذ أن الدول 

فً حرب الخلٌج بمراحلها الثبلث، قبل بدء القتال وأثنابه وبعد  األمرٌكٌةقبل الوالٌات المتحدة 

حٌث أكدت العدٌد من المصادر أن صّناع القرار صاروا ٌستقون معلوماتهم من أجهزة . توقفه

، جون سنونولخصوص وقال بهذا ا. اإلعبلم وأدواتها المختلفة وفً مقدمتها ما تبثه الفضابٌات

ما دام لدٌنا  CIA إلىإننا لسنا بحاجة : " الربٌس بوش إدارةربٌس موظفً البٌت األبٌض فً 

CNN( " ً135، 2002الحدٌث .) المتحدة بؤنها العضو السادس  لؤلممالعام  األمٌنالتً وصفها

البداٌنة )نها داللة على تؤثٌرها، ووضعها فً مصاؾ الدول وأحٌانا أقوى ماألمن عشر فً مجلس 

2002 ،5.) 

ونتٌجة لثورة االتصال والتقنٌة العالٌة فً سرعة توزٌع المعلومات وسهولة الحصول علٌها عبر  

وسابلها المتعددة، والتطور النوعً بكٌفٌة توظٌؾ هذه المعلومات فً أسالٌب التعامل النفسً، أدى 

ٌطرة على هذه الوسابل التً حّولت إضعاؾ سلطة الدولة فً الداخل، لعدم تمكنها من الس إلىذلك 
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هذا . قرٌة صؽٌرة، بحٌث ٌستطٌع المواطن متابعة األحداث العالمٌة مباشرة وهو فً بٌته إلىالعالم 

تقلٌص قدرة الدولة للحٌلولة دون تدخل الدول األخرى فً شإونها الداخلٌة،  إلىالتطور التقنً أدى 

 . القومً وأمنهاوبالتالً تراجعت سٌادتها 

قوى العولمة أخذت تتدخل فً شإون الدول الداخلٌة وفً اختٌاراتها، وخصوصا أثناء الحروب ف 

واألزمات الداخلٌة، بصورة ؼٌر مباشرة، فً كثٌر من األحٌان بواسطة وسابل اإلعبلم الحدٌثة 

ألن الدول ال ٌمكنها فً ظل هذا التقدم إخفاء حقٌقة األوضاع المحلٌة . والفضابٌات بشكل خاص

عالمٌة عن شعوبها، حٌث أن الفضابٌات تتناقل ما ٌجري من أحداث، مباشرة، بالصورة وال

والصوت، وتوجه الرأي العام كما تشاء وفقا لمصالحها، وٌمكنها فً خضم األحداث نقل أخبار 

وهذا ما نشاهده عبر . صحٌحة وؼٌر صحٌحة ال ٌستطٌع المواطن تمٌٌزها لسرعتها وكثافتها

 .رات الشعبٌة فً الوطن العربًالفضابٌات عن الثو
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 انخاتمت
ٌتبٌن للباحث أن الفرضٌة التً طرحها فً بداٌة الدراسة والمتمثلة فً التراجع بسٌادة الدولة نتٌجة  

لتعاظم دور أدوات العولمة على مختلؾ الصعد، ثبتت صحتها، بل إنه لم ٌكن ٌتصور قبل التعمق 

لى فً البحث حجم هذا التراجع فً كافة المجاالت، حٌث ٌجري تهمٌش لدور الدولة وتؽٌر ع

أن درجة الترابط بٌن السٌادة  إلىالقومً فقد توصل الباحث األمن أما بالنسبة لمفهوم . وظابفها

القومً تقلّصت نتٌجة للمتؽٌرات التً طرأت على بنٌة النظام الدولً، وعلٌه فإنه األمن ومفهوم 

أحادي  إلىالدولً فبعد انهٌار االتحاد السوفٌتً، وتحّول النظام . حصل تؽٌٌر كبٌر على هذا المفهوم

القطبٌة، انهار عامل توازن القوى التقلٌدي والنووي، وانتهى معهما العامل اإلٌدٌولوجً من بنٌة 

العبلقات الدولٌة، بعد أن كان ٌشّكل عنوانا للصراع بٌن المعسكرٌن الرأسمالً واالشتراكً، 

. ات المتحدة والؽرب عموماوبالتالً لم تعد الشٌوعٌة تمثل تهدٌدا لؤلمن القومً بالنسبة للوالٌ

القومً األمن انعكس ذلك على مفهوم القوة، وبخاصة المتعلق بالجانب العسكري الذي ارتبط بمفهوم 

التقلٌدي سابقا، حٌث كان مفهوم القوة ٌعتبر ركٌزة أساسٌة لمبادئ النظرٌة الواقعٌة، وعلٌه فإنه 

 .القومًاألمن جرى انحسار فً مفهوم 

وبناء على التحّول الجذري فً بنٌة النظام الدولً، برز دور النظرٌة السٌاسٌة وفً ظل العولمة،  

وما تطرحه هذه النظرٌة . اللٌبرالٌة التً تتناقض فً مفهومها للقوة ودور الدولة مع النظرٌة الواقعٌة

أن الدولة لٌست هً الفاعل الوحٌد، بل إن هناك فاعلٌن آخرٌن ٌشاركونها صنع القرار كمإسسات 

وفً ضوء ذلك . مجتمع المدنً والمنظمات الدولٌة، وهذا ما أثبتته الدراسة من الناحٌة الواقعٌةال

أنهما متؽٌران،  أيالقومً والعولمة تتؤثران بطبٌعة النظام الدولً، األمن ٌتضح لنا أن ظاهرتً 

فالعولمة، . وعلى الرؼم من انطبلقهما من قاعدة الدولة القومٌة، إال أنهما تتعارضان فً أهدافهما

تقوٌض  إلىفً ظل النظام الدولً الجدٌد تبدو وكؤنها نقٌض للدولة، فآلٌاتها تإدي  أصبحتمثبل، 

والثقافٌة واالجتماعٌة والقانونٌة، فً حٌن أن مهمة  واألمنٌةأركان الدولة السٌاسٌة واالقتصادٌة 

باإلضافة . كافة المستوٌات القومً تتمركز حول الدفاع عن سٌادة الدولة وحماٌة كٌانها علىاألمن 

مراعاة المصالح المتعلقة بالمجموعات واألفراد، التً برزت إثر قٌام الثورات الشعبٌة فً  إلى

 .البلدان العربٌة
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وٌرى الباحث أن العولمة، هً الوجه اآلخر للنظام الدولً الجدٌد، الذي برز مع نهاٌة الحرب  

لصدارة فً العالم، وهً بذلك تعكس واقعا سٌاسٌا الباردة، واحتبلل الوالٌات المتحدة مكان ا

وٌعتقد بعض الباحثٌن أن العبلقات . واقتصادٌا وثقافٌا واجتماعٌا وإعبلمٌا وأمنٌا لهذا العصر

نظام اقتصادي عالمً، ؼٌر أن الباحث ال  إلىاالقتصادٌة بٌن الدول فً عصر العولمة، تحّولت 

حّول ولكن باتجاه واحد وهو هٌمنة االقتصاد الرأسمالً ٌتفق مع هذا الطرح، وال شك فً أنه جرى ت

فً الشمال على مجمل االقتصاد الوطنً فً الجنوب، بحٌث جعل من هذا االقتصاد تابعا لدول 

تبعٌة اقتصادٌة، وبالتالً سٌطرة على  إلىعبلقة اقتصادٌة ؼٌر متكافبة تفضً  أيالشمال ألن 

وهذا . نتشار الثقافة الرأسمالٌة االستهبلكٌة فً تلك الدولوا. مركز القرار فً بلدان العالم الثالث

وهو فً الحقٌقة اعتماد من جانب واحد . التحلٌل ٌنطبق أٌضا على مبدأ االعتماد المتبادل بٌن الدول

وٌرى معظم الباحثٌن أن االقتصاد هو جوهر العولمة، هذا صحٌح ولكن اإلرادة السٌاسٌة . فقط

تً توّجه آلٌات وأدوات العولمة االقتصادٌة، من خبلل سٌطرتها على والؽربٌة هً ال األمرٌكٌة

المنظمات الدولٌة والمإسسات االقتصادٌة العالمٌة، واحتكارها للمال والتكنولوجٌا المتقدمة 

والمعلومات ووسابل اإلعبلم الحدٌثة، وتسّخر ذلك كله لتحقٌق أهدافها السٌاسٌة واالقتصادٌة 

 .واألمنٌةوالثقافٌة 

ن االنتقابٌة والتمٌٌز الصارخ فً تطبٌق آلٌات العولمة المختلفة على الدول النامٌة، ٌعزز تقسٌم إ 

شمال ؼنً وجنوب فقٌر، ٌنتج عنه تفاوت فً الدخل بٌن الدول واألفراد وفً داخل الدولة  إلىالعالم 

لنامٌة، وهذا ما فً الدول ا واألمنٌةتفاقم األوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة  إلىنفسها، ما أدى 

كشفت عنه تقارٌر المنظمات الدولٌة المختصة بما فً ذلك تقارٌر البنك الدولً، واللجنة الدولٌة التً 

المتحدة طالب فً  لؤلممالعام السابق  األمٌنكما أن كوفً عنان . كلّفت بدراسة اآلثار السلبٌة للعولمة

بضرورة تصحٌح اآلثار السلبٌة للعولمة ( 53)تقرٌره السنوي الذي قّدمه للجمعٌة العامة فً دورتها 

وهذه اآلثار السلبٌة للعولمة، ناجمة بشكل . التً بدأت تظهر على دول وشعوب العالم األشد فقرا

أساسً، عن الشروط القاسٌة التً ٌفرضها الصندوق والبنك الدولٌٌن على الدول النامٌة، الذي 

ً سابقا، والحابز على جابزة نوبل فً االقتصاد، وصفها جوزٌؾ ستٌؽلٌز، نابب ربٌس البنك الدول

: إنها مبنٌة على اعتبارات سٌاسٌة وعقابدٌة وهً مخطبة ومجحفة بحق الدول النامٌة، وقال: قاببل

 (.2010الظاهر )ٌجب إعادة النظر كلٌا فً الطرٌقة التً تم من خبللها تطبٌق العولمة الدولٌة 
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حدود أمام حرٌة انتقال السلع  أوحواجز  أووحة ببل قٌود ففً الوقت الذي تكون فٌه اآلفاق مفت 

باتجاه واحد،  أيالجنوب،  إلىوالخدمات ورإوس األموال والمعلومات واألفكار والبشر من الشمال 

الشمال، كالذي ٌسٌر  إلىحركة من الجنوب  أيتوضع الحواجز وتؽلق األبواب وتفرض القٌود أمام 

بمعنى أن . بعكس السٌر، وبخاصة على السلع ذات المٌزة النسبٌة فً دول الجنوب كالسلع الزراعٌة

وكما هو حاصل أٌضا فً ازدواجٌة المعاٌٌر . هذه السلع مستثناة من مبدأ تحرٌر التجارة الدولٌة

ٌة والحرٌات العامة وعملٌات والدٌمقراط اإلنسانواالنتقابٌة والتمٌٌز عند تطبٌق مبادئ حقوق 

لحقوق  اإلسرابٌلًمن انتهاكات االحتبلل  األمرٌكً، وخٌر مثال على ذلك، الموقؾ اإلنسانًالتدخل 

 .الفلسطٌنً وأرضه وشجره ومٌاهه، وبصورة ٌومٌة اإلنسان

مٌة، وٌعتقد الباحث أن الشروط القاسٌة التً ٌفرضها البنك وصندوق النقد الدولٌٌن على الدول النا 

ومن ضمنها الدول العربٌة، لعبت دورا مهما، بصورة ؼٌر مباشرة، فً تفجٌر الثورات الشعبٌة 

ممارسة األنظمة للقمع بحق شعوبها وكبت الحرٌات، وانتشار مظاهر الفساد  إلىالعربٌة، باإلضافة 

معظم فتلك الشروط جعلت . والمحسوبٌة والتفاوت فً الدخل، وارتفاع درجة الوعً لدى الشعوب

المادٌة والمعنوٌة ألفراد الشعب، عبلوة على  األساسٌةالدول العربٌة عاجزة عن تلبٌة االحتٌاجات 

وقد نجحت هذه الثورات حتى اآلن فً اإلطاحة بنظامً الحكم فً . ذلك إؼراقها بالدٌون الخارجٌة

: ور منهاإن عدم صمود تلك األنظمة أمام ثورات شعوبهم، ٌكشؾ عن عدة أم.كل من تونس ومصر

، وهشاشة %99.9زٌؾ االنتخابات الرباسٌة التً كانت نتابجها محسومة ومحسوبة سلفا بـ 

، آخر واألمنٌةوضعؾ المإسسات الرسمٌة فً الدول العربٌة، بما فً ذلك المإسسة العسكرٌة 

حصن ٌراهن علٌه الحّكام، حتى هذه المإسسة بدأت بالتفكك تدرٌجٌا من خبلل تمرد قادة وضّباط 

 .وأفراد على األوامر وانضمامهم لقوى الشعب الثابرة

وٌعتبر الباحث أن أهم اٌجابٌة آللٌات العولمة ؼٌر العادلة، أنها شّكلت صدمة لؤلمة العربٌة بعد  

ٌّرت الصورة النمطٌة لئلنسان العربً . سبات طوٌل، وفّجرت الطاقات الشعبٌة الكامنة التً ؼ

لى السٌاسات اإلقلٌمٌة والدولٌة، وقبل ذلك على الصعٌد الداخلً وسوؾ تلقً هذه الثورات بظبللها ع

فإنها ستعمل على إعادة صٌاؼة العقد االجتماعً، على أسس جدٌدة بٌن الحاكم والشعب، وسٌكون 

 . األخٌر هو الطرؾ األقوى
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التنمٌة والتقدم واالزدهار،  إلىوخبلفا لما ٌراه البعض فً أن العولمة هً طرٌق المجتمعات  

فالحقابق المٌدانٌة تقول إننا بتنا نعٌش فعبل فً عالم ٌزداد اندماجه وٌقل عدله فً ظل العولمة، على 

صعٌد الدول والمجتمعات واألفراد، من النواحً السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة 

 إلىصل ، وصحٌح أن الرأسمالٌة قد انتصرت فً مرحلة العولمة، ولكن ؼنابمها لم تواألمنٌة

إن القوي ٌؤكل الضعٌؾ، أما فً عصر العولمة فإن السرٌع ٌؤكل : فً الماضً كان ٌقال. الجمٌع

ك فإنه ٌضع القٌود على البطًء حتى ال ٌلحق بركب الحضارة لالبطًء، والسرٌع هو األقوى ولذ

ومثال على ذلك ما جرى فً دول جنوب شرق آسٌا عندما حاولت التقدم وحققت بعض . والتقدم

وعلّق على ذلك كوفً عنان، فً تقرٌره السنوي الذي قّدمه للجمعٌة العامة فً دورتها . النجاحات

إن قوى السوق التً استفادت من ظاهرة العولمة كانت وراء األزمة االقتصادٌة : حٌث قال( 53)

ابات واضطر اإلنساناآلسٌوٌة وتفاقمت انعكاساتها المتمثلة بفقر متزاٌد ومجاعة وانتهاك لحقوق 

 .اجتماعٌة

أزمات سٌاسٌة واقتصادٌة  إلىإن تعمٌم الفقر وعولمته بهذه الطرٌقة المفجعة ٌإدي حتما  

وأن . واجتماعٌة وأمنٌة، تإثر على حاضر ومستقبل النظام العالمً وطبٌعة العبلقات الدولٌة

فً الدول  ثورات وبالتالً قٌام نزاعات مسلّحة إلىالضؽوطات المعولمة بمختلؾ أشكالها تفضً 

ورؼم نجاح العولمة بفضل تكنولوجٌا . النامٌة من شؤنها إضعاؾ تلك الدول وتقلٌص سٌادتها

قرٌة كونٌة صؽٌرة، إال أنها  إلىاالتصال الحدٌثة ووسابل اإلعبلم المتطورة، فً تحوٌل العالم 

أؼنٌاء  إلىر وقّسمت الدول والبش. ساهمت فً اتساع الهوة بٌن البشر والدول وداخل الدولة نفسها

وبهذا فإن العولمة نظام ٌعمل على إعادة تشكٌل الدول والمجتمعات . فً الشمال وفقراء فً الجنوب

 .واألفراد وصٌاؼة القناعات وذلك لصالح قوى العولمة الربٌسٌة

وٌرى بعض الباحثٌن أن السمة الؽالبة على النظام ثنابً القطبٌة كانت الصراع، بٌنما فً عصر  

صبح التعاون بدٌبل عن الصراع، والباحث ٌعتقد أن الصراع انتهى إثر انهٌار االتحاد العولمة أ

تنافس الوالٌات المتحدة، احتلت الهٌمنة ولٌس التعاون مكان  أخرىولعدم وجود قوة . السوفٌتً

فلو كان هناك تعاون حقٌقً، لما وجد هذا التفاوت الواسع فً الدخل والعلم والتطور بٌن . الصراع

ولما برزت سلبٌات عدٌدة للعولمة وانحصرت فقط فً الدول . ول واألفراد وداخل الدولة ذاتهاالد

القابعة فً جنوب الكرة األرضٌة، فدول الجنوب ال تشارك فً المإسسات  أياألشد فقرا، 

 .تؤثٌر علٌها أواالقتصادٌة العالمٌة وبالتالً لٌس لها نفوذ 
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مٌا وصناعٌا تؤثرت أٌضاً بآلٌات العولمة كما شعوب الدول فإن شعوب الدول المتقدمة عل مع ذلكو 

فً عملٌات  اإلنسانالنامٌة، بسبب ارتفاع معدالت البطالة نتٌجة االعتماد على التقنٌات الحدٌثة بدل 

نتج عن ذلك تسرٌح أعداد كبٌرة من العّمال المهرة، ولهذا نجد أن المظاهرات . اإلنتاج المعولمة

، ضد العولمة تتركز فً الدول المتقدمة صناعٌا، بما فً ذلك أحٌانا، واالحتجاجات الصاخبة

فضبل عن أن الشركات متعددة . التً تهٌمن على أدوات العولمة الربٌسٌة األمرٌكٌةالوالٌات المتحدة 

الجنسٌة تبحث عن تحقٌق المزٌد من الربح عن طرٌق توزٌع فروع لها فً مناطق العمالة 

 .الرخٌصة

لمة ازدادت عملٌات التدخل فً الشإون الداخلٌة للدول النامٌة تحت ذرابع وصور وفً عصر العو 

وحماٌة األقلٌات من  اإلنسانلتطبٌق مبادئ الدٌمقراطٌة وحقوق  اإلنسانًالتدخل : مختلفة مثل

، بإجراء أحٌاناالمطالبة،  أوالتفتٌش عن السبلح النووي،  أواالضطهاد، ومحاربة اإلرهاب، 

وكذلك تصاعد دور جماعات . إصبلحات سٌاسٌة واقتصادٌة وأمنٌة وتعلٌمٌة ضمن معاٌٌر محددة

والحرٌات  اإلنسانالضؽط المتعددة، ومنها المنظمات العالمٌة والجمعٌات العاملة فً مجال حقوق 

لث، بما ٌخدم العامة، فً التؤثٌر على صّناع القرار فً العدٌد من الدول، وبخاصة فً العالم الثا

 اإلنسانمما ٌترك المجال واسعاً لتسٌٌس مبادئ حقوق . مصالح الدول الكبرى التً تقود العولمة

 .السٌاسٌة والمدنٌة والتركٌز علٌها، بٌنما ٌتم إهمال الحقوق االجتماعٌة واالقتصادٌة

ألفراد، كما أتاحت أدوات العولمة الفرصة للدول الكبرى للتعامل مباشرة مع المجتمعات وا 

وذلك عبر المنظمات ؼٌر الحكومٌة، . جنب مع الحكومات إلىوبخاصة فً دول العالم الثالث، جنبا 

اختراق النسٌج االجتماعً وإثارة الخصوصٌات الثقافٌة،  إلىأدى ذلك . وأحٌانا من خبلل سفاراتها

من خبلل تقدٌم الدعم ازدٌاد النزاعات الداخلٌة مما ساهم فً إضعاؾ الدولة  إلى، التً أفضت أحٌانا

 .لؤلقلٌات نجم عن ذلك حاالت انفصال وقٌام دول مثلما حدث فً جنوب السودان

فإن اآللٌات والسٌاسات واألدوات التً تستخدمها العولمة، وخصوصا االقتصادٌة  أخرىومن ناحٌة  

تتراجع تدرٌجٌا أمام تقدم الجؽرافٌا ( Geo-Politic)والتكنولوجٌة منها، جعلت الجؽرافٌا السٌاسٌة 

االقتصادٌة فً عصر العولمة، ألن التفاعبلت االقتصادٌة بٌن الدول تجاوزت مشكلة الحدود 

واإلجراءات الحكومٌة بفضل استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فً المعامبلت التجارٌة والمالٌة بٌن 

وقد . تصادٌة العالمٌة على الدول النامٌةاألفراد والدول، والشروط التً تفرضها المإسسات االق
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هٌمنة سٌاسٌة وأمنٌة  إلىباتت القضاٌا االقتصادٌة تمثل جوهر العبلقات الدولٌة، ألنها تفضً 

تعمٌق أنماط التبعٌة وتوسٌع مجاالتها فً النواحً  إلىوأدت السٌاسات وآلٌات العولمة . وثقافٌة

 .والؽذابٌة واألمنٌةالسٌاسٌة واالقتصادٌة 

المتحدة  األممالقومً بدأ منذ إنشاء منظمة واألمن وٌرى الباحث أن التراجع فً مفهومً السٌادة  

الدولً، األمن فً خمس دول فقط دابمة العضوٌة فً مجلس ( الفٌتو)وحصر استخدام حق النقض 

ٌات وقد شهد العالم كٌؾ تمّكنت الوال. وهً الدول التً خرجت منتصرة من الحرب العالمٌة الثانٌة

فً  اإلسرابٌلًالمتحدة بمفردها، من خبلل استخدامها لذلك الحق من إبطال قرار إدانة االستٌطان 

وقد اقتصرت المساواة السٌادٌة بٌن الدول فقط فً الناحٌة القانونٌة وحق . األراضً المحتلة

سسات تعاظم دور المنظمات ؼٌر الحكومٌة ومإ إلىباإلضافة . التصوٌت فً الجمعٌة العمومٌة

جنب مع الدول القومٌة حٌث  إلىالمجتمع المدنً، التً ؼدت العبا أساسٌا فً العبلقات الدولٌة جنبا 

فً  اإلنسانًوكذلك تم إقرار مبدأ التدخل . أخذت تتدخل فً الشإون الداخلٌة لدول العالم الثالث

لدول الداخلٌة وبذلك جرى تجاوز مبدأ عدم التدخل فً شإون ا. شإون الدول تحت ذرابع مختلفة

 .المتحدة األممالوارد فً مٌثاق 

وأخٌرا ٌمكن القول أن العولمة ونتٌجة للثورة العلمٌة فً مجاالت االتصال والمعلومات وآلٌاتها  

وأدواتها المتعددة، التً ٌجري استؽبللها من قبل الدول الكبرى وفً مقدمتها الوالٌات المتحدة 

القومً، بل عملت على مد نفوذها خارج أراضٌها،  وأمنهاعملت على تعزٌز سٌادتها  األمرٌكٌة

بٌنما ٌجري تقلٌص لسٌادة الدول النامٌة ومستوى أمنها القومً، حٌث أن كافة التفاعبلت السٌاسٌة 

المستوى العالمً، الذي تهٌمن علٌه الدول العظمى، من  إلىواالقتصادٌة انتقلت من الدولة القومٌة 

فدول الجنوب ال تشارك بتلك المإسسات . لمإسسات االقتصادٌة العالمٌةخبلل المنظمات الدولٌة وا

لتخلفها وضعؾ قدراتها، وبالتالً فهً تعٌش على هامش الدول الكبرى وتنتظر الدعم من أدوات 

 .القومً وأمنهاالعولمة على حساب سٌادتها واستقبللها 

القومً  وأمنهاٌادة الدول وأخٌرا فإن الباحث لم ٌتمكن من تؽطٌة موضوعٌن ٌإثران على س 

سبتمبر  11الؽذابً، وتداعٌات أحداث األمن : مزٌد من البحث ألهمٌتهما وهما إلىوٌحتاجان 

أما بالنسبة لموضوع العولمة، فالمطلوب اآلن من وجهة . القومً وأمنهاعلى سٌادة الدول  2001

مع اٌجابٌات العولمة  نظر الباحث، لٌس الجدل النظري حول العولمة، بل طرح بدابل للتعاطً
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ما : ٌجب أن نطرح سإاال أساسٌا وهو أيوتقلٌص آثارها السلبٌة فبل مجال لصدها فً هذا العصر 

 العمل؟

فً حاالت صعود وهبوط  أووفً الختام ٌرى الباحث أن السٌاسة الدولٌة تمر فً دورات كبرى،  

أفول : انهٌار اإلمبراطورٌة العثمانٌة، والثانٌة: فالحرب العالمٌة األولى شهدت مثبل. للقوى العظمى

هل ٌمكن : انهٌار االتحاد السوفٌتً، والسإال: نجم اإلمبراطورٌتٌن برٌطانٌا وفرنسا، والباردة

كالصٌن مثبل؟ وهل سٌعود النظام  كثرأ أوألمرٌكا أن تخلً مقعدها فً قمة الهرم الدولً لدولة 

مزٌد من الدراسة والبحث، ألنه ال ٌوجد  إلىمتعدد القطبٌة من جدٌد؟ سإال مهم ٌحتاج  إلىالدولً 

 .شًء ثابت فً هذا العالم
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