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  رالشكر والتقدی

بعون من اهللا وتوفیقه وبعد أن أتممنا هذا العمل فال یسعني إال أن أتقدم بخالص الشكر 

وجزیل العرفان واالمتنان إلى المشرف على هذه الرسالة االستاذ الدكتور محمد حمد القطاطشة 

مة  ونصائحه السدیدة وعطفه الكریم األثر األكبر في إخراج هذا العمل  الذي كان لتوجیهاته القیّ

  .األكادیمي إلى حیز الوجود 

وأتقدم بالشكر الجزیل والعرفان والتقدیر إلى األساتذة الكرام رئیس وأعضاء لجنة المناقشة 

الذین اقتطعوا من وقتهم الثمین الشيء الكثیر في قراءة الرسالة ووضع مالحظاتهم السدیدة 

لى الذین ن... بشأنها ومناقشاتهم الحكیمة التي أثرت الدراسة  هلت من علمهم أساتذتي رئیس وإ

أقدم الشكر واالحترام لما  قسم العلوم السیاسیة وبقیة األساتذة الكرام في جامعة الشرق األوسط  ،

بذلوه من جهود  خالل السنة التحضیریة التي مكنتني من الوصول إلى هذه المرحلة في جانب 

لى كل من أسدى لي نصیحة أو قّدم لي معلو ... البحث العلمي مة تخص الدراسة وتخدمها ، وإ
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، األسس النظریة التي یقوم علیها ي و مفهوم األمن القوم ىالتعرف عل هدفت الدراسة
تسلیط ، و یة القوم ةلدولفي االتعرف على مفهوم العولمة وأثرها وتوضیح مفهوم الدول القومیة ، و 

  . الضوء على أثر العولمة في األمن القومي لدول النظام اإلقلیمي العربي

بكیفیــة تــأثیر العولمــة  فــي مفهــوم  المتعلــقحــول التســاؤل الــرئیس  مشــكلة الدراســةوقــد دارت 
  . األمن القومي لدول النظام اإلقلیمي العربي

وم األمن القومي للدولة بشكل نسبي إن العولمة قد أسهمت في تغیر مفهفرضیة الدراسة وأشارت 
  .سیادة الدولة  مظهر الحد من  في

النظمـي،   المـنهج اسـتخدام تـم فقـد الدراسة أسئلة على واإلجابة الفرضیة صحة من وللتحقق
ـــي الوصـــفي  ـــاریخي ، والمـــنهج التحلیل  هـــذه مثـــل تنـــاول فـــي األنســـب المنـــاهجفهـــي ، والمـــنهج الت

  . فرضیتها صحة إلى الدراسة توصلت الدراسات، وقد

التصـــدي لمظـــاهر العولمـــة التـــي تـــرى فـــي العروبـــة : عـــدة أهمهـــا توصـــیاتالدراســـة  واســـتوجبت
واإلسالم عدوًا لها ، من خالل كشف التاقضات التي تكتنف هذه الظـاهرة وكشـف زیفهـا ، بعـد تحدیـد 

لعمـــل علـــى أیجـــاد ا وتعظیمهـــا لصـــالح األمـــة العربیـــة ، اســـلبیاتها والتحصـــن منهـــا واألخـــذ بایجابیاتهـــ
سیاسة عربیة موحـدة فـي مختلـف مجـاالت االقتصـاد والسیاسـة والثقافـة واالعـالم ، عبـر تفعیـل آلیـات 
العمل العربي المشـترك ، الحفـاظ علـى الـذات العربیـة مـن خـالل التعـاون والتفاعـل والتكامـل والتنسـیق 

 .ات والحضارات االخرى بین البلدان العربیة في أطار التكامل الثقافي والحضاري مع الثقاف
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Abstract  

The State’s Nationalistic Security Concept in Light of Globalization 

Countries of the Arab Regional System – Model 

(1991-2013) 

Prepared by :Sami Saleh Al-Kaabi 

Supervised by: Dr. Mohamed Hamad Al-Katatsha 
The study aims at identifying the concept of nationalistic security and theoretical 

grounds on which this concept is based, in addition to explaining concepts of 

nationalistic countries, and globalization along with examining its impacts on the 

nationalistic country. 

The dilemma of the study has focused on the main inquiry regarding influences of 

globalization on the concept of nationalistic security of the countries of the Arab 

regional system. 

The hypothesis of the study shows that globalization has relatively contributed to 

changing the concept of nationalistic security of the state in limiting the appearance of 

the state hegemony.  

In order to verify the authenticity of this hypothesis and reply to the queries of this 

study, we have applied the systematic approach, historic approach, and descriptive 

analytical approach being the most appropriate tools in handling these studies. With the 

sound implementation of these approaches, the study has been able to establish the 

authenticity of its hypothesis.  

The study has reached a number of conclusions, the most important of which are 

fighting the phenomena of globalization which adopt hostile attitudes against Arabism 

& Islam through disclosure of paradoxes and falsehoods, the identification of their 

negative aspects & adoption of prevention methods, in addition to maximizing the 

positive aspects for the interest of the pan Arab nation, as well as creating a unified 

Arab policy in various spheres of economy, politics, culture and media, through 

activation of joint Arab action mechanisms.  

Other recommendations include the need to safeguard the Arab identity through 

enhanced mutual cooperation, integration & coordination among Arab countries within 

a cultural & civilizational interactive frame with other cultures & civilizations.  
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  األول لفصلا

  الدراسة مقدمة

   تمهید

 فقد ، نشأتها منذ االنسانیة الجماعات شغلت التي المهمة المسائل أحد القومي األمن یعد

 مواجهة في نفسها عن بالدفاع وجودها واستمرار ذاتها على المحافظة الجماعات هذه حرصت

 وظهور الجماعات هذه ورتط رغم األمر هذا یتغیر ولم ، لها تتعرض التي المختلفة التهدیدات

 األبعاد متعدد تنظیر إلى حاجة في یزال ال القومي األمن مفهوم أن فیه شك ال ومما. الحدیثة الدول

 مختلفة لتطورات خضع األخیرة العقود خالل لكنه معینة تاریخیة تقالید عن یعبر مفهوم فهو. 

 تفصل التي السحیقة وةاله بسبب وذلك ، االضطراب من ظالل علیه وأضفت المفهوم أفسدت

  .  الممارسة عن التنظیر

 الثانیة العالمیة الحرب نهایة إلى السیاسیة العلوم في القومي األمن مفهوم استخدام ویرجع

 شاع ذلك وبعد ،)  1947(  عام األمریكي القومي األمن مجلس انشىء حینما ،)  1945(  عام

 واإلقلیمیة المحلیة والمتغیرات الظروف هتملی ما حسب ، مختلفة بمستویات المفهوم استخدام

  . والدولیة

 أن بعد الكبرى الدول بعض قادة سلوك یحكمان أخذا رئیسیان عامالن برز ذلك ظل وفي

 هؤالء من جعلت مصالحها وتشعب بقسوتها فالحیاة ، التملك وحب البشریة الغرائز لدیهم نمت

 خالل االستعماریة للدول األول الهدف فكان ، العالم من واسعة بقاع على للسیطرة یسعون القادة

 أن إال ، أمرها على المغلوبة الشعوب موارد استغالل في یكمن عشر والتاسع عشر الثامن القرنین

ن ، جدیداً  امبریالیاً  شكالً  أخذ العشرین القرن استعمار   . بها العهد كسابق أهدافه ظلت وإ
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 ظهــور ثمرتهــا مــن كــان كبیــرة تحــوالت العشــرین القــرن فــي االخیــر العقــد فــي العــالم شــهد ثــم

 ، التـــاریخ نهایـــة ، الجدیـــد العـــالمي النظـــام(  ابرزهـــا مـــن كـــان عدیـــدة بمفـــاهیم اقترنـــت والتـــي العولمـــة

ــــة ، الحضــــارات صــــراع ــــة نهای ــــة الدول  المتحــــدة الوالیــــات ســــعت حیــــث) .  اوســــطیة الشــــرق ، القومی

دارتهـــ الدولیـــة الشـــؤون كافـــة لتـــدبیر االمریكیـــة  السیاســـة علـــى التـــاثیر لغـــرض العولمـــة طریـــق عـــن اوإ

  . ترید ما وفق وتوظیفها الدول تلك امكانیات توجیه بغیة العربي اإلقلیمي النظام لدول في العامة

 خالل من ، للدولة القومي األمـن مفهوم في العولمة تأثیر لتتناول الدراسة هذه وتأتي

 بنویة تغیرات من المفهوم هـذا أصاب وما ، عام لبشك للدولـة القومي األمن لمفهـوم نظـري عرض

 من المفهوم هذا أصاب ما على الضـوء تسلیط مـع ، القومي لألمـن التقلیدي المفهوم ضمـن دخلت

 ، الدراسـة علیها تقـوم التي المحددات ضمن  اإلنسـان وحقـوق ، الوطنیة والهویة ، السیادة:  ناحیـة

  . علیها تقام التي الفرضیـة إلى مستندة

 األهمیة ذات للدول القومي األمن قضیة تعالج كونها عن ، أوالً  تنم الدراسة هذه فإن ؛ لذا

 لمفهوم النسبیة الحداثة في یكمن فیها الجدید لكن ، العصور أقدم إلى تعود والتي والمهمة الحیویة

عنى لم التي القومي األمن ُ  الغربیین المفكرین بعض أخذ عندما حدیثاً  إال السیاسي الفكر به ی

  .  السیاسیة الدراسات إطار في بالتحلیل الظاهرة هذه یتناولون

   الدراسة مشكلة

 األمــن مفهــوم فــي  العولمــة تــأثیر بكیفیــة المتعلــق الــرئیس التســاؤل فــي الدراســة هــذه مشــكلة تكمــن

 .  العربي اإلقلیمي النظام لدول القومي
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   الدراسة أسئلة

  -: اآلتیة األسئلة عن اإلجابة الدراسـة ستحاول

   ؟ القومیة للدول القومي األمن مفهوم علیها یقوم التي النظریة األسس ما .1

 مفهــوم علــى العولمــة تــأثیر ومــدى القومیــة للــدول القــومي األمــن مفهــوم فــي وأثرهــا العولمــة مــا .2

  ؟  العربي اإلقلیمي النظام لدول القومي األمن

   الدراسة أهداف

  -: یق جملة من األهداف تتمثل باالتيتهدف هذه الدراسة إلى تحق

 التعـرف ، القومیـة للـدول القـومي األمـن مفهـوم علیهـا یقـوم التـي النظریة األسس عند الوقوف .1

  .   القومیة الدول مفهوم وتوضیح ، القومي األمن مفهوم عل

  .  القومیة للدول القومي األمن مفهوم على وأثرها العولمة مفهوم على التعرف .2

  :خالل من العربي اإلقلیمي النظام لدول القومي األمن في العولمة أثر على الضوء تسلیط .3

ــــأثیر مــــدى بیــــان  . أ  اإلقلیمــــي النظــــام دول فــــي  االقتصــــادیة األوضــــاع فــــي العولمــــة ت

  .  العربي

 النظـام دول فـي والثقافیـة االجتماعیـة األوضـاع فـي العولمة دور على الضوء تسلیط  . ب

  . العربي اإلقلیمي

 دول علــى للعولمــة والثقافیــة واالقتصــادیة واألمنیــة السیاســیة التحــدیات عنــد الوقــوف  . ج
  . العربي اإلقلیمي النظام
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   الدراسة أهمیة

 السیاســیین البــاحثین لــدى الفهــم تعمیــق فــي تســهم بكونهــا للدراســة النظریــة األهمیــة تكمــن .1

  .  العولمة ظل في للدولة  القومي األمن مفهوم في حصلت التي التغیرات حول

 السیاســي والمحلـل القـرار لصـانع فائـدة ذات أسـس علـى مبنیـة عـدة خیـارات الدراسـة قـدمت .2

 مفهــوم فــي التغیــرات علــى لالطــالع الدولـــي للشــأن والمتــابعین وللمهتمــین ، المنطقـــة فـــي

  .  القومیة الدولة تجاه المفهوم هذا في وأثرها العولمة وتحدیات القومي األمـن

   الدراسة فرضیة

 القومي األمن مفهوم تغیر في أسهمت قد العولمة إن:   مفادها رئیسة فرضیة على سةالدرا تقوم

 .   الدولة سیادة من یحد بشكل للدولة

   الدراسة حدود

 لـــدول القـــومي األمـــن مفهـــوم لهـــا تعـــرض التـــي الفتـــرة وهـــي ،) 2014 - 1991(:  الزمانیـــة الحـــدود

 الحــرب مرحلــة انتهــاء بعــد رهــاوتأثی العولمــة تحــدیات إلــى العربــي اإلقلیمــي النظــام

 القطبیـة مرحلـة إلـى العـالمي النظـام وانتقال الثنائیة القطبیة نظام وانهیار ، الباردة

  ) . 1991(  عام االحادیـة

 ، والسعودیة ، مصر(  وهي العربي اإلقلیمي النظام دول من محدد عدد  : المكانیة الحدود

   ) . المتحدة ربیةالع واإلمارات واألردن ، والعراق ، والبحرین

  .  المستهدفة العربي اإلقلیمي النظام دول شعوب  :  البشریة الحدود
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صطلحات    العامة المُ

 التـي والمصـطلحات المفـاهیم تحدیـد مـن بـد ال البحثیـة العملیة إلتمام الالزمة للمنهجیة استكماال

  :وهي الدراسة هذه علیها قامت

اُن ( هو:   األمن انةُ ( و) األمَ ا( و وَسلِم فَِهم باب من)  أِمَن (  عنىبم) األمَ انّ ُن ( و ،)  أمّ  ضد) األمْ

  ) .  20:  2005 ، الرازي(  الَخوِف 

 به المرتبط والتهدید الخوف وزوال واألمان الطمأنینة تعني التي األمن مفردة اإلسالمي الفقه وتناول

: تعالى قوله في لقرآنيا بالنص ماجاء خالل من لإلنسان األساسیة بالحاجات األمن أرتبط إذ ،

ُدوافَ  ( ُ ْعب بَّ  ْلیَ َذا رَ ِت  َهٰ یْ مْ  الَِّذي ، اْلبَ ُ ه مَ مْ  ُجوعٍ  ِمْن  َأْطعَ ُ ه نَ آمَ ٍف  ِمْن  وَ  وقوله ،) 4-3: قریش) ( َخوْ

َكانُوا: ( تعالى ِحتُوَن  وَ نْ الِ  ِمَن  یَ ا اْلِجبَ وتً ُ ی ُ وَها: ( تعالى وقوله ،)  82: الحجر) (  ◌َ آِمِنین ب  اْدُخُل

َس  یَن  المٍ ِب َب : ( تعالى وقوله ،) 46:  الحجر) (  آِمنِ َضرَ ُ  وَ ثَال اللَّه ةً  مَ یَ ةً  َكانَْت  َقرْ نَّةً  آِمنَ ئِ ْطمَ ا مُ َ یه ْأتِ  یَ

ا َ َغًدا ِرْزقُه َكانٍ  ُكلِّ  ِمْن  رَ ْت  مَ مِ  فََكفَرَ ُ ع َأنْ ا اللَّهِ  ِب َ َأَذاقَه ُ  فَ اَس  اللَّه بَ ِف  اْلُجوعِ  لِ اْلَخوْ ا وَ مَ ْص  َكانُوا ِب ونیَ ُ ع ) نَ

 لسانه من المسلمون سلم من المسلم: ( وسلم علیه اهللا صلى محمد النبي وقال ،)  112:  النحل(

  ) .  والنسائي الترمذي أخرجه) (  وأموالهم دمائهم على الناس أمنه من والمؤمن ویده

 التنمیة منها سواء والتنمیة، التطور المعاصر السیاسي الفكر في األمن مفردة معنى ویدل

 من للدولة الحقیقي األمن وینبع  مضمونة، حمایة ظل في السیاسیة أو االجتماعیة أو االقتصادیة

 القدرات تلك لتنمیة الفرصة إلعطاء ومواجهتها، قدراتها مختلف تهدد التي للمصادر العمیقة معرفتها

  ) . 120:  1970 ، مكانمارا(  المستقبـل أو الحاضر فـي سـواء المجاالت كافـة فـي حقیقیة تنمیة



6  

 المناسب والمناخ المناسبة الظروف تهیئة یتطلب األمن فإن لألمن، الشامل المفهوم هذا خالل ومن

 بما والخارج، الداخل من الدولة تأمین بهدف الشاملة، للتنمیة المخططة باإلستراتیجیة لالنطالق

 طاقة أقصى له توفر قرةمست حیاة لشعبها یكفل الذي بالقدر أبعادها، باختالف التهدیدات یدفع

  .) 16:  2009 ، نبهان(  والتقدم للنهضة

 مــن تیــار ظهــر حیــث الثانیــة؛ العالمیــة الحــرب نهایــة إلــى" األمــن" مصــطلح اســتخدام ویعــود

 الـــردع نظریـــات بـــروز نتائجـــه مـــن وكـــان الحـــرب، وتالفـــي األمـــن تحقیـــق كیفیـــة فـــي یبحـــث األدبیـــات

 اسـتخدام انتشـر التـاریخ ذلـك ومنـذ ،)1974( عـام األمریكـي القـومي األمـن مجلـس أنشئ ثم والتوازن،

ـا المختلفـة بمسـتویاته" األمـن" مفهـوم  أربعــة ولألمـن والدولیـة، واإلقلیمیـة المحلیـة الظـروف لطبیعــة طبقً

  ) :1:  2012 ، حسین(  مستویات

  .أسرته أو ممتلكاته أو حیاته تهدد أخطار أیة ضد الفرد أمن :أوالً 

ا عبَّر ما وهو للدولة داخلیة أو خارجیة أخطار أیة ضد الوطن أمن :ثانیً ُ   ".الوطني باألمن" عنه ی

ــــا  لمواجهــــة التخطــــیط علــــى واحــــد إقلــــیم إطــــار فــــي دول عــــدة اتفــــاق ویعنــــي ، اإلقلیمــــي األمــــن :ثالًث

 ".القومي باألمن" عنه یعبر ما وهو وخارجیا، داخلیا تواجهها التي التهدیدات

ـا  المتحــدة لألمـم العامـة الجمعیــة منهـا سـواء الدولیـة المنظمــات تتـواله الـذي وهــو ، الـدولي األمـن :رابعً

  .الدولیین والسلم األمن على الحفاظ في ودورهما الدولي األمن مجلس أو

 تتعــرض التــي التهدیــدات مــن المجتمعــات أفــراد حمایــة: "  هــو لألمــن، اإلجرائــي الباحــث تعریــف أمــا

 مــع والتواصــل الخــوف مــن التحــرر یكفــل بمــا سیاســیة، أو اعیــةاجتم أو اقتصــادیة كانــت ســواء لهــا،

  " .  والدولة المجتمع في معتقداته وحریة وحریته ورفاهیته اإلنسان كرامة بضمان الحیاة
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یمثل مفهوم األمن القومي البعد اإلستراتیجي الذي تتفاعل فیه طبیعة الحدود : األمن القومي 

عة عالقات الجوار ، فهو نوع من التزاوج بین الفكر السیاسي الجغرافیة للدولة التي تتداخل مع طبی

المتعلق بالوظیفة الحضاریة للدولة واألوضاع الجیوسیاسیة لإلقلیم أي للوعاء المكاني الذي تنشط 

في داخله اإلرادة القومیة ، وبهذا یصبح األمن القومي البعد الدائم الذي ال یجوز للحاكم أن یبتعد 

  ) .  31:  1984ربیع ، ( ظة واحدة عن عناصره ولو للح

وتضع الدول مسألة حمایة وجودها وضمان تطورها في مقدمة تطلعاتها وفوق كل 

االعتبارات ، وهذه الحقیقة ال تتغیر مهما بلغت قوة أي من الدول ، فتحركها یرمي في جانبه األهم 

ام أمن للسالمة اإلقلیمیة إلى حمایة بقائها بالعمل على ضمان االستقالل القومي واالحتفاظ بحز 

والدفاع عن المصالح الحیویة ، ونجاح الدولة في توفیر األمن لنفسها مهما كان نسبیًا مؤشر على 

  ) .  35:  1966مكریدس ، ( فاعلیة سیاستها الخارجیة  

 في األمن بحالة یتعلقان كونهما اإلقلیمي، األمن مفهوم مع القومي األمن مفهوم ویترادف  

 ، وتنوعها القومـي األمن مفهوم تعریفات تعدد ورغم ، معینة جغرافیة منطقة ضمن لدولا من عدد

 أنه في تلتقي التعریفات تلك أن إال ، الدولیة العالقات مجال في تصب التـي المفاهیم مـن كغیره

 اأم ، الجماعي الدولـي واألمن واحدة لدولة الوطني األمن بین ما تقع التي األمن حالة  یتناول

 التي والخارجیة الداخلیة الصراعات حدة بمؤشرات قیاسه یمكن الذي فهو معین إلقلیم القومي األمن

 وجود ومدى ، الدفاعیة للشؤون تخصیصها یتم التي المـوارد وحجم ، اإلقلیم هذا وحدات تشهدها

جراءات رسمیة أمنیة تحالفات  ال ، لیمإق إي بلدان على المؤشرات تلك تطبیق ولغرض ، جماعیة وإ

 ؛ الصراعات تكلفة اإلقلیمي النظام وحدات إدراك:  أبرزها من التي الشروط من عـدد تحقیق مـن بد

 وحدات كافة اإلقلیمي األمني النظام وشمول ؛ االعتداء عدم معاییر على الوحدات هذه واتفاق
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 تفاعالت من اإلقلیمي ناألم یمثله ما خالل من الدولي بنظیره یرتبط اإلقلیمي األمن إن إذ ، اإلقلیم

 محط دائماً  یجعله ما الدولیة لألطراف اإلستراتیجیة المصالح من تعد التي اإلقلیم أطراف بین محلیة

  ).16:  2012 ، كشك( الكبرى الدول أنظار

مجموعة النشاطات التي  : فهو ، الباحث رؤیة بحسب القومي لألمن اإلجرائي التعریف أما

حافظة على سیادتها ووحدة أراضیها ، بما یحفظ لها هویتها الوطنیة، تقوم بها الدول بهدف الم

  . ورفاهیة شعبها والدفاع عن حریاتهم ومعتقداتهم ومواجهة التهدیدات أو عدوان داخلي أو خارجي 

 السیاسیون المفكرون واتفق ، بعید زمن منذ السیاسیة الدراسات محور الدولة ظلت:  القومیة الدولة

 یكاد السیاسة علم أن بعضهم عند قیل حتى ، الدولة فكرة إلى یستند السیاسي الفكر أن على

عدّ  ، الدولة علم مع یتماشى ُ موضوع الدولة من أهم موضوعات النظم السیاسیة ، فالدولة تتكون  وی

من إقلیم یعیش السكان داخل حدوده وتمارس السیادة فیه ، وهي كذلك تمركز جماعة بشریة في 

وم الحدود ، وال تختلف المدارس الفكریة في تناولها لتاریخ المدن القدیمة سواء في معین معل لیمإق

 بعد القومیة الدولة مصطلح نشأ وقدبالد ما بین النهرین أو في بالد وادي النیل عن هذا المفهوم ، 

 روباأو  في البروتستانتیة – الكاثولیكیة الحروب أثر على)  1648(  عام في وستفالیا مؤتمر انعقاد

 ، حسین(  القومیة الدولة نشوء تتیح األوروبیة الممالك بین معاهدة لتوقیع مهد الذي المؤتمر هذا ،

2009  :23 . (  

 هؤالء اختالف ذلك ومرد ، وتعددت القومیة للدولة الفقهاء أوردها التي التعاریف وتباینت

 ، لیلة(  ما جماعة على الوصف هذا إطالق یراد عندما الدولة لوصف الالزمة المعاییر في الفقهاء

  . التفصیل من بشيء القومیة الدولة مفهوم فصولها أحد في الدراسة وتتناول ،)  24:  1969
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تنظیم عام  لكیان له بنیـة سیاسیة یشتمل علـى : التعریف اإلجرائي للدولة القومیة فهي  أما

  .  ي التعبیر الدستوري اسم الدولةإقلیم یعیش السكان داخل حـدوده وتمارس السیادة فیـه ، ویأخذ ف

 على واإلنسانیة االجتماعیة الظواهر من معقدة مجموعة بوجود العولمة مفهوم یرتبط:  العولمة

 وهذا ، واحد آن في والمتشابكة المتعددة العولمیة النطاقات بین الفصل یمكن ال إذ ، العالم مستوى

 في یؤثر فیها نطاق كل ألن وذلك ، مهافه اختلف أن بعد تعاریفها تعددت ظاهرة منها جعل

 ، التحرر:  هما أساسیین شرطین في تبرز العولمة مشتركات أن إال ، ویكشفه اآلخر النطاق

  ) . 209:  2006 ، الیاسمین(  والعالمیة

 علمیاً  المتفوقة الغربیة الشمال دول مجموعة سعي:  فهي للعولمة اإلجرائي التعریف أما  

 المجاالت في الدول هذه مساعدة بدعوى ، المتخلفة أو النامیة الجنوب دول على للسیطرة ، وتقنیاً 

 وتحقیق الشاملة التنمیة برامج وضع أجل من والسیاسیة، واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التربویة

     . للجمیع والرفاه االستثمار في العدالة
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  الثاني الفصل

  السابقة والدراسات النظري اإلطار

  النظري اإلطار:  أوالً 

 أن فمنذ مضجعه، مایقض كل وتجنب ، األمن عن البحث على األزل منذ اإلنسان سعى

 ویدرأ یحمیه عما والبحث ، االستقرار نحو خطاه یستحث ظل األرض هذه في اإلنسان هذا خلق

  ) . 15:  2010 ، جمعة بن( األخطار عنه

 على وحرصها التاریخ قبل ما عصور في ائهاانش منذ االنسانیة الجماعات انشغال مثل وقد

 إلى الجماعات هذه حاجات من أساسیة حاجة ، وجودها استمرار خالل من أمنها عن المحافظة

 أن یعني وهذا ، البشري الجنس على والحفاظ البقاء أجل من وذلك والتزاوج والشرب األكل جانب

 لكن ، العصور أقدم إلى تعود األمن ةفظاهر  ، جدیدة قضیة تعالج ال األمن مجال في الدراسات

عد الذي القومي األمن دراسات في یكمن الجدید ُ  واضحة باتت والتي لألمن المحددة المفاهیم من ی

 الكتابات ذلك على یدل والذي ، الفكریة أو السیاسیة القیادات أذهان في سواء الدول من لكثیر

 ، زهرة(  اإلسرائیلي القومي واألمن ، السوفییتي القومي واألمن ، األمریكي القومي باألمن الخاصة

1991  :10 . (  

   إلـــى والــدولي، واإلقلیمــي الــوطني األمــن قضــایا تناولــت التــي العلمیــة الدراســات أشــارت وقــد

 نتیجــة السیاسـة علــم فیهـا بحــث التـي نســبیاً  الحدیثـة المواضــیع مـن یعــد المفـاهیم هــذه فـي الخـوض أن

   فــي الــرئیس الســبب ویعــود ، الثانیـة العالمیــة الحــرب بعــد إال السیاســیة سالمـدار  قبــل مــن تناولهــا لعـدم

 المتحــدة الوالیــات دخــول إلــى ، الثانیــة العالمیــة الحــرب أعقبــت التــي الفتــرة فــي الدراســات هــذه تنــاول

 الخلـیج منطقـة أبرزهـا ومـن ، العـالم مـن عدیـدة منـاطق فـي األمن تفاعالت في فاعالً  طرفاً  األمریكیة
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 فیهـــا بـــدا التـــي واتجاهاتهـــا األمـــن ظـــاهرة مســـارات تحدیـــد فـــي تـــأثیراً  األكثـــر القـــوة غـــدت إذ ، العربـــي

 الخلیجــي اإلقلیمــي بــاألمن المتعلقــة المقاربــة فــي حلفائهــا أمــن علــى والمحافظــة الطاقــة تــأمین عنصــرا

 هیشـــوب المفهـــوم هـــذا أن األمـــن بقضـــایا البـــاحثین مـــن كثیـــر یـــرى لـــذلك  ،) 11:  2007 ، المرهــون(

  ) . 12:  1989 ، المشاط(  الحدیثـة المهمة المفاهیم من كونه الغموض

 مفهوم تناولوا الذین للباحثین السیاسیة والتوجهات الفكریة المنطلقات الختالف وبالنظر

 مرادفاً  القومي األمن مصطلح یستخدم أحدها اتجاهات، ثالثة في له التطرق جرى فقد ، األمن

 الثالث االتجاه أما ، القومي لألمن بدیالً  اإلقلیمي األمن مصطلح یستخدم والثاني ، الوطني لألمن

  ) .  53:  1975 ، نافع(  شاملة قومیة نظرة خالل من القومي األمن مصطلح یستخدم فإنه ،

 التي الدراسات في الثالثة االتجاهات هذه وجود تلمس للمتابع الممكن من أصبح وقد

 - : اآلتیة المواقف فـي واضحاً  ذلك بدوی مثلما ، األمن مفهـوم تناولت

 تأمینها إلى عام بشكل للدولة الوطني األمن یهدف:  الوطني لألمن مرادف القومي األمن .1

 استغالل له توفر مستقرة حیاة لشعبها یكفل بما ، عنها الخارجي التهدید ودفع ، الداخل من

 تماثلت أو ، دول عدة صالحم تشابكت ما فاذا واالزدهار، والتقدم للنهـوض طاقاته أقصى

 تنسیق عندئذ الشاغل شغلها یصبح فعادة ، آمالها وتشابهت ما بأمة تحیط التي األخطار

 قومي أمن صیغة في ، الخارج من ضدها المحتمل التهدید ودفع ، الداخل من تأمینها ركائز

:  1977 ، یدسع(  والتقدم باالستقرار جمیعاً  لتحظى فرادى الشعوب أو الدول تلك فیه تسهم

11  . (  
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 رسم في الدول تلك شعوب مساهمة القومیة بالدول الخاص القومي األمن صیغ تطلبت وقد

 بطبیعته السیاسي التعامل كان لو أما ، مداخلها أحد هو األمن هذا یكون خارجیة سیاسة

 أن دب ال الخارجیة للسیاسة الكلي االدراك عن القومي األمن مفهوم اقتطاع فأن كلیة حقیقة

 واألعمق األدق التحلیل المكانیة االقتطاع هذا تفرض األكادیمیة فالمنهجیة ، شدید بحذر یتم

 الفكري اإلطار اكتمال أجل من األخرى األبعاد من عدد إدخال یفرض الواقع فإن لذا ،

 تنظیریة خلفیة المتلقي یملك ال عندما ألحاحاً  أكثر تصیر الحقیقة وهذه المفهوم، مع للتعامل

 ، ربیع(  المتخصص العلمي المستوى على الخارجیة بالسیاسة صلة له ما كل في واضحة

1984  :29  . (  

 والعالقــات السیاســیة العلــوم فــي والمهتمــون البــاحثون یتفــق لــم مصــطلح الخارجیــة والسیاســة

 تلــك" :بأنهــا) Charles Herman هیرمــان شــارلز( عنهــا فقــال ، لــه تعریــف علــى الدولیــة

 التـي یمـثلهم، مـن أو الحكومـة فـي الرسمیون القرار صانعو بها یقوم التي الرسمیة السلوكیات

  ) . Herman, 1972: 13( " الخارجیة الدولیة الوحدات سلوك في التأثیر بها یقصدون

 للدولة الخارجیة للسیاسة األول والواجب أهمیة األكثر الهدف هو القومي األمن كان ولما

 هذه ، القومي األمن نظریة أساس على فقط یتحقق أن یمكن األمن مشكالت حل فإن

 األفراد یكتسبها التي العلمیة المعارف منظومات من مجموعة عن عبارة هي التي النظریة

 التأثیر من جمیعاً  حمایتهم أجل من ، المجتمع شرائع ومضمون الدولة قوانین جوهر حول

  ) . 13:  2004 ، توركماني(  والخارجیة الداخلیة للتهدیدات المركب

 األمن بین ما مفهوم بأنه اإلقلیمي األمن یعرف:   القومي لألمن بدیالً  اإلقلیمي األمن .2

 بین الرسمیة غیر أو الرسمیة الترتیبات من مجموعة"  في ویتمثل ، العالمي واألمن الوطني
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 ، یروالمعای األحكـام من بمجموعة األمني المجال في بینها فیما تلتزم الدول من مجموعة

 في ، القومیة الدولة تدفع التي المشتركة القیم أو المصالح من أدنى حد توافر ذلك ویتطلب

 الفوضى تسوده عالم ظل في الذات على االعتماد مبدأ عن التخلي إلى ، معینة ظروف ظل

  ) .  16:  2012 ، كشك" ( 

 یقوم فاألخیر ، عدیدة بمقومات الجماعي األمن مفهوم مع اإلقلیمي األمن مفهوم ویلتقي

 هذا جاء وقد ، النظام منتسبي من الدول إحدى على ما دولة عدوان لمقاومة معینة دول بین

رئیس )  Karl Deutsch   1912-1992دوتش كارل(  جهود على بناًء  األمني النظام

 كیة،األمری المتحدة الوالیات في جمعیة العلوم السیاسیة الدولیة األسبق وأستاذ العلوم السیاسیة

 وبذلك ، مختلفة وأماكن مختلفة بأشیاء یعني جامد غیر متطور مفهوم األمن أن وجد الذي

 التنظیمات جدوى وأید ، واإلقلیمیة المحلیة األوضاع تطورات یواكب متجدد مفهوم فهو

 وحلف ، المتحدة األمم منظمة مثل ، الحروب نشوب دون الحیلولة في الجماعیة الدولیة

 ) .  54-53:  2011 ، العجمي) (  الناتو(  األطلسي شمال

  

 األمن لمفهوم الفكریة الصیاغة ترتكز:  شاملة قومیة نظرة خالل من القومي األمن استخدام .3

 تلك بین والربط جوانبه مختلف من تحلیله عبر دراسته أجل من كظاهره إدراكه على القومي

 یتبلور فالمفهوم ، القومي ألمنا مفهوم غیاب یعني ال القومیة الدولة غیاب وأن ، الجوانب

 هذ دراسة وأن له، العام اإلطار الجوانب هذه تشكل ، الواقع في أساسیة جوانب خالل من

 القومي األمن مفهوم بها یتمیز أن بد ال التي الخصوصیات على بالتعرف تسمح اإلطار

 إنموذج ونولك أخرى، ناحیة من والتبریر الشرعیة له وتعطي ناحیة من مالمحه تحدد فهي

 یزال ال العربي القومي األمن فإن ، العربي اإلقلیمي النظام دول في یختص الدراسة هذه
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 فرغم  ، مبكر وقت منذ كظاهرة األمن هذا إدراك تم قد أنه رغم الفكریة الصیاغة إلى بحاجة

 التي المخاطر العربي الرسمي النظام أدرك فقد األجنبیة السیطرة عن تمخضت التي التجزئة

 مصادر ماهیة بدأت حیث تدریجیة بصورة جاء الذي اإلدراك هذا ، ومصیرهم وجودهم تهدد

 من عنه یتفرع وما اإلسرائیلي الوجود مقدمتها في تقف التي ، العربي القومي األمن تهدید

 الجوانب ضمن تدخل ، األهمیة من عالیة درجة على أخرى قضایا فضالً  ، تهدیدات

  ).86:  1991زهرة،(  العربي القومي لألمن قاعدة تمثل التي األمنیةو  والسیاسیة االقتصادیة

 ، النامیة الدول مجموعة إلى تنتمي اإلقلیمي النظام دول غالبیة فإن حال أیة وعلى

 اآلخر البعض وازدهار ، االجتماعیة الناحیة من لبعضها المضطرد التطور من وبالرغم

 الدول مرتبة في تضعها الدول هذه في االجتماعیة ةللحال النهائیة المحصلة أن إال اقتصادیاً 

زاء ، النامیة  دول داخل المختلفة الفئات الستغالل الكبرى الدول عملت المحصلة هذه وإ

 ومنها الجنوب دول مجتمعات داخل الهویة أزمة مظاهر  بروز بعد  العربي اإلقلیمي النظام

 نظمها وفرض مبادئها لبث وذلك  عولمة،ال ظاهرة على باالعتماد عموما، العربیة المجتمعات

 الثقافي الوعي ونقص المنخفض التعلیم مستوى في الكبیرة الثغرات تلمست أن بعد ، وقیمها

 الختیار العالمیة االجتماعیة النظم تحلیل على قادرة غیر الدول هذه شعوب من یجعل بما

  ) . 31-30:  1977 ، سعید(  منها المناسب

 األمن لمفهوم العربي اإلدراك طبیعة تحدید بعد ذلك كل سةالدرا هذه وتتناول 

 .  المفهوم هذا صیاغة إشكالیات وتحدید ، العولمة ظاهرة ظل في القومي
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   السابقة الدراسات:  ثانیا

 وفیمـا ، واإلنجلیزیـة  العربیـة بـاللغتین المنشـورة السـابقة الدراسـات مـن عدد على الدراسة هذه اعتمدت

  -: الدراسات تلك ألهم عرض یلي

   العربیة باللغة الدراسات .1

 أربعــة تضــمنت:  تحقیقــه واســتراتیجیة العربــي القــومي األمــن) .  1977(  ســعید دراســة  . أ

 وعــرف القــومي واألمــن الــوطني األمــن بــین الدراســة مقدمــة فــي الباحــث میــز وقــد ، أبــواب

 فقسـمها لقـوميا األمـن فـي المـؤثرة العوامـل عـن األول البـاب فـي تحـدث ثـم ، القومي األمن

 بتقســیم الكبــرى القــوى اهتمامــات:  فــي األولـــى تتمثــل ، داخلیــة وأخــرى خارجیــة عوامــل إلــى

 واالتجاهـــــــات ، العـــــــرب علـــــــى وأثـــــــره العـــــــالمي االقتصـــــــادي والصـــــــراع ، العربـــــــي الـــــــوطن

 وفـرض العسـكریة التهدیـدات وأخیـراً  العربـي المجتمـع فـي وتأثیرهـا واالجتماعیـة االیدیولوجیة

ثــارة ، إســرائیل خــالل مــن المنطقــة ىعلــ التــوتر  وتتمثــل ، العربیــة الــدول بــین الصــراعات وإ

 أوضـاعها وتبـاین الخـارج مـع عالقاتهـا واخـتالف العربیـة السیاسـیة الـنظم تعـدد:  في الثانیة

 بـــــین العســــكري التنســـــیق وضــــعف القومیــــة الـــــروح وضــــعف الثقـــــافي والتــــأخر االقتصــــادیة

  . العربیة الجیوش

 ألوضــــاعها فتعـــرض ، والوكالـــة باألصــــالة للعـــرب كعـــدو إســـرائیل الثــــاني بالبـــا تنـــاول ثـــم  

 القومیــة األهــداف الثالــث البــاب فــي وحــدد ، والعســكریة واالجتماعیــة واالقتصــادیة السیاســیة

 الجوانـب تشـمل التـي الفرعیـة االسـتراتیجیات من عدد مقومات في تتمثل التي العربیة لألمة

 الدراسـة لخالصـة الرابع الباب خصص فیما ، والعسكریة یةوالسیاس االقتصادیة االجتماعیة

  . 
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 جـاء ، أبـواب ثالثـة الدراسـة احتـوت:  العربـي القـومي األمـن فـي) :  1991(  زهرة دراسة  .ب

 هـي ، فصـول ثالثـة خـالل مـن العربـي القـومي األمـن مفهـوم علـى التركیـز األول البـاب في

 ، العربـــي القـــومي األمـــن لمفهـــوم العـــام رواإلطـــا ، القـــومي األمـــن لمفهـــوم نظـــري تأصـــیل: 

 العربـــي القــومي األمـــن تحــدیات فتنـــاول الثــاني البـــاب أمــا ، العربـــي القــومي األمـــن ومفهــوم

 ، العربیــــة المنطقــــة فــــي العظمیــــین القــــوتین وصــــراع ، اإلســــرائیلي الوجــــود:  شــــملت والتــــي

:  حیــث مـن العربـي ميالقـو  األمـن لمتغیـرات الثالـث البـاب تطـرق فیمـا ، العربیـة والخالفـات

 .  والتوازن العربي والسالم ، الذاتیة والقوة القومي، التماسك

 تناولـــت:  والعشـــرین الحـــادي القـــرن فـــي القـــومي األمـــن) :  2004(  توركمـــاني دراســـة  .ج

 الدرامیـة التحـوالت إلى المقدمة تطرقت ، أبواب وسبعة مقدمة خالل من موضوعها الدراسة

 نحـو التوجـه فـي األولـى النزعـة تجلـت ، نزعتان فیها سادت التي لیةالدو  العالقات لمنظومة

 ، التكاملیــة اتحاداتهــا وتمتــین الــدول مــن كبیــر لعــدد واالقتصــادیة السیاســیة المواقــع توطیــد

 وتجمعـات كتـل بـروز خـالل مـن العالمیـة للمجریـات الجوانـب متعـددة القیـادة آلیات وتحسین

 بنیـة خلـق محـاوالت عبـر فتظهـر الثانیـة النزعـة أما ، دالواح القطب من بدالً  دولیة وأقطاب

 بزعامــة الــدولي المجتمــع فــي المتطــورة العــالم دول ســیادة نظریــة علــى مبنیــة دولیــة عالقــات

 األولـــى وبالدرجـــة ، الجانـــب األحادیـــة الطـــرق علـــى وتعتمـــد ، األمریكیـــة المتحـــدة الوالیـــات

 علـى االلتفـاف طریـق عن ، العالمیة یاسةللس الهامة القضایا لحل والقوة ، العسكریة الطرق

 القــومي األمــن جـوهر: اآلتیــة العنــاوین الدراسـة أبــواب حملــت فیمـا  ، الــدولي القــانون قواعـد

 ، للدولـة العسـكري األمـن ، للدولـة االقتصـادي األمـن ، للدولـة السیاسي األمن ، ومضمونه

 البیئــي األمـن ، للدولــة)  ألخالقـيا – الروحـي(  الثقافـــي األمــن ، للدولــة المعلوماتــي األمـن

  .  للدولة
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 علــى الدراســة تضــمنت:  متغیــر عــالم فــي العربــي األمــن) :  2010(  جمعــة بــن دراســة  .د

 والـروى المفـاهیم:  القـومي األمـن:  اآلتیـة العنـاوین المؤلـف فیهـا تنـاول ، فصـالً  عشر أثنى

ــــة یةواالقتصــــاد والعســــكریة السیاســــیة القــــومي األمــــن أبعــــاد ومجموعــــة  واألمــــن واالجتماعی

 المتحـــدة والوالیـــات ؛ العربـــي األمـــن فـــي تـــؤثر التـــي الداخلیـــة والعوامـــل ؛ والفكـــري الثقـــافي

 – العربـي الصـراع وتطـورات ؛ العربـي الـوطن فـي الفاعلـة القـوى ومصـالح ؛ العربي واألمن

 علـــى هـــاوأثر  المیـــاه ومشـــكالت ؛ التكنولوجیـــة الثـــورة ظـــل فـــي العربـــي واألمـــن ، اإلســـرائیلي

  .  العربي األمن

 فــي دراســة 2003 عــام منــذ الخلیجــي اإلقلیمــي األمــن تطــور) :  2012(  كشــك دراســة.هـــ

 القســم تضـمن ، رئیســین قسـمین إلـى الدراســة هـذه قسـمت:  النــاتو حلـف إســتراتیجیة تـأثیر

 األمـــن األول تنـــاول ، فصـــلین  اإلقلیمیـــة وبیئتـــه الخلیجـــي اإلقلیمـــي األمـــن المعنـــون األول

 وشــروطه، تحقیقــه وأشــكال ، ومؤشــراته تعریفــه إلــى التطــرق خــالل مــن الخلیجــي إلقلیمــيا

 إلـى الدراسـة أشـارت إذ ، العـالمي واألمـن اإلقلیمـي األمن بین والعالقة القوى توازن ومفهوم

 األمـــن ونظـــام العـــالمي النظـــام بـــین  العالقـــة تـــربط الدولیـــة العالقـــات فـــي مدرســـتین وجـــود

 ، فیهـا أشـكال ثالثـة إلـى وتشـیر العالقـة هذه على تؤكد التي التبعیة سةمدر : وهما اإلقلیمي

 الخـارجي التـدخل اإلقلیم دول إحدى وطلب ، الدولي والتنافس ، االقتصادیة المصالح وهي

 المدرســة أمــا ، إقلیمیــة تطلعــات لــدیها اإلقلــیم فــي أخــرى دولــة ونفــوذ قــوة موازنــة اجــل مــن

 تفاعالتهـا اإلقلیمیـة للـنظم أن وتـرى العشـرین القـرن ینیاتسـبع فـي تبلـورت التـي وهي الثانیة

 اإلقلیمـي األمـن بیئـة الثـاني الفصـل وتنـاول. السـائد الـدولي النظـام عن النظر بغض الذاتیة

 ، الخلیجـــي التعـــاون مجلـــس لـــدول الدفاعیـــة السیاســـات إلـــى التطـــرق خـــالل مـــن الخلیجـــي

 اإلیرانـــي الـــدور وصـــعود ، الخلیجـــي اإلقلیمـــي األمـــن فـــي وتأثیرهـــا العـــراق فـــي والتطـــورات
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 مضـــــمون والمعنـــــون الدراســـــة مـــــن الثـــــاني القســـــم وتضـــــمن. الخلیجـــــي األمـــــن فـــــي وتـــــأثیره

 إلــى األول تطــرق ، فصــول ثالثــة ، ومعوقاتهــا الخلــیج فــي لألمــن الناتـــو حلــف إســتراتیجیة

 حلــف یةإســتراتیج تــأثیر الثــاني الفصــل وتنــاول ، الخلــیج فــي لألمــن النــاتو حلــف إســتراتیجیة

 حلــف إســتراتیجیة تطبیــق معوقـــات علــى الثالــث ركــز فیمــا ، الخلــیج أمــن قضــایا فـــي النــاتو

 النمـــاذج مـــن عـــدد فـــي النـــاتو إســـتراتیجیة تـــأثیر الخاتمـــة تناولـــت فیمـــا.  الخلـــیج فـــي النـــاتو

  .  للخلیج المقترحة اإلقلیمیة

 تناولـت :معهـا التعامـل اتحـدیاته – وسائلها – طبیعتها العولمة) :  2013(  بكار دراسة  .و

ــــت التــــي العولمــــة ظــــاهرة الدراســــة هــــذه  األبعــــاد ذات الكبــــرى الظــــاهر مــــن بأنهــــا عنهــــا قال

 خـالل مـن العولمـة علـى الفرعیـة العنـاوین مـن عدد وعبر ركزت لذلك ، المتعددة والتجلیات

 ، طبیعتهـــا وحـــول ، یقودهـــا مـــن إلـــى وتطرقـــت ، مســـیرتها فـــي البـــارزة والمحطـــات نشـــأتها

 والعقوبـــات واالتفاقیـــات والمنظمـــات الجنســـیة المتعـــددة الشـــركات:  شـــملت التـــي ، دواتهـــاوأ

  . واإلعالن اإلعالم ووسائل االنترنت وشبكة االقتصادیة

 المجـالین شـملت التـي العولمـة وتحـدیات ، العولمة تتیحها التي الفرص إلى الدراسة وانتقلت  

 العـدوان:  وهـي التحـدیات تلـك مـن عـدد اولـتتن الثقـافي المجال ففي ، واالقتصادي الثقافي

 تفجـــر عمـــر فـــي واألمیـــة ، المعرفـــة ومشـــاعیة ، الثقـــافي االختـــراق وقواعـــد ، الهویـــة علـــى

  . المعرفة

 فــي المفــردات مــن عــدد الدراســة رصــدت فقــد االقتصــادي المجــال فــي العولمــة تحــدیات أمــا  

 الطبقــة وتآكــل ، المتقدمــة المعــارف علــى تقــوم اقتصــادات:  أبرزهــا مــن والتــي المجــال هــذا

 شــملت التــي التجــارة واتفاقیــة ، البطالــة ونشــر ، العظــیم االســتالك ثقافــة ونشــر ، الوســطى

  . الزراعیة واالتفاقیة ، الفكریة الملكیة وحقوق ، الخدمات قطاع
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 مــن وذلــك العولمــة مــع التعامــل بموضــوع تناولهــا التــي الفرعیــة العنــاوین الدراســة واختتمــت  

 وتجـذیر االستسـالم، ورفـض ، للتعامـل مرجعـي إطـار وتـوفیر ، بالعولمـة الوعي نشر خالل

 ، الثقافـــة وتجدیـــد ، العولمـــة غلـــواء مــن والتخفیـــف ، والتمیـــز واالســـتقالل ، الثقافیـــة الفــروق

 والتقــدم ، الشخصــي الحضــاري والمشــروع ، الصــغیرة األعمــال وتشــجیع ، األســریة والتربیــة

  .  لمشتركا اإلسالمي والعمل ، التقني

   األنجلیزیة باللغة الدراسات .2

 2004Bensahel, : ( "The Future Security Environment in the( دراسـة  . أ

Middle East "  "باللغـــة الصـــادرة ،" األوســـط الشـــرق فـــي المســـتقبلیة األمـــن بیئـــة 

 الوالیـــات فـــي الطیـــران ســـالح بأشـــراف الجویـــة القـــوة لمشـــاریع رانـــد مؤسســـة عـــن اإلنجلیزیـــة

 جملـة الدراسـة تناولـت ، الخطـط إدارة بمجلـس االستراتیجي التخطیط إدارة  بمصادقة تحدةالم

  .  السیاسیة والمتغیرات واالستقرار، ، النزاع تتضمن سیاسیة مفاهیم

 حـرب أعقـاب فـي األوسـط الشـرق منطقـة شـهدتها التي األمنیة التهدیدات على الدراسة ركزت  

 وأزمـات سیاسـیة فوضـى وخلـق المنطقـة اسـتقرار عدم إلى أدى مما ،) 1991( الثانیة الخلیج

نســـانیة اقتصــادیة  أوصـــل ثـــم ، المتحـــدة للوالیــات المضـــادة التهدیـــدات مـــن زاد الــذي األمـــر وإ

 مـا الدراسـة تناولـت كمـا.  2001 عـام سـبتمبر شهر في اإلرهابي للهجوم تعرضها إلى الحال

 وأقـــل أضـــعف الجــدد الزعمـــاء اتفبـــ دولهــا بعـــض قیــادات فـــي تغییـــرات مــن المنطقـــة شــهدته

 كــل شــهدتها التــي التغییــرات بعــد خاصــة ، األمریكیــة المتحــدة الوالیــات مــع للتعــاون احتمالیــة

 بحاجـــة البلـــدان هـــذه زعمـــاء كـــون ، وســـوریا والمغـــرب واألردن والبحـــرین والجزائـــر إیـــران مـــن
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 علـى الحـرب فـي دةالمتح الوالیات مع للتعاون حاجاتهم من أكثر الشعبي الدعم على للتركیز

 .  القریب المستقبل في إسرائیل مع السالم نحو التوجه أو اإلرهاب

 المتحــدة الوالیــات تــدفع األوســط الشــرق فــي بــرزت التــي األزمــات أن إلــى الدراســة وتوصــلت  

 لألفضــل الوصــول بغیــة وذلـك المحتملــة السیاســات مختلــف مـن الحــذر االعتبــار بعــین لألخـذ

 االســتقرار بتعزیــز تتعلــق التــي لتحقیقهــا المتحــدة الوالیــات تســعى يالتــ الحاســمة القضــیة نحــو

 فـــي األخـــرى الـــدول مـــع النـــزاع أســـالیب أبـــرز أحـــد كونهـــا بالدیمقراطیـــة األخـــذ بعـــد السیاســـي

  .األوسط الشرق

 المنشـورة "Kiesling 2006 : (Realism for an Unloved Super Power( دراسـة  . ب

 الـدروس مـن عـدد الدراسـة تناولـت ، Diplomacy Lessons دبلوماسـیة دروس كتـاب في

 جـورج الـرئیس إدارة أولویـات مـن القضیة هذه أصبحت وكیف العراق احتالل بقضیة المتعلقة

  :  أبرزها من كان والتي ، االبن بوش

 بطبیعة المعرفة عدم نتیجة البلد هذا في األخطاء من عدد األمریكیة اإلدارة ممارسة:  أوال

 ، اإلدارة هذه قبل من للعرب الموجه واالحتقار ، البلد هذا في فيالدیموغرا التكوین

 توجهاتهم كانت الذین المستشارین من عدد على اعتمدت بوش الرئیس إدارة أن إذ

  Halliburton شركة علیه أقدمت فیما ذلك ویتمثل ، اقتصادیة أهداف من نابعة

 على ، واحتالله قالعرا غزو قرار اتخاذ على ساعدت ومهمة حاسمة أدوار من

 العراقي الرئیس عن األجانب المدافعین من األصوات بعض وجود من الرغم

 من  مطروداً  لرؤیته تسعى كانت العالم دول غالبیة أن إال ، حسین صدام األسبق

 لتبریر األمریكیین به تشدق الذي السبب أن غیر.  متحضراً  بلداً  العراق جعل أجل
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 الرئیس إدارة اعتماد جاء إذ ، الدولیة بالشرعیة یتعلق هكون هشاً  كان العراق احتالل

 صحیفة أوردتها كالتي صحفیة وحتى أجنبیة دبلوماسیة تقاریر على بوش

 عن تتحدث كانت التقاریر تلك أن خاصة ، الكثیر كلف قد تایمز الفاینانشیال

 ضد یائیةالكیم األسلحة یستعملوا قد الذین باإلرهابیین العراقي للنظام عالقة وجود

  .  الفرصة لهم سنحت إذا األمریكیة المصالح

 مارسته الذي بالتضلیل الدراسة تناولتها التي الدروس من الثاني الدرس تعلق  :ثانیا

 األدلة وفرت حیث ، العراق في المسلحة قواتها و شعبها ضد األمریكیة اإلدارة

 من واقیة دالتب تهیأة مع الشامل الدمار ألسلحة العراق امتالك عن الكاذبة

 إلى الدخول أو العراقیة للهجمات التعرض حال في الرتدائها الكیمیائیة العوامل

 العراقیة المخابىء أن حین في ، األعصاب بغاز المحملة المدفعیة قذائف مخازن

 أداها التي األدوار بعد المخزونات تلك من الزمان من عقد من ألكثر فارغة كانت

 .  المتحدة األمم مفتشو

 فــي السیاسـي اإلجمـاع حققـت قناعـات بتـوفیر األمریكیـة اإلدارة بنجـاح الدراسـة نتـائج وتعلقـت

   -: في تتلخص العراق باحتالل للقیام المتحدة الوالیات

 المتحـدة األمـم جهـود مـن بـالرغم الشـامل الـدمار ألسـلحة العـراق امتالك استمرار )1(

  .  لها التابعة التفتیش ولجان

 تكفــي المتحــدة للوالیــات شــدیدة بكراهیــة مــدفوع حســین دامصــ العراقــي الــرئیس أن )2(

  . األمریكیة المصالح ضد الشامل الدمار أسلحة باستعمال للمخاطرة

 .    الخارج في العراقي للنظام شرعیة بدائل وجود )3(
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   السابقة الدراسات عن الدراسة هذه یمیز ما  : ثالثا

  ، ممكن عدد أقل إلى لقوميا باألمن المتعلقة الفصول اختصار على الدراسة حرصت .1

 تتطرق لم السابقة الدراسات اغلب ألن وذلك ، بالعولمة المتعلقة الفصول في والتوسع

  .  القومي األمن بمفهوم وعالقتها العولمة لظاهرة

 اإلقلیمي النظام لدول القومي األمن مسألة وهي ، ملحة قضیة ببحث الدراسة اهتمت .2

 األحداث توالي جراء ، النظام هذا دول شعوب تؤرق التز  ما التي المسألة هذه ، العربي

 قلب في اإلسرائیلي الكیان االمبریالیة الدوائر أقامت أن منذ األمة واجهتها التي المصیریة

  .العربي الوطن

 خالل المنطقة لها تعرضت التي األحداث في المستمرة التغیرات مالحقة الدراسة حاولت .3

 .  الدراسة هذه ابه تتحدد التي الزمنیة الفترة

 لـــم إلیهـــا المشـــار الســـابقة الدراســـات أغلـــب ألن ، كبیـــر باهتمـــام موضـــوعها الدراســـة عالجـــت .4

 11(  تفجیــرات أعقــاب فـي األوسـط الشـرق منطقـة بهـا مـرت التـي األحـداث لتطورات تتطرق

 بالســــاحة مـــرت التــــي التغیـــرات تنـــاول فــــي واضـــح نقـــص وجــــود یالحـــظ إذ ،) 2001 أیلـــول

 اإلســتراتیجات فــي جدیــدة أولویــات اعتمــاد بموجبهــا تـم والتــي اإلحــداث تلــك جــراء مــن الدولیـة

 .  المنطقة تجاه الناشطة واإلقلیمیة الدولیة
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  الثالث الفصل

  ) واإلجراءات الطریقة(  الدراسة منهجیة

    الدراسة منهجیة

 لعولمــةا آلیــات تنــاول خــالل مــن النظمــي المــنهج هــو الدراســة أنجــاز فــي المتبــع المــنهج أن

 ، آخــر جانـب مــن العربیـة السیاســیة األنظمـة إلـى ومدخــــالت جانـب مــن للظـاهرة مخرجــات أنهـا علـى

ـــذا ـــدان السیاســـیة األنشـــطة فـــي تـــؤثر)  العولمـــة(  فهـــي ل  انعكاســـات لحـــدوث یـــؤدي ممـــا العربیـــة للبل

 فـي لسیاسـیةا للعملیـات مخرجـات تمثـل هنـا وهـي ، العربـي القومي األمن على التأثیر متباینة سیاسیة

وهــو المرجعیــة العلمیــة  التــاریخي بــالمنهج لألخــذ الحاجــة ظهــرت كمــا ، العربــي اإلقلیمــي النظــام دول

 هـو الـذي للسلوك السیاسي للمجتمعات خالل مراحل تطورها المختلفـة ،إذ سـیتم اسـتخدام هـذه المـنهج

  . ضدهم الهجمة شراسة بفعل بالعرب مرت التي والمتشابكة الكثیرة والوقائع لإلحداث سجالً 

 وصــفا ووصــفها الظـواهر بدراســة یهــتم الـذي الوصــفي التحلیلــي المـنهج الدراســة اعتمــدت كمـا

، أو كیفیــا خصائصــها وتوضــیح الظــاهرة وصــف خــالل مــن دقیقــا موضــوعیا  وصــف فــي وذلــك كمیــًا

 مرحلـــة انتهـــاء حیـــث)  1991(  عـــام منـــذ حـــدثت التـــي المتغیـــرات أثـــر علـــى تتابعـــت التـــي األحـــداث

 القــومي األمــن مفهــوم علــى أثــرت تــداعیات مــن رافقهــا ومــا العولمــة ظــاهرة وشــیوع األحادیــة طبیــةالق

  . العربي اإلقلیمي النظام دول ومها ، القومیة للدول

    الدراسة مجتمع

 طبیعة مع الخطوات هذه فیها تالقت عدیدة بخطوات المرور الدراسة مجتمع تحدید عملیة تطلبت

 المیداني الجانب ال النظري الجانب على تعتمد التي الدراسات هذه ثلم في المستخدمة األدوات

 كبیرة مجموعة خاللها تنشط عالمیة ظاهرة یمثل األمن موضوع إن إذ ، عینة وجود یفترض  الذي
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 الدول في المختصة األجهزة تمارسه إذ ، علیه المحافظة أو تحقیقه لضمان الساعیة األطراف من

 هذه یقابل فیما ، األمنیة الشركات استخدام شیوع عن فضالً  ، االتهاووك الدولیة والمنظمات

 ، السابقة المجموعة من بالضد غالبیتها تقف أخرى أهداف لتحقیق تسعى أخرى مجموعة األطراف

 أجل من شنت التي الحروب في تصاعد األخیرین العقدین خالل الدولیة العالقات شهدت فقد

 ، الجریمة وتفشي اإلرهاب ظاهرة جاءت ثم ، المحلي وحتى لیمياإلق أو الدولي األمن استتباب

 طابع ذات كانت سواء التخریبة النشاطات من وغیرها والمخدرات والتزویر والقتل الفساد وشیوع

 الظواهر هذه لمكافحة الدول محاوالت من لتزید ، ثقافي وحتى اجتماعي أو اقتصادي أو سیاسي

  . السلبیة

 شدیدة لتداعیات تعرضت التي العربي اإلقلیمي النظام دول في یتمثل لدراسةا هذه مجتمع فإن لذا

 نغطیها التي الزمنیة الفترة خالل  النظام هذا بیئة استهدفت التي القومي األمن تهدیدات جراء

  .  الدراسة

 تجمع التي المشتركة للسمات نظراً  ودقیق واضح بشكل وحددته بمجتمعها الدراسة اهتمت فقد وعلیه

 التي المتغیرات مع تتالئم والتي ، العربي اإلقلیمي النظام دول بشعوب تتمثل والتي الدراسة عینة

  . الدراسة تتطلبها
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    الدراسة أدوات

     :اعتمدت الدراسة في بناء أدواتها  على اآلتي

االطالع على البحوث والدراسات السابقة ، ذات الصلة الوثیقة بموضوع مفهوم األمن  .1

  . دولة القومیة في ظل العولمة للالقومي 

 .العدید من المصادر والمراجع المتعلقة بظاهرتي األمن القومي والعولمة فحص  .2

مجال األمن عبر االستفادة من تجاربهم التي تناولها خبرات المختصین في اإلفادة من  .3

   .مؤلفاتهم المنشورة 

عادة ترتیب إمن خالل ) رنت االنت(  نكبوتیة العالمیةشبكة العالالمنشورة في  الدراسات .4

 . البیانات الواردة فیها بغیة توظیفها في العدید من المطالب التي تتناولها الدراسة
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   الرابع الفصل

   العربي اإلقلیمي النظام دول في القومي األمن مفهوم

 أمینبت المتعلقة والسیاسات ، واألهداف والقیم المبادىء من جملة على األمن مفهوم یقوم

 قیمها وضمان ، احتیاجاتها وتلبیة ، واستقرارها استمرارها ومقومات ، أركانها وسالمة ، الدولة وجود

  .  وخارجیاً  داخلیاً  ، والمحتملة القائمة األخطار من وحمایتها ، الحیویة ومصالحها

 وتأمین ، السیاسیة ومشاركتها وتنمیتها استقرارها تحقیق في األمن على الدولة كیان ویعتمد

 وجود ذلك ویتطلب ، القومیة لألهداف للوصول لها المالئمة األوضاع وتهیئة ، الحیویة مصالحها

 الدولة ألمن استراتیجیة صیاغة عملیة تعد لم بحیث ، بعض مع بعضها یتفاعل ، رئیسیة مكونات

 من وبالشع على أیضاً  تقع تنفیذها مهمة أصبحت بل ، فقط الحاكمة السیاسیة النخب مسؤولیة

  .والمفكرین والباحثین والجامعات األبحاث ومراكز المدني المجتمع مؤسسات خالل

 والمحكوم، الحاكم بین مشتركة مسؤولیة بمثابة القومیة الدول في األمن تحقیق أصبح وهكذا

 لمواجهة المتاحة المقدرات واستخدام ، والمواطن الوطن أمن هو شك بال األمن فإن وعلیه

 الموجودة البیئیة بالتحدیات تعرف التي الداخلیة والتهدیدات ، الحدود خارج من ادمةالق التهدیدات

  .  الحدود داخل

 المبحثین خالل من العربي اإلقلیمي النظام دول في القومي األمن مفهوم الثاني الفصل یتناول

  :  اآلتیین

  . القومیة الدول في القومي األمن لمفهوم النظریة األسس:  األول المبحث

  .   العربي اإلقلیمي النظام دول في القومي األمن بیئة تحدیات:  الثاني المبحث
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   األول المبحث

  القومیة الدول في القومي األمن لمفهوم النظریة األسس

 بین فالربط القومي، األمن مفهوم تقنین عن السیاسي الفكر تقاعس لتبریر كثیرة حجج تثار

 أفرزت التي ، الثانیة العالمیة الحرب بعد إال یذكر موضع له كنی لم القومیة والدول المفهوم هذا

 تلك شؤون في الخارجیة االرادات تدخل جراء الضعیفة الدول في القومي األمن مشكالت تعقد عن

 القومیة الدول تعیشها التي األحداث أثبتت وقد.  وعي بال المحلیة قیاداتها توجیه وفي الدول

 الدولیة المتغیرات یواكب یعد لم السائد المنطق أن العربي، اإلقلیمي النظام دول ومنها الضعیفة

 التي الكبیرة االمكانات رغم الطرح في وبساطة سذاجة عن یعبر المنطق هذا بات إذ واإلقلیمیة،

 كثیر على الكبرى الدول هیمنة فرض إلى قاد السیاسیة المدركات اختالف لكن الدول، لهذه تتوافر

 في القومي، أمنها لها یتعرض التي التهدیدات مواجهة على قادرة تكن لم التي ةالقومی الدول من

  . بینها فیما المشتركة والنظرة التعاون غیاب ظل

 الدول في القومي األمن لها یتعرض التي التهدیدات تشكل أن المفترض من كان وقد

 ساعدت أن بعد ، الصدد ذاه في بواجبه السیاسي الفكر لیذكر األذهان في یقرع ناقوساً  القومیة

  .  المحزن الواقع هذا وتفجیر تدعیم من التناقضات

 خالل من القومیة الدول في القومي األمن لمفهوم النظریة األسس األول المبحث یتناول

  : اآلتیین المطلبین

  . القومي األمن بمفهوم التعریف  : األول المطلب

  . اإلقلیمي العربي  األمن القومي في دول النظام  : الثاني المطلب
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     األول المطلب

   القومي األمن بمفهوم التعریف

 لمصطلح محدداً  مفهوماً  وضع من أول)   Walter Leman لیمان ولتر(  األمریكي یعد

 التضحیة إلى تحتاج ال آمنة تكون الدولة أن: "  مفاده والذي ،)  1943(  عـام في القومي األمن

 تلك حمایة على قادرة التحدي حالة في وأنها ، الحرب نبتج سبیل في المشروعة بمصالحها

 القومیة مفردة بدأت أن بعد المصطلح هذا استخدام جاء وقد ،"  الحرب بشن المصالح

)Nationalism   (التخلف حاالت الشعوب تجاوز نتیجة السیاسي القاموس في مكانها تأخذ 

 یمثل القانون احترام وأصبح ، الدولة إلى سلطةال من الوالء انتقل أن بعد وذلك ، والتبعیة والخنوع

 عن معـرب باألصل هو الذي القومي األمن مفهوم تبلور حینذاك ، والحضارة الرقي من حالة

 جانب إلى المصطلحات من عدد ظهر كما ،)   National Security( األوروبـي المصطلح

  ) .  24:  1979 ، الباز(  ، القومیة المشاعر من أغلبها اقترب القومیة مفردة

 استخدم وقد ، السیاسیة العلوم في الحدیثة المفاهیم من یعد القومي األمن مفهوم فإن لذلك

 انشأت التي األمریكیة المتحدة الوالیات قبل من الثانیة العالمیة الحرب نهایة بعد عملي بشكل

  ) . 5:  1997 ، الطویسي) (  1947(  عام األمریكي القومي األمن مجلس

 وأخذت ، الثانیة العالمیة الحرب أعقاب في الصدارة مكان تحتل األمن مفردة بدأت مث

 في األمن استتاب ألن ، العالم دول كافة في وأوقاتهم المسؤولین تفكیر في كبیراً  حیزاً  تشغل

 وباتت ، واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة النواحي في السلیمة األسس على بنائه یعني المجتمع

 احتل نفسها ولالعتبارات ، األمن هذا توفیر بمسألة تقترن شعوبهم أفراد بین المسؤولین هؤالء نةمكا
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 بین األمن بتحقیق یرتبط بقائها أصبح أن بعد ، دولیة جماعة أیة تنظیم في أساسیاً  ركناً  األمن

 المسؤولون یمنح األمن ألن ، لدیها واالطمئنان السالم لدیمومة  وضماناً  الجماعات تلك اعضاء

 مسألة المتحدة األمم میثاق واضعو جعل ولهذا ، لشعوبهم والسعادة الرفاهیة توفیر على القدرة

 وفعالً  ، الثانیة العالمیة الحرب أثناء األولى اجتماعاتهم منذ األول المقام في الدولي األمن ضمان

 الدولي البناء علیها یقوم تيال المركزیة المسائل أحد الدولي األمن استقرار من لیجعل المیثاق جاء

  ) .   13:  1983 ، الحسن(  الجدید

 الدول على ینطبق ، جدید منحى یأخذ ذلك كل بعد القومي األمن عن الحدیث وأصبح

 هذا یشملها التي العربي اإلقلیمي النظام دول فیها بما ، الحدیث العصر في أنشأت التي القومیة

 بعد تأسست التي اإلسالمیة العربیة الدولة على ینطبق مفهوم وه مثلما منفردة تكون عندما المفهوم

)  األثني(  العرقـي مدلوله عملیاً  فقـد القومي مصطلح ألن ، وسلـم علیه اهللا صلى محمد النبي وفاة

 أمن في یتحدد القومي األمن عن الحدیث قصد وبات ، وطني لمصطلح كمرادف نفسه یطرح وأخذ

 یعني بل ، الدولة وجهاز والسلطة اإلداریة البنى یعني ال قصد وهو ، ) البلد(  القومیة الدولة

 واحـدة بلغة وتتكلـم محددة أرض على تعیش واستمرت تاریخیاً  الدولة فیها تشكلت التي الطریقة

   ،)  15:  2004 ، توركماني(  موحـدة وثقافیـة روحیة قیم نشر على وتعمل ، أساسـي بشكـل

 بمصطلح السیاسیة الساحة یثرون وزعماؤها الدول قادة ظل فقد ؛ سبق ما على وتأسیساً 

 الغیرة روح فیهم یبث بما ، شعوبهم لدى الحماس حالة زیادة ورائه من یرمون الذي القومي األمن

 وتوحد ، الشمل تجمع منظومة في المجتمع عقد وانتظام ، نفوسهم في ترابه وصون الوطن على

 مواجهة في واحدة یداً  لیكونوا ، الملمات لمواجهة الشعب وتجمع ، والشتات الفرقة وتنبذ الكلمة
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 ، جمعة بن(  والنماء الرقي شأنه ما لكل الشعبي التأیید ضمان عبر والعسكریة المدنیة األزمات

2010  :26  . (  

 ألن القومي األمن لمفهوم تعریف صیاغة إلى ملحة بحاجة  العالم دول أصبحت وبهذا

 مد محاولة:  هما موجتین بین أضحى الضعیفة القومیة الدول تعیشه الذي ليالدو  النظام تحوالت

  لنوع الضعیفة القومیة الدول قیادات إدراك أو ، الكبرى الدول لصالح االمكانات وتوظیف النفوذ

  ) . 32:  1984 ، ربیع(  لموجهتها نفسها تعد أن یتعین التي وحقیقتها المخاطر

 قالوا عندما القومي األمن لمفهوم رؤیتهم عن االجتماع علم في المهتمین من عدد عبر وقد

 تلك نوعیة عن النظر بغض ، الخارجیة التهدیدات من الداخلي كیانها حمایة على الدولة قدرة"  بأنه

 ، المفهوم لهذا تعریفاتهم واألمنیة السیاسیة بالشؤون المختصین من عدد وضع فیما ،"  التهدیدات

 :  أبرزها من والتي

 یتحول ، القومي لإلقلیم الدفاعیة األوضاع خصائص من ینبع عسكري جوهره مفهوم هو"  -

 وبجزاء سیاسیة بداللة والقیادي الجماعي للسلوك قواعد یصیر بحیث تنظیریة صیاغة في

 ) .  43:  1984 ، ربیع(  الداخلي التعامل على یقتصر ال

 جمیع في ، والقومي الوطني للعمل رواالستقرا الحمایة من قدر أكبر توفیر على القدرة"  -

 الدولة في والبیئیة والعسكریة واألیدیولوجیة واالجتماعیة واالقتصادیة  السیاسیة: المجاالت

 عبد بن"  (  عالمیة أو إقلیمیة كانت سواء والخارجیة الداخلیة التهدیدات أنواع كل ضد

 ) . 66:  1996:  العزیز
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 في تتخذها أن ، الدول من مجموعة أو ، الدولة ىعل یتعین التي اإلجراءات مجموعة"  -

 التغیرات مراعاة مع والمستقبل الحاضر في ومصالحها كیانها على للحفاظ ، طاقاتها حدود

 ) .  26:  1979 ، الباز(  الدولیة

هو جملة المبادئ والقیم النظریة واألهداف الوظیفیة والسیاسات العملیة المتعلقة بتأمین "  -

وسالمة أركانها ومقومات استمرارها واستقرارها، وتلبیة احتیاجاتها، وضمان  وجود الدولة،

قیمها ومصالحها الحیویة، وحمایتها من األخطار القائمة والمحتملة داخلیًا وخارجیًا، مع 

  ) .  12:  2005 ، مراد(  مراعاة المتغیرات البیئیة الداخلیة واالقلیمیة والدولیة

 فكر هو فاألمن ، والمستویات الجوانب متعدد كلي مفهوم ميالقو  األمن صار عام وبشكل

 وهو ، وعقیدة فلسفة على تشتمل التي اإلنسانیة العلوم مـن یعد ألنه ، الواقع أرض على تطبیقه قبل

 أما اإلنساني، الفكر تطورات وفق متغیر لكنه ، الدائم الثبات صفة له لیس اإلنسانیة العلوم كبقیة

 فمنذ ، البشري الجنس تاریخ أعماق في جذورها تضرب إنسانیة ضرورة فهو التطبیق عند األمن

  ) .  15:  2004 ، توركماني(  والبقاء للدفاع والوسیلة اآللیة مخلوق لكل وجدت الخلیقة بدء

 وسیاسات لوظائف یؤسس نظري مفهوم هو القومي األمن أن إلى التصورات هذه وتشیر

 عنها ینجم وما ، القومي األمن لمفهوم النظریة المبادى أن كما ، وتوجهاتها طبیعتها ویحدد ، معینة

 الدولة قیم إلى باالستناد إجرائیاً  وتنفذ نظریاً  تصاغ أسس هي إنما ، عملیة وسیاسات وظائف من

 وثوابته القومي األمن مبادىء كانت ثم ومن ، وقدراتها وأهدافها ومصالحها واحتیاجاتها وظروفها

 أجل من الدولة كیان تأمین تعني التي المبادىء هذه ، ومحورها للدولة لعلیاا السیاسة جوهر هي

 األهداف إلى للوصول المالئمة األوضاع وتهیئة ، الحیویة مصالحها وتأمین ، االستقرار تحقیق

 فیما تتفاعل وعسكریة واجتماعیة واقتصادیة سیاسیة رئیسیة مكونات على یعتمد وذلك ، القومیة
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 الدول مواجهة جراء یأتي أنه بل ، فراغ من یقوم ال الدول في القومي األمن مفهوم نأ كما ، بینها

 وأهدافها ومبادئها األخرى الدولي النظام وحدات ومواجهة ، أوالً  األمنیة ومفاهیمها األخرى

 وبعضها ، الدولة داخل من مصادرها بعض ، شتى مشكالت تواجه الدولة أن أي ، ثانیاً  وسیاساتها

  ) . 27:  2010 ، جمعة بن(   الخارجیة الدولیة الوحدات مصدره

 إذ ، أوروبا في القومیة الدولة لوجود نتیجة القومي األمن مفهوم تطور فقد ؛ العموم وعلى

  ) :  15:  2004 ، توركماني(  اآلتیة الثالث بالمراحل المفهوم هذا مر

 یمثل أنه على القومي ألمنا إلى فیها نظر التي المرحلة وهي:  القوة خالل من األمن .1

 الواضح التهدید وكان ، الخارجیة التهدیدات من الداخلیة قیمها حمایة على الدولة قدرة

 وأن ، القوة هو األمن مفهوم ساد فقد وبالتالي العسكري التهدید هو المرحلة تلك في

 . القومي أمنها لتحقیق السبیل هو العسكریة للقوة الدولة امتالك

 القومي لألمن الوحید التهدید هي تمثل العسكریة القوة تعد لم:  التنمیة لخال  من األمن .2

 العالقات في فاعالً  عامالً  والدبلوماسیة والسیاسیة االقتصادیة القوة أصبحت فقد ،

 وبالتالي ، العسكریة القوة عن تأثیراً  یقل ال  تهدیداً  وتمثل وأدواتها وسائلها ولها الدولیة

 وقیام واالقتصادیة السیاسیة القوة الدولة امتالك أي ، التنمیة هو األمن مفهوم ساد

 والتكنولوجیة والعلمیة واالقتصادیة السیاسیة المختلفة بأبعاده االجتماعي التطور مظاهر

 .  القومي أمنها لتحقیق السبیل هو التنمیة طریق عن
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 التي المرحلة هذه في القومي األمن مفهوم یقوم:   والتنمیة القوة خالل من األمن .3

 اللذین ، والتنمیة القوة:  هما بعدین على ، الدولي النظام في التحوالت من عدد شهدت

 القدرة: یعني المفهوم هذا وأصبح ، االستقرار ضمان أجل من بتوازن تحقیقهما یجب

 النشاطات كافة في القومي الوطني للعمل واالستقرار الحمایة من قدر أكب توفیر على

 .  المصادر مختلف ومن التهدیدات أنواع كافة ضد الدول اتمارسه التي

 تقتضیه ما بحسب الدولیة السیاسة أوساط في واسع بشكل القومي األمن مفهوم انتشر وما

 الدراسات إلى المفهوم هذا دخل حتى ، والدولیة واإلقلیمیة المحلیة والمتغیرات السیاسیة التحوالت

 دراسات في ملموساً  نشاطاً  شهدت التي العشرین القرن من یاتالسبعین حقبة في العربیة السیاسیة

 تحدید:  أهمها ، العربي الشأن في الرئیسیة االبعاد من عدداً  تناولت أن بعد العربي القومي األمن

 أمني نظام تحدید ومحاوالت ، اآلخرین قدرات مواجهة في العربیة والقدرة لتهدید ومصادر المفهوم

 بنیة في المرتبطة المتغیرات ضوء في العربي القومي األمن تحقیق متطلبات وتحدید ، فعال عربي

  ) .    5: 1997 ، الطویسي(  الدولي النظام

 األمن مفهوم تناولت التي العربیة والدراسات األبحاث في الملموس النشاط هذا جاء وقد

لحاحه العربي المواطن لحاجة طبیعیة نتیجة القومي  األخطار حقیقة إلى الوصول أجل من وإ

 استخدم التي)  1973 تشرین(  حرب بعد تفاقمت والتي العربي القومي لألمن المهددة والتحدیات

 ، زهرة(  المنطقة في الكبرى الدول لمصالح حقیقي تهدید وقع بحیث ، النفط سالح العرب فیها

1991  :19 . (  
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  : اآلتیة األربعة المجموعات وفق الدراسات تلك وتنوعت

 بناء وبإشكالیات به المرتبطة والمفاهیم القومي األمن مفهوم بأصول تتعلق تدراسا .1

 على ومنها ، العربي القومي األمن لتحدیات وتتعرض ، القومي لألمن عربي مفهوم

 ) .  131 – 97:  1984 ، علي(  دراسة المثال سبیل

 ، حمراأل البحر وأمن ، العربي الخلیج كأمن محددة مناطق حول تطبیقیة دراسات .2

 ، هالل: ( من كل دراسات المثال سبیل على ومنها ، المتوسط األبیض البحر وأمن

 ) .  23:  1981 ، عمر(  ،)  98: 1979

 واألمن ، االقتصادي واألمن الغذائي كاألمن االقتصادي بالجانب تتعلق دراسات .3

:  1984 ، معوض(  دراسة المثال سبیل على ومنها ، االقتصادیة والتنمیة القومي

110  . ( 

 والوحدة المشترك العربي والعمل القومي واالمن السیاسي بالتطور تتعلق دراسات .4

(  ،)  148:  1985 ، األیوبي: ( من كل دراسات المثال سبیل على ومنها ، العربیة

  ) .  93:  1979 ، هالل

 القرن من التسعینیات عقد بدایات في االستراتیجیة الدراسات في نقدیة مدرسة ظهرت ثم

 في مفرط بشكل یركز كونه ، التقلیدي القومي األمن مفهوم ضیق إلى النظر لفتت ، العشرین

 الذي الباحثین برأي فاهتمت ، الخارجي والمصدر البحتة العسكریة الناحیة على للتهدید تعریفه

 أو ، العرقیة والحـروب المحلیة الصراعات قضایا إلى النظر خالل من القومي األمن عن تكلموا

 مثل ، والمجتمعیة العسكریة غیر التهدید مصادر وكذلك ، الداخل من تبع التي التخریب محاوالت
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 اإلدارة عن الناجم التخطیط سوء أو ، الدیون وتكاثر ، المالیة اإلدارة وسوء المرض، مشكالت

 الدول أو لةالفاش بالدول سمي ما ظهور إلى المشكالت هذه تراكم أدى بحیث ، الدول لشؤون السیئة

 فـي كما ، األطالق على معنى ذي غیر للسیادة ممارسة أیة أن بمقتضاها اصبح والتي ، المنهارة

) 2003(  عام بعد والعراق  ،)  2001(  عام بعد وافغانسان ،) 1997(  عـام منذ الصومـال حالة

  ) .  28:  2004 ، جمعة بن( 

، التي تعرضت لها الوالیات المتحدة ) 2001(وقد أفرزت أحداث الحادي عشر مـن أیلول 

، عن ) 2003(، العراق عام ) 2001(األمریكیة والحروب التي شنتها ضد أفغانستان عام 

مجموعة من الدروس التي دفعت دول العالم إلیالء مفهوم األمن القومي األهمیة الالزمة ، وكان 

 ) :  66:  2004مراد ، ( من أبرز تلك الدروس ما یلي 

األهمیة المطلقة لقضایا األمن وأولویتها التي ال تنازع علیها في جداول العمل  تأكید .1

 .اإلنساني

سقوط نظریة األمن المطلق، بشكل كامل ونهائي، حتى بالنسبة إلى الدول الكبرى أو   .2

 .العظمى كالوالیات المتحدة األمریكیة

الجماعات : لتشمل ایضاً  ازدیاد عدد مصادر التهدیدات والمشكالت األمنیة، وتغیر نوعیتها .3

 .الصغیرة، واألفراد الذین أصبح بمقدورهم خرق جدار األمن وتهدیده

اتساع نطاق التهدیدات األمنیة، وازدیاد درجة خطورتها، بعد أن أصبحت أسلحة الدمار   .4

في متناول كل الراغبین في  - وربما النوویة مستقبال  - الشامل الكیمیائیة والبیولوجیة 

 .إذا كانوا قادرین على دفع أثمانهااستخدامها، 
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إمكانیة امتداد الردود الوقائیة واالنتقامیة على أسباب التهدیدات أو المشكالت األمنیة  .5

ومصادرها إلى ما هو أبعد من المسؤولین الفعلیین عنها، لتشمل أیضًا كل المتهمین 

 .بایوائهم أو مساعدتهم

رة التي تتمتع بدعمها وحمایتها، على قدرة الدول العظمى والكبرى، بل الدول الصغی .6

استخدام قدراتها المادیة والمعنویة لتحقیق أهدافها األمنیة، أو الرد على التهدیدات التي 

تواجهها، وتنفیذ السیاسات الالزمة لذلك، بحجج تتراوح بین حمایة األمن القومي، وحمایة 

لداللة كمفهوم الشرعیة الدولیة أو األمن والسالم الدولیین، أو باستخدام مفاهیم غیر محددة ا

 .محاربة االرهاب 

 الذي الشامل القومي باألمن یعرف واصبح جدیداً  تطوراً  القومي األمن مفهوم شهد ذلك عند

  ) :  16:  2004:  توركماني(  اآلتي وفق تقسیمها جرى والتي ، المختلفة المكونات من عدد یضم

 قومي وأمن ، مجتمعي قومي وأمن ، شخصي قومي أمن إلى ویقسم:  المستوى حسب  . أ

 . خارجي قومي وأمن   ، داخلي

 ، جماعي قومي وأمن ، مترابط قومي وأمن ، أحادي قومي أمن إلى ویقسم:  الشكل حسب  . ب

 . دولي قومي وأمن

 وسیاسي، ، وعسكري ، واقتصادي ، معلوماتي قومي أمن إلى ویقسم:  النوع حسب  . ج

عالميو  ، واجتماعي ، وبیئي ، وثقافي   .   وتكتولوجي ، إ

 خالل من القومي األمن مكونات من الثالث التقسیم األدبیات تناولت األساس هذا وعلى

  :  أبرزها ومن ، لها القطاعیة األبعاد حسب تصنیفها
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 القرار وحریة ، الوطنیة اإلرادة حریة على المحافظة إلى یهدف:  السیاسي البعد  : أوال

 . المستقبلیة السیاسیة ططهاخ وتأمین ، للدولة السیاسي

  

 أو خارجیة تهدیدات  أیة ضد الوطني االقتصاد حمایة إلى یهدف: االقتصادي البعد  : ثانیا

 في ثرواتها ومصادر ، الدولة في االقتصادیة للمنشآت الحمایة توفیر مع ، داخلیة

 اإلنتاج:  من كل بین االقتصادیة التوازنات على والمحافظة ، والخارج الداخل

 .والتصدیر واالستیراد ، واالستثمار واإلدخار ، واإلنفاق والموارد ، واالستهالك

  

 وتلبیة ، الحریات بتحقیق الداخلي االستقرار تحقیق إلى یهدف:  االجتماعي البعد  :ثالثا

 وأمن ، وعمل ، صحیة ورعایة ، وتعلیم ، غذاء(  للمواطنین االساسیة االحتیاجات

 والسالم ، الوطنیة الوحدة وتحقیق ،)  ملوثة غیر وبیئة ، ومسكن ، وطمأنینة

 .  المختلفة وطبقاتها وعناصرها الدولة قوى بین االجتماعي

  

 ، والثقافي الفكري الغزو حمالت ضد المواطنین حمایة إلى یهدف:  األیدیولوجي البعد  :رابعا

 دودةمح دینیة تطرفات أو ، سیاسیة عقائدیة تطرفات هیئة الحمالت هذه كانت سواء

 ، للدولة العلیا القیم منظومة تقویض تستهدف ثقافیة غزوات أو ، األفق وضیقة النظرة

  .  المجتمع وتفكك النهیار تمهیداً  إهدارها بهدف ، االجتماعي البناء علیها یقوم والتي
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 سواء عسكریة، تهدیدات أیة ضد الدولة لحمایة التقلیدي األمن وهو:  العسكري البعد :خامسا

 والشرطة، المسلحة، القوات وتطویر تنمیة تأمین خالل من وذلك ، خارجیة أو داخلیة

بعاد ومعنویاتها، ووطنیتها أسرارها على والمحافظة األخرى، األمن وأجهزة  القوات وإ

 السیاسیة النشاطات أو الحزبیة التیارات جمیع عن واألمن الشرطة وأجهزة المسلحة

 التهدیدات ضد للدولة  درعاً  وتقیم ، الوطن مصالح ترعى ، وطنیة قوة لتبقى والعقائدیة

  .  داخلیاً  الشرعیة ودعم الخارجیة

 أي ویمنع ، نظیفة بیئة ویوفر ، البیئي التلوث من حمایة إلى یهدف:  البیئي البعد  :سادسا

 بعد ما مرحلة في المبذولة الجهود ورغم ، الدولة داخل إلى النوویة للنفایات تسرب

ن ، البیئي لألمن تعریف على اإلجماع غاب فقد ، الباردة الحرب  مرتبطاً  تناوله ظل وإ

  .الدولیة واالتفاقیات والسیاسات الرسمیة التصریحات في النظر بوجهات

  للدولة األمن حفظ في یتجسد القومي األمن جوهر إن ؛ یرى الباحث فإن سبق ما لكل واستناداً 

 الشروط من مجموعة یستوجب وهو والخارجیة ةالداخلی التهدیدات تأثیر ظروف في والمجتمع

 بصورة األمن ویتجسد ، الدولیة العالقات منظومة في الدولة وجود لضمان واألولویات واإلمكانیات

 تحقیق على العمل وكذلك ، علیها والقضاء الطارئة الخارجیة التهدیدات تحیید على بالقدرة رئیسیة

 المصالح وهذه ، القومي األمن لمحتوى كجوهر لحیویةا المصالح على والحفاظ القومیة المصالح

  . والدولة والمجتمع المواطن تطور تأمین وجودها یضمن التي االحتیاجات مجمل هي
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  المطلب الثاني  

  األمن القومي في دول النظام اإلقلیمي العربي

صة بها،  تعاني دول النظام اإلقلیمي العربي من تدهور متزاید في بیئة األمن القومي الخا

نتیجة لحالة االنقسام والفرقة التي تمزق أوصال دول هذا النظام بین مصالح قطریة متنافرة ، 

واختراقات خارجیة تضرب أمن الدول العربیة في القلب ، وتدفعها نحو حالة من التبعیة األمنیة 

امل التشابه للخارج ، بعیدًا عن التكاتف الذي یفرضه واقع االنتماء إلقلیم توافرت له من عو 

ومقاومات التماثل ما لم یتوافر لغیره من األقالیم األخرى التي حققت مستویات عالیة من التعاون 

األمني، رغم حداثة نشأتها ، مقارنة بالنظام العربي ، ولكنها المصالح القطریة الضیقة التي دفعت 

جهة شعوبها ومواطنیها ، نحو االنكفاء الداخلي، والتركیز على حمایة تلك النظم ، حتى في موا

وأشقائها الدول العربیة األخرى ، دون أن تكرس انكفاءها هذا لتحقیق تنمیة حقیقیة تكافىء تطلعاتها 

السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي یرتفع سقفها یومًا بعد آخر ، األمر الذي دفع بالشعوب 

یعبر إلى الجسد العربي في مصر والیمن العربیة إلى االنتفاض في ربیع ثوري انطلق من تونس ، ل

ولیبیا وسوریا ، ویظهر على استحیاء في شكل احتجاجات في السودان والعراق وبعض دول الخلیج 

العربي ، ورغم ما قیل عن حقیقة الدوافع التي كانت وراء هذه الثورات إال أنها كشفت النقاب عن 

یات تتعلق بإشكالیات متعددة تتعلق بعالقة أن معظم الدول العربیة تواجه بدرجات متفاوتة تحد

  ) . 95:  2013عبد الواحد ، (النظم السیاسیة القائمة وشعوبها 

 وسلباً  تؤثر بدأت إضافیة تحدیات أوجد جدید عربي واقعلقد كشفت هذه األوضاع عن 

  :  ) 104:  2011أبي صعب ،(  خالل من وذلك القومي أمنه على
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 طریق إلى وصل الذي التسویة مسار ومع الفلسطینیة القضیة مع المختلف التعاطي .1

 .مسدود

 على تقوم جدیدة معادلة وفق ، وتركیا إیران ، المنطقة في اإلقلیمیة القوى مع التعاطي .2

 .العداء ولیس التكاملي االستراتیجي التعاون

 تقهقر بدء مع العربي اإلقلیمي النظام یشهده التي القوة فراغ حالة مع الجدي التعامل .3

 .  النظام هذا على األمریكي السیطرة مشروع

 ، أحیاناً  الشعبیة بل ، الرسمیة العربیة المواقف في وتنافراً  تناقضاً  الثوریة الموجة أفرزت لذلك

 الذي األمر ، شكل بأي یتدخل ال ومحاید ، ومستنكر رافض إلى وداعم مؤید بین ما نتائجها تجاه

 لما انتظاراً  العربي القومي األمن منظومة تشهده الذي راجعالت من مزید إلى القریب الوقت في أدى

 األذهان في یثیر ما وهو ، العربي العالم اتساع على السیاسي التغییر وحصیلة تطورات عنه تسفر

 بلورة إمكانیة في یسهم قد مما ، مضى فیما العربیة الشعوب تقدمتها التي التي القومي المد مرحلة

 تعریف إعادة اقتضت قد الثوریة الموجة فإن ثم ومن ، العربي قوميال لألمن جدیدة منظومة

 التي الوطنیة ومصالحها ، العربي اإلقلیمي النظام في دولة لكل القومي األمن وعناصر مفردات

 التحدیات من جدیدة عناصر أمام العربـي القومـي األمن أصبح مثلما ، شعوبها مصالـح من تنطلق

 أجل من األمن، ذلك دعائـم لتقویة الساعیة النظام دول بین وعالقات اتتوازن من یسـود ما جراء

 المتربصة والدولیة ، واإلقلیمیة الداخلیة، والتهدیدات األخطار لدرء بینها فیما اإلیجابي التعاون

  ) .  95:  2013 الواحد، عبد(  العربي التكامل لمشروعـات

 القومي األمن لبیئة الداخلیة التحدیات أحد لعربيا اإلقلیمي النظام دول في األقلیات وجود ویعد

 هذا دول األطراف مترامیة عظیمة مساحة وجود ظل في طبیعیاً  أمراً  هو الوجود هذا أن رغم ،
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 خارج أخرى مناطق من وافدة هجرات إلى األرض من البقعة هذه تعرض إلى إضافة ، النظام

 نحو واتجاهها العربیة المجتمعات تطور في نیكم المثیر األمر لكن ، الطویل تاریخه عبر حدوده

 في وحقوقها بمطالبها تجاهر أن إلى األقلیات لهذه سمح بما والدیمقراطیة الحریة من مزید

 عناصر في كبیرة فجوة أوجد الذي األمر ، ودینیاً  وثقافیاً  وعرقیاً  لغویاً  المستقل بوجودها االعتراف

 قومیة دول إنشاء أجل من اإلقلیات هذه بعض اتتطلع تنامي جراء ، العربي القومي األمن

 وفقاً  ، فیها تتواجد التي الدول ضد ضغط كورقة واستخدامها التطلعات بهذه التهدید أو ، مستقلة

 عن فضالً  ، اإلقلیات لهذه الممنوحة االمتیازات ونوع القائمة الحكومات مع العالقة لتطورات

 تستخدمات ما كثیراً  والتي المنطقة في اإلقلیمیة الدول مع القومیة واالمتدادات الخارجیة العالقات

  ) .  72:  2012 ، المغازي(  الثنائیة العالقات في ضغط كورقة

 بعد العربي اإلقلیمي النظام فـي القومیة الدول تفكیك مخاطر العربـي الواقع تلمس فقد لذلك

 من ذلك یسببه قد وما ، لیبیا شـرق برقة محافظة في اتحادي فیدرالي إقلیم تأسیس عن اإلعالن

 تأتي الدعوة هذه وأن خاصة ، بالمثل للمطالبة المناطق من مزید تحریك خالل من البالد تفكیك

 الغزو بعد بالعراق مروراً  الصومال في بدءاً  العربیة الدول بعض بتفكیك یهدد انقسام مناخ ظل في

 التي الیمن جنوب في النفصالیةا األصوات بعض تنامي إلى وصوالً  عزة وقطاع ، األمریكي

  ).   304:  2012 ، مسعـد(  شماله عـن رسمیاً  السودان جنوب انفصال حفزها

وفي ظل هذه األجواء التي غطتها الغیوم الكثیفة والتي تحیط  ببیئة  األمن القومي العربي 

إلسرائیل لتنطق غدت إریتریا بفعل عالقاتها التحالفیة مع إسرائیل أكبر قاعدة للوجود العسكري ا

أحمد ، ( بذلك حقائق ومعطیات حجم الوجود العسكري اإلسرائیلي داخل أراضیها  التي من بینها 

  ):  2013تشرین الثاني  16موقع مركز یافا اإللكتروني في 
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مستشار عسكري من مختلف صنوف األسلحة ال یتولو تدریب ) 700- 500(وجود ما بین   . أ

نما قیادة بعض الوحدات المهمة مثل بعض القطع البحریة  القوات اإلریتریة وحسب ، وإ

المنظومات اإللكترونیة ، ووسائل الدفاع الجوي والبحري ، ومحطات الرادار :  التي تشمل

.  

تولي إسرائیل مهمة تطویر القوات اإلریتریة واالرتقاء بها من مستوى المیلیشیات إلى   . ب

سائل القتال ویتمتع بقابلیة على مستوى الجیش النظامي الذى یستوعب أحدث أسالیب وو 

الحركة فى البر والجو والبحر إلنجاز أي مهمات خارج حدود الدولة كالمواجهة مع الیمن 

 .والسودان 

إمداد إریتریا بمنظومات قتالیة متطورة مثل الطائرات ، وقطع البحریة كالزوارق الحاملة . ج

) جریانیل(بحریة من طراز وصواریخ مضادة لألهداف ال) دابورا(و) سفر(للصواریخ 

  . وصواریخ مضادة للدروع 

 وجود في تتفق أنها إال ، العربي اإلقلیمي النظام دول تواجه التي التحدیات في التباین ورغم

 فدول ، العربي القومي لألمن حقیقیاً  تهدیداً  تشكل أصبحت التي الداخلیة التحدیات من عدد

 أن بعد خارجیة تحدیات  من له تتعرض مما أكثر خلیةالدا التحدیات من تعاني  العربي المغرب

 المدى ومتوسط آني كخطر الدول هذه في نفسه وفرض ، إقلیمیة مشكلة واإلرهاب العنف أصبح

ن ،  -% 12( بین ما معدالتها تتراوح التي البطالة مشكلة عن فضالً  ، متفاوتة بنسب كان وإ

 إلى إضافة ، موریتانیا في%) 30( عن وتزید وتونس، والمغرب الجزائر من كل في% ) 14

 تعرض فیما ، والدولیة اإلقلیمیة األطراف جمیع فیها تتداخل التي المغربیة الصحراء مشكلة

 ومقدراته أبناءه دماء من دفعها باهظة وتكالیف جسیمة مالیة خسائر إلى اللیبي الشعب
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 معمر الرئیس نظام ضد الثورة عاندال من الممتدة الفترة خالل ، االجتماعیة ووحدته االقتصادیة

 وطبیعة شكل حول الوطني التوافق غیاب جراء ، اآلن وحتى)  2011 شباط 17(  في القذافي

 المتعددة واألیدیولوجیة الدینیة التوجهات ذات المسلحة المجامیع به استشرت الذي السیاسي النظام

 فصول إحدى إلیه انتهت ما نعهاتم لم التي الداخلیة التحدیات من یعاني فأنه السودان أما ،

 فصول باقي زال وما ، مستقلة كدولة وظهوره السودان جنوب فصل بعد الخارجي العامل

 لمستوى وانخفاض بطالة من التقلیدیة التحدیات إلى إضافة دارفور، في وخاصة مفتوح التحدیات

 نفس وعلى مالالصو  وفي .الخدمات مستوى في تردى من عنه یترتب وما ، االقتصادي الدخل

 الحدود ومشكالت المستمر، األثیوبي التحدي في تتمثل التي الخارجیة التحدیات تشابك من القدر

 ونشوب)  1991 الثاني كانون(  منذ الدولة انهیار إلى أدت طاحنة داخلیة تحدیات هناك ،

 األعوام في ت،الجنسیا متعددة قوات بواسطة ، المتحدة األمم تدخل إلى أدى مما ، األهلیة الحرب

 وحدة على الحفاظ أجل من تبذل واألفریقیة العربیة المساعي تزال وال ،) 1994 – 1992( من

 منها یعاني التي الصراع بؤر إحدى تشكل الصومال زالت وما واستقالله، شعبه وسالمة الصومال

حدى العربي اإلقلیمي النظام  2012 ، ازيالمغ(  العربي القومي األمن نظام في الضعف نقاط وإ

 :47  (.  

) 2011 ینایر 25( بثورة سمي ما تبعات في تمثلت داخلیة تحدیات من تعاني  فهي مصر أما

 انتظام في األحداث تطورات عنه تكشفت ، السیاسي المشهد في اضطراب عنها نتج وما

 ، األخوان تنظیم حكم وأسلوب نمط مع القطیعة تعلن الفتة تحت المعارضة الشعبیة المظاهرات

 نحو تمیل المصریة الساحة على التطورات وباتت ،)  2013یونیو 30(  ثورة انتج الذي األمر

 ، رفعت(  مصر في الدیمقراطیة للتجربة القاسي واالجتماعي واإلعالمي السیاسي التقییم اعطاء
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لى) .  2013:  2013  على إسرائیل وجود في المتمثلة الخارجیة التحدیات هناك ذلك جانب وإ

 القریب المستقبل في وربما النیل، حوض في القومي أمنها وتهدید الشرقیة الشمالیة مصر ودحد

 أمن على بظالله یلقى بالسودان یحدث ما كل ألن ، السودان جنوب دولة من التحدیات تأتي

  .)  70:  2012 ، المغازي(  مباشر بشكل القومي مصر

 نمط في تغیراً  تشهد التي المرحلة ههذ في جدیدة داخلیة تحدیات بروز من مخاوف وثمة

 النظام یحل أن في التحدیات هذه تتمثل ، العربي اإلقلیمي النظام داخل والتحالفات التفاعالت

 تغییر في اآلن حتى نجحت التي العربیة فالثورات ، السیاسي اإلسالم أفكار علیه تهیمن الذي

 أمام واسعاً  الباب فتحت قد ، بعد تنجح لم التي تلك وكذلك ، ولیبیا ومصر تونس في الحكم نظم

 العربي الوطن في إسالمي ربیع عن بالحدیث یغري قد الذي األمر ، السیاسي اإلسالم صعود

 العربیة، المرجعیة حساب على سیاسي إسالم لمرجعیة یؤسس قد هذا وأن ، عربیاً  ربیعاً  ولیس

 غیر إسالمیة دول انضمام خالل من العربي اإلقلیمي النظام حدود في تغییر إلى یؤدي قد وهذا

 ، مسعد(  الجدید النظام هذا داخل التفاعالت طبیعة في تغییر من ذلك یتبعه وما ، إلیه عربیة

2013  :227   . (  

 منذ العربي اإلقلیمي النظام لها تعرض التي الداخلیة التحدیات موجات إن ؛ الباحث یرى

مْ  وبدیهیات حقائق وكأنها معها تعاملال جرى قد ، العشرین القرن خمسینیات منتصف َسّل  وقوعها مُ

 في اإلقلیم شهدها قد تحوالت تسمیتها للبعض یحلو التي التحدیات من األخیرة الموجة لكن ،

 من جدیدة لموجة یتعرض قد العربي اإلقلیمي النظام أن ویبدو ، العربي الربیع ثورات مرحلة

رهاصاتها شواهدها لها التي التحدیات  ، أخیراً  تفجرت التي اإلقلیمیة التطورات جملة من منبثقةال وإ

 من تبعها وما ،)  2013 یونیو 30(  في المصریة الشعبیة الثورة مقدمتها في كان والتي
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 إلى أدى ، جدیداً  منعطفاً  دخلت التي السوریة األزمة تطورات وكذلك ، متباینة ومواقف تفاعالت

 زیادة في أسهم الذي األمر ، الشرقیة دمشق غوطة في میائیةالكی األسلحة استخدام وتیرتها تسارع

 ألمحت التي اإلیراني النووي البرنامج أزمة تطورات عن فضالً  ، والدولیة اإلقلیمیة التفاعالت حدة

 تحبذ لم التي العربي اإلقلیمي النظام دول من عدد مع األمریكیة العالقات في فجوة وجود إلى

 بأمس كانت دواء جرعة إیران منحت التي ، األزمة هذه بشأن اإلیراني – الغربي االتفاق توقیع

لى ، العربیة الدول من األقرب لجیرانها بجدیة والنظر التعافي أجل من إلیها الحاجة  كل جانب وإ

 اإلسرائیلي – العربي الصراع مجرى في المتعثرة السالم مسیرة في الجدیدة المعطیات تبرز ذلك

 الخارجیة وزیر یقوده الطریق بهذا السیر یعیق الذي الجلید إذابة في مریكياأل الدور تنامي بعد

 جمة باحتماالت ینبىء الذي األفق في یلوح كثیر وغیره ذلك كل ، كیري جون السیناتور األمریكي

 القومي األمن تحدیات من تعد والتي العربي اإلقلیمي النظام في القرار صناع بال عن غائبة غیر

 من القادمة التحدیات جملة مع الحقیقیة المواجهة مراحل إلى یرتق لم الذي النظام هذا دول في

 .  واألفریقیة اآلسیویة الجوار دول
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  الثاني المبحث

    العربي القومي األمن بیئة تحدیات

یثیر مفهوم األمن القومي في دول النظام اإلقلیمي العربي العدید من التساؤالت التي تدور 

د یرتبط بالدول القومیة ذات النظام السیاسي الواحد والسیادة التامة حول إمكانی ة تحقیقه كمفهوم مجرّ

ل في  غیر المجزأة، ویتحدد مفهوم األمن القومي العربي من خالل عدد من  المسارات التي تتمّث

، من لحظة قیام الرئیس المصر  ي قومیة األمن العربي الذي بدأ یأخذ منحى مختلف عما كان سائدًا

األسبق محمد أنور السادات في نهایة السبعینات من القرن العشرین بقیادة مسیرة السالم التي لم یتم 

، مما أدى الستمرار الصراع مع إسرائیل واستمرار احتالل األراضي العربیة  اإلجماع علیها عربیًا

لتباس واالنقسام بما فیها فلسطین والجزر اإلماراتیة الثالثة ، والدخول عربیًا في حالة من اال

  .واالختالف 

ض في هذه المرحلة للكثیر من  ومما ال شك فیه فإّن بیئة األمن القومي العربي تتعرّ

رات في المفاهیم والبنى الفكریة لهذا األمن، خاصة في بعد اندالع  التحدیات النابعة من المتغیّ

اءة حالة األمن القومي الثورات العربیة ، األمر الذي یتطلب وضع مسارات جدیدة من أجل قر 

  . العربي 

من خالل یتناول المبحث الثاني  تحدیات األمن القومي في دول النظام اإلقلیمي العربي 

  : المطالب الثالثة اآلتیة 

  . تحدیات دول الجوار اآلسیویة لبیئة األمن القومي العربي: المطلب األول 

  . ة األمن القومي العربيتحدیات دول الجوار األفریقیة لبیئ: المطلب الثاني 
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  المطلب األول 
  تحدیات دول الجوار اآلسیویة لبیئة األمن القومي العربي

 العربي القومي األمن بیئة في ظاهرة آثارها تركت جسیمة تغیرات العربي اإلقلیمي النظام واجه

 جراء باردةال الحرب وانتهاء ،)  1991(  عام الثانیة الخلیج حرب منذ عنیفة لهزات تعرضت التي

 األهواء ممزق یبدو العربي اإلقلیمي النظام جعلت اآلثار هذه ، السابق السوفیتي االتحاد انهیار

 النظام هذا في ونفسیة عسكریة هزیمة التغیرات تلك أوقعت إذ ، ماحدث حول واآلراء واالتجاهات

 أن بعد  تصرف،ال في العربي القرار على هیمنتها فرض  األمریكیة المتحدة للوالیات سمحت

 لعب ساحة برمته العالم وأصبح ، ترید ما لتحقیق المتحدة األمم وشرعة الدولي القانون استغلت

◌ً  مركزاً  باعتبارها العربیة المنطقة على التركیز مع لها مفتوحة  فرض مع وتطلعاتها لمصالحها مهماِ

  وصفه الذي األمریكي يالرأسمال النظام قاعدة على باالستناد العالم على األمریكي النموذج

لى ، التاریخ نهایة یشكل بأنه)  فوكویاما فرانسیس(  وأضعاف تهمیش خطر برز ذلك جانب وإ

 ظل في المستقبل لمالمح هادئة صورة رسم األمریكیة المتحدة للوالیات أتاح الذي القومیة الثوابت

 فـي أساسیاً  دوراً  تلعب باتت عدیدة تحدیات وشعوبها، العربیة المنطقة على فرضت إقلیمیة ترتیبات

  ) . 126  ، 2001 ، السعدون(  ومستقبلها األمة حاضر

 الخارجیة التحدیات لتكمل العربي القومي األمن لبیئة اآلسیویة الجوار دول تحدیات وتأتي

 الدول من عدد في المنتشرة القواعد في سواء العربیة المنطقة في اإلمریكیة القوات تواجد من النابعة

 العربي الخلیج في المنتشرة القوات عن فضالً  ، الجوار دول في المتواجدة القوات تلك أو ، عربیةال

 النظام دول في القومي األمن بیئة فإن وعلیه األحمر، والبحر ، المتوسط األبیض والبحر ،

  :  اآلتیة اآلسیویة الجوار دول لتحدیات تعرضت قد العربي اإلقلیمي
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 االمـــام بقیـــادة إیـــران فـــي االســـالمیة الثـــورة نجـــاح منـــذ: اإلیرانـــي لیمـــياإلق المشـــروع تحـــدیات  .1

 نفسـها لتقـدیم تسـعى فهـي العربیـة المنطقـة لدول مستمراً  تحدیاً  تشكل وهي) 1979( عام الخمیني

 والتاریخیـة والثقافیـة واالقتصادیة والسیاسیة اإلستراتیجیة االعتبارات رغم  معاصرة أسالمیة برؤیة

 أمامهـا تَْضـعَف أن المفتـرض مـن التـي العوامل من وهي العربي، بالعالم إیران تربط التي والدینیة

 أن إال إیــران، مــن طیبــة نیــات تــوفر حــال فــي الجــانبین بــین العالقــات لتطــور المضــادة األســباب

 أن بعــد ، عامــة بصــورة والحــذر بــالتوتر الــراهن الوقــت فــي توصــف اإلیرانیــة – العربیــة العالقــات

 مـــن بشـــيء مســـارها وتطبــع العالقـــات تلـــك علــى بظاللهـــا تلقـــي المحوریــة قضـــایاال بعـــض أخــذت

 تمســــكها إن إذ اإلیرانــــي الســــلوك جــــراء مــــن بــــالقلق الخلــــیج فــــي العربیــــة الــــدول وتُشــــعر التــــوتر،

 –العربــي التقــارب ســبیل فــي عقبــة یشــكل العربیــة اإلمــارات لدولــة العائــدة الــثالث الجــزر بــاحتالل

 القـوة بموجبـه تصـبح إقلیمي دور ألداء خاللها من تسعى التي طموحاتها ىإل باإلضافة اإلیراني،

 فـــي رئیســـي دور  لهـــا فیكـــون ، األوســـط الشـــرق فـــي المـــؤثرة والقـــوة العربـــي الخلـــیج فـــي المهیمنـــة

 خـالل مـن النـووي السـالح علـى الحصـول سـعیها جانب إلى ، المنطقة في هیكلیة بنیة أي إرساء

 عـن فضـالً  ، العربیـة للدول المجاورة اإلیرانیة المدن من عدد في شآتهمن تتوزع نووي برنامج بناء

 تحقیــق علــى التطبیــع هــذا یســاعدها مــا بقــدر ، العــرب جیرانهــا مــع عالقاتهــا بتطبیــع إیــران رغبــة

 فــي الغــرب نفــوذ مزاحمــة فــي االســتراتیجي تفكیرهــا عــن فضــالً  ، العربیــة المنطقــة علــى هیمنتهــا

  ) .  63 – 56:  2011 ، الزهیري(  األمریكـي ذالنفـو  وخصوصاً  ، المنطقة

 أو مذهبیاً  إیران مع تتحالف عربیة أدوات على األمني بعده في اإلیراني المشروع استند وقد

 جزءاً  جندت كما ، المنطقة في السیاسیة التطورات واعتبارات المصلحة مقتضیات بسبب أو فكریاً 

 أو إعالمیة أو سیاسیة أو أمنیة بمهام للقیام الثورة سحر  من وتحدیداً  األمنیة قواتها من رئیسیاً 
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 اهللا حزب مثل أحزاب هیئـة على تكون قد التي المحلیة األدوات أن إال المنطقة بلدان في اقتصادیة

 أو معارضة قوى أو ، العراق في الشیعیة األحزاب وبعض الیمن في الحوثیة والحركة اللبناني

 جمعیات أو وكتاب مفكرین أو إعالم وسائل أو ، البحرین في قالوفا جمعیة مثل سریـة تنظیمات

 اإلستراتیجیة في األمني البعد فإن لذلك ، األكبر بالمهمات تقوم التي هي شركات حتى أو خیریة

 مزاعم من ستار خلف یتقدم وهو ، اآلثار من كثیراً  وراءه یترك ال بأنه یتمیز كان اإلیرانیة اإلقلیمیة

 أعمال وأیضاً  ، المذهب اعتناق وحریة الفكري والسجال المقاومة وعملیات الداخلي والحراك التغییر

 قبل من األدوات هذه كل استخدام بالضرورة یكن ولم ، اإلعالم وحریة المالیة والمساعدات اإلغاثة

 مالي دعم على األمر یقتصر كان بل ، األوسط الشرق منطقة في أجندتها لتفیذ إیرانیة دوائر

عالميو  سیاسي  الدول في الشعبیة القطاعات بین إیران حلفاء دائرة توسیع إلى بعد فیما یقود إ

  ) .  355:  2012 ، مكي(  المستهدفة

 األزمات من العدید إثارة في المباشر وغیر المباشر اإلیراني الدور بوضوح برزت ثم

 بین الخالفیة األمنیة االقضای عدد وازداد ، بالمنطقة عدیدة دول في االستقرار وعدم والصراعات

 تجاه إیرانیة وتهدیدات مخاطر هناك وأضحت ، آخر جانب من اإلقلیمي واألمن جانب من إیران

  ) : 103:  1997 ، فتحي(  وكاآلتي ، القریب أو المنظور المدى على العربي القومي األمن

 یخدم بما يالعرب الخلیج منطقة في أمنیة ترتیبات أي في الفیتو حق نفسها إیران أعطت  . أ

 . فقط األمنیة مصالحها

 تلجأ التي والعنف التطرف حركات خاللها من تدعم متطرفة الیدیولوجیة إیران اعتناق  . ب

 من العدید إقامة خالل من وذلك ، القائمة الحكومات من التخلص أجل من القوة الستخدام

 جنوب نهمدا في نهاوند معسكر ، طهران شرق علي اإلمام معسكر( التدریب معسكرات
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 منطقة في ابیسك ومعسكر ، قم مدینة في ویقع حسین غني فاتح معسكر ، طهران غربي

 ) . قزوین

 العربیة اإلمارت دولة جزر احتاللها تكریس إلى ترمي اجراءات تنفیذ في إیران استمرار  . ج

 فرض سیاسة اتباع في امعاناً ) موسى وأبو ، الصغرى وطنب ، الكبرى طنب( المتحدة

 . المنطقة في االستمرار على اصراراً  یشكل مما بالقوة عالواق األمر

 یهدد مما العربیة الدول بعض في المنتشرین الشیعة باستغالل عنف عملیات بتنفیذ القیام  . د

 الیمنیة الجمهوریة شهدتها التي االحداث:  ذلك ومثال ، الدول هذه في واألمن االستقرار

 ، الكویت وفي ، البحرین في تجري التي تالنشاطا عن فضالً  ، الحوثیة الحركة ید على

 .  السعودیة من الشرقیة المنطقة وفي

 . هرمز مضیق باغالق المستمر إیران تهدید. هـ

وسرعان ما بلورت إیران رؤیتها إزاء ثورات الربیع العربي لیتم البناء علیها ، ال سیما أن 

ءم مع التوجهات السیاسیة مشروعها تجاه المنطقة قائم ، وقد جاءت هذه التحوالت لتتال

الخارجیة الخاصة بها بما یخدم إستراتیجیتها الكبرى في الشرق األوسط ، والتي من أبرز 

مالمحها مهاجمة الفكرة القومیة التي أخذت تعاني من تراجعات جراء ظهور تیارات فكریة 

للة ذلك بما وسیاسیة مضادة لها ، خاصة بعد احتالل العراق ، لتعلن عن موت هذه الفكرة مع

ترى أنه فشل النظم الحاكمة التي بنت اإلیدیولوجیة القومیة ، سواء كان هذا الفكر مجرد ردة 

فعل تعبر عن الیأس بفعل صدمة احتالل العراق ، أو أنها كانت مخططًا لها ومدفوعة من قوى 

یراني بل معینة ، وهذا ما حقق إلیران فرصة مهمة إلقناع المواطن العربي بقبول الوجود اإل
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حتى الزعامة اإلیرانیة ، بوصفها قیادة إسالمیة وشرق أوسطیة ، ال سیما بعد أن جرى تقدیمها 

على أنها آخر قالع مقاومة إسرائیل وأمریكا ، مما عزز من فرصة إیران في هذا االتجاه غیاب 

وبة الذي الزعامة العربیة التي تمتلك كاریزما تقنع المواطن العربي بالبقاء في محتوى العر 

مكي ، ( تعرض لهجوم شدید غیر مسبوق منذ انطالق الفكرة القومیة العربیة قبل أكثر من قرن 

2012  :352 . (  

 الشـــرق منطقـــة تجـــاه التركیـــة الخارجیـــة السیاســـة أثـــارت:  التركـــي اإلســـتراتیجي العمـــق تحـــدیات .2

 للشـــؤون المتـــابعین قبـــل مـــن ، االنتبـــاه مـــن كثیـــراً  خصوصـــاً  العربیـــة والمنطقـــة عمومـــاً   األوســـط

 النشــاط درجـة علــى كبیـر تــأثیر لهـا كــان عمیـق، تحــول بمرحلـة السیاســة هـذه دخلــت فقـد الدولیـة،

ْت  فقـد ، الدولیـة للمصـالح الحیویـة بالغـة المنطقـة هـذه فـي ونوعیتـه التركي ـَل  التركیـة الحكومـة فَضَّ

 علـــى تعاقبــت التـــي الســابقة التركیـــة الحكومــات سیاســات تجـــاوز) أردوغــان طیـــب رجــب( برئاســة

 بظـروف الخاصـة اإلقلیمیـة الشـؤون عـن االبتعاد تفضل كانت التي التسعینیات عقد خالل الحكم

 التـي اإلسـرائیلیة – الفلسـطینیة السـالم عملیـة تطـورات:  أبرزهـا مـن التـي التقلیدیة األوسط الشرق

 شـؤون فـي حـداثاأل مجمـل علـى التـأثیر فـي األمریكـي والتفـرد ،)1991( عـام مدریـد فـي انطلقت

 الخلــیج حــرب وتـداعیات ، الســوفیتي االتحــاد بزعامـة الشــرقي المعســكر زوال بعـد األوســط الشـرق

 بوصـفه العـراق إبعـاد جـراء المنطقـة دول بـین القـوة میـزان تغییـر إلـى أدت التي)  1991(  الثانیة

  ) . 204:  2001 ، كرامر(  إقلیمیة قوة

 وكــذلك ، فیــه تنشــط أن یجــب الــذي الحیــوي لمجــالا حــول شــاملة رؤیــة تمتلــك تركیــا وباتــت

 كبیـراً  دوراً  الحـالي الخارجیـة لـوزیر وكان المستقبل، في دولیة بل كبرى إقلیمیة قوة لبناء اقتراب أفضل

 األســــلوب عاكســــاً  التركیــــة، للدولــــة الخــــارجي وللــــدور وللعــــالم للــــذات التركــــي المنظــــور تشــــكیل فــــي
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ن ، اإلسـالمي العـالم داخـل النـادرة المـرات إحدى في یةالخارج السیاسة صیاغة في األكادیمي  تلـك وإ

 مدروسـة خارجیـة سیاسـة أفرزت والسیاسي األكادیمي بین أو والتطبیق النظریة بین التالزم من الحالة

 كثیــراً  ثنائیـات عــدة بـین المصــالحة تركیـا اســتطاعت اإلسـتراتیجي العمــق نظریـة خــالل فمـن ومتطـورة؛

 العثمــاني المیــراث عــن بالحــدیث ، وحاضــرها ماضــیها:  مثــل العربــي الواقــع فــي اســتقطاباً  خلقــت مــا

 المجـــال مـــد خـــالل مـــن ، والجغرافیـــا التـــاریخ بـــین المعاصـــرة، التركیـــة بالدولـــة وربطـــه إیجـــابي بشـــكل

 ،بالعمـل والعثمانیـة الكمالیـة بـین والغـرب، الشـمال إلى باإلضافة والشرق، الجنوب إلى التركي الحیوي

ـــــرام علـــــى ـــــة األمـــــن احت ـــــین معـــــا، والحری ـــــافي السیاســـــي باســـــتخدام ، والصـــــلدة الناعمـــــة القـــــوة ب  والثق

 ، 2009 ، الفتــاح عبــد(  وحاضــراً  قویــاً  ولكــن أخیــراً  خیــاراً  العســكري یظــل حتــى بمهــارة واالقتصــادي

56. ( 

 الــذي والتنمیــة العدالــة حــزب حكومــة عهــد فــي التركــي الــدور تحــول فــإن ؛ فیــه شــك ال وممــا

 التــوازن حالــة فــي حـدثت التــي التغیــرات أبــرز مـن كــان ،) 2002( عــام تركیــا فـي الحكــم لیــدمقا اسـتلم

 تمــر التــي األحــداث مــع وتعاملهــا ، إســتراتیجیتها فــي وقویــاً  بــارزاً  تحــوالً  تركیــا شــهدت فقــد اإلقلیمــي،

، لتركیـا الجغرافـي الجـوار بدول  قـةالمتعل األحـداث تلـك خـاص، بشـكل األوسـط الشـرق ومنطقـة عمومـًا

 -2008( عــامي أواخــر غـزة علــى اإلسـرائیلي العــدوان تكــرار ضـوء فــي اإلسـرائیلي –العربــي بالصـراع

) 2011( عــام مطلــع مــع العربــي اإلقلیمــي النظــام شــهدها التــي السیاســیة التحــوالت تلــك أو ،)2012

سقاط العربیة الشعبیة الثورات عقب  سلسـلة هأحدثتـ ومـا ، العربیـة الـدول مـن عـدد فـي الحكـم أنظمـة وإ

 التــي التركیــة الخارجیــة للسیاســة جدیــدة رؤیـــة صــیاغة ظــل فـــي ، العــالم مســتوى علــى التحــوالت مــن

ــــى واضــــحة باتــــت ـــــة الجهــــود فــــي ســــیما ال الواقـــــع أرض عل ـــــة التركی ــــدول قضــــایا بمعالجــــة المتعلق  ال
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 األزمـــة تجـــاه داً وتحدیــ العربـــي بالشــأن الفجــــة التركیـــة بالتــدخالت المـــراقبین یســمیها كمـــا أو المجــاورة،

  ) .  7:  2012 ، آراس(  العراق شمال فـي أو السوریة

 التــــي الجدیـــدة توجهاتهــــا تنفیـــذ أجـــل مــــن التركیـــة الخارجیــــة السیاســـة فـــي الكبیــــر التحـــول ویـــأتي

 أبرزهـــا مــــن ، األهـــداف مــــن عـــدد لتحقیـــق منهــا محاولـــة فـــي والتنمیـــة العدالــة حـــزب برنـــامج صــاغها

  ) :  148:  2001 ، السعدون(

 ســیطرتها اســتمرار مــن بــالرغم التــاریخي العــرب صــدیق أنهــا علــى نفســها تقــدیم تركیــا تحــاول  . أ

 فرنسـا مـع دبرتهـا مـؤامرة خـالل مـن) 1939( عـام سـوریا عـن وسـلخه االسـكندرونة لواء على

.  

 الثانیــة الخلــیج حــرب فــي أال العــرب جیرانهــا مــع مســلح نــزاع فــي تــدخل لــم أنهــا مــن بــالرغم  . ب

 اللوجســـتیة الخـــدمات وقـــدمت العـــراق علـــى العـــدوان فـــي العســـكریة قطعاتهـــا اشـــتركت حیـــث

  . التحالف لقوات

 اختراقـــاً  ذلـــك شـــكل حیـــث) 1996( عـــام اإلســـرائیلي العـــدو مـــع اســـتراتیجي لتحـــالف عقـــدها  .ج

  . الجوار دول مع العربیة األمنیة للمنظومة صهیونیاً 

 األوســط الشــرق فكــرة علــى تســتند لهــا نیــةاألم الترتیبــات أن علــى السیاســیة رؤیتهــا فــي تعتمــد  .د

  . األمریكیة المتحدة الوالیات وكذلك إسرائیل مع تتفق بهذا وهي العربي الوطن ولیس

 بأنابیـب أسـمته مـا واقتراحهـا والفـرات دجلـة نهـري بمیـاه یتعلـق فیما واالبتزاز الضغوط تمارس  .هـ

  . العربیة األولیة دوالموا بالنفط تتوازى سلعة المیاه بجعل المتعلقة السالم

  .المنطقة في مشتركة أمن صیغة أیجاد في للمشاركة كبیرة طموحات لدیها  . و
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 المـــداخل تطویـــق فـــي األمریكیـــة اإلســـتراتیجیة تنفیـــذ فـــي إســـرائیل مـــع بالتعـــاون تركیـــا تشـــترك. ز

  .  المنطقة في األمریكي والتسلط الهیمنة ونهج یتالءم وبما العربي للوطن الخارجیة

 العربیـة األراضـي فـي اإلسـرائیلي الكیـان انشـاء عملیـة جـاءت:  اإلسرائیلیة اإلستراتیجیة تتحدیا .3

 التـي األخـرى األولویـات كافـة علـى األمـن تـوفیر مهمـة لتقـدیم الكیان هذا قادة لتدفع ، الفلسطینیة

 عبـر الفعلـي وجودهـا عـن والـدفاع األمـن إسـرائیل فأولـت ، لـدیهم القصـوى باألهمیـة تحظى كانت

 ، الدولــة قیــام قبــل اإلســرائیلیة النخــب مــن مجموعــة یــد فــي تركــز الــذي األمــن لسیاســة التخطــیط

 السـیطرة فـي والمتمثلـة األهـداف تحدیـد مرحلـة مـن العمـل اسـتراتیجیة برسم قاموا الذین هم وهؤالء

 الهجـــرة وتــأمین العربیــة الثــورة حركــات وضـــرب فیهــا االســتراتیجیة والمراكــز فلســطین أرض علــى

 مــن مرحلــة كـل فــي إنجـازه المــراد للعمـل التكتیــك شـكل تقریــر ثـم ومــن ، المشـروعة غیــر هودیـةالی

 للمؤسســـة متقـــدم مركـــز إعطـــاء فیـــه بـــرز الـــذي األمـــر ، الضـــاربة العســـكریة القـــوة إنشـــاء مراحـــل

 والمؤسســـة اإلســـرائیلي المجتمـــع أفـــراد بـــین االرتبـــاط درجـــة حیـــث مـــن الـــدفاع وجـــیش العســـكریة

  ) .268:1981 ، الكیالني(  إجـازة فترة فـي جیش بمثابة بأسره المجتمع لكون العسكریـة

 أن سبق التي األهداف لتحقیق نظامیة كأداة االسرائیلیة االستراتیجیة وظیفة تحددت ثم

  - :  اآلتي في تتلخص والتي الصهیونیة الحركة وضعتها

 الشتات أرض في شرینالمنت الیهود إقناع وظیفة أصبحت:  الیهودیة الهجرة تنفیذ وظیفة  . أ

 عملیة إطار في تدخل اإلسرائیلي للكیان أساسیة مهمة الفلسطینیة األراضي إلى وجلبهم

 على تعمل التي الصهیونیة الحركة قبل من المیعاد أرض علیه یطلق فیما هؤالء تجمیع

 ودالیه أمام الهجرة باب إسرائیل فتحت لهذا ، الیهودیة األمة یسمى ما في مثالیتها تحقیق
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 وقانـون العودة قانون مثل الالزمة التشریعات بإصدار لذلك هیأت أن بعد مصراعیه على

 .)  149:  1977 ، شوفاني(  الجنسیـة

ل:  العربیة األراضي في التوسع وظیفة  . ب ّث  اإلسرائیلیة اإلستراتیجیة في ثابت إتجاه التوسع مَ

 الدولیة المتغیرات إال الوظیفة ذهه تحكم ولم ، العربي القومي األمن بیئة الختراق الموجهة

 تقف لم اإلسرائیلیة فالنشاطات أخرى، جهة من االستیعاب على اإلسرائیلیة والقدرة جهة من

نما التقسیم مشروع رسمها التي الحدود عند  من أخرى أجزاء على لتستولي تعدتها وإ

 فالقیادة ئیلیة،اإلسرا للدولة رسمیة حدود وجود عدم بالتوسع ویرتبط العربیة، األراضي

 الحدود قضیة لتضل الدولة علیها تستقر التي الحدود تلك عن اإلفصاح ترفض اإلسرائیلیة

 الفكـر یطلقها التي والتعبیـرات اإلسرائیلیة، االستراتیجیة في  غموضا الجوانب أكثر من

ن اآلمنـة الحدود مفهـوم على اإلسرائیلي  تؤكـد رآخ  حینا ومتطابقة  حینا متباینـة بدت وإ

 ). 26:  1978 ، حدود بال إسرائیل( التوسعـي االتجاه هذا

 وظائف أهم أحد االستیطان یعد:   المحتلة العربیة األراضي في االستیطان وظیفة. ج

 في العربیة لألراضي استعمارها لطبیعة مالزمة صفة وهو ، االسرائیلیة االستراتیجیة

 قد ألنه األراضي لتلك الفعلي الضم عن تعبیر وهو ، السوریة الجـوالن ومرتفعات فلسطین

ن حتى ظرف أي تحت عنها التنازل إسرائیل تنوي ال التي المناطق في تم  إبرام كان وإ

  ) .  189:  1974 ، الصهیونیة العسكریة(  العربیة الدول مع سالم معاهدة

ندرة الموارد بدأت المنطقة العربیة بدأت تدق ناقوس خطر :  المائیة التهدیدات وظیفة. د

ى جهات غیر عربیة بالتخطیط للتحكم في هذه الموارد المائیة بالقوة،  المائیة، كما تْسعَ

وأحیانًا بالتفاهم المتبادل، وما الصراع العربي اإلسرائیلي إال تعبیر عن صراع من أجل 
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 ،)1967(االستیالء على الماء قبل األرض، ومنذ احتالِل إسرائیل لألراضي العربیة عام 

الجوالن بسوریا، ونهر : وهي تمارس سیاسة االستیالء والسیطرة على المیاه العربیة في

األردن باألردن، ونهر اللیطاني بلبنان، ونهبها للمیاه الجوفیة في الضفة الغربیة وقطاع 

  ) . 34:  2002حمودة ، (  غزة، كما تسعى إلى مد فرع نهر النیِل إلى صحرائها بالنقب

  العشرین، القرن من األخیر العقد في الباردة الحرب انتهاء منذ شهد قد العالم نإ ؛ الباحث یرى

 شكل تغیر في الكبیر األثر لها كان ، واإلقلیمیة الدولیة المستویات على التغیرات من مجموعة

 جمة تحدیات لنمو دافعة عوامل من التغیرات هذه أوجدته ما فضالً  ، عامة الدولي النظام وطبیعة

 القومي األمن واقع على سلباً  انعكست والتي ، خاص بشكل العربي اإلقلیمي النظام لها تعرض

  : أبرزها من كان العربي

 )  . 1990(  عام للكویت العراقي االجتیاح بعد العربي اإلقلیمي النظام انهیار -

 ) . 1991(  عام السابق السوفیتي االتحاد وتفكك الشرقي المعسكر انهیار -

 . الجدید الدولي النظام فرض خالل من العالم على الهیمنة في األمریكي الطموح تنامي -

 ) . 1996(  عام  المتوسطیة - األوربیة الشراكة اتفاقیة توقیع -

 من عدد قبل من  وسیاسي واقتصادي أمني كمفهوم الكبیر األوسط الشرق مفهوم تبني -

لى األمریكیة وخاصة الغربیة اإلستراتیجیة  ) . 2004(  عام لیةاإلسرائی جانبها وإ

 ، اإلسرائیلي -األمریكي التحالف وشملت العسكریة األمنیة التحالفات من مجموعة عقد -

 . السودان جنوب دولة مع واإلسرائیلي ، اإلثیوبي - اإلسرائیلي والتحالف

 .)  2010(  عام نهایة العربي الربیع ثورات اندالع -
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  المطلب الثاني

  بیئة األمن القومي تحدیات دول الجوار األفریقیة ل

 العربي اإلقلیمي النظام لدول السیاسیة القوى وتنامي الموحدة العربیة اإلستراتیجیة لغیاب كان

 التحدیات تنامي في البالغ األثر ، لقوتها استراتیجي عمق صناعة نحو منها كل ومیل ، بسرعة

 أصغر، إقلیمیة وحدات إلى العربي العمق لتقسیم سمح الذي األمر ، العربي القومي األمن لبیئة

 على العربي اإلستراتیجي التعاون غیاب ساعد ، آسیا قارة في الواقعة العربي المشرق منطقة ففي

 هذه في العربیة الدول على الضاغط اإلقلیمي مشروعها لوضع إلیران المناسب المناخ توفیر

 العربیة للمنطقة الشرقي الالشم على الضغط طویلة إهمال فترة بعد تركیا قامت مثلما ، المنطقة

 الدفاعي العمق على الصراع خریطة بتعقید إسرائیل وتقوم لها، استراتیجي عمق لصناعة

 ، ناحیة من التنمیة إمكانات من العربیة المنطقة وتفریغ والصراعات الخالفات بتعمیق واالستراتیجي

 بزیادة لها أمنى عمق وصناعة ، ثانیة ناحیة من المتنامیة للقوى العسكریة اآللة تحطیم ومحاولة

 ومراقبة ، الحرب وقت الجیران أراضى إلى المعارك ساحة ونقل ، السلم وقت الحاجزة شبة المناطق

  .  )160: 1992 مصیلحى، ( أخرى ناحیة من العربي العمق على الصراع

لذا فإن إسرائیل تدرك جیدًا أن دول قارة إفریقیا تشكل إحدى ساحات الصراع العربي 

اإلسرائیلي، وقد عملت من هذا المنطلق على التغلغل في إفریقیا وخلق عالقات مع دولها في 

مختلف المراحل؛ وذلك لما تمثله إفریقیا من عمق استراتیجي وأمني وثقافي وحضاري للوطن 

العربي، ومن أجل هذا سعت إسرائیل جادة بالتعاون مع الوالیات المتحدة األمریكیة وبعض الدول 

وتتركز أهداف السیاسة ، یة على اإلحاطة بالوطن العربي وتطویقه وعزله عن إفریقیاالغرب

اإلسرائیلیة في بناء عالقاتها اإلفریقیة من خالل عدة عناصر رئیسیة تمخضت من طبیعة نشأتها 
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في المنطقة ومحاولتها تقویض أسس ودعائم األمن القومي العربي، وطبیعي أن هذه األهداف تتسم 

الثبات والتغیر، وبالتالي فإن ترتیبها في سلم أولویات صانع القرار اإلسرائیلي قد یتغیر من بقدر من 

ذا ما تم األخذ بعین االعتبار بالحقائق اإلستراتیجیة القائمة على األبعاد . مرحلة إلى أخرى وإ

ساسیة للتغلغل الجیوسیاسیة والجیواقتصادیة التي تمیز القارة اإلفریقیة ألمكن تحدید أهم األهداف األ

، )  2012/  1/  29محمود ، موقع الجزیرة نت اإللكتروني في ( والوجود اإلسرائیلي في إفریقیا 

 :النحو اآلتي   وهي على

 ضد العربیة الدول فرضتها التي العربیة المقاطعة آثار من والتقلیل األمن متطلبات توفیر .1

 الشرعیة إضفاء أجل من یلإلسرائ مساندة مؤیدة أصوات لكسب والسعي ، إسرائیل

 الباردة الحرب مرحلة منذ اإلسرائیلي اإلدراك كان وعلیه. الدولیة الساحة في علیها السیاسیة

 بالمقابل یعني إفریقیا في إلسرائیل دبلوماسیة مكاسب على الحصول في یتمثل وبعدها

 إلى تنظر ائیلإسر  إن إذ ، العربیـة الدول لتأیید محتمـل مصدر أي تحیید أو على القضاء

 Zero sum ( الصفریة النظریة لقواعد وفقاً  العرب وبین بینها منافسة كساحة إفریقیا

game  (  )151:  2001 ، حسن . ( 

 الهندي، والمحیط األحمر البحر في اإلسرائیلیة البحریة اإلستراتیجیة متطلبات تأمین .2

 احتیاجات وتلبیة إفریقیا، من دالیهو  هجرة استمرار مع الیهودیة بالجالیات االتصال وضمان

 . األسلحة وتصدیر الخام والمواد والعمالة التسویق مجاالت في اإلسرائیلي االقتصاد

 وتأمین اإلفریقیة الدول قبل من بها االعتراف بتأمین إلسرائیل الشرعیة على الحصول .3

 لما نظراً  ،  لصالحها األخرى الدولیة المحافل وفي المتحدة األمم في الدول هذه أصوات
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 في خاصة ، المتحدة األمم في تصویتیة مقدرة من اإلفریقیة للدول المرتفع العدد یشكله

 تطرح التي القضایا أبرز من تزال ما والتي اإلسرائیلي -  العربي بالصراع المتعلقة القضایا

 . ) 2012/  1/  29 في اإللكتروني نت الجزیرة موقع ، محمود(  للتصویت

 للسیاسة بالنسبة أساسي هدف بأنه  الهدف هذا ویعد اإلفریقیة والهیمنة السیطرة تحقیق .4

 والتنمیة االقتصادي النمو متطلبات تأمین في أساساً  وتتركز اإلسرائیلي والوجود الخارجیة

 .)  38:  2000 ، ششتاوي(  اإلقلیمي والتوسع العسكري التفوق تحقیق وكذلك اإلقلیمیة

 نموذج دولة أنها على إسرائیل بتقدیم خاصة دینیة لوجیةأیدیو  أهداف تحقیق على العمل .5

 والتنمویة التقنیة المساعدات تقدیم دائماً  اعتمدت إسرائیل أن ذلك یفسر. المختار اهللا لشعب

 2001 ، حسن( معها رسمیة دبلوماسیة عالقات وجود عدم حالة في حتى اإلفریقیة للدول

 :151    .( 

 تسمیته یمكن ما خالل من وذلك إلسرائیل اإلقلیمیة الهیمنة لتحقیق إستراتیجیة قاعدة بناء .6

 باعتباره العربي األمن نظام أطراف من النیل على إسرائیل تعتمد حیث األطراف شد مبدأ

 ) . 233:  1984 ، ربیع(  اإلسرائیلیة اإلستراتیجیة في المستهدف

تیة والسیاسیة واإلستراتیجیة وخاصة فإن التوجهات اإلسرائیلیة وأهدافها األیدیولوجیة والتورالذلك 

فیما یتعلق بأهمیة ومحوریة الصراع العربي اإلسرائیلي في تحدید مسار هذه العالقات وانعكاس ذلك 

، وكان لها في هذا المجال عالقات متمیزة مع عدد من األطراف على األمن القومي العربي

لقومي في دول النظام اإلقلیمي العربي ، األفریقیة التي باتت تشكل تحدیات حقیقیة لبیئة األمن ا

  : ومن أبرز تلك التحدیات 
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   العربي القومي األمن لبیئة األثیوبي التحدي  . أ

 من وذلك األفریقیة الدول من العربیة القومي األمن لبیئة الخارجیة التحدیات أبرز أحد أثیوبیا تشكل

 لبعض واإلیواء والمساعدة جستياللو  الدعم بتقدیم أسهمت ، كونها تهدیدات من تمثله ما خالل

 ذلك إن إذ ، السودان جنوب دولة قیام اعإلن عنه نتج الذي األمر السودان جنوب في المتمردین

 الذي األمر النیل نهر منبع على تسیطر أثیوبیا أن كما ، ووحدته السودان لمسیرة كبیراً  تحدیاً  مثل

 من یمثله ما جراء التحدي هذا برز لذلك ، رومص السودان إلى النهر میاه بتدفق التحكم لها یتیح

 بهدف نهر على كبیرة أروائیة مشاریع بتنفیذ  إسرائیلیة ومساندة بدعم أثیوبیا قیام بعد كبیرة مخاطر

 الوجود ویعد ، مصر في االستصالح مشاریع على یؤثر وبما ، ومصر للسودان مأزق خلق

سرائیل، إثیوبیا ینب العالقة إللصاق آخر عامال إفریقیا في الیهودي  تدعى یهودیة أقلیة توجد إذ وإ

 في إثیوبیا في الرئیسي   مركزهم المهاجر، أو وجهه على الهائم بالعبریة تعني والتي" الفالشا یهود"

 التاسع القرن في اكتشافهم تم حیث أثیوبیا شرق شمال في) غوندار( مدینة في وتحدیداً ) أمهرا( إقلیم

 إسرائیل وبیـت ابراهیم أبناء نفسها على المجموعة هذه وتطلق لعبریة،ا یتكلمون ال ولكنهم عشر

  ) .  76:  ت.  د ، أحمد(

 حتى ،  سابقة فترات إلى ، اإلسرائیلي الكیان مع استراتیجیة بعالقات أثیوبیا ارتباط ویعود

 لقرارات فیذاً تن إسرائیل مع الدبلوماسیة عالقاتها قطعت التى اإلفریقیة الدول أخر كانت أثیوبیا أن

 بعالقات تحتفظ ذلك بعد ظلت وأنها ،)1973( عام تشرین حرب أعقاب في األفریقیة الوحدة منظمة

  :اآلتیة المجاالت التعاون هذا ویشمل  البلدین، بین دبلوماسي تمثیل وجود عدم برغم معها متنوعة
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 فــي العســكریة یباتــهتدر  األثیــوبي الجــیش ضــباط مــن عــدد تلقــى: واألمنــي العســكري التعــاون: أوال

 عــدد إســرائیل أوفــدت كمــا األثیــوبي، الجــیش فــى قیادیــة مراكــز الضــباط هــؤالء وشــغل إســرائیل،

 كمـــا األثیـــوبي، للـــرئیس الخـــاص الحـــرس قــوات  ومنهـــا األثیوبیـــة، القـــوات لتـــدریب الخبـــراء مــن

 یوبیــاأث بتزویــد إســرائیل لقیــام عدیــدة صــحفیة مصــادر وأشــارت الخاصــة للعملیــات فرقــة انشــئوا

 المــدافع مــن تتنــوع أخــرى وأســلحة وبمعــدات الصــنع، األمریكیــة العنقودیــة القنابــل مــن بشــحنات

 وحصــــلت ، الصــــنع اإلســــرائیلیة" كفیــــر" طــــراز مــــن طــــائرة) 15( أثیوبیــــا تزویــــد إلــــى الرشاشــــة

 البحــر مــدخل فــى الواقعــة الجــزر بعــض فــي عســكریة تســهیالت علــى ذلــك مقابــل فــي إســرائیل

 األمنیـــة العالقـــات مـــن كجـــزء المعلومـــات تبـــادل فـــي البلـــدین مخـــابرات عـــاونتت كمـــا ، األحمـــر

  ) . 16:  2004 ، الحریري(  بینهما والعسكریة

، تضـخ كمیـات كبیـرة مـن األسـلحة إلـى أثیوبیـا،  1996وطبقـًا لـذلك فـإن إسـرائیل بـدأت ومنـذ عـام 

 ) :2013شرین الثاني ت 16أحمد ، موقع مركز یافا اإللكتروني في ( ومنها األنواع اآلتیة 

 .المنتجة فى إسرائیل " عرابا " طائرات نقل واستطالع من نوع  )1(

السوفیتیة والتى جرى تحسینها وكانت ) T-24(و) مركفاه(دبابات من طراز  )2(

 ) .1967(إسرائیل قد استولت علیها أثناء حرب 

) جبریائیل(و) باراك(منظومات رادار وصواریخ بحریة، ومنظومات صواریخ  )3(

 .ریخ ومدافع مضادة للطائرات وصوا
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 مـــن األثیوبیـــة الـــوزارات مـــوظفي مـــن كبیـــر عــدد لقـــىت : واالقتصـــادي الفنـــي التعـــاون: ثانیـــا

 خبـراء یوجـد كمـا سـابقة، فتـرات فى إسرائیل في اإلداري تدریبهم والعلیا الوسطى الكوادر

:  1990 ، شــكري( الزراعیــة المشــروعات بعــض إتمــام فــي أثیوبیــا یســاعدون إســرائیلیون

68 ( .  

 الســلطات مــع وثیقــة بعالقــات األرثوذكســیة األثیوبیــة الكنیســة تــرتبط :الدینیــة العالقــات :ثالثــا

 إســـرائیل قامـــت حیـــث) هیالسیالســـي( اإلمبراطـــور عهـــد منـــذ وذلـــك اإلســـرائیلیة الدینیـــة

 إلــى المصــریة القبطیــة الكنیســة ألشــراف آنــذاك الخاضــع الســلطات دیــر مفــاتیح بتســلیم

 مـع التقـى األثیوبیـة الكنیسـة مـن وفـد إسـرائیل زار وقـد ، األثیوبیـة ألرثوذكسیةا الكنیسة

 التعـاون عالقـات تطـویر فـى یأمـل بأنـه المقابلـة عقـب وصـرح اإلسرائیلي األدیان وزیر

  ). 2001 شتاء ، شباط عدد للدراسات الباحث مجلة ، العاصي(  الجانبین بین

 تشـرین 3( فـي إسـرائیل مـع عالقاتهـا إعـادة مـن اأثیوبیـ هـدف كـان :السیاسـي التعاون: رابعا

 والوالیــــات أثیوبیــــا بــــین الوســـیط بــــدور القیــــام علــــى تحفیزهـــا أجــــل مــــن) 1989 الثـــاني

  :)  70: 1990 ، شكري(  هدفین لتحقیق وذلك المتحدة

 وذلـك واألمـریكیین األثیـوبیین المسـئولین بـین واالتصـاالت اللقـاءات عقـد تسهیل )1(

 الـذي السـوفیتي انهیاراالتحـاد بعـد خاصـة الـدولتین بـین العالقـات تحسین بهدف

  .أثیوبیا في متعددة أدواراً  یؤدي كان

 علــى بالحصــول الخاصــة األثیوبیــة للمطالــب الیهودیــة المصــالح جماعــات تأییــد )2(

 فـــي األمریكیـــة المتحـــدة الوالیـــات مســـاندة وعلـــى ، أمریكیـــة اقتصـــادیة معونـــات
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 فــــي التحــــوالت بعــــد وخاصــــة أثیوبیــــا، لمطالــــب الدولیــــة االقتصــــادیة المنظمــــات

 التجـارة نظـام في واالندماج السوق اقتصادیات نحو للتوجه االقتصادیة السیاسة

 . الدولي

أن العالقة التي تربط إسرائیل بأثیوبیا رغم أنها طبیعیة في بعض جوانبها، إال أنها یرى الباحث 

ن تعر  ستراتیجیة من وجهة النظر اإلسرائیلیة ، وإ ض هذه العالقة الثنائیة إلى جدل كبیر حیویة وإ

حول طبیعتها یدور منذ أكثر من نصف قرن ، فهي عالقات تراوحت بین الصعود والهبوط، وتشهد 

اإلسرائیلیین المتتالیة إلى إثیوبیا منح   إال أن زیارات المسؤولین  أجواء من الهدوء والفتور مؤخرًا،

إذ لم یكن االهتمام ، عودةتها  إلى عهدها الطبیعيسمح ب  هذه العالقات زخمًا وأبعادًا جدیدة

اإلسرائیلي بهذا البلد وبقیة الدول في القارة اإلفریقیة نابعًا من العدم، بل أنه جاء نتیجة دوافع 

، إستراتیجیة، واقتصادیة، وسیاسیة وجیوستراتیجیة فضًال عن االهتمام باألقلیات الیهودیة في إفریقیا

ائیلي بهذا البلد قد جاء نتیجة إجماع النخبة صناع القرار اإلسرائیلي على أن كما أن االهتمام اإلسر 

أمنیة فریدة في نوعها؛ إضافة إلى أنها تعد قلعة /أثیوبیا تمتاز بمیزات سیاسیة وجغرافیة وعسكریة

في محیط إسالمي ال زال یموج بالصراعات، واألزمات، ویواجه أنماطًا عدیدة من العنف مما 

  .  فتاح للتغلغل في إفریقیا ویهدد األمن القومي العربيیجعلها الم

 التحقیق صعبة القومیة األماني بین یتراوح العربي القومي األمن مفهوم جعل إلى ذلك أدى وقد

 أقدمت حین 1990 عام أغسطس 2 في وخاصة ، المفهوم هذا وجود عدم أثبتت التي واألحداث ،

 ، العربي القومي األمن نظریة أعمدة احد لینهار أخرى ةعربی دولة باحتالل العربیة الدول إحدى

 عام في العراق على األمریكیة الحرب جاءت ثم الخارج، من تأتى التهدیدات أن افتراض وهو

قلیمي أمني تصور بلورة عن العربیة الدول عجز لتكشف 2003  یوجد ال أنه وتؤكد ،متكامل وإ
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 األمن اسم تحمل نظریة األمر، واقع في قائم هو ما نوأ المنطقة، دول بین یجمع حقیقي أمني نظام

  .یكون أن یجب عما فقط تعبر العربي القومي
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   الخامس الفصل

  القومیة للدول القومي األمن مفهوم في وأثرها العولمة

 للمال، الحدود فیه تنساب Global Century كوني قرن أول والعشرین الحادي القرن یعد

 ، والجریمة واألمن والناس، واألفكار، والقیم، والثقافة، والتقنیات، المعلومات،و  واالستثمار، والتجارة،

 أي في واألحداث القرارات أن إذ ، جدیدة أمنیة وتهدیدات ومخاطر تحدیات الوضع هذا وشكل

 والسیاسات والتنمیة التقدم وفي ، القومیة للدول القومي األمن في تؤثر أن یمكن العالم في مكان

 یتصرفوا أن مكان كل في والمواطنین الحكومات من تتطلب القرن هذا تحدیات وأن ، للدول القومیة

 العولمة، زمن في المجتمعات بین المتابدلة واالعتمادیة االفتراضي الترابط زاد أن بعد كونیة بطریقة

  .  كذلك والحلول كونیة، والتحدیات كونیة، األحداث وأصبحت

 التغیر مع للتعامل مصممة أمنیة مؤسسات العولمة عصر في القومي األمن ویتطلب

رضاء والشفافیة اإلبداع على تركز ، السریع  نشر في عالیة سرعة ذات ومؤسسات ، المجتمع وإ

عالم المعلومات  األمنیة الثقافة من واالستفادة ذاتها تصمیم إعادة على قادرة مؤسسات ، الجمهور وإ

 العمل سمة وأن سیما ال ، السریعة المستجدات مواجهةل وتحصینها المجتمع نظم بناء إعادة في

 ، المعلومات ونشر االتصاالت وسائل توافر مع تتالءم تعد لم المطلقة السریة على القائمة األمني

  . التقلیدین األمن رجال من قلة بید معلوماتي استبداد هناك یعد لم إذ

 المبحثین خالل من القومیة للدول لقوميا األمن مفهوم في وأثرها العولمة الثالث الفصل یتناول

  :  اآلتیین

  . القومیة الدول في وأشكالها العولمة مفهوم:  األول المبحث

  . القومیة للدول القومي األمن في العولمة ظاهرة أثر:  الثاني المبحث
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   األول المبحث

   القومیة الدول في وأشكالها العولمة مفهوم

 القضایا من عدد أفرزتها عالمیة متغیرات العشرین القرن من التسعینیات حقبة شهدت

 زاد الذي األمر ، الداخلیة دورالعوامل من أكبر فیها الخارجیة العوامل دور وكان واإلقلیمیة، المحلیة

 تحوالت الدولي النظام شهد فقد ، عالمیة صبغة ذات أصبحت أن بعد القضایا بتلك االهتمام من

 أدت السیاسي، التاریخ في تزامنها یندر أحداث وقوع في تمثلت الدولیة العالقات مجرى في كبرى

 انتهاء بعد األحادیة القطبیة إلى الثنائیة القطبیة من العالمي النسق هیكل في جذري تحول إلى

لى السابق، السوفییتي االتحاد انهیار أعقاب في الباردة الحرب  مسرح في في جدیدة دول ظهور وإ

ن ماستریخت، اتفاقیتي بتوقیع الوحدة نحو الغربیة أوروبا دول جهتات كما الدولیة، السیاسة  وإ

، وتناقضهما تزامنهما في تكمن الحدثین هذین في التاریخیة المفارقة  عظمى دولة تفككت فبینما معًا

  . الوحدة نحو اتجهت أوروبا في القومیة الدول مجموعة فإن دول، عدة إلى

 هذه الثانیة، الخلیج حرب اندالع عن الناجمة لیةالدو  األزمة انتهاء) 1991( عام وشهد

 في خطیر تدهور من یعاني كان أن بعد الهاویة نحو العربي اإلقلیمي بالنظام دفعت التي األزمة

 االعتماد عملیة ببروز الدولیة العالقات اتسمت ذلك جانب إلى أركانه، بین القائمة العالقات طبیعة

  . العولمة لظاهرة مهدت التي العملیة هذه لعالم،ا في القومیة الدول بین المتبادل

 خالل من القومیة الدول تستهدف التي وأشكالها العولمة مفهوم األول المبحث ویتناول

  : اآلتیین المطلبین

  . العولمة بمفهوم التعریف:  األول المطلب

  .  القومیة الدول في العولمة أشكال:  الثاني المطلب
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   األول المطلب

  العولمة مفهومب التعریف

 للمصطلح ترجمة ،) الفوعلة( وزن على ، اللغة في العولمة مصطلح اشتقاق جرى

 في الدقة كانت وأیا ،  Mondialisation الفرنسي المصطلح أو  Globalization اإلنجلیزي

) فوعل( صیغة اختیار تم فقد  Global األرضیة الكرة أو  Monde للعالم المقابل اللفظ اختیار

 في االتجاه وأحادیة الفوقیة معنى یحمل والذي المادة خارج من المفروض التشكیل على تهابدالل

 إلیه ینتبه لم ما إلى اللغة تنبهت وقد ، االتجاه وثنائیة بالحواریة توحي التي) تفاعل( صیغة مقابل

 اإلمبریالیة يف ممثلة العولمة لظاهرة األولى البذرة فاجأتها عندما قرون ثالثة من أكثر منذ كثیرون

 لهذا األولى الداللة أن مع) االستعمار( مصطلح إلى ترجمتها تمت التي Imperialism األوروبیة

وَ  {:  الكریم القرآن في جاء كما األرض إعمار إلى السعي هي المصطلح َشَأُكمْ   هُ ِض  ِمَن  َأنْ اْألَرْ

ُكمْ  رَ اْستَْعمَ ا وَ َ  بدالً  اإلمبریالیة مصطلح استخدام إلى اللغة میل یفسر هذا ولعل ،)  61:  هود(   }ِفیه

  ) .  20:  2000 ، درویش(  األحیان من كثیر في االستعمار من

 مـن عدیـدة دول علـى هیمنـت التـي القدیمـة االمبراطوریـات مـع تاریخیـاً  العولمـة مفهـوم وارتبط

 االغریقیــــة،:  یمــــةالقد بالحضــــارات المفهــــوم هــــذا بــــرز إذ والثقافیــــة، واالقتصــــادیة السیاســــیة النــــواحي

ـــــة ، والفارســـــیة ـــــار)  والرومانی ـــــافي كتی ـــــف لیشـــــمل وتوســـــع ثق ـــــة المجـــــاالت مختل ـــــة الثقافی  واالجتماعی

 الخلفـــاء عهـــد فــي االســـالمیة الدولــة وظهـــور االســـالمیة الفتوحــات امتـــداد مــع وتوســـع ، واالقتصــادیة

 فـي االسـالمیة االمبراطوریـة دامتـدا مـع امتـد اذ ، والعباسـیة االمویـة والدولة عنهم اهللا رضي الراشدین

 ، االفریقیـة والقـارة الهنـدي المحـیط الـى الوسـطى اسـیا وفـي واوروبـا  االطلسـي المحیط الى اسیا شرق

 وتحكمهــا واحـدة ودیانــة واحـدة رسـمیة لغــة تسـتخدم مختلفـة وشــعوب قومیـات الـدول هــذه ضـمت حیـث
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 عـدت اذ ، والثقافیـة السیاسـیة االتالمجـ مختلـف فـي موحـدة وقوانین وتشریعات واحدة مركزیة حكومة

    ). 13 – 12:  2000 ، المشیخي( العالمي المستوى على العولمة لظهور اولى كلبنات تلك

 مـن الـدعوات جـاءت إذ ، االمریكیـة المتحـدة الوالیات في الحدیث العصر في العولمة وبدأت

 متطــور حیــاة نمــط باعتبــاره لعلــوموا والثقافــة والسیاســة االقتصــاد فــي االمریكــي النمــوذج التبــاع هنــاك

 العالمیـة الرأسـمالیة تطـور فـي نوعیـة نقلـة مثلـت التي والتقنیة ، العلمیة الثورة مخرجات كله ذلك عزز

 الـــى لتصــل وتوســعت عشــر الثــامن القــرن منتصــف اوروبــا فــي الصــناعیة الثــورة بعــد مــا مرحلــة فــي

، سـتخداماال حـدیث مصـطلح العولمة فإن وبهذا ، المتحدة الوالیات  لیسـت نفسـها الظـاهرة أن إال نسـبیًا

ذا كــــذلك،  المجتمعــــات بــــین الفاصــــلة المســــافات فــــي الســــریع التضــــاؤل بمعنــــى العولمــــة فهــــم كــــان وإ

 األفكــار أو المعلومـات أو األمـوال رؤوس أو األشــخاص أو السـلع بانتقـال یتعلــق فیمـا سـواء االنسـانیة

 وقــت منــذ أثــارت وقــد اإلنســانیة الحضــارة نشــأة القــدم فــي تعــادل وكأنهــا تبــدو العولمــة فــإن القــیم، أو

 مـــن والمعارضـــة والخـــوف الــبعض، مـــن لهـــا والتأییــد الحماســـة مـــن المتضــاربة النظـــر وجهـــات طویــل

 هـــذا علیـــه ینطـــوي مـــا یخشـــون العـــالم علــى الشـــدید ولالنفتـــاح للعولمـــة فالمعارضـــون اآلخـــر، الــبعض

 األفكــار هــذه تلغــي قــد بأنهــا فیــه یــرون الــذي الحــد إلــى وأفكــارهم وقــیمهم لثقــافتهم تهدیــد مــن االنفتــاح

  ) .  15:  2004 ، الخزرجي(  والقیم

عجاباً  شدیداً  انبهاراً  للعولمة المؤیدون ویبدي  وقوتها الحدیثة التقنیة الوسائل كفاءة لمدى وإ

 السلبیة ارباآلث االستهانة إلى یمیلون وبالمقابل ، للبشریة والتقدم الرفاه مستوى رفع على وقدرتها

 هذه تحملها إیجابیات السلبیات هذه یعتبرون بل ، والثقافیة السیاسیة جوانبها وخاصة للعولمة

  ) .    8:  1999 ، أمین(  الظاهرة
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 ،المعاصرة العالمیة القضایا من وباتت ، الدولیة الساحة في وبقوة نفسها العولمة فرضت ثم

 والباحثین والمحللین المفكرین من للعدید شاغلال الشغل وأصبحت ، عنها الحدیث كثر أن بعد

 العام والرأي األعالم أجهزة اهتمام مثار أصبحت كما ، والمیادین المجاالت مختلف في والدارسین

 ، المجاالت من وغیرها ، والثقافیة واالجتماعیة والبیئیة واالقتصادیة السیاسیة بالشؤون والمشتغلین

 اهتمام یثیر ما والتداعیات واآلثار ، واألبعاد الزوایا من العولمة رةلظاه إن إذ ، ذلك في غرابة وال

  ) . 54:  1997 ، كلوغ(  األطراف هذه جمیع

 بعـــد لمـــا تعـــود معاصـــرة كظـــاهرة العولمـــة أن إلـــى والدارســـین المفكـــرین هـــؤالء مـــن كثیـــر ویـــذهب

 اتفاقیــة عــن نــتج الــذي االمریكــي مارشــال مشــروع انشــاء تــم إذ ،)1945( عــام الثانیــة العالمیــة الحــرب

 ، المــالي االســتقرار لتحقیــق وذلــك الــدولیین  والبنــك النقــد صــندوق تاســیس بموجبهــا تــم والتــي بریتــون

 ،)  الغـــات(  باتفاقیـــة ســـمیت مـــا أو) 1947( عـــام والتجـــارة للتعریفـــة العامـــة االتفاقیـــة النشـــاء اضـــافة

 وتحریـر الجمركیـة االتحـادات و الحـرة اطقوالمن االقتصادیة التكتالت تزاید ثانیة مرحلة في ذلك لحق

ــــة التجــــارة ــــم ومــــن ، العالمی ــــة فــــي ث ــــدات ثالثــــة مرحل  دولــــه وتحــــول الشــــرقي المعســــكر انهیــــار مــــع ب

 عــام فــي العالمیــة التجــارة منظمــة انشــاء المرحلــة هــذه شــهدت كمــا ، الســوق اقتصــاد إلــى وجمهوریاتــه

  .  ) 17: 2004 ، الخزرجي) ( 2001( عام في دولة)  137( الى المنظمة عدد وصل اذ) 1994(

نما ، السیاسي الجانب على یقتصر لم العولمة خطاب فإن ؛ وهكذا  إنشاء لیشمل امتد وإ

 أن أي  ،)  676:  2004 ، سلیم(  واقع إلى العولمة تحویل في لإلسراع جدیدة عالمیة مؤسسات

 قویة اقتصادیات وظهور نتاجاال وسائل تطور مع االقتصادي الجانب في تطوراً  شهد العولمة

 اغلب لتغطي االتصال وسائل معها وتطورت ، لها داعمة دولیة وقوى للقارات، عابرة وشركات

  ) . 13:  2000 ، المشیخي(  كله العالم مستوى على لتشیع او االرضي الكوكب
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 أن إلى لمالعا دول في واالجتماعیة االقتصادیة السیاسات صناع انتباه العولمة شیوع أثار وقد

 الحیاة فترة وارتفاع ، الثالثة االلفیة بدایة مع ملیارات ستة نحو إلى العالم في السكان عدد وصول

 و اءـللنس سنة) 81.8( مثالً  السوید في بلغت التي المتقدمة المجتمعات بعض في للمواطنین

 التقاعد سن تحدد التي المتقدمة الدول اقتصادیات على ضغطاً  شكل قد ، للرجال سنة) 76.7(

 على للسیطرة السعي في ومفرداته االقتصاد علم الستخدام الدول هذه فعمدت عامًا،) 58( عمر في

 ، أفضل حیاة أجل من والتقدم النمو استمرار وضمان توزیعه وطرق االنتاج وزیادة الطبیعة موارد

 المعروفین الكاتبین أفكار برزت وهنا ، متنوعة اقتصادیة وطرق بدائل ایجاد علیها لزاما فكان

 نهایة( كتابه في فوكویاما وفرنسیس)  الحضارات صراع( الشهیر كتابه في هانتنغتون صموئیل

 من سیتحول السوفییتي االتحد تفكك بعد خاصة المستقبلي الصراع بان االیماء حاوال اذ) التاریخ

 حرب في ویحدث حدث كما المختلفة الحضارات بین صراع الى وطبقیة اقتصادیة صفة ذا صراع

 السودان في االنفصال وحرب اندونیسیا في االنفصال وحرب ،)الشیشان( روسیا في االنفصال

  . ) 27 – 21 ،2000 ، یونس(  اخرى انفصالیة وحروب والثانیة االولى الخلیج وحرب

 تلك حفزتها أن بعد ، وأبعادها العولمة مفهوم حول  العالمیة الحوارات تزایدت ما وسرعان

 یمكن والتي ، العولمة مفهوم تشخیص في تتباین رؤى ثالث عن أسفر الذي األمر ، فكاراأل

 :  یأتي فیما حصرها

  

 من الجدیدة اللیبرالیة المدرسة تطرحه فیما الرؤیة هذه تتمثل:   للعولمة االندماجیة الرؤیة .1

 الرؤیة ههذ وجوهر ، الباردة الحرب نهایة بعد العالمي النسق في التحوالت بخصوص أفكار

 ، حتمیة عملیة ألنها بها واللحاق معها التكامل الجمیع على ینبغي إیجابیة ظاهرة بأنها یقول
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 نسق یتخطى جدید عالمي نسق ونشأة ، ومتكامل مفتوح عالمي اقتصاد ظهور نتیجة جاءت

 عابرة المؤسسات من وغیرها الجنسیة متعددة الشركات إلى السلطة ویفوض ، القومیة الدولة

 أن الرؤیة هذه وتفترض ، الحكومات ال األسواق تتخذها العولمة ظل في فالقرارات ، قومیاتال

 وأن ، السیاسیة المتغیرات على األولویة لها أصبحت قد العولمة ظل في االقتصادیة المتغیرات

 جعلت المتكاملة العالمیة االقتصادیة المصالح من شبكة أنشأت قد االقتصادیة المتغیرات هذه

  .  ( Kim,1999: 5 ) قبل ذي مـن شأناً  أقل األخرى المتغیرات من ورهابد

 نظام هي العولمة أن تقول التي الرؤیة هذه عن المدافعین أبرز من فریدمان توماس ویعد

 تتخطى التي والمعلومات ، والتكنولوجیا ، المال رأس بین التكامل على یعتمد جدید دولي

 إیجابیة ظاهرة بأنها وكذلك ، واحدة عالمیة سوق عنها شأتن بطریقة للدول القومیة الحدود

 ، عنها االنفصال تحاول قد التي الدول وانحطاط ، بها ترتبط التي بالدول االرتقاء إلى تؤدي

 ، فریدمان(  شیئاً  األمر من یغیر لن فهذا تعجبنا لم أم أعجبتنا سواء وحتمي واقع أمر وأنها

 ) .  2000 شباط 7 في 13099 العدد المصریة األخبار جریدة

  

 والمدارس الشعبیة السیاسیة التیارات من عدد الرؤیة هذه إلى تنتمي:   للعولمة النقدیة الرؤیة .2

 هو أعظم مشترك قاسم في تشترك ولكنها ، متباینة فلسفات من أصولها تستمد التي الفكریة

ن ، السلبیة آثارها على والتركیز ، العولمة انتقاد  ومن متفاوتة، بدرجات یتم ركیزالت هذا كان وإ

 والمدرسة ، التبعیة ومدرسة ، الجدیدة الواقعیة مدرسة : من كل تبرز الفكریة المدارس تلك بین

 هي العولمة أن یرى فهو الجدیدة، الواقعیة مدرسة والتز كینیث ویمثل ، التقلیدیة الماركسیة

 العسكریة القوة تستخدم التي ریكیةاألم المتحدة الوالیات في مصنوعة وأنها التسعینیات بدعة
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 یطرحه الذي بالشكل الذي بالشكل ألنها ، مقصودة فهي ثم ومـن ، العولمة لفرض منفرد بشكل

 الدافعة الدول فاقتصاد ، باألساس الطابع محلي یظل االقتصاد ألن تتحقق لن أنصارها

 تلك في تشكل ال الصادرات أن كما ، المحلي االستهالك لخدمة معظمه في موجه للعولمة

 اقتصادات اندماج تحقق لم فالعولمة لذلك ، المحلي الناتج من%) 12( من أكثر الدول

 مع العالمي االقتصادي االندماج مستوى أن بل ، متكامل عالمي اقتصاد في الدول مختلف

 عند وذلك ، نفسه القرن مطلع عند المستـوى هذا عـن یقل أو یعادل العشرین القرن نهایة

 النظام هذا ظل وفي ، المحلي الناتج مـن كنسبة والنقـدي والرأسمالي التجاري التدفق بحسا

 العولمة ظل فـي ازداد كما ، الـدول بین االقتصادي التكافؤ عدم من عدیدة أشكاالً  هناك فإن

 .  ( Waltz,2000:59 ) والسیاسـة االقتصاد إدارة فـي الدولة دور

وزراء مالیزیا السابق الذي یعد من أبرز المعبرین عن ووفق تقدیر محاضیر محمد رئیس 

 :  ( Mohamed , 1999 )الرؤیة االنتقادیة للعولمة ، بأنها تمثل اآلتي 

  

إن العولمة واجهة إلعادة استعمار الدول النامیة ، وذلك ألن الدول الرأسمالیة تسعى في   . أ

 .مالیة مهما كانت النتائج إطار العولمة إلى إنشاء نظام سیاسي واقتصادي واحد هـو الرأس

إن الحدیث في ظل العولمة عن االقتصاد العالمي المتكامل والقریة العالمیة ، وعصر   . ب

 .المعلوماتیة وسهولة االنتقال ال بد أن ال یخفي بأن الشركاء متساویین 
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أصبح في ظل العولمة إزالة الحدود أمام حركة رؤوس األموال لتنتقل دون قیود أمر میسور   . ج

ابله عدم السماح لفقراء العالم الثالث بعبور تلك الحدود إلى الدول الغنیة ، وهكذا تظل ، یق

 .الحدود مغلقة كما هي 

إن سباق التسلح في ظل العولمة یبقى مستمرًا ، والضغط على الدول الفقیرة لشراء المزید   . د

  .لعسكري من األسلحة لكي تعوض الدول المتقدمة ما أنفقته على البحث والتطویر ا

 .وجود ضغوط لرفض أي نقد للعولمة . هـ

  

 واقع أمر هى العولمة أن فكرة على الرؤیة هذه تقوم:  للعولمة)  التفاعلیة(  التركیبیة الرؤیة .3

 قوى مع حوار فى الدخول عبر وذلك ، عناصره بكافة قبوله ولیس  معه التعامل ینبغي

 وتفترض  المكاسب، وتعظیم العولمة ترافق التي الجانبیة الخسائر من التقلیل بهدف العولمة

 على ینطوى إنما لها الدافعة القوى مع مواجهة في الدخول أو العولمة رفض أن الرؤیة هذه

 وذلك العولمة تطرحها التى القضایا مع المتوازن التعامل من البد أي ، جسیمة مخاطر

 القضایا مختلف بین والربط دریجيالت التعامل استراتیجیة على مبنیاً  التعامل ویكون ، ألهمیتها

 یجب ایجابیة أبعاداً  تتضمن مركبة ظاهرة أنها على العولمة فهم تحبذ الرؤیة وهذه ، المطروحة

 أتاحتها التى االیجابیة الفرص من االستفادة فیتم ، تفادیها ینبغي سلبیة وأخرى منها االستفادة

 تدفقات وزیادة المعلومات، تكنولوجیا صةوخا التكنولوجیا فى الهائل التطور:  ومنها العولمة

:  في تتمثل القلق من كثیر تبعث التي السلبیة الجوانب أما األسواق، وانفتاح األموال رؤوس

 ظاهرة وتفشي ، بأكملها أمما تهدد التي األوبئة وانتشار والدیون والجهل، الفقر مشاكل استمرار
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 اتساع من بذلك یقترن ما مع العولمة، ثمار جنى من وحرمانها النامیة المجتمعات تهمیش

 وجهان هما والسلبیة اإلیجابیة الصورتان وهاتان حظاً  األوفر الفئات عن تفصلها التـي الفجـوة

 .  ( Scholte, 2000, 32 )  معهما والتعامل قبولهما ویتعین للعولمة متالزمان

 في صعوبة هناك الحقیقة في أنه إال العولمة عن قیل ما كل ورغم ، سبق ما على وتأسیساً 

 فكریة حركة أو ، علمیة نظریة نتاج لیست أنها هو ، بسیط لسبب للعولمة معین تعریف وضع

نما ، التاریخ عرفها التي الكبرى والحركات النظریات كتلك معینة  تصور یسبقها أن دون وجدت وإ

 الباحث تساعد لحاتومصط ومفاهیم افتراضات لها ولیس ، األبعاد عمیقة فكریة نظریة أو كامل

نما ، محدد تعریف وضع على  هذه نطاق تجاوزت ، وتطورات وتغیرات ظروف نتاج هي وإ

 إنها ، الماضي مخلفات من وتعدها ، أصالً  بها تعترف ال قد بل ، الفكریة والحركات النظریات

 یمكن ما یةغا فإن ثم ومن ، الفضائیة والقنوات واألنترنت والكمبیوتر كالسوق أخرى مفردات نتاج

 : كاآلتي تصنیفها یمكن والتي المصطلح، هذا تناولوا الذین المختصین من عدد عند یوجد مالحظته

  

   الغربیین المفكرین لدى العولمة مفهوم:  أوال

 الذین أولئك من الغربیون الكتاب یعد إذ ، العولمة مفهوم الغربیین المفكرین من عدد تناول

 ، الغربي الرأسمالي النظام عن انبعثت قد الظاهرة هذه كونل وذلك ، المفهوم مع تتعاملوا

  :  اآلتي بینها من لعل ، حولها عدیدة تعریفات وبرزت

 تناولها والتي العولمة، لمفهوم تفسیراً  التاریخ نهایة كتابه في فوكویاما فرانسیس عرض -

 من الیوم عالم هاب یتسم التي الظاهرة"  على المفهوم هذا ینطبق إذ ، بالنقد دریزنر دانییل
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 دون والسلوك والثقافة والسیاسة واالجتماع االقتصاد أمور في المتزاید الواضح التداخل

 أو محدد، لوطن انتماء أو ، السیادة ذات القومیة للدول السیاسیة بالحدود یذكر اعتداد

 ) .39:  1997 دریزنر،" ( معین حكومي إلجراء حاجة ودون معینة، لدولة

 بأن ، Robert Retchریتش وروبرت Hares Man Marshal مارشال مان هارس یرى -

 وانتقال ، المباشرة واالستثمارات التجارة حقول في العالم أسواق اندماج هي"   العولمة

 خضوع كذلك األسواق حریة رأسمالیة من إطار ضمن والثقافات العاملة والقوى األموال

 سیادة وانحسار القومیة الحدود اختراق إلى ليبالتا یؤدي مما العالمیة السوق لقوى العالم

 عابرة أو متخطیة الضخمة الرأسمالیة للشركات المباشر غیر االستعمار طریق عن الدول

 ) .  21:  2004 ، الخزرجي"(  الظاهرة لهذه األساس العنصر تعد التي القومیات

   Young Woong Kim كیم وونغ وینغ  Gun Young Lee لي یونغ غان ویعرف -

 والفعالیات المجاالت في الحاصلة التغیرات أو اإلجراءات من سلسلة"  أنها على العولمة

 العالمي االقتصاد نظام وظائف توحید أجل من ، متفرقة جغرافیة مناطق في االقتصادیة

 .   ( Young, 1994 : 4-5)"  المتبادل واالعتماد التكامل نحو

 الجوانب حساب على االقتصادي للجانب ابرازها في تلتقي التعریفات هذه أن الباحث یرى

 جوانب وهي ، العولمة تناول عند واالجتماعي الثقافي الجانب تغییب یالحظ كما ، األخرى

 تجاوز على المفهوم تأكید مع ، العولمة بظاهرة مباشرة صلة ولها األهمیة من كبیر قدر على

 عابرة تكون التي الكبیرة الشركات اضطالع خالل من ، القومیة للدول الجغرافیة الحدود

 .  الدولة سیادة مفهوم تتجاوز بمهام للقارات
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   العرب المفكرین لدى العولمة مفهوم: ثانیا

 هذه أبعاد تحدید وحاولوا العولمة مفهوم عن الخاصة تصواتهم العرب الباحثین من عدد قدم  

 تعددت وقد ، الغرب في ذكرها شاع أن بعد العربي اإلقلیمي النظام دول تغزوا أخذت التي الظاهرة

  :  اآلتي أبرزها ومن ، تعریف كل واضع یحملها التي للتوجهات وفقاً  واختلفت التعریفات

 التبادل دائرة عالمیة من االنتقال نقطة إلى الرأسمالي االنتاج نمط وصول العولمة تعني"  -

 ) .  26: 1997 ، العظم" (  اإلنتاج دائرة عالمیة إلى والتجارة والسوق والتوزیع

 ، والبلدان والمجتمعات االقتصادیات جمیع ربط على تعمل عالمیة اتصال شبكات نشوء"  -

 ) .  16:  1990 ، غلیون" (  واحد نظام أو واحدة لحركة وتخضعها

 على نعیشه الذي الواقع تعكس ومتشابكة ومتداخلة ومركبة معقدة أبعاد ذات شمولیة ظاهرة"  -

 جریدة ، رشید" ( واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة االقتصادیة بأبعادها الحیاة أوجه مختلف

 ) .  1999/ 7/6 في 11840 العدد األردنیة الرأي

 في معهودة غیر جدیدة عالمیة اقتصادیة ومؤسسات واتجاهات مؤشرات على تحتوي ظاهرة"  -

"  السیاسي اراإلط في وهي ،" االقتصادي اإلطار في إلیها نظر ما إذا وذلك ، السابق

 األحادیة بالحالة االرتباط أشد مرتبطة جدیدة عالمیة سیاسیة قضایا عدة على تحتوي ظاهرة

 بوصفها الثقافة بروز إلى تشیر ظاهرة"  الثقافـي اإلطـار فـي وهـي ،"  حالیاً  العالم في السائدة

دراك وعي بروز إلى یؤدي مما أخرى تجاریة سلعة كأیة تسوق عالمیة سلعة  ومفاهیم وإ

 تعني االجتماعي اإلطار وفي ،"  الطابع عالمیة ثقافیة ووسائل ووسائط ورموز وقناعات
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 عتریس،" (  المشتركة اإلنسانیة القضایا من كثیر فیه عالمي مدني مجتمع بروز"  العولمة

1999  :44  . ( 

 ، التصاالتوا والمبادالت والتسویق المال یشمل ، كذلك یكون أن به یراد أو عالمي نظام"  -

 هي وبالتالي للهیمنة إرادة أیضاً  وهي ، واالیدیولوجیا والفكر السیاسة مجال أیضاً  ویشمل كما

قصاء قمع  ) .  301:  2000 ، الجابري" (  للخصوصیة وإ

 انتقال في أو والخدمات السلع تبادل في المتمثلة سواء األمم بین المتبادلة العالقات ازدیاد"  -

 األمم مـن غیرها وعادات بقیم أمة تأثر في أو واألفكار المعلومات ارانتش في أو األموال

 ) .  153:  2000 ، أمین(

 لهذه الغربیین المفكرین أوردها التي مثیالتها من كثیراً  اقتربت التعریفات هذه أن الباحث یرى

 ، العربي یدالصع على الظاهرة هذه أفرزته الذي الحقیقي المعنى عن تعبر لم وبالتالي ، الظاهرة

 المتطور الغزو طریق في سارت غربیة استعماریة بیئة في نشأت عملیة ذاتها بحد العولمة أن غیر

 مناحي على تشتمل التي األدوات من عدد على معتمدة ، االستعماریة الدوائر مرتكزات على مستندة

 تحت ، بعید كهدف اداً استعب أكثر عالماً  لتخلق متناهیة بدقة لها التخطیط جرى إذ ، كافة الحیاة

 فكانت ، األرض لسكان العدالة من مزیداً  یجلب بأنه صانعوه قال الذي الجدید العالمي النظام مظلة

 ثیاب تلبس فكرة عبر عنها التعبیر فجرى ، النظام لهذا الجدید الغربي الثوب هي العولمة ظاهرة

 في وانتشاره الغربي المركز لنمو طبیعي امتداد هو جدید عالمي نمط وجود على تدلل جدیدة

 وممارساتهم اآلخرین ثقافات اقتالع واضعوها استهدف متعددة أشكاالً  للعولمة وكانت ، األرض

حالل  یتناوله ما هي األشكال وهذه ، لتغییرها یسعون التي االشكال تلك جمیع في الغرب ثقافة وإ

 .   التالي المطلب
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   الثاني المطلب

   لقومیةا الدول في العولمة أشكال

 تفرد إلى الباردة الحرب بعد ما مرحلة في العالم شهدها التي الدولیة المتغیرات أدت

 قدرات یمتلك الذي الوحید القطب أصبحت أن بعد ، العالم على بالهیمنة األمریكیة المتحدة الوالیات

 كانت اولم ، األخرى بالدول مقارنة عالي مستوى ذات ومعلوماتیة وعسكریة واقتصادیة سیاسیة

 ینأى الذي الالمحدود إلى المراقب المحدود من نقله أي ، عالمي طابع الشيء أكساب تعني العولمة

 الجدید الدولي الوضع ظل في الظاهرة هذه فهم فأن ،)  136:  1997 ، الجابري(  مراقبة كل عن

 الذي حیاتها ونمط وأفكارها قیمها نشر في المتحدة الوالیات رغبة كبیر بشكل یعكس ، وتجلیاته

 أساسها وعلى بها تتمیز التي قوتها مقومات إلى ذلك في مستندة ، العالم أنحاء إلى علیه اعتادت

  ) .  43:  2004 ، الخزرجي(  الغربیة الدول من عدد مع فیه تشترك الرأسمالي

 والمؤیدة الداعمة القوى مصالح مع تنسجم ومتعددة متنوعة بأشكال العولمة ظهرت وقد

 المیادین مختلف في العظمى للقوى المدى البعیدة االستراتیجیة األهداف مع یتناغم بما ، الظهوره

  : العولمة أشكال أبرز من ولعل ، االنسانیة النشاطات نواحي كافة تشمل التي والحقول

  السیاسیة العولمة .1

 في قةالساب المراحل عن واضحة بصورة المعاصر الواقع في المتبادل االعتماد ظاهرة برزت

 بعضها في وتؤثر ، بعضها على تعتمد العالم دول كل أن المتبادل االعتماد ویعني ، العالم تاریخ

 بأشكال اآلخرین على متفاوتة بدرجات یؤثر دولة أي في یحدث فما ثم ومن بها وتتأثر ، اآلخر

  ) . 102:  2007 ، عامود أبو(  مختلفة



79  

 المتحدة فالوالیات ، التأثیر متباینة  صوصاً وخ سیاسیة أوضاعاً  المعاصر العالم شهد وقد

 مع منها كثیر كان الثانیة، العالمیة الحرب بعد التحالفات سیاسة اعتمدت العولمة راعیة األمریكیة

 المصالح تهدید من قوة أي قیام منع بهدف وذلك ، وألمانیا الیابان مثل ، الحرب لتلك سابقین أعداء

 في تهدیداً  منها تتوقع التي القوة خصوم عن تبحث األمریكیة المتحدة الوالیات بدأت ثم ، األمریكیة

) الناتو(  األطلسي شمال حلف دعمت حین فعلت ما نحو على ؛ الخصوم أولئك وتدعم ، المستقبل

 الجنوبیة وكوریا وتایوان الیابان دعمت كما ، الباردة الحرب أبان السابق السوفییتي االتحاد ضد

 العرب مواجهة في لیكونوا المحتلة، فلسطین في الیهود وزرعت ، والصینیة یتیةالسوفی القوتین ضد

 مشروع وما ، علیهم یعتمد ، لها حلفاء إیجاد في الضخمة المالیة مواردها واستخدمت ، والمسلمین

 الحلیفة للدول الخارجیة والمساعدات ، آسیا شرق جنوب في الضخمة واالسثمارات مارشال

  ) .  22:  2013 ، بكار(  ذلك على ذجنما إال والصدیقة

 كان والتي العشرین القرن من األخیر العقد في العالم شهدها التي السیاسیة األوضاع لكن

 تهیمن الذي األحادیة القطبیة نظام إلى الثنائیة القطبیة نظام من العالمي النظام تحول أهمها من

 والسیطرة الهیمنة في والرغبة ، الباردة الحرب اءوانته السوفییتي االتحاد وانهیار ، واحدة قوة علیه

 كل ، المختلفة العالم أنحاء في العظمى الدول قبل من المدى البعیدة االستراتیجیة األهداف وتأمین

 األخضر الضوء األمریكیة المتحدة الوالیات منح ، ومتوالیة متسارعة سیاسیة أحداث من وغیره ذلك

 . ) 2: 2014 ، طشطوش(  مختلفة ونظرة جدیـد وبأسلوب العولمة ظاهرة من السیاسي لتمریرالشكل
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 تأثیرات فیها أقترنت التي المتبادل االعتماد ظاهرة للعولمة السیاسي الشكل هذا في ونمت

 وأشكال متفاوتة بدرجات األخرى الدول على القومیة الدول من أي في داخلیة اظطرابات حدوث

 وقوع تشهد التي الدول هذه مواطني من كبیرة أعداد نزوح مشكالت جهتوا المجاورة فالدول ، مختلفة

 لهؤالء المستقبلة للدول مشكالت ویخلق واالستقرار األمن یهدد الذي األمر ، فیها اضطرابات

 انتقال من األخرى الدول تخشى كما ، لهم اإلنسانیة الخدمات وتوفیر إیوائهم مجال في النازحین

 التأمل خالل ومن ، واإلعالم االتصال تكنولوجیا في الكبیر التطور ظل في إلیها االضطرابات هذه

 والحواجز وحدودها اللغة عبر قد التغییر نحو سیاسي انفجار من تم ما أن بجالء یتضح هذا في

:  2000 ، كلیفالند(  الحدیثة المعلومات تكنولوجیا بواسطـة وحدث ، السیاسیة والعقبات القومیة

43  . (  

 الشكل صعید على وقیمها أفكارها لنشر بالسعي األمریكیة المتحدة الوالیات امتق وهنا

 ونظام ، اإلنسان وحقوق ، الغربیة الدیمقراطیة مبادىء على ذلك في معتمدة ، للعولمة السیاسي

 :  اآلتي على تقوم مبادىء وهي ، الجماعي األمن

  

 الدیمقراطیة علیه تقوم الذي الفلسفي األساس هو الفردي المذهب یعد:   الغربیة الدیمقراطیة  . أ

 المذهب هذا وعلى ، الطبیعیة الفردیة والحریات للحقوق نظریة من علیه بني وما التقلیدیة

كثیر من الدارسین والمهتمین  بال عن غاب الذي المهم األمر لكن ، الغربیة الدیمقراطیة قامت

لدیمقراطیة، فالمذهب اللیبرالي الذي بالشأن السیاسي یكمن في عدم التفریق بین اللیبرالیة وا

ینادي بحریة الفرد واإلصالح االجتماعّي، ال یطابق الدیمقراطیة بمعنى حكم األغلبیة 

والتصویت المباشر والمساواة أمام القانون، لكن  التیار اللیبرالي ساند الدیمقراطیة عندما دفعته 



81  

ات اإلنسانیة، ، لكن هذا التیار لم مصالحه المادیة ، فهو یرى فیها الشكل المناسب للحكوم

یمانع وضع ضوابط وقیود ثقیلة على التطبیق الدیمقراطي متسترًا بمفهوم غامض مثل 

المصلحة العامة، فالدیمقراطیة الحقیقیة توفر حتمًا درجة من التوازن تكفي إلقناع الفئات 

التعایش معًا ، وبضرورة  والطبقات االجتماعیة والتیارات الفكریة والسیاسیة الرئیسیة بأهمیة

القول بقواعد الممارسات الدیمقراطیة التي تقتضي اإلنصیاع لرأي األغلبیة ومنع األقلیة من 

محاولة فرض رأیها ومصالحها بالقوة على اآلخرین ، وهو األمر الذي عادة ما یمر عبر 

طلب إنجازها كما عملیة تاریخیة طویلة معقدة تختلف في طبیعتها وفي الفترة الزمنیة التي تت

أنها قد تتفاوت من مجتمع آلخر ولتحقیق الدیمقراطیة الحقیقیة ال بد من توافر الحد األدنى من 

االستقرار اإلقلیمي الالزم إلنجاح التوازنات الداخلیة المختلفة كون معظمها في العادة تكون 

 ) .  49:  2005حیدر ، ( امتدادًا لمؤثرات خارجیة  

 الوالیات تتصـرف المثلى الدیمقراطیـة علیها تقوم التي المفاهیم ههذ من العكس وعلى

اإللهیة في  الرسالـة وحاملة العالم فـي الحدیثة الدیمقراطیـة راعیة أنها تدعي فهـي ، المتحدة

نشر العدالة والخیر ، لكنها تنتهك حرمة الفرد فـي مشاهد كثیرة لها نقائضها في القوانین 

المؤسسین، ابتداًء بالضرب واالعتقال أثناء المسیرات السلمیة  األمریكیة وفي دستور

والتظاهرات المطلبیـة مرورًا بتفتیش المنازل واإلضطهـاد والحبس القهري لفترات طویلة دون 

تحقیق أو محاكمة تحت مسمى مكافحة اإلرهاب، وانتهـاًء بعدم االكتـراث بالمطالب الجماهیریة 

ل األخرى ، إنها سلوكیة الدولة العظمى في عالم الیوم ، عالم ما بعـدم التدخل فـي شؤون الدو 

  ). 108:  2006حوات، ( بعد انتهاء أحد النقیضین الجاذبین ألمم فـي قطبین 
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 هـي رئیسیة عناصر ثالث لها – األمریكیـة – الغربیة الدیمقراطیة فإن ؛ تقدم ما ومع

  ) :  49 – 48:  2004 ، الخزرجي(

وتشمل تعددیة األحزاب وجماعات المصالح من أجل )  : تعددیة التكتالت ( ة التعددی  :أوال

  .تلبیة مصالحها 

  . وتقوم على حریة افرد وحمایة الحریات السیاسیة والمدنیة) : التحریریة ( اللیبرالیة   :ثانیا

فكار الفلسفیة وتتخذ من النتائج العملیة مقیاسًا لتحدید قیمة األ) : الذرائعیة ( البراغماتیة   :ثالثا

  . ومدى صدقها 

ویتضح مما تقدم ؛ إن نمط الدیمقراطیة التي تحاول الوالیات المتحدة األمریكیة تسویقه 

ضعاف دور  وعولمته على العالم ، هو نمط مفرغ من محتواه ، یقوم على شكلیة المؤسسات وإ

:  1998تشومسكي ،  (لحساب دفع وتفعیل األقلیة ، وأصحاب األمـوال ) األكثریة ( الجماهیر 

391  . (  

 قیم على تؤكد لیبرالیة رؤیة على اإلنسان لحقوق األمریكي المفهوم یقوم:  اإلنسان حقوق  . ب

 الدستوریة النصوص أن أال ، والمساواة العدل قیمتي من أعلى مرتبة في وتجعلها الحریة

 الغربي اإلنسان بین یزالتمی إلى تشیر اإلنسان بحقوق تتعلق والتي األمریكیة المتحدة للوالیات

 بین التمییز إلى باإلضافة والمهاجرین واألجانب المواطنین بین الحقوق وفي ، واآلخرین

 الحقوق منها وتحدیداً  الفردیة الحقوق إلى األولویة األمریكیة الرؤیة تعطي كما ، والسود البیض

 لحد تصادق لم أنها حیث ، یةوالثقاف واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق تلیها ثم السیاسیة المدنیة

 أنها حین في والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العهد على أالن

 ، الخطیب(  والسیاسیـة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العهد على) 1992( عام في صادقت

2005  :84 .( 
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 عــدد علــى االقتصــادیة قوبــاتالع بفــرض األمریكیــة المتحــدة الوالیــات قامــت الصــدد هــذا وفــي

 الجمعیــة قــرار مــن الــرغم علــى)  1959(  عــام منــذ كوبــا حاصــرت إذ ، العــالم دول شــعوب مــن

 الوالیـات ومعارضـة كوبـا حصـار تشـجب دولـة) 137( علیـه صـدقت الـذي المتحـدة لألمـم العامة

ســرائیل األمریكیــة المتحــدة  التــي قالعــرا ضــد الــدولي األمــن مجلــس عقوبــات جــاءت ثــم ، فقــط وإ

 لحقــوق انتهاكــاً  وكانــت ،)  2013 -1990(  الفتــرة خــالل األمریكیــة المتحــدة الوالیــات فرضــتها

 الرضـــع األطفـــال بیـــنهم مــن كـــان مـــواطن ونصـــف ملیــون) 1.5( أرواح فحصـــدت بأكملـــه شــعب

 الجـوع عـانوا الـذین اآلخـرین بـالمالیین األذى ألحقـت كمـا ، السـن وكبار المزمنة اإلمراض وذوي

 فیـه الشـعب أفـراد وحقوق كرامة دمرت العراق على فرضت التي العقوبات وأن والحزن، والمرض

 كرامــــة مــــن تحــــط والتــــي والوحشــــیة القاســــیة المعــــامالت جــــراء مــــن قبیحــــة أشــــكال ذات وكانــــت

  ) .  82:  2013 ، شبلي( اإلنسان

یــات إن سیاســة فــرض العقوبــات كانــت تمــارس مــن خــالل مقاربــة القــوة التــي تتمتــع بهــا الوال

المتحــدة األمریكیــة وفــرض اإلرادة المنفــردة التــي تعتــزم الســیر فــي خططهــا التــي تخــدم مصــالحها 

مهمـا كانــت  ،غیرهـا كثیــر ودول السـودان ، إیـران ، لیبیــا ، كوبـا ، العـراق: الذاتیـة فطبقتهـا تجــاه 

عـــن العواقـــب المترتبـــة علـــى الحریـــات والحقـــوق لشـــعوب هـــذه الـــدول ، وادعائهـــا بأنهـــا مســـئولة 

األوضــاع السیاســیة فــي المنطقــة ، الســیما مــا یتعلــق بالحریــات العامــة ومســتوى مــا یتحقــق مــن 

  ).102:  2004الحارثي ، ( مسائل المشاركة السیاسیة 

  : وتحمل العولمة مضمومًا ترك نوعین من  اآلثار على قضیة حقوق اإلنسان ، هما 

كه من تطورات وتحدیات تقنیة واتصالیة تبرز هذه اآلثار فیما تتر : اآلثار اإلیجابیة   :أوال

سهلت اإلطالع على االنتهاكات التي تتعرض لها شعوب العالم في مناطق مختلفة ، 
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مما أتاح للمنظمات والهیئات الدولیة المعنیة بمجال حقوق اإلنسان بناء شبكة عالمیة 

، والضغـط  تربط بین هذه المنظمات والهیئات ، بما یمكنها الوقوف ضد هذه االنتهاكات

الخزرجي ، ( على الحكومات مـن أجل حمایة الحقوق والحریـات األساسیـة لشعوبها 

2004  :51    . (  

تكمن خطورة الدعوات األمریكیة والغربیة في میدان التدخل اإلنساني : اآلثار السلبیة   :ثانیا

أداة من في كونها أخذت تجرد مبادىء حقوق اإلنسان من طبیعتها العالمیة لتجعلها 

أدوات العولمة التي باتت تستخدم لخرق أركان السیادة الوطنیة لكثیر من دول الجنوب، 

ال سیما تلك التي تعاني من هشاشة أوضاعها االجتماعیة بحكم الظاهرة االستعماریة 

التي قسمت حدودها بشكل اعتباطي وفقًا لمصالح القوى االستعماریة ، وبحكم 

ق اإلنسان من قبل بعض حكومات دول العالم الثالث ضد االنتهاكات المستمرة لحقو 

بعض فئاتها وجماعاتها المحلیة ، وهو ما دفع إلى دخول كثیر من تلك الدول في دوامة 

الحروب والصراعات الداخلیة التي استنفذت كثیر من طاقاتها البشریة وقدراتها 

  ) .    9:  2014العزاوي ، ( االقتصادیة وتعرضها لخطر التمزق واالنحالل 

تقوم فكرة األمن الجماعي على ضرورة قیام المجتمع الدولي : نظام األمن الجماعي   .ج

بإحباط أي عدوان أو ردعه أیًا كان مصدره ، وذلك من أجل ضمان السالم الدولي،  

وأن ذلك یتم بمواجهة العدوان بقوى متفوقه علیه، ولیس من خالل اللجوء إلى المنطق 

لدولیة، على أن یتحقق هذا التفوق عبر إیجاد اآلثار الرادعة التي أو األخالقیات ا

ومفهوم السالم الدولي، في ظل نظام األمن تضمن استقرارالوضع الدولي القائم، 

الجماعي، هو مجموعة القیم التي ال تقبل التجزئة أو المساومة؛ ألن تجزئتها تقود إلى 
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ثغرات مما یسهل للعدوان تحقیق أهدافه أوضاع من التمییز أو المحاباة ال تخلو من ال

من دون مقاومة فعالة، بمعنى آخر فإن العدوان على أي دولة بعیدة كانت أو قریبة، 

كبیرة أو صغیرة، ضعیفة أو قویة، ال بد من أن یقابل بالقوة الجماعیة للمجتمع الدولي 

  ) .  91:  1964كلو ، ( كله 

 في ویتمثل ، سلبي وقائي األول ، جانبین على الجماعي األمن مفهوم ویشتمل

 والثاني ، الدولي لألمن التهدید أو العدوان وقوع دون تحول التي الوقائیة اإلجراءات

  . ):197 ، شهاب(  العدوان وقوع على الالحقة اإلجراءات في ویتمثل ، إیجابي عالجي

 في تطبیقه بدأ أن بعد المتحدة األمم في الجماعي األمن نظام اعتماد تم وقد

 ،)1918 - 1914( األولى العالمیة الحرب بعد األمم عصبة قیام مع الدولیة العالقات

 أوضاعه أو بعالقاته اإلخالل أو الدولي الواقع تغییر دون الحیلولة إلى یهدف إنه إذ

 ومضادة ضاغطة قوة تكون جماعیة دولیة تدابیر بتنفیذ وذلك مشروع، غیر نحو على

 مصالح بین القائمة التناقضات یلغي ال الجماعي األمن ونظام ییر،التغ ذلك لمحاوالت

نما سیاساتها أو الدول  على ذلك من بدالً  ویركز لحلها أداة المسلح العنف یستنكر وإ

 وفي الكیفیة، في: شتى باختبارات األحادیة القطبیة عصر في ویمر ، السلمیة الوسائل

 اختبارات وهي الكبرى، للدول الوطنیة حالمصال وغلبة المعیار وازدواجیة التطبیق،

 للدولة القومي األمن فكرة لمصلحة برمتها الجماعي األمن بفكرة تطیح أن یمكن عسیرة

 األمریكیة، المتحدة للوالیات أمكن أن بعد ، كلها النظریة على كبیر خطر وهذا العظمى،

 باسم األمن مجلس من الثالث العالم دول من عدد ضد استصدرتها قرارات خالل من
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 عمل یمثل أن ینبغي الذي المتحدة، األمم میثاق أحكام مخالفة الجماعي األمن

  ) .  628 ، 1998 ، شكري(  الدولیة العالقات دستور ألنه المجلس،

  االقتصادیة العولمة .2

 من المستهدفة الدول من العدید في العولمة أشكال من الشكل هذا تلمس أمكن

 أو كالنفط استراتیجیة سلعة سعر في انخفاض أو ارتفاع أن وجدت التي العظمى القوى

 على السلعة لهذه والمستهلكة المنتجة الدول جمیع اقتصادات في یؤثر أن شأنه من ، القمح

ذا ، منها كل لظروغ تبعاً  سلباً  أو إیجاباً  السواء  أي في اقتصادیة أو مالیة أزمة حدثت ما وإ

 في بالفعل حدث ما وهذا ، العالم دول باقي إلى زمةاأل هذه آثار امتدت العالم في أقلیم

 في العملة قیمة انهیار في تمثلت التي ،)  1998 – 1997(  عامي اآلسیویة النمور أزمة

 امتدت الدول هذه اقتصادات انهیار إلى أدى الذي األمر ، آسیا شرق جنوب دول من عدد

 األمریكیة المتحدة كالوالیات اقتصادیاً  ةالقوی الدول ذلك في بما العالم دول جمیع إلى آثارها

 المشكالت من العدید للنفط المنتجة الدول واجهت كما ، األوروبي االتحاد ودول والیابان

  ) . 103:  2007 ، عامود أبو(  األزمة هذه نتیجة

 إلى والنامیة منها المتقدمة العالم دول أغلب في المختلفة االقتصادات وتعرضت

 حدث الذي الكبیر الكساد زمن منذ نوعها من األسوأ هي ُعدت حادة، یةعالم مالیة أزمة

أیلول (بدأت هذه األزمة أوًال في الوالیات المتحدة األمریكیة في  إذ ،)1929( عام

اآلسیویة،  األوروبیة، والدول الدول: ثم امتدت إلى دول العالم لتشمل ،) 2008

اقتصادها مباشرة باالقتصاد األمریكي، وقد  الخلیجیة، والدول النامیة التي یرتبط والدول

 األمریكیة المتحدة الوالیات البنوك التي انهارت في  وصل عدد
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ttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8h

 %A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9 خالل

، كما توقع آنذاك المزید من االنهیارات الجدیدة بین البنوك ) 19(إلى )  2008 (عام بنكًا

نما ، مفاجئة تكن ولم جدیدة األزمة ذهه تكن لم، و بنكاً )  8400(األمریكیة البالغ عددها   وإ

جراء عدم تسدید تسلیفات )  2007شباط  7( بدأت في  بوادر لها وكانت تداعیات سبقتها

الرهن العقاري الممنوحة لمدینین ال یتمتعون بقدرة كافیة على التسدید، تكثفت جراءها  

األمریكیة ، ثم  الوالیات المتحدة عملیات األفالس في مؤسسات مصرفیة متخصصة في

 باعتباره األمریكي االقتصاد رأسها وعلى العالمیة االقتصادات جسد في تسري امتدت

  ) . 3:  2009 ، الخالق عبد(  عالمیاً  التأثیر المتعدي أو األضخـم االقتصاد

 تحقیق یتطلب الذي االقتصادي نموذجهم فرض إلى العولمة مؤیدو یسعى لذلك

 إطار ضمن العاملة والقوى والرسامیل والخدمات السلع انتقال حقول في العالمي االندماج

 واحدة قانونیة لقواعد تخضع ، واحدة سوقاً  تصبح كي وحریتها األسواق رأسمالیة على یقوم

 والغایة االقتصاد نظام في الغربیة المصلحة یحقق بما ، العظمى الدول في للسوق مشابهة

 األرباح تعظیم النظام هذا غایة أن إذ ، الرسامیل الوانتق الخارجیة التجارة حقل في الرئیسة

 أمام الخارجیة القیود إزالة یتطلب مما ، االحتكارات عن الناجمة األرباح ومنها ، الخاصة

 للركود الغربي االقتصاد نظام لتعرض تجنباً  وذلك ، ورسامیل وخدمات سلع من صادراته

  .): 2000 ، األطرش(  األساسیة سماته في تؤثر فد داخلیة لتغیرات تعرضع أو ، والفساد

 األمریكیة المتحدة الوالیات الخصوص وجه وعلى العظمى الدول استفادت وقد

 وصندوق ،) 1944(  الدولي كالبنك المالیة المؤسسات وجود من ، الغربیة الدول وحلفائها
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 العولمة شیوع تعزیز في ،)  1994(  العالمیة التجارة ومنظمة ،)  1945( الدولي النقد

 الدول تلك في االقتصادیة السیاسات خدمة في دور من لها كان لما وذلك ، االقتصادیة

 بین ما أذاب أن بعد ،  حدودها من بالقرب صغیرة قریة إلى العالم تحول إلى سعت التي

 الجغرافیة العوائق وأزال ، واالقتصادي التجاري للتبادل مانعة حواجز من العالم دول

 تحركها طلیقة حرة وجعلها األموال رؤوس انتقال من وسهل ، التجارة وحرر ، كیةوالجمر 

 للقوى االستراتیجیة واالهداف المصالح یخدم بما تشاء كیفما الجنسیة المتعددة الشركات

  ) .   21:  2014 ، طشطوش(  العظمى

 الثقافیة العولمة .3

 على الوقوف الصعوبة من یجعل الذي الحد إلى ، وتعددت الثقافة تعریفات كثرت

 في متغیر نسبي مفهوم فهي ، الكلمة لهذه معین ومیدان مجال أو ، ومحدد دقیق معنى

 إهمال دون ، العصري الوضع إلى بالنسبة ومنظور محتوى إعطاؤه ویجب ، الزمان مجرى

  ) .  55:  1999 ، عیسى(  للماضي

 البعد لدیمومة لضروریةا التوازن معادلة في دوراً  للبشریة الثقافي التنوع ویؤدي

 الثقافیة للعولمة السریعة الهیمنة لكن ، تاریخها فجر منذ قام الذي اإلنساني الحضاري

 هذا تهدد التي الظواهر من تعد المتقدمة التكنولوجیا ومعطیات الصورة لغة على المعتمدة

 إلى نساناإل یسعى التي التكنولوجیا مخاطر من كبیراً  جزءاً  هناك إذ ، الثقافي التنوع

 وتوجه علیه منطقها تفرض بها فإذا ، أفضل حیاة على تساعده أن في منه أمالً  إبتكارها

 اإلنسان حولت الحدیثة التكنولوجیا ألن وذلك ، حسابه في تكن لم ربما مسارات في حیاته

 یعیشها التي النمطي التوحد حالة إلى األفراد لدى تتوفر التي التمیز حالة من تدریجیاً 
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 في أو األفراد، ابتكارات محل اإلنتاج خط فیه یحل الذي اإلنتاج میدان في سواء فراداأل

 وفي النمطیة، والمالبس والمعلبات السریعة الوجبات فیه تسیطر الذي االستهالك مجال

 عصر في اإلعالم إمبراطوریات على المسیطرة القوى تطرحه ما خالل من التفكیر مجال

 بما ، التفكیر طرق في الخاصة الثقافات اخفاء خاللها من یراد نمطیة قضایا من العولمة

 أثر عن طبیعته في یختلف ال األثر وهذا ، لألمم الثقافیة الهویات طمس إلى یؤدي

  ).64:  1998 ، أمین(  الواحدة األمة داخل اإلنسان هویة على االعتداء

 األفكار من العدید إنتشار نطاق في واضح أمر الثقافیة العولمة باتت فقد ؛ وعلیه

 على قدرة األكثر الدول من األفكار هذه انتقال ویكون ، العالم دول بین والسلوكیات والقیم

 لدیها األمریكیة المتحدة فالوالیات ، قدرة األقل األخرى الدول إلى المجال هذا في التأثیر

 امتداد عبر لمجالا هذا في مهماً  دوراً  تلعب أن على قادرة منها تجعل التي األمكانات من

 على أخرى دوالً  تؤدیه التي الدور عن فضالً  ، العالم دول باقي إلى الثقافي تأثیرها

  ) .  105:  2007 ، عامود أبو(  اإلقلیمیة المستویات

 العولمة عن الحدیث عند الموضوعیة النظرة لمتتطلبات ووفقاً  الدراسة وترى  

 والتكنولوجیة الثقافیة للوسائل إنكارها أحد تطیعیس ال التي لإلیجابیات التطرق ، الثقافیة

 قویة وأمم شعوب إلى تحتاج الوسائل هذه لكن ، العولمة ظاهرة أفرزتها التي المتطورة

 وهویتها الثقافي ثوبها من تتنصل ال ، وأمجادها تاریخها وعمق وحضارتها بتراثها اإلیمان

 استخدامه یحسن لم فإذا ، حدین ذو سیف ألنها الوسائل هذه استخدام تحسن ، القومیة

 ترفد قوة وعناصر إیجابیات إلى تحول االستخدام هذا أحسن وأذا ، سلبیات كله كان
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 واالنتباه مراعاتها من بد ال التي اإلیجابیات هذه أبرز ومن ، الثقافیة والمسیرة الحضارة

  ) :  49:  2014 ، طشطوش(  اآلتي النامیة المجتمعات قبل من بدقة إلیها

 بحد فهي ، اتصال وسائل من یرافقها وما كالحواسیب الحدیثة التقنیة الوسائل  . أ

 العلمیة سواء والمؤسسات األفراد تساعد هائلة، ومعلومات معرفة وسائل ذاتها

 ، بسرعة تریدها التي المعلومات على للحصول بسهولة التعلیمیة أو البحثیة أو

 .  الشعوب لدى والتعلیم التثقیف فرص یزید مما

 من الطریق علیه وتسهل ، لإلنسان المعرفة من جدیدة آفاقاً  الوسائل هذه تقدم  . ب

 . السماویة الدیانات وبتعالیم وآالئه به اإلیمان وتعمیق الخالق لمعرفة خاللها

 وتقریب الجماهیري االتصال زیادة في المختلفة االتصال تقنیات تساعد. ج

 لإلنسان المجال یتیج بما ، عالمال في ومتباعدة مختلفة نقاط بین المسافات

 ، معنوي أو مادي عناء دون وأعماله بنشاطاته الخاصة األعمال إنجاز

 . المجتمعات وعلى علیه والفائدة بالنفع تعود التي المكاسب وتحقیق

   

  االجتماعیة العولمة .4

 في یرالتأث تستوجب المتبادل االعتماد ظروف أن العولمة لظاهرة الراعیة الدول وجدت     

 االجتماعي المجال ضمن القضایا من العدید فبرزت ، اإلنساني النشاط جوانب كافة

 األبعاد كافة التأثیر ذلك شمل أن بعد ، الجوانب بقیة من تأثیراً  أكثر وكانت للعولمة

 تهیأت أن بعد ، ومعیشتهم حیاتهم وطرق الیومیة األفراد بحیاة تتعلق التي االجتماعیة
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 األرضیة الحواجز اخترقت التي اإلعالم وسائل خالل من للعولمة المالئمة الظروف

 الظواهر من كثیر تنامي في مساهمتها عن فضالً  ، استئذان دون البیوت ودخلت

 نسب وارتفاع ، العالم دول من العدید في البطالة معدالت كازدیاد السلبیة االجتماعیة

  ) .  60:  2014 ، طوشطش(  المخدرات انتشار جانب إلى ، والفساد الجریمة

 المتقدمة كافة العالم دول تغزو أخذت التي العولمة ألشكال الراعیة الدوائر إن ؛ الباحث یرى

 السلعي الصعیدین على واحدة عالمیة سوق في كله العالم دمج إلى تسعى ، والفقیرة والنامیة

 القوى ومحیطه ، یكیةاألمر  المتحدة الوالیات نواته نظام وفق ، لهما مفهوم بأوسع والخدمي

 عالقة العالم بقیة وبین جهة من والمحیط النواة بین العالقة وتكون ، العالم في الكبرى الرأسمالیة

  :  على باالعتماد وذلك ، صارم وتحكم تهمیش

  :  عن الناجمة األمریكیة الهیمنة مظاهر .1

 . التقني التقدم  . أ

 . ةالعالمی السوق على الكبرى األمریكیة الشركات سیطرة  . ب

 الدولي البنك مقدمتها وفي ، العالمیة المالیة المؤسسات على األمریكیة الهیمنة. ج

  . العالمیة التجارة ومنظمة الدولي النقد وصندوق

  .    كونیة ثقافة تشكیل إلى تتجه بحیث األمریكیة الحیاة ألسلوب المتزاید الثقافي االنتشار  .د
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  : في مثلةالمت الكبرى الرأسمالیة الدول قدرات  .2

  . العالمیة التكنولوجیا مراكز  .أ

 المؤسسات وفي الهامة المالیة األسواق في التحكم خالل من األموال رؤوس حركة  .ب

  . الدولیة المالیة

  . لدیها المتوافرة الطبیعیة الموارد  .ج

  . الجماهیري واالعالم االتصاالت وسائل  .د

  .  الشامل الدمار أسلحة امتالك  .هـ
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   لثانيا المبحث

  القومیة للدول القومي األمن في العولمة ظاهرة أثر

 على المحافظة على تحرص التي القومیة الدولة مهام أبرز من القومي األمن حمایة تعد

 بالضد تقف التي الخارجیة التدخالت عن بعیداً  ، الوطني ومجالها الجغرافي نطاقها ضمن بقائها

 الطبیعیة، وثرواتها وأرضها شعبها على وسلطاتها الحیاتهالص الدولة وممارسة السیادة مفهوم تجاه

قیض هي القومیة والدولة  األبعاد أكثر من یكون لطبیعته ونتیجة القومي األمن أن كما العولمة، نَ

لغاء العالم انكماش تتضمن التي للعولمة مقاومة  والثقافات االقتصادات وربط الجغرافیة الحدود وإ

 الوطني مجالها على التقلیدیة سیطرتها وتتجاوز الدول تتخطى وابطبر  واألفراد والمجتمعات

  .  والمحلي

 والتشریعات، والقرارات النشاطات لكل االرتكازیة الوحدة تمثل دائماً  كانت القومیة الدول إن

 عالم في الكثیرة والوحدات العالقات من شبكة ضمن وحدة مجرد العولمة ظل في أصبحت لكنها

، انكماشاً  یزداد  الدول، كل إلى سریعاً  انتشاراً  تنتشر ما سرعان دولة في تتخذ التي فالقرارات وترابطًا

 التي والسیاسات بأسره، العالم اهتمام على مباشرة تستحوذ الدول من دولة تخص التي والتشریعات

 الداخلیة السیاسات في حاسماً  تأثیراً  تؤثر المجتمعات من مجتمع في اجتماعیة قطاعات تستهدف

  . والبعیدة القریبة المجتمعات لكل والخارجیة

  : اآلتیین المطلبین خالل من القومیة للدول القومي األمن في العولمة أثر الثاني المبحث یتناول

  . القومیة الدول في العولمة ظاهرة من المستهدفة المجاالت:  األول المطلب

  . القومیة لالدو في القرار صناعة على العولمة أثر:  الثاني المطلب
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   األول المطلب

   القومیة الدول في العولمة ظاهرة من المستهدفة المجاالت

 طریق عن العالم في الدول كافة على العولمة أشكال لفرض للعولمة الداعمة الدول تسعى

 أرادت الذي األرحب المجال هي البیئة هذه كون ، القومیة الدول في القومي األمن بیئة استهداف

 أن بعد فیها، التغلغل العولمة نهج في معها السائرة الغربیة واألطراف األمریكیة المتحدة الوالیات

 والمواصالت، االتصال وسائل في الحاصل التقدم من للعولمة الداعمة الدولیة األطراف استفادت

 فیما ، العولمة ظل في الواحدة الكونیة القریة فكرة ونمو ، االقتصادي التعاون إلى الدعوة وتزاید

 األمن تحقیق أمر ویعد ، فیها مالئمة قومي أمن بیئة لتوفیر حثیثة جهوداً  القومیة الدول تبذل

 األمن على والحفاظ الداخلي األمن توفیر یتطلب كونه القومیة للدول التقلیدیة الوظائف من القومي

 تقلیدیة غیر فوظائ لیوجد العولمة عصر جاء وقد ، لها یتعرض قد التي التهدیدات من الخارجي

 األمر ، القومیة الدولة تواجه باتت التي الجدیدة األمنیة واإلشكالیات القضایا من عدد في تتمثل

 عامود أبو(  الوظیفة هذه أدوات أسالیب وتحدیث للدولة، األمنیة الوظیفة مفهوم تطویر یفرض الذي

، 2001  :43 . (  

  :هما رئیسیین قسمین إلى هذه األمن بیئة وتقسم

 والثقافیة ، واالقتصادیـة ، السیاسیة واألوضاع النظم فـي البیئة هذه تتمثل:  الداخلیة لبیئةا .1

 الدول في تتم التي التفاعالت تحكم التـي وهي ، المجتمعات داخل السائـدة واالجتماعیة

 ، الحفیظ عبد(  ونشاطاتهـا الـدول سیاسات لصنـع أساسیة محددات فهـي وبالتالي ، القومیة

2013  :21  . ( 
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 :  إلى الجغرافیة الناحیة من الخارجیة البیئة تقسیم ویمكن:  الخارجیة البیئة .2

 ألنها كافة، األقالیم فـي قیمها لفرض للعولمـة الداعمة األطـراف تسعـى:  اإلقلیمیة البیئة  . أ

 تتواجد التي اإلقلیم في تحدث التي المتغیرات عـن بمعزل تعـد لم الدول أن جیداً  تعرف

 دولة من االنتقال سریعة وأصبحت ، مشتركة اإلقلیمیة المشكالت باتت إذ ، یهف

 داخلیة قاعدة لها یتوافر أن دون خارجیاً  تهدیداً  تواجه أن دولة ألي یمكن وال ، ألخرى

 خارجي ضغـط أي أمام أساسها من ستنهار الدولة فإن ذلك توافر وبدون ، وثابتة قویـة

 السیطرة لفرض محاولـة فـي القومي األمن الستهداف العولمة أطراف سعت لذلك ،

 رفع من والحد ، التكنولوجیا على السیطرة أو والعلمیة والثقافیة واالقتصادیة السیاسیة

 ، عامود أبو(  الحدود واختراق األراضـي ضم أو العسكریة بالقـوة التدخل أو مستواها،

2008  :288  .( 

 ما دولة قبل من المتبعة العامة السیاسات بأن عالمیة قناعات توافرت:  العالمیة البیئة  . ب

نما ، علیها تأثیرها یقتصر ال  الدول من العدید إلى منافعها أو أضرارها تمتد وإ

 أكثر عالمي اقتصاد نحو والتحول والمعلومات، االتصاالت ثورة بفعل وذلك األخرى،

 السیاسیة، والمعاییر یموالق االقتصادیة، والقواعد ، القوانین عولمة ظل في تكامالً 

 الموارد، واستخدام كالبیئة عالمیة مشكالت نمو بعد خاصة واالجتماعیة، والثقافیة،

 ). 21:  2013 ، الحفیظ عبد(  والهجرة ، واالرهاب
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 خالل من القومیة الدول في القومي األمن في التأثیر أجل من للعولمة الداعمة الدول سعت وهنا

 :  آلتیةا للمجاالت  استهدافها

 ظاهرة شیوع أجل من متعددة أسالیب للعولمة الداعمة الدول تبنت:  العسكري المجال .1

 القومي األمن لمفهوم المعاصرة النظرة أن وجدت أن بعد ، العسكریة المجاالت في العولمة

 بالجمیع صلة ذي هو بما مجتمعیاً  مفهوماً  غدا بل ، العسكري األمن على مقتصرة تعد لم

 مع یتفاعل ، جامدة سكونیة حالة ولیس ، متطورة حركیة ظاهرة وهو ، وانبهج كافة من

 وتوازن الدولي والوضع األخرى، واإلقلیمیة السیاسیة الوحدات أمن ومع ، الزمنیة المرحلة

  ). 289:  2008 ، عامود أبو(  فیه القوى

 أیة قوة رتقری في والهام الحاسم العنصر تمثل العسكریة القوة فإن فیه شك ال ومما

 األمم أولت لذلك ، بشریة مجموعة ألي األمن علیه یرتكز الذي األساس وهي ، الدولة

 أكثر فائقة عنایة ذلك ومنحت ، العسكریة قوتها بتنمیة التاریخ مدار وعلى  كبیراً  اهتماماً 

 ، الفرضیة هذه صحة تثبت كثیرة شواهد التاریخ وفي ، والمقومات العناصر من غیرها من

 على وسیطرت األرض واحتلت ، العظیمة الجیوش ببناء والممالك اإلمبراطوریات قامت إذ

 للمجموعات بالنسبـة العسكریة القوة فكانت ، الفائقة العسكریة القوة هذه خالل من الموارد

 أو السیاسیة الهیبة أو الغذائیـة كالموارد القوة عناصر بقیة یجلب الذي العنصر هي البشریة

 األول والعنصر ، الدولة قوة في والمؤثرة الهامة العناصر من وأصبحت فسیة،الن الراحة

 مدار وعلى الدول هـذه أن خاصة ، القومي أمنها القومیة الدول تحقق خالله من الذي

 القوة شكلت لذلك ، واالعتداءات المخاطر مـن مأمن فـي تعیش تكـن لم اإلنساني التاریخ
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 والبشریـة االقتصادیـة لمقدراتها الدولـة حمایة لضمان هـمواأل األبـرز العنصـر العسكریة

  ) .  77:  2012 ، طشطوش(  الجغرافیـة حدودهـا وحمایة

 التي األخرى القوى مع العسكریة القوة إلستخدام القومیة الدول قادة بعض ولجأ

 صرف خالل من اإلجتماعي التماسك تحقیق أو مكانتهم تعزیز في ، دولهم علیه تقوم

  ) .  198:  1985 ، دورتي(  مجتمعاتهم منها تعاني التي الداخلیة األزمات عن ألنظارا

 حالة سینهي ذلك أن أساس على الباردة الحرب بانتهاء خیراً  العالم استبشر أن وما

 العالمي النظام والدة جاءت حتى ، العسكریة القوة بناء مجال في العالم شهده الذي الصراع

 الدولي األمن وعرضت بأسره العالمي المجتمع هزت قویة أزمة أحدث الذي الجدید

 األمر ،)  1991(  عام الثانیة الخلیج حرب وهي للخطر األوسط الشرق في واإلقلیمي

 وأحدث ، الدولیین والسلم األمن مصیر تقریر في المقدمة إلى العسكریة القوة أعاد الذي

 واألمن ، األوسط الشرق في اإلقلیمي ناألم وعرض الدولي القوى میزان في كبیراً  خلالً 

 ما أحدث الختبار ساحة الحرب میدان فكان ، حقیقیة تهدیدات إلى المنطقة لدول القومي

 حتى أو التكتیكیة واألسلحة التقلیدیة األسلحة مجال في العسكریة التكنولوجیا له توصلت

(  معها المتحالفة الدول توقوا األمریكیة المتحدة الوالیات قبل من االستراتیجیة األسلحة

  ) .  173: 2006  ، توفیق

، )1991(وبرزت مالمح العولمة العسكریة بعد والدة النظام العالمي الجدید عام 

حلف األطلسي   Richard Lugarإذ دعا عضو مجلس الشیوخ األمیركي ریتشارد لوغار

ة ، في حال تعرض الناتو إلى التدخل ودعم أي من أعضائه كالوالیات المتحدة األمریكی

مصالحها الحیویة للتهدید وخاصة مصادرها النفطیة، وهذا التدخل یكون مبررًا بالبند الوارد 
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في الفصل الخامس المتعلق بالدفاع المشترك، بعد أن القت هذه الفكرة تأیید أعضاء 

. لروسيالحلف من أوروبا الشرقیة واالتحاد األوروبي الذین یتعلق تزودهم بالطاقة باالتحاد ا

على األطلسي أن یدرك أنه ال فرق عملیًا بین عضو یتعرض لوقف : " وقال لوغار حرفیـاً 

تزوده بالطاقة، وآخر یتعرض لحصار عسكري وغیر ذلك من العملیات العسكریة على 

  )  .(Dempsey, 2006" حدوده

ویشكل الفصل الخامس سبب وجود حلف األطلسي، كونه ینظر إلى أن االعتداء 

ي عضو من أعضاء الحلف كأنه اعتداء على جمیع األعضاء ، ویرتبط تفسیر هذا على أ

الفصل بأمن الطاقة عند وقف تزوید أي عضو بالطاقة، األمر الذي یسمح لذلك العضو 

بالحصول على دعم باقي أعضاء الحلف، وبالتالي یمكن تأویـل البند الخامس كأنـه یعني 

عدوانًا أو عمًال عسكریًا، علمًا أن معظم دول أن وقف تزوید أي عضو بالطاقة یشكل 

حلف األطلسي ال تملك مصادر للطاقة خاصة بها، وبهذا فقد جـاء تحول حلف األطلسي، 

منذ انتهاء الحرب الباردة إلى منظمة أطلسیة تقوم بمهمات عالمیة، لیتخطى نهائیًا النقاش 

بقاء نشاطه داخل مجال دول الذي استمر طیلة عقد التسعینیات من القرن الماضي بشأن 

الحلف أو خارج ذلك المجال، األمر الذي جعل كافة مناطق العالم  مرشحة لتكون داخل 

مجال حلف األطلسي بموجب ذلك التحول ، أي أن نطاقها أصبح عالمیًا، ومع شركاء 

فهو منظمة أطلسیة، ولكن تفسیر . عالمیین، لكن ذلك ال یعني أنه أصبح منظمة عالمیة

وأصبح الحلف یسیر في سیاق تطویر قدرات وآفاق . ه الخامسة یحمل مفاعیل عالمیةمادت

سیاسیة تؤكد على مواجهة المشاكل واالحتماالت التي قد تطرأ في العالم أجمع، وهذا ما 



99  

صب في صالح العولمة العسكریة الذي نمت بوادره بعد تدخل الحلف شكل تغییرًا هائًال 

  عام العراق لتشمل ، )2001(فـي أفغانستان عام 

)2003 ()http://www.globalresearch.ca/1575: Nazemroaya,2007(   

 من وذلك ، اإلستراتیجیة البحریة المالحة طرق على بالسیطرة تتعلق أخرى مالمح برزت ثم

 بالبحار التحكم أخذ إذ األمریكیة، المتحدة یاتالوال بقیادة المعولمة العسكریة البحریة قبل

 وهذه وروسیا، الصین أوراسیا في الكبرى القوى تطویق غرضها إضافیة جبهة یشكل والتجارة

 تشكیل وأهداف، (ISP)  النوویة األسلحة انتشار من للحد األمن مبادرة أهداف بالتحدید هي

 بالتشكل وحلفاؤه األطلسي حلف خلقها التي ةالبحری الشبكة بدأت ثم المعولمة، البحریة القوات

 والمحیط ُعمان بحر جرت التي البحریة المناورات في دولة أربعین من أكثر مشاركة بعد

 یهدد كما بالطاقة، الصین تزود یهدد ما وهذا. ) :25Chief ,2007()  2007(  عام الهندي

  .الهندي المحیط عبر وأوراسیا إفریقیا بین الدولیة التجارة

 أن)  1945(  الثانیة العالمیة الحرب أعقاب في الغربي العالم أدرك:  االقتصادي المجال .2

 ، القوة الستثمار جدیـدة مفاهیم العالم في نشأت أن بعد ، أوانه فات قد العسكري االستعمار

 والتنمیة واالستثمار واألعمال المال على القائم الجدید الحقل نحو الغربي العالم نظر فاتجه

 لعولمة األساس حجـر فكانت الدولیین، والبنك النقد صندوق بظهور ذلك وتمثل ، االقتصادیة

ضعاف األعمال أصحاب تسیید إلى سعت أطلسیة  القوى بدأت لذا ، العمالیة التكتالت وإ

 تشكیلها یمكـن خام مادة أنها على النامي العالم دول إلى تنظر الغربي العالم في السیاسیة

 أعقاب فـي العولمة حركة برزت ثم ، ومصالحها النافـذة الغربیة القوى رؤى سببح وتوظیفها
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 الصناعیة الدول لدى المتوفرة والثقافة القتصـاد قوة عن لتعبر)  1991(  البـاردة الحرب

  ) .  17:  2013 ،بكار(

 لمقررات تذعن أن العولمة من المستهدفة المجتمعات على بات االقتصادي المجال وفي

 الدولیة، التجارة لتحریر المكرسة  العالمیة التجارة منظمة رأسها وعلى الدولیة المالیة لمؤسساتا

جبار  بعملیة یعرف ما خالل من الرأسمالیة النظم إلى الفوري التحول على الدول كافة وإ

 من المقررات هذه إلیه تؤدي وما الدول، تلك لظروف اعتبار أو مناقشة دونما الخصخصة

  ).82:  2007 وهبان،(  مواطنیها على واجتماعیة اقتصادیة  خیمةو  عواقب

 التجارة منظمة أن على یتفقون العولمة شؤون في المتخصصون والخبراء الباحثون ویكاد

 ،أجهزتها بكامل الجدیدة العالم حكومة تمثل أنها بل ، وأخطرها العولمة أجهزة أهم أحد العالمیة

 ، االتفاقیة یخص فیما دولتین أي اختلفت فلو ، والقضائیة التشریعیةو  التنفیذیة األجهزة فیها بما

 هذه وتمثل ، خارجیة جهة أیة إلى اللجوء یجوز وال ، ذاتها للمنظمة القضائي للجهاز فالحكم

 عولمي ثالوث أخطر والتعمیر لإلنشاء الدولي والبنك والدولي النقد صندوق جانب إلى المنظمة

  اآلتي على الحرة التجارة منظمة إلیها تسعى التي المعلنة ألهدافا وتقوم البشریة، عرفته

  ) :  332:  1996 ، كمال(

 . األعضاء للدول المعاشي المستوى رفع .1

 . االقتصادیة للموارد األمثل االستغالل .2

 . واالستثمارات األموال ورؤوس اإلنتاج حركة تشجیع .3

 . األولیة المواد ومصادر لألسواق الوصول تسهیل .4
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 .  الدولیة التجارة حجم لزیادة والجمركیة الكمیة الحواجز ضخف .5

 .  العالمیة بالتجارة المتعلقة المنازعات لحل أساً  المفاوضات إقرار .6

 یطلق ما أعقاب في) 1995( عام ظهرت التي العالمیة التجارة منظمة فإن عام وبشكل

 التجاري التبادل ظمین قانوني إطار وضع إلى تهدف ،)1994( عام األورغواي جولة علیه

 الكامل والتحریر ، السیاسیة التیارات عن بعیداً  الخارجیة األسواق استقرار یضمن بما العالمي

 1 رقم ملحق أنظر). ( 150:  1996 راشد،( االقتصادیة التنمیة مع یتعارض ال بما للتجارة

  ) . العالمیة التجارة ومنظمة الجات اتفاقیة

 للدول یسمح  ال االقتصادیـة العولمـة ظل في الجدید العالمـي االقتصادي الواقع أصبح ثم

 الكیانات بین نشأت التي الشرسة المنافسة وسط قیمة ذات ثمرة تجني أن والمتوسطة الصغیرة

 وحدتها تحقیق إلى فسارعت الحقیقـة، هذه األوروبیة الدول وعت وقد الكبرى، االقتصادیة

 األمریكیة المتحدة الوالیات مع التعامل یمكنه أصبح بیراً ك كیاناً  منها جعلت التي االقتصادیة

  ) .   267:  2008 ، طاهر(  آخر جانب من اآلسیویة والنمور جانب، من

 الفقراء إزداد أن بعد ، الفقیرة للدول سلبیة حالة تمثل العولمة باتت فقد الحقیقة هذه جراء ومن

 المعلومات بتكنولوجیا تتعلق التي عولمةال بوسائل األخذ عدم لهم سبب الذي األمر ، فقراً 

 لمنظمة االنضمام مـن الفقیرة الدول قدرة عـدم عن فضالً  ، الحدیثة االتصاالت وسائل وانتشار

 حلبة في االشتراك وعدم للقارات العابرة للشركات والحدود األسواق فتح وعدم ، العالمیة التجارة

 للفقـر الرئیسة األسباب أحد یمثل بالعولمة االلتحاق عدم بات حتى ، االقتصادیة العولمة

  ) .  87:  2005 ، الجوهري(
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 فقط لیس ، وبامتیاز العولمة ظاهرة في األصل یمثل االقتصادي الجانب أن هذا ومعنى

 ومنظومة اشتغالها وأدوات آلیاتها في بل ، بها المبشرین أو فیها الفاعلین وطبیعة طبیعتها في

 في األفراد حیاة تالمس النها ، أوال االقتصاد مستوى على بها الدافعة الجدیدة القیم

 المستویات أي ، سواها وما والفكر والثقافة السیاسة مستویات إلى تنتقل ثم ،المجتمعات

 لهذه یراد إذ ، االقتصادي المستوى لذلك روافد هي التي والجماعات األفراد بنشاطات المتعلقة

 تتأقلم وأن ، معطیاتها مع تتكیف وأن ، االقتصادیة لمةالعو  فلسفة تسایر أن المستویات

 الزمن في لسیاساتها ممانعة أو ، تمنع أي تبدي وأال ، صلبها في تنصهر وأن ، وتقلباتها

 ونقطة األصل وهو وروحه االقتصاد عصب المال رأس دام ما أنه أیضاً  ومعناه.  والمكان

 والتكنولوجیا والعلم السیاسـة فإن المادیة، وغیر المادیـة الثروات  إنتاج عملیـة في االنطالق

 دورته تسریـع مجال له وتفسح التوسع، سبل له تفتح التي روافده هـي إنما والفكـر، والثقافة

 أو بالثقافـة، عصیان أو سیاسیة، ممانعة أو حدودیة، حواجـز دونما هذه االنتاج في الطبیعیة

 أو الذاتیـة بمنطوق دفع أو للهویـة، حمایة أو ة،الخصوصی على الدفاع من خلفیـة على تمنع

  ).   19:  2008 ، الیحیاوي(  االختالف

 الوطنیة بالحدود یضیقان ، تقدم لما واستناداً  المال ورأس االقتصاد أن الباحث یرى

 السیاسیة النظم طبیعة من الناتجة الممانعة ویناهضان ، القومیة الدول في المحلیة والتشریعات

 فإن ، والمثل القیم منظمة في الكامنة الممیزات أو ، الثقافیة والخصوصیات الدول، تلك في

شاعة العولمة تكریس  علیه عملت الذي األمر هو ، بمداها الدافعة أفكارها وترویج منظومتها وإ

 یتماشى اقتصادي فضاء خلق أجل من ، ذلك كل تجاوز أجل من للعولمة الداعمة الدول

 . وسواها االجتماعیة القیم ومنظومات والثقافات والسیاسات اتاالقتصاد مع بصلبه
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تؤدي الجغرافیا دورًا في مدى توافر الموارد الطبیعیة وأماكن وجودها في :  الجغرافي المجال .3

الدول القومیة ، إلى جانب العوامل البیئیة واالجتماعیة والسیاسیة والتاریخیة ، األمر الذي أثر 

تصادیة في عالم الیوم  بعد شیوع ظاهرة العولمة التي أخذت بدورها في توزیع األنشطة االق

تؤثر في توزیع  هذه األنشطة االقتصادیة وطبیعتها إلى درجة كبیرة كبیرة ، بعد تضاءل الدور 

الذي كانت تلعبه الحدود بین الدول في طبیعة األنشطة االقتصادیة، فالعدید من الدول سعت 

عبر تقویة التعاون المشترك في المناطق الحدودیة التي كانت في إلى تقلیل تأثیرات الحدود 

الماضي تعاني من التهمیش والتأخر االقتصادي، وأصدق مثال على هذا تكون االتحاد 

  . ( Mackinnon, 2007: 376) األوروبي

 الوطنیة، ثقافة تكریس على نشوئها منذ تسعى القومیة الدول بأن الجغرافي الواقع ویشیر

 من المواطن تمكن التي الحدودیة الفواصل ورسم الوطن، تجاه المكاني الوعي نشر على والعمل

 وسعى توحشاً  أكثر صار بعد إال العولمة وحش تدرك لم التي الجغرافیة بقعته بقیمة اإلحساس

 ، االستعماریة بالعولمة علیه یطلق ما وهو ، تخوم أو حدود بغیر تجانساً  أكثر العالم لجعل

 الخریطة في ثقباً  االقتصادیة العولمة وجعل ، األقالیم بین المتزایدة لقطبیةا رفض وهي

قصائها تهمیشها ألجل الجغرافیة  27 في  114 العدد ، الجدید الشعب جریدة ، اسماعیل(  وإ

  ) . 2013 األول كانون

 في المساحة أو الحیز تنظیم إعادة عن لیعلن جاء الجغرافیة العولمة ظهورمفهوم لكن

 العالم، في واألسواق النفوذ مناطق تقاسم عبر المهیمنة، الغربیة القوى بین األرض بكوك

 العولمة تلك على مثال خیر ولعل أخـرى، تارة واالعتمادیـة والتكاملیة تارة الشراكة بدعوى

 التي األفریقیة بالقارة المتزاید والصیني األمریكي االهتمام النفوذ، القتسام المزعومة الجغرافیة
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 إزاء كبیر بقلق تشعر باتت التي فرنسا، السیما التقلیدیة، األوروبیة للقوى نفوذ منطقة تعد

 هذا دفع وقد ،) 174 ،2009حسن،(  أفریقیا في الجدیدة والصینیة األمریكیة االستراتیجیة

 تعالـت التي األصوات بعض على للهجوم ساركوزي نیكوال السابق الفرنسي الرئیس الذي األمر

 ومواردها األفریقیة القارة ثـروات استنزاف إعـادة إلى أجل مـن بالتطلع الفرنسیین قیام بشأن

  ) .434 ، 2010 ، مرعي(  األولیـة

 الدولیة الشؤون في القومیة الدول لدى المركزي الدور إبقاء تحاول العولمة قوى فإن وبهذا

 االنحالل بسبب تنتشر وهي ةقو  أقل تصبح القومیة الدول ألن الجغرافي، الجانب مستوى على

 للمجتمعات، العابرة الحكومیة غیر المنظمات قبل من حدودها وتتجاوز العولمة، تحدثه التي

 أن العولمة ترى نفسه الوقت وفي الكونیة، القیم تناشد التي الجدیدة االجتماعیة والمنظمات

 مع تتعامل كونها الئمة،م بطرق والتقویة اإلصالح عملیات في الدولیة المؤسسات تحتاج الدول

 إنعاش إعادة فإّن  لذلك؛ ومنصفة، فعالة بطریقة المعاصر العالم في للقومیات العابرة التدفقات

 تأثیر تحت السیاسة وبتغیر العالمي، االستقرار تحقیق ألجل للغایة ضروري المتحدة األمم

 السیطرة وتزدهر بسرعة، فیها المدني المجتمع ویتطور القومیة، الدولة طبیعة تتحول العولمة،

 الجغرافیا تطویر إلى أكبر الحاجة تصبح وهنا والعالمیة، اإلقلیمیة المستویات على تمارس التي

ا تطور الجغرافیا من النوع وهذا التغیرات، هذه لمواكبة السیاسیة  الثانیة، العالمیة الحرب منذ فعلیً

 العالمي فالنظام : الدولیة السیاسة هاحول تركـزت مختلفة عالمیة أنظمة عبر باالنتقال لیسمح

 الحرب إلى النظر تم األخیرة، اآلونة وفي الباردة، الحرب عوض قد الجدید اللیبرالي الدیمقراطي

 عالمیـة مهیمنة قوة األمریكیة المتحدة الوالیات بزوغ یؤكد متحول نظام من جزءاً  اإلرهاب على

   . )223 : 2013 ، موراي (
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الخارجي من قبل الشركات الكبرى أن الجغرافیا تشكل عائقًا أمام  وقد وجد االستثمار

استثماراتها بعد أن وجدت ترحیبًا من الدول النامیة التي سهلت دخولها ، لكن تلك الشركات 

استغلت وجودها في الدول النامیة لتدخل أفكارها الرأسمالیة في مجال التصنیع واإلدارة 

ال یخفى صلة هذه الشركات بالمؤسسات المالیة الكبرى في والتسویق واألنماط السلوكیة ، و 

العالم التي تسیطر علیها الوالیات المتحدة األمریكیة على قراراتها ، الراعي األول للعولمة والتي 

عملت من خالل هذه الشركات في تحریر النظام الرأسمالي العالمي ، كما أحكمت سیطرتها 

فقیرة ، ومجاالت التصنیع فیها، بعد أن عززت على جزء كبیر من مقدرات الشعوب ال

التكنولوجیا وثورة االتصاالت عمل أدوات العولمة التي لم تمنعها حالة نشوء أحوال قد تربك 

عملها أو تعیقها ، لیأتي دور التدخل العسكري واستخدام القوى العسكریة كوسیلة فاعلة لها ، 

لحریة ، والدیمقراطیة ، وحقوق اإلنسان ، كالحرب على اإلرهاب ، وا: متذرعة بحجج واهیة 

  ) .      360:  2008المومني ، ( وحمایة اإلقلیات 

 الروحیة الرابطة هي التي بالهویة المجال هذا من كبیر جزء یتعلق:  االجتماعي المجال .4

 بقیة بیـن مكانتها ورفع األمـة شأن إعالء یتـم بمقتضاها والتي ، وأمته الفرد بین الضمیریـة

 زخصوصیتها أمته ذاتیـة لمقومـات مدركاً  یعیش أن الفـرد على الرابطة هذه تحتم مثلما ، ألمما

 على تفرض والتي ، األمم من غیرها إزاء تمایزها عوامل عن تعبـر الوقت ذات في هي التي

 واالنهیـار التحلل أسباب مواجهة فـي المقومـات تلك على الحفاظ أجل من دوماً  العمل األفراد

جاللها أمته برمـوز الفرد اعتزاز جانب لىإ  هویة مقومات أبرز وتتمثل ، لها والوالء واحترامها وإ

 تلك رموز أهم أحـد) البیرق( العلم یشكل حین في والتاریخ، والساللة، واللغة، الدین، في األمـة

 ) . 82:  2007 ، وهبان(  للمجتمعات الجامعـة الهویـة



106  

 كلما واألمم، الشعوب مستوى على أو األفراد مستوى على سواء ، الهویة مسألة طرح ویأتي

، طبیعي شيء وهذا واإلحباط، بالتهمیش شعور أو خارجي تهدید أو تحدٍّ  هناك كان  فهو جدًا

عادة الجماعیة، أو الفردیة الذات، تأكید أسالیب من أسلوب  من بمحیطها عالقاتها ترتیب وإ

 منظور من الهویة مسألة الدول تطرح وقد ، الطمأنینیةو  االستقرار وتحقیق الوجود إثبات أجل

 الجابري) ( الوطنیة الهویة( الجماعیة الخصوصیة أو) العرق(الفردیة الخصوصیة على الحفاظ

، 2011  :7  . (  

 في القومي األمن بیئة في االجتماعیة الضغوط من عدد العولمة ظاهرة تطورات وأوجدت

  :  أهمها من كان القومیة، الدول

 المتتابعة العولمة سیاسات ساهمت:  النامیة الدول مجتمعات في الجریمة معدالت ازدیاد  . أ

 بسبب وذلك النامیـة، الدول مجتمعات في المختلفـة بأنواعها الجریمـة معدالت بازدیاد

 استخدام إلى إضافة ومرونتها، االتصال وسائل وتوفر العالم، دول بین التنقل سهولة

 قد الجرائم نسبة بأن الدولیة االحصائیات كشفت وقد المجال، هذا يف الحدیثة التقنیات

 معهد منشورات( العالم یشهده الذي والتقني الحضاري التطور مع أنواعها وتطورت ازدادت

  ). 115: 1997 االجتماعیة، للتنمیة المتحدة األمم بحوث

 الشخصیة المنافع تحقیق بهدف غیرها من أكثر تطورت الجرائم من أنواع وهناك

  :  الجرائم هذه ومن ، المادیة والمكاسب

 على ازداد قد بها والمتاجرة المخدرات بیع أن إلى التقاریر تشیر:  المخدرات تجارة  :أوال

 التجارة ازدهار بسبب وآخر بلد من المواد هذه انتقال لسهولة وذلك العالم مستوى
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 تحویل وسهولة السریعة النقل وسائل لتوفر إضافة الحدود مراقبة وقلة العالمیة

 زراعة مسرح هي النامیة الدول وتعد والمتطورة، الحدیثة األجهزة عبر األموال

 المنتجة الدول أكثر ومن المختلفة، العالم إنحاء إلى المخدرة المواد وتصدیر وانتاج

یران، كمبودیا، وبولیفیا، أفغانستان،:  هي المواد بهذه تتاجر التي  وباكستان، وإ

 وخاصة للمخدرات مستهلك أكبر هي الصناعیة الدول وتعد وتایلند، وبیرو،

 ). 65: 2014 ، طشطوش( وكندا األمریكیة المتحدة الوالیات

 إلى مرتكبوها خاللها من یسعى التي العملیات تلك وهي:  األموال غسیل جرائم  :ثانیا

 طمسو  ، مشروعة غیر مصادر عن والناتجة ومصادرها األموال هذه حقیقة إخفاء

 أعمال عن ناتجة األموال هذه كانت إذا ما علیها التعرف یصعب بحیث هویتها

 إلى یصل األموال غسیل حجم أن إلى التقدیرات بعض وتشیر ال، أم مشروعة

(  العالمیة التجـارة إجمالــي من%) 8(  حوالـي أي ، سنویـاً  دوالر تریلیون) 1.5(

 ) . 104:  2003 ، منصور

 التي الفقیرة الدول تواجه:  واألطفال النساء من بالرقیق واالتجار عارةالد جرائم  :ثالثا

 یعرف ما انتشار ظل فـي ، الجرائم هذه مـن البطالة وتفشي مالیة أزمات من تعاني

 الجریمة لممارسـة سهلـة فریسة األطفال هؤالء یصبح إذ ، الشوارع أطفال بظاهرة

 البداینة،(  باألطفـال المشروع غیـر تجارواال ، الدعارة:  مثل المختلفـة بأنواعها

2004  :104    . (  

 سیئة سلبیة آثار العولمة أفرزت:  والقبلیة والطائفیة العرقیة واالنتماءات الوالءات تنمیة  . ب

 ، متكامل متآخي مترابـط واحد مجتمـع إلى العالم تحویل هو المعلن هدفها أن رغم ، عدیدة
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 والفئوي والمذهبي والطائفي واالثني والعرقي القومـي عبالتقوق تنادي دعـوات برزت فقد

 ، هویتها تذوب أن من واألعراق والطوائف الجماعات هـذه تخوف نتیجة وذلك ، الضیق

 على الحفاظ أجل من وذلك ، والطائفیة بالقومیة التشبث إلى فعمدت شخصیتها وتنطمس

 من قلصت قد العولمة أن وخاصة هاغیر  عن لها الممیزة هویتها وبالتالـي وثقافتها أصالتها

  ) . 2014:70 طشطوش،(  سلطتها من وأضعفت القومیة الدولة دور

 الدول في المستهدفة المجاالت في العولمة تركتها اتي السلبیة اآلثار إن ؛ الباحث یرى

 لذلك ، اآلخر البعض على أولویة یأخذ قد بعضها لكن ، وتعد تحصى أن من أكثر كانت القومیة

 السیاسیة الخالفات تزاید نتیجة ، والفقیرة النامیة الدول حكومات تؤرق أخذت اآلثار تلك فإن

 بعضها أفضى والتي المجتمعي الصراع من حالة أوجدت التي واالجتماعیة االقتصادیة والمشكالت

 التي الثقافیة والهویات والعوز الفقر متاریس خلف االحتماء عن ناتجة طاحنة أهلیة حروب إلى

 أو بالغبن الجماعات هذه لشعور وذلك ، طائفیة أو دینیة أو اثنیة أو عرقیة جماعة كل عنها دافعت

 بقضایا الدول هذه مجتمعات أشغل مما ، منها االنتقاص أو حقوقها هضم بعد علیها الواقع الظلم

  . واإلنساني الحضاري مشروعها عن وأبعدها ضیقة جانبیة

 یمكن ال كواقع والفقیرة النامیة الدول على یفرض ولمةالع مع التعامل أمر بات ؛ لذلك

 سلطانها فرض في ودورها وسیادتها الدولة مجال في الكثیرة النظریات تراجع بعد خاصة ، انكاره

 والتي العالم شهدها التي الجذریة والتغیرات العولمة ظاهرة لصالح ، إقلیمها على هیمنتها وبسط

 اإلعالم ووسائل االتصال وسائل في هائلة ثورة من فقهارا وما ، صغیرة قریة إلى حولته

 . الدولي المجتمع وحدات بین التفاعالت من جدیداً  واقعاً  أوجد الذي األمر ، والمواصالت
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  الثاني المطلب

  القومیة الدول في القرار صناعة على العولمة أثر

 السـلطة تتـوزع التـي یـةالقوم الـدول فـي السیاسـي النظـام مخرجات من القرار صنع عملیة تعد

 ویتـداخل ،) 305:  1985 ، دورتـي(  اسـتون دیفیـد یقـول كمـا المجتمـع داخـل القـیم اسـاس على فیها

 السیاســیة العملیــة فــي  المحوریــة المرحلــة"   هــي التــي العامــة السیاســة صــنع عملیــة مــع المفهــوم هــذا

 حلهــا بــدائل علــى والتعــرف المشــكلة تعریــف علــى  اتفــاق الــى الوصــول بقصــد الحكومــة تتخــذها التــي

 ملزمـــة عامـــة سیاســـة شـــكل فـــي اقـــراره یقتـــرح الـــذي البـــدیل الختیـــار تمهیـــدا ، بینهـــا المفاضـــلة واســـس

  ) . 45:  1989 ، القوي عبد" (  للمشكلة مقبول حل على تنطوي

  :  اآلتي عند الوقوف یمكن القرار صنع عملیة في الرسمیة الجهات أهم ومن

 السیاسـات صـنع عملیـة فـي الفـاعلین ابـرز مـن الـدول رؤسـاء یعـد  : القومیـة الـدول روساء .1

ن ، هـؤالء لصـالحیات مكتوبـة حـدود توجـد ال مـا وغالبـا القومیـة، الـدول فـي العامة  وجـدت وإ

 الوالیــات مــن المدعومــة للعولمــة رئیســیاً  هــدفاً  اصــبحوا قــد بــذلك وهــم بهــا، اإللتــزام یجــري فــال

 سیاسـیاً  التـأثیر إلـى ، العولمـة إلـى الـداعي مشـروعها ظـل فـي عملـت التـي االمریكیة المتحدة

 االقتصــــادیة آلیاتهــــا عبــــر وذلــــك ، العربــــي اإلقلیمــــي النظــــام دول ومنهــــا النامیــــة الــــدول فــــي

 صــــانعي علــــى العولمــــة تــــأثیر ویمتــــد ذكرهــــا، ســــبق التــــي واالتصــــالیة والسیاســــیة والعســــكریة

 أجــل مــن وســائل عــدة تســتخدم مریكیــةاأل المتحــدة الوالیــات وأخــذت الــدول، تلــك فــي القــرارات

 الـــدعم تقـــدیم:   همـــا طـــریقین وفـــق وذلـــك ، القومیـــة الـــدول فـــي القـــرار صـــناع علـــى الضـــغط

 األمریكیــــة المتحــــدة والوالیــــات للعولمــــة المؤیـــدین القــــرار لصــــناع واالمنــــي والعســــكري المـــالي
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 ومشـــاریعها تهاسیاســـا یعارضـــون او یخـــالفون وال توجهاتهـــا مـــن قریبـــة أفكـــاراً  یحملـــون كـــونهم

جبـــار الحیویـــة، مصـــالحها تخـــص التـــي  هـــذه تنفیـــذ فـــرص لتســـهیل ودولهـــم الرؤســـاء هـــؤالء وإ

یجـــاد الســــلطة، فــــي بقـــائهم دیمومــــة علــــى محافظتهـــا مقابــــل السیاســـات  المبــــررات مختلــــف وإ

 ، األمریكیــة المتحــدة والوالیــات للعولمــة المعارضــین القــرار صــناع أمــا ، ودعمهــم الســتمرارهم

 تقـوم كمـا ، والخـارجي الـداخلي الصـعید على دورهم اضعاف على وتعمل منهم ضدبال فتقف

 االعــــالم وســــائل عبــــر علــــیهم بالضــــغط حلفائهــــا مــــع بالتعــــاون األمریكیــــة المتحــــدة الوالیــــات

 عــن االقتصــادیة الوســیلة باســتخدام تقــوم كمــا ، االعالمــي التضــلیل ممارســات عبــر المختلفــة

 الخزرجــي(  العســكریة الوســیلة تســتخدم فانهــا االمــر طلــبت وان ، والحصــار المقاطعــة طریـق

، 2004  :90  .( 

 فـــي معینــة هیئـــات قبــل مــن اتخـــاذه یــتم الــذي السیاســـي القــرار وهنــاك : التشـــریعیة الســلطة .2

 یمكـن مـا او دسـتوریة الوضـاع طبقـا ومشـكلة مرتبطـة تكـون الهیئات هذه وان القومیة، الدول

 ). 315:  1985 ، دورتي(  لقرارا لصناعة الداخلیة البیئة تسمیته

 اســـتهدافها علـــى العولمـــة الیـــات تعمـــل التـــي الهیئـــات هـــذه أهـــم مـــن التشـــریعیة الســـلطة وتعـــد

 تمثــل إذ ، القومیــة الــدول فــي العامــة السیاســة علــى خاللهــا مــن التــاثیر بغیــة علیهــا والتحــرك

 مقیـــدة زالـــت امـــ انهـــا غیـــر العامـــة السیاســـة صـــنع عملیـــة فـــي الرئیســـي العامـــل الســـلطة هـــذه

 فــأدى منهــا، النامیــة وخاصــة ، القومیــة الــدول مــن كثیــر تعیشــه الــذي الواقــع ظــروف حســب

 الوالیــات وعرابتهــا العولمــة فــان لــذا ، العامــة السیاســات صــنع فــي فاعلیتهــا مــن للتقلیــل ذلــك

 مــن العدیــد نحــو الجــاد للتحــرك عمــدت الجنســیات متعــددة شــركاتها وعبــر األمریكیــة المتحــدة

 االقتصـادیة وخصوصـاً  العولمـة الیـات عبـر سیاسـاتها توظیـف اجل من السلطة هذه مرشحي
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 االعتمادیـة عـدم بفعـل تراجـع قـد النامیـة الـدول فـي التشـریعیة السلطة دور ان غیر.  والمالیة

 الــدول علـى فرضـت قـد انهـا اذ ، االمریكیـة المتحــدة الوالیـات وخاصـة العولمـة دعـاة قبـل مـن

 التوجهــات وتخـدم سیاسـیة ابعـاد لهــا التـي تلـك خاصـة المجــاالت ختلـفم فـي سیاسـاتها اتبـاع

 هـــــذه مثـــــل علـــــى المصـــــادقة فـــــي التشـــــریعیة الســـــلطة دور یبقـــــى لكـــــن ، الغربیـــــة والمصـــــالح

(  وغیرهـا ثنائیـة اتفاقیـات او قـرارات كمشـاریع البرلمانـات امـام عرضـها خـالل ،مـن السیاسات

  ). 91:  2004 ، الخزرجي

 صـــناعة تحتكـــر التـــي هـــي  - تاریخیـــاً  – التنفیذیـــة الســـلطة كانـــت لقـــد : التنفیذیـــة الســـلطة .3

  العســكریة، او الدبلوماســیة ســواء تســتخدمها التــي االدارات علــى الســیطرة مــن لتــتمكن القــرار

 المعلومـــات جمــع علــى باالعتمـــاد عملهــا فــي والســـریة بالوحــدة تتســم الســـلطة تلــك كانــت لــذا

 للنقــاش المشــكلة  لطــرح  الحاجــة  دون  طــارئ اي علــى للــرد بســرعة والعمــل ، االســتراتیجیة

 ) .  315:  1985 ، دورتي(  العام الراي اوساط في

ـــــة الســـــلطة وتتحمـــــل ـــــرة مســـــؤولیات التنفیذی ـــــة فـــــي ومـــــؤثرة كبی ـــــذ عملی  القـــــرارات تنفی

 تعرضــت التــي األنظمــة هــذه القومیــة، الــدول فــي السیاســي النظــام یرســمها التــي والسیاســات

 مــن تسـتخدمها شـتى وسـائل عبـر وذلـك ، عولمتـه المـراد األمریكـي النمـوذج مـن قویـة لهجمـة

 فضــائحها بكشــف التهدیــد یــأتي ، وموظفیهــا التنفیذیــة الســلطات علــى والضــغط التــأثیر أجــل

 فــي وخصوصــاً  عدیــدة نامیـة دول فــي تنفیــذین مـوظفین تجــاه الوســائل تلـك مقدمــة فــي المالیـة

(  خارجیـــة أطــراف مــن الرشــاوى بتلقــي تورطــوا ویاتالمســت أعلــى علــى الالتینیــة أمریكــا دول

  ) .      52:  1983 ، مینو
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 اعلـى علـى العربیـة الـدول فـي تنفیـذیین مـوظفیین تـورط بوضوح التجارب تكشف ولم

 یمكـــن ال أنــه غیــر ، لهــا تابعـــة وداخلیــة خارجیــة اطــراف تقـــدمها التــي بالرشــاوي المســتویات

 یغلــف مــا دائمــاً  الــذي االمــر هــذا وخطــورة حــدة فــي زادت التــي عصــرالعولمة فــي ذلــك إنكــار

 فـــي العولمـــة أدوات محـــاوالت یالحـــظ كمـــا االرتباطــات، بهـــذه یحـــیط الـــذي والكتمـــان بالســریة

 متعـــددة الشـــركات علـــى باالســتناد السیاســـة تجزئـــة اجـــل مــن الحكومـــات علـــى للتـــاثیر ســعیها

 اذ ، الشــرعیة ســلطاتها ممارســة فــي الوطنیــة الحكومــات محــل تحــل ان تحــاول التــي الجنســیة

 الـــدول مـــن العدیـــد فـــي مهمـــة اقتصـــادیة مجـــاالت فـــي عدیـــدة اســـتثمارات الشـــركات لهـــذه أن

ـــیج دول(  ومنهـــا العربیـــة  ، ثابـــت) (  تـــونس لبنـــان، االردن، المغـــرب، مصـــر، العربـــي، الخل

1998  :87 . (  

 المادیـة وغیـر ةالمادیـ القـوى وهـي:  العامـة السیاسـات صـنع فـي المؤثرة غیرالرسمیة القوى .4

 جـــزءاً  تشـــكل والتـــي ، واتخـــاذه القـــرار صـــناعة فـــي قوتــــه السیاســـي النظـــام منهـــا یســـتمد التـــي

 توجهاتــه ویســتمد القــرار صــناع إطــاره فــي یعمـل الــذي النظــام أن ذلــك القــرار بیئــة فــي اساسـیاً 

 عـــن یـــأتي عنـــدما األعلـــى مـــن یستمــــده النظـــام ان إذ األســـفل، مـــن أو األعلـــى مـــن الرئیســـیة

 یـأتي عنـدما األسـفل مـن ویسـتمده ، حـزب أو مهیمنـة ایدولوجیـة أو بـارز زعـیم أو قائد طریق

 دورتـــي،(   المــدني المجتمــع منظمــات ، والضــغط المصـــالح وجماعــات ، العــام الــراي:  مــن

 : وكاآلتي ،) 314:  1985

 تالسیاســا صــنع فــي المادیــة غیــر القــوى تلــك أبــرز أحــد العــام الــرأي یعــد:  العــام الــرأي  . أ

ن ، العامــة  العالمیــة االعــالم وســائل علــى بالســیطرة وثیــق بشــكل یــرتبط العولمــة نشــر وإ

 الســـائد العـــام الـــرأي علـــى التـــأثیر فـــي مباشـــراً  دوراً  تـــؤدي التـــي الـــدول لـــبعض والوطنیـــة
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 مــن وذلــك ، والمســموعة والمقروئــة المرئیــة اإلعــالم وســائل طریــق عــن والــوطني العــالمي

 أن علــى فضــال ، واالمریكیــة الغربیــة القــیم تقلیــد تؤیــد التــي لالطــراف التاییــد كســب اجــل

 الفــرد هویــة تبنـي التـي واالفكـار والتقالیــد والعـادات القیــم تشـكیل علـى تعمـل الوسائل هذه

  ) . 94 ، 2004 ، الخزرجي( 

 المرتبطة السیاسیة القیادات تبدا للعولمة المناصر العام الرأي تشكیل بعد فإنه لذا

 القیادات على العام الرأي تأثیر یظهر إذ للعولمة، الطریق تمهد مواقف تخاذبا بالغرب

 على حدود من یضعه أن یمكن ما طریق عن العامة السیاسات صنع  عن المسؤولة

 عادة المسؤولین إحجام في تتمثل كما العامة، السیاسات صنع وعى الحكومیة القرارات

 1993 ، إبراهیم(  قویة شعبیة بمعارضة یواجه أن له یمكن قرار أو موقف، إتخاذ عن

 :109 . (  

 جماعات ربط المتعددة تأثیراتها خالل من العولمة تحاول:  والضغط المصالح جماعات  . ب

 ، المادیة الفوائد على المصالح مفردة وتنطوي ، بعضها مع الدول جمیع بین المصالح

 وأهدافها طبیعتها بحكم وهي ، المعنویة والقیم والمبادىء األفكار أیضاً  تتضمن كما

 ، بالضرورة السیاسة تمارس ال بكونها عنها تختلف أنها غیر ، الضغط جماعات تماثل

 علیها والتأثیر السلطة، على الضغـط طریق عـن مصالحها تحقیـق إلى سعت ما فإذا

 جماعات إلى تتحـول عندئذ لها مالئمـة قرارات إتخـاذ إلى دفعها لغرض بآخر أو بشكل

 كل وبوسع المصالـح، جماعات من قطاع هـي الضغـط جماعات فإن وعلیه ضغـط،

 على السیاسیـة الحیاة في اتخرطـت متى ، ضغط جماعة تصبـح أن مصلحـة جماعة

 العولمة تسعى وهما ، ومطالبها رغباتها تحقیق أجل من مباشـر غیر أو مباشـر نحو
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 األمـوال أصحاب: من تتكون التي الجماعات تلك بین وصل  حلقات خلف إلى

 عالقاتهـا تأكید أجل مـن الدینیـة، والجماعات الكبرى، الشركات وأصحاب ، والبنـوك

 القـرارات صناعـة فـي للتأثیـر توظیفها ثم ومن الحكومـات، مستویات مختلف مع الواسعة

  ) .   96: 2004 ، الخزرجي( 

 األبنیــة مجموعـة بأنهـا"   نيالمــد المجتمـع منظمـات تعـرف:   المــدني المجتمـع منظمـات  .ج 

 العالقــــات مـــن معقـــدة شـــبكة إطـــار فــــي تـــنظم التـــي واالجتماعیـــة واالقتصـــادیة السیاســـیة

 بصـــــوره تحـــــدث والتـــــي المجتمـــــع فـــــي االجتماعیـــــة والتكوینـــــات القـــــوى بـــــین والممارســـــات

 عـن باسـتقاللیة وتعمـل تنشـأ التـي المؤسسـات مـن مجموعـة خـالل مـن ومسـتمرة دینامیكیـة

  ) .  32: 2000 ، الصبیحي( "  الدولة

 تمـارس ألنهـا وذلـك الدیمقراطیة، الممارسة لتعلیم مدارس بمثابة المنظمات هذه وتعد

 والتنــافس اآلخــرین مــع وحــوارهم أعضــاءها خــالل مــن أروقتهــا، داخــل الــدیمقراطي العمــل

 لفـردا فیهـا یـتعلم وبـذلك فیهـا، تجـري التي االنتخابات قي والتصویت بالترشیح القیادة على

 لیمارسـه إلیهـا ینتمـي التـي الصـغیرة الجماعـة مستوى على الدیمقراطي السلوك هذا أصول

 علــــى الفــــرد فاعتیــــاد كلــــه، المجتمــــع مســــتوى علــــى ذلــــك بعــــد واالیجابیــــة الحمــــاس بــــنفس

 فـــــي تصــــویته إلـــــى یــــؤدي المنظمـــــة أو الجمعیــــة أو المؤسســـــة انتخابــــات فـــــي التصــــویت

 الحكومــة الختیــار أو البرلمــان فــي یمثلونــه الــذین وابالنــ الختیــار تجــري التــي االنتخابــات

مْ  أنهــــا تحكمـــه،إذ التـــي ـــوّ قـــوم السیاســــیة العملیـــة تُقَ  وتــــدریب وتنمیتهـــا المصــــالح بجمیـــع وتَ

(  السیاســــیة المشــــاركة فــــي كبیــــرا تــــأثیرا تملـــك فهــــي الدیمقراطیــــة، القــــیم وتعزیــــز القیـــادات

  ) . 108:  1993 ، الصاوي
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 بـدور قیامهـا خـالل مـن الدولـة سـلطة مـن تحد المنظمات ههذ فإن أخرى ناحیة ومن

ــــى الرقیــــب ذا ، الوســــیط وبــــدور بمواطنیهــــا، وعالقتهــــا الدولــــة سیاســــات عل  تمكنــــت مــــا وإ

 تـؤدي سـوف فإنهـا لهـا، االسـتقاللي الطـابع علـى المحافظـة فـي المـدني المجتمع منظمات

 معـین نسـق وفـق علـى یاتهـاآل ویضـبط والدولـة، الفـرد بین العالقة ینظم الذي الوسیط دور

 وطنیــة وســائل إلــى الشــكل بهــذا تتحــول فهــي. ذلــك الوطنیــة المصــلحة تطلبــت متــى یقــدم

 خاللهـــا مـــن یـــتم وقنـــوات المجتمـــع، داخـــل الحـــرة السیاســـیة الفعالیـــات لتنشـــیط جماهیریـــة

 إذ والدولـــة المـــواطنین بـــین  وأداة ، الحكومـــة علـــى وعرضـــها المـــواطنین مطالـــب تحریـــك

 مؤسسـات أو جماعـات إلـى ینتمـون مـواطنین بـل عـزل أفـراد بوصـفهم لـیس لدولةا تعاملهم

 بعملیـــة تقـــوم أن المـــدني المجتمـــع لمنظمـــات ویمكـــن ، الحمایـــة مـــن قـــدرا لهـــم تـــوفر أكبـــر

 نفــوس فــي والمبــادئ القــیم مــن مجموعــة غــرس خــالل مــن السیاســیة االجتماعیــة التنشــئة

 للمشــــاركة، واالســــتعداد األخــــر، الــــرأي وتقبـــل واألنصــــاف المســــاواة علــــى تقــــوم أعضـــائها

 والـــتحمس واالهتمـــام االیجـــابي للعمـــل والمبـــادرة المســـؤولیة، ولتحمـــل والتضـــامن والتعـــاون

(  الضــیقة الشخصــیة والمصــالح الخاصــة االهتمـاات یتجــاوز بمــا للمجتمــع العامــة للشـؤون

  ). 254:  2007 ، حافظ

 فـي ترسـخ مدنیـة ثقافـة إشـاعة هـي المؤسسات هذه بها تقوم التي الوظائف أهم ومن

 والتنـوع االخـتالف وقبـول ، الجمـاعي والعمـل ، الطوعي للعمل النزوع قیم احترام المجتمع

ـــذات بـــین دارة ، واألخـــر ال  والتســـامح االحتـــرام قـــیم ضـــوء فـــي ســـلمیة بوســـائل الخـــالف وإ

 یترتــب مــام والشـفافیة، العامــة بالمحاســبة االلتـزام مــع الســلمي والصـراع والتنــافس والتعـاون

 فـــي هـــي القـــیم وهـــذه ، المؤسســـات بنـــاء وثقافـــة الذاتیـــة المبـــادرة قـــیم تأكیـــد كلـــه هـــذا علـــى
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 فـي القـیم  لهـذه تمكـن التـي المدنیـة الثقافـة إشـاعة فان هنا ومن.  الدیمقراطیة قیم مجملها

 بنــاء یســتحیل إذ ، للمجتمــع الــدیمقراطي التطــور طریــق علــى مهمــة خطــوة هــي المجتمــع

 لقواعـد طبقـاً  والصـراع والتنـافس االخـتالف إلدارة سلمیــة صـیغة توافــر دون مدنــي مجتمع

 بـالحقوق االعتــراف دون مـدني مجتمـع بنـاء ویسـتحیل ، األطــراف جمیـع بـین علیهـا متفق

 دور فـــأن ثــم ومــن والتنظــیم والتجمــع والتعبیــر والــرأي االعتقــاد حریــة لإلنســان  األساســیة

 الــدیمقراطي للتحــول ودعــم تطــویر هــو المفهــوم بهــذا مدنیــةال الثقافــة إشــاعة فـــي المجتمـــع

  )   163:  2000  ، البیج(  نفسـه الوقت فـي

 قوى قبل من استهداف إلى تعرضها في المنظمات هذه تجاه التهدید یتمثل ، وعلیه    

 جهود برزت وقد ، الداخل من فیها الناشطة الفئات على السیطرة أجل من ، خارجیة

 وحقوق الدیمقراطیة عن المستمر الحجیث خالل من المنظمات ذهه تجاه العولمة

 المجتمع منظمات ارتباط تعمیق أجل من الضغط على العولمة قوى فعمدت ، اإلنسان

 بها التحكم أجل من لها والعینیة المادیة المساعدات تقدیم عبر ، بالخارج المحلي المدني

  ) .  748:  1992 ، غلیون( 

 تعد لم ، العامة والسیاسات القرارات صنع على للعولمة المباشرة ثاراآل إن ؛ الباحث یرى

نما فقط، القومیة الدولة مستوى على مقصورة  ناحیة، من الدول جمیع بین العالقات تشمل أخذت وإ

 النطالق األساس هي تعتبر مقدمات لذلك وكان أخرى، ناحیة من الدولي النظام بنیة في والعالقات

 العشرین، القرن من األخیر الربع في بدأت التي المتبادل االعتماد ظاهرة هي تلك المعلومات، ثورة

 لم بأنها الدولیة العالقات تطور أوضح ثم ، الثالثة األلفیـة بـدایة في إنتشرت التي العولمة وظاهرة

نما فقط، دول عالقات تعد  دولة اعتماد درجة فیها أصبحت جدیدة، وعوامل جدد، فاعلون هنالك وإ



117  

 ظهرت ثم العسكریة، القوة ولیست  الدولة هذه قوة أساس هي األمور من أمر في ما دولة على

  . القرار صناعة في الدول تشارك شعبیة أو رسمیة شبة أو رسمیة دولیة منظمات



118  

    السادس الفصل

  العربي اإلقلیمي النظام لدول القومي األمن في العولمة أثر

 التي القاعدة یمثل ألنه ، والدول والشعوب األمم جمیع لیهإ تسعى الذي الهدف هو األمن یعد

 یشهدها التي التطورات ومواكبة ، التقدم آفاق نحو اإلنطالق في واألمم الشعوب هذه علیها تستند

 األمن انعدام یمثل فیما ، اإلنسانیة الحضارة بركب اللحاق أجل من الحیاة نواحي جمیع في العالم

 في العملي الموقف وأن النسیان، وادي في واإلنكفاء المسیرة وتوقف كبالر  هذا عن التخلف حالة

 التجارب دراسة الدول هذه شعوب على یفرضان العلم بمبادىء الفكري واإللتزام القومیة الدول

 اللحاق یتطلب الذي األمر ، المعاصر واألیدیولوجي السیاسي الفكر في المطبقة لألشكال المختلفة

  . سبقوهم بمن باللحاق الماكثین محطات في للمتأخرین تسمح ال بسرعة ئرالسا الحیاة بقطار

 ظاهرة أوجدتها التي الكبیرة المنافسه تسببه الذي السریع النمو إلى الدول بعض تنبهت وقد

 عابرة الشركات ورسخته به أوحت الذي األفراد لشركات الراعیة الكبرى الدول من عدد بین العولمة

 السیاسیة الهیاكل تصحیح أجل من االسراع النامیة الدول من تطلب ذيال األمر للقارات،

 الدول في القومي األمن حالة یهدد أخذ الذي المجال هذا في التنافس حلبة لتناسب واالقتصادیة

  . تواجهه بدأت التي الكثیرة التحدیات بسبب العربي اإلقلیمي النظام دول ومنها النامیة

 خالل من العربي اإلقلیمي النظام لدول القومي األمن في العولمة أثر السادس الفصل یتناول

  :  اآلتیین المبحثین

 .  العربي اإلقلیمي النظام لدول العامة األوضاع في العولمة أثر:  األول المبحث

  . العربي اإلقلیمي النظام دول تجاه العولمة تحدیات : الثاني المبحث
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  األول المبحث

  العربي اإلقلیمي النظام لدول العامة األوضاع في العولمة أثر

 متغیــراً  یمثــل الیــوم عــالم أصــبح أن بعــد الدولیــة الســاحة علــى بقــوة نفســها العولمــة ظــاهرة فرضــت

 بعــد ، عدیـدة وسـائل عبـر سـاحتها الـى العـالم سـحب تحـاول التـي الرأسـمالیة هـو مسـتقل لمتغیـر تابعـاً 

 نشـوء األمریكیـة المتحـدة الوالیـات بإعالن ؛ األحادیة القطبیة إلى الثنائیة القطبیة من العالم تحول أن

 ؛ وثقافیـاً  ، وعسـكریاً  ، واقتصـادیاً  ، سیاسـیاً  العـالم على خالله من سیطرتها فرضت جدید دولي نظام

 والهیمنـة السـیطرة ردیـف أنهـا علـى العولمـة إلـى العربیـة الشـعوب ومنها األخرى الشعوب نظرت لذلك

ــــاحثین والمحللــــین المفكــــرین القضــــیة هــــذه شــــغلت وقــــد ، االتجاهــــات المتعــــدد الواســــع بمفهومهــــا  والب

 العــام والــراي االعــالم وســائل اهتمــام مثــار وأصــبحت ، والمیــادین المجــاالت مختلــف فــي والدارســین

  . وغیرها والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة بالشؤون والمعنیین

 النامیــة والشــعوب األمــم منــه تخشــى وخطــراً  هدیــداً ت لتصــبح العولمــة ظــاهرة اتســعت الشــكل وبهــذا

 كثیــراً  تــأثرت التــي العربــي اإلقلیمــي النظــام دول ســیما ال ، الثقافیــة وهویتهــا ، الوطنیــة كیاناتهــا علــى

  . السلبیة آثارها من وتعاني ، تداعیاها رهینة وباتت ، العولمة بعدوى

 مـــن العربـــي اإلقلیمـــي النظـــام لـــدول  العامـــة األوضـــاع فـــي العولمـــة أثـــر األول المبحـــث یتنـــاول 

  : اآلتیة المطالب خالل

  . العربي اإلقلیمي النظام دول في االقتصادیة األوضاع في العولمة أثر:   األول المطلب

   العربي اإلقلیمي النظام دول في والثقافیة االجتماعیة األوضاع في العولمة أثر:  الثاني المطلب

  .  العربي اإلقلیمي النظام دول في السیاسیة األوضاع في العولمة أثر:  الثالث المطلب
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   األول المطلب

   العربي اإلقلیمي النظام دول في االقتصادیة األوضاع في العولمة أثر

 فاعلیـة تحقیق الصناعیـة المجتمعات على یستحیـل أنه الحدیث االقتصاد نظریات توضح

 قدرة على بدوره یعتمـد االنتاج وهذا ، المكثف تاجاالن تحقیـق على قادرة تكن مالم متقدمة اقتصادیة

 ، یونس(  الواحد الیوم فـي الحدیثـة اآلله تنتجها التي السلع استیعاب على االستهالكیة السوق

2000 :137 . (  

 االستهالكیة األسواق إلى ماسة بحاجة بأنها للعولمة الداعمة الكبرى الدول وجدت فقد لذا

 إیجاد أجل من العولمة على تعتمد جعلها الذي األمر ، مصانعها يف المنتجة السلع لتصریف

 مالئماً  إستهالكیاً  سوقاً  تعد التي العربي اإلقلیمي النظام لدول االقتصادیة السیاسة في لها تأثیرات

 جاءت التي السلـع عولمة خالل من وذلك ، الغربیة الدول في المنتجة والبضائع السلع لتصریف

 العمل سوق في المتسارعة الهائلة والتغیرات العالم في الكبرى التجاریة تالتالتك بروز نتیجة

  ) . 207:  2001 ، اهللا فضل(  االنتاج واسالیب

 تعود والتي الماضي القرن من التسعینیات عقد بدایة مع ولدت التي االقتصادیة العولمة وقامت

 بدایة مع اللیبرالیة االقتصادیة المدرسة ةوعود ،) 1945( الثانیة العالمیة الحرب بعد ما إلى جذورها

 من متقدمة مرحلة تعكس االقتصادیة العولمة أخذت أن وبعد ، الماضي القرن من الثمانینیات عقد

 الرأسمالي المنظور وفق االقتصادیة العالم وحدة تحقیق إلى تهدف التي الرأسمالیة تطور مراحل

 الرئیسة الوسیلة تعد التي السوق وآلیات االقتصادیة ریةالح أركانه أهم من اقتصادیاً  نظاماً  بوصفها

 من عدد بفرض فقامت ،)  355:  2008 ، المومني(  االقتصادیة العالم مشكالت لمواجهة

 التي ، السلبیة المظاهر بعض جانب إلى المظاهراإلیجابیة بعض  لها كانت التي العولمة إجراءات
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 تلك أهم من وكان ، العربي اإلقلیمي النظام دول في اإلقتصادیة األوضاع على تأثیراتها ظهرت

  : التأثیرات

 العربیة األسواق على واالقتصادیة المالیة العولمة مؤسسات أثر .1

 والبنـــك ، الـــدولي النقـــد وصـــندوق ، الجنســـیات متعـــددة الشـــركات اســـتغالل علـــى العولمـــة عملـــت

 النظــــام دول مــــن العدیــــد علــــى المســــتمر بالضــــغط للقیــــام ، العالمیــــة التجــــارة ومنظمــــة ، الــــدولي

 وحریـة ، االمـوال رؤوس تـدفق حریـة علـى تقـوم التـي بسیاسـاتها االخـذ أجـل مـن العربـي اإلقلیمي

 تــتلخص العربـي االقلیمـي النظــام دول علـى شـروط لفــرض العولمـة سـعي مــع  الخارجیـة، التجـارة

صـدار ، العـام القطـاع خصخصـة على العمل:  في  الداخلیـة، االسـواق بحریـة للقیـام التعلیمـات وإ

 ) . 97:  2004 ، الخزرجي(  السوق اقتصاد ثقافة وتعمیق

 العالمیة التجارة حجم ازداد بحیث لألسواق التدریجي التوحید على العولمة قوى عملت لذلك

(  عام ومنذ الماضي، القرن من التسعینات عقد خالل متسارعة وبصورة انقطاع دون من

 البنیة تغیرت أن بعد حینذاك المحتملة التصورات لعالمیةا التجارة حجم تجاوز)  2000

 ، األهمیة متزاید مركزاً  تحتل الجنسیات متعددة الشركات بدأت إذ ، العالمیة للتجارة الهیكیلة

 ( Nestle ) ونستلـة ، (Exxon )وأكسـون ،  (Philips) فیلیبس:  الشركات تلك أمثلة ومن

 العالم في تنتشر فهي الالمركزیة نظام األخرى كاتالشر  كباقي تتبع كانت الشركات وهذه

 التي العالمیة التجاریة المبادالت في األم الشركة مع أو بینها فیما وتتاجر تقریباً  مستقلة بطریقة

 الدول في الوطني المال لرأس التابعة والمؤسسات الدول مع السلع مبادالت على تشتمل

  ) .  138:  2004 ، زیغلر(  العربي ياإلقلیم النظام دول أبرزها ومن القومیة
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 نظام في تدخل أن ترید التي الدولة أن تعني األسواق عولمة أن االقتصاد علماء ویشیر

 ، العالمیة والنظم القوانین حسب أوضاعها لتوفق كافیة مدة تعطى ما غالباً  الجدید العولمة

   ) : 25:  2005 ، الجوهري(  اآلتیة الخطوات اتباع علیها ویجب

 . وقوانینها شروطها وتنفذ العالمیة التجارة منظمة إلى االنضمام  . أ

 . الشرسة الحرة للمنافسة مالئماً  وجعله وتحدیثه بها الخاص االقتصادي النظام تهیئة  . ب

 . الحرة المنافسة تیار في یصمد حتى خاص قطاع إلى الحكومي القطاع تحویل  . ج

 عولمة متطلبات أولویات من نهاأل  المالئمة االستثمار قوانین وتشریع الحدود فتح  . د

 الدخول القارات عابرة والشركات األفراد وشركات األموال رؤوس تستطیع حتى السوق

 . تامة بحریة الدولة إلى والخروج

 للشركات ومغریة عادلة المنافسة تكون حتى العالمیة األسواق مع تماثل تحقیق. هـ

 . الوطنیة الشركات مع األجنبیة واالستثمارات

   العربیة االقتصادیة األوضاع على االقتصادیة العولمة مبادىء ثرأ .2

 علیهــــا تقــــوم التــــي المبــــادىء ذات وهــــي المبــــادىء مــــن عــــدد علــــى االقتصــــادیة العولمــــة تعتمــــد

 الحـرة المنافسـة مبـدأ علـى تركیـز مـع ، مغـاالة مـن تخلـو ال علیـه تدقیقات إدخال مع ، الرأسمالیة

 یـدفعها بمـا العربـي، اإلقلیمـي النظـام لـدول االقتصـادیة والتبعیـة التخلـف تكـریس فـي تسهم التي ،

 :  اآلتي المبادىء هذه أبرز بین ومن ، العولمة بركب اللحاق في لالسراع
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 كانـــت ســـواء القیـــود كـــل مـــن التجـــارة تحریـــر علـــى شـــدید حـــرص بـــرز:  االقتصـــادیة الحریـــة  . أ

 مشـروع إلـى االنضـمام قبلـت التـي العربیـة الـدول التزمـت لـذلك ، ضـرائب أو جمركیة حواجز

 علیهــا الضـرائب فـي التخفـیض مــع األجنبیـة للبضـائع حـدودها تفــتح بـأن االقتصـادیة العولمـة

 برفـــع أیضــاً  الــدول تلــك التزمــت وقــد ، الحقــة مرحلـــة فــي تمامــاً  حــذفها ثــم أولــى مرحلــة فــي

 بخصصــة قامــت أن بعـد ، المــواطنین كاهــل أثقـل الــذي األمــر ، األساسـیة المــواد عــن الـدعم

 قبلـت التـي العربیـة الـدول أن العملیـة التجربـة وأفرزت ، للدولة التابعة والشركات المشروعات

 والنقدیـة المالیـة أسـواقها بتحریـر بـااللتزام فقامـت ، ناجحـاً  مقـاوالً  تكـن لم االقتصادیة بالعولمة

طـــال ، البورصــة تحریــر طریــق باعتمــاد وذلــك الســوق شــؤون فــي التــدخل عــدم وبالتــالي  قوإ

 األمـوال رؤوس تنقـل بمبـدأ قبلـت كمـا ، قیمتها المالیة السوق تحدد التي عملتها صرف سعر

 ) .     34:  1998 ، مارتین( 

ــــــــانون  . ب  العــــــــرض قــــــــانون یعــــــــد: األجــــــــور وتحدیــــــــد األســــــــعار لضــــــــبط والطلــــــــب العــــــــرض ق

 یـؤدي فهـو االقتصـاد، علـم فـي األساسـیة القـوانین أحـد Supply and demand :والطلـب

  المتحققــة بالمنفعــة ویتــأثر یــؤثر  ثــمَّ  ومــن األســواق، وتشــكل األســعار تحدیــد فــي أساســیاً  دوراً 

أو  السـلع كمیـة هـو والعـرض ،العـام االقتصادي والنمو  القومي والدخل  واالستهالك واإلنتاج

الخـــدمات التـــي یعرضـــها المنتجـــون عنـــد كـــل مســـتوى مرتقـــب مـــن األســـعار، فـــي مـــدة زمنیـــة 

منشأة إلى تحقیق أكبر كمیة من اإلنتاج بالحـد األدنـى مـن التكـالیف،  تسعى كل محددة، إذ 

وذلــك عــن طریــق الكیفیــة التــي تســتخدمها لتجمیــع عوامــل اإلنتــاج ومســتلزماته وتســخیرها فــي 

 ) .  131:  ت.  د ، الحوراني( االنتاجیة  العملیة
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القتصـاد الـوطني وبموجب ظاهرة العولمة فأن قانون العرض والطلـب  یـؤدي دورًا  فـي نقـل ا

ة علــى ســیادة الدولــة الوطنیــة وعلــى  وتحویلــه إلــى جــزء مــن االقتصــاد العــالمي، ممــا یــؤثر بقــوّ

لیـات واألساسـیات مـن  سیاستها تجاه حیاتهـا االقتصـادیة واالجتماعیـة، فتقـوم بإلغـاء دعـم األوّ

خضــاعها الحیــاة اال قتصــادیة المــواد المســتهلكة ممــا یزیــد فــي نســبة الفقــر والفاقــة والجــوع، وإ

واالجتماعیة لقانون العرض والطلب في السـوق یتـرك آثـاره السـیئة علـى قطـاع الخـدمات مـن 

ســكان وســائر الخــدمات األخــرى، ووفــق قــوانین المنظمــات االقتصــادیة  غــذاء وتعلــیم ونقــل وإ

التجاریة والمؤسسات المالیـة التـي تعكـس إرادة قـوى العولمـة وهیمنتهـا، ولتسـویق الفـائض فـي 

مــن الــدول الصــناعیة المنتجــة فتصــبح كــل دول األطــراف أســواقها مفتوحــة للمنافســة  اإلنتــاج

التجاریـــة، فیـــؤدي ذلـــك إلـــى تعطیـــل الصـــناعة الوطنیـــة وتوقفهـــا أمـــام كمیـــة ونوعیـــة اإلنتـــاج 

نشاء المناطق الحرة وال یبقى سوى مـن لـه القـدرة علـى  العالمي وأمام انتشار األسواق الحرة وإ

القتصـــادي مـــع الكبـــار، وزاد فــي تعزیـــز هـــذه الوضـــعیة احتكـــار العلـــم الــدخول فـــي التنـــافس ا

س تخلـف  والتكنولوجیا والتفوق في ذلك من طرف الغرب األوربي والغرب األمریكـي الـذي كـرّ

وضـــعف أغلـــب بلـــدان العـــالم وجعلهـــا تتعـــرض للنهـــب والســـلب فـــي ثوراتهـــا البشـــریة العلمیـــة 

ســـتغلة مثلمـــا حـــدث ویحـــدث فـــي دول إفریقیــــة والتقنیـــة المهّجـــرة، وفـــي ثرواتهـــا الطبیعیـــة ا لمُ

ـــدان النامیـــة ودول النظـــام اإلقلیمـــي العربـــي، وتُصـــبح هـــذه الـــدول تحـــت  وآســـیویة وســـائر البل

، فقــد بــرزت وســائل حدیثــة، "احــتالل العولمــة، و لــم یعــد االحــتالل العســكري الســافر ضــروریًا

دولي مقابــل سیاســة تحریــر صــندوق النقــد الــدولي، والبنــك الــدولي، إذ یقــرض البنــك الــ: مثــل

االقتصاد، أي تهیئة االقتصاد الوطني الختراق المال األجنبي، وتحّكمه فیـه، مـع تخفیضـات 

حادة في خدمة المجتمع، وهذا یكرس تقسیم المجتمع إلى أقلیـة ثریـة وأكثریـة تعـاني الحرمـان 

  ) .  2011/ 30/7في  1833جیالني ، صحیفة المثقف، العدد (  والفقر المدقع
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 هــــو وال خیریــــاً  مشــــروعاً  لــــیس بأنــــه الرأســــمالي المشــــروع یتصــــف:  الرأســــمالي الــــربح قــــانون  . ج

، مشروعاً   القـائمون تجـرد لـذلك المال، من والمزید المال على الحصول مشروع هو بل وطنیًا

 بالســعي هــؤالء أخــذ لــذلك ، مســبق رادع أو أخالقیــة قیمــة أیــة مــن الرأســمالي المشــروع علــى

 الهـدف لخدمـة ،)الـخ.. مؤسسـات أنظمـة، تقالیـد، أخـالق قـانون،( شـيء كـل تكییف أجل من

 مســتوى علــى ذلــك، عــن تعبیــر خیــر عبــروا وقــد الــربح، تحقیــق وهــو واألهــم لــدیهم األســمى

 المجتمــع وســادت أمریكیــاً  طابعــاً  اكتســبت التــي البراغماتیــة الفســلفة بلــورة فــي وفكــري، فلســفي

 مطلـق، خیـر أو مطلـق شـر یوجـد ال أنـه وخالصـتها ،األمریكیـة المتحـدة الوالیات في والدولة

 أوخطــأ شــر هــو مــا تحــدد التــي المنفعــة هنــاك بــل مطلــق، صــواب أو مطلــق خطــأ یوجــد وال

 أمـور كلهـا والـروادع والقـوانین والقیم األخالق فإن لذلك وتبعاً  ،والصواب الخیر عن وتمیزهما

 القــانون بصـفته) الـربح قـانون( بــرز كذلـ إلـى واسـتناداً  ،المنفعــة لمقتضـیات تبعـاً  تتغیـر نسـبیة

 تحقیـق حـول جهـده یتمحـور آلیاتـه وفـق بالعمـل یقـوم فالـذي الرأسـمالي، للنظام األول المطلق

 مطلـق تأكیـد فـي الـربح، علـى الخسـارة تتفـوق حالمـا الرأسـمالي المشـروع یمـوت ولـذلك الربح،

، نظامـاً  تكـون أن یمكن ال الرأسمالیة أن على وحاسم  العامـة والمصـلحة الخیـر فـهأوهد خیریـًا

 آخــر قانونــاً  ایضــاً  مطلقــة وبحتمیــة یولــد، هــذا المطلــق الــربح قــانون لكــن علیــا، قــیم إتبــاع أو

 طریـق: طـریقین علـى القـانون هـذا وینطـوي الرأسمالي، المشروع توسیع عبر الربح زیادة وهو

 المشـــاریع عابـــتال وطریـــق األول، الـــربح مـــن قســـم إضـــافة عبـــر المســـتثمر المـــال رأس زیـــادة

 صــعدت كلمــا الرأســمالیة لتطبــع اإلحتكــار ســمة تبــرز وبــذلك فیــه ودمجهــا اآلخــرى الرأســمالیة

 إعــادة قــانون: ذلــك علــى التالیــة التســمیة اطــالق علــى اقتصــاد علمــاء اتفــق وقــد وتعاظمــت،

 األول كــــانون 16 فــــي 1166 العــــدد ، ســــبتمبر 26 صــــحیفة ، المختــــار( الموســــعة اإلنتــــاج

2004  :12 . (   
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عایشت دول النظام اإلقلیمي العربـي العولمـة االقتصـادیة ومؤسسـاتها :  الحرة المنافسة قانون  . د

عن قرب ، إذ أصبح عدد من هذه الدول أعضاء فـي صـندوق النقـد الـدولي ، والبنـك الـدولي 

، والجــات ، ومــن ثــم منظمــة التجــارة العالمیــة ، وأســهم عــدد مــن  دول هــذا النظــام الإلقلیمــي 

ام النظـــام العـــالمي الجدیـــد ، أو العولمـــة الحدیثـــة ، خاصـــة بعـــد حـــرب الخلـــیج الثانیـــة فـــي قیـــ

، فقــد قــدم العــرب المســاعدة للوالیــات المتحــدة األمریكیــة فــي تحقیــق )  1991( مطلــع عـــام 

ـــز هیمنتهـــــا االقتصــــادیة والسیاســـــیة والعســــكریة ، وذلــــك عبـــــر تأكیــــد مبـــــدأ  انتصــــارها، وتعزیـ

منطقة العربیة ، وبالمقابل لم یحصلوا علـى أي موقـع لهـم فـي التركیبـة األحادیة القطبیة في ال

العالمیـة الجدیـدة ، وبقـوا ضـحیة لـم تجـن ســوى اسـتنزاف مواردهـا ، مـن خـالل مـا أثقـل كاهــل 

االقتصادیات الوطنیـة في دول النظـام اإلقلیمـي العربـي مـن قـروض أو أسـلحة جـرة تصـدیرها 

  ). 363:  2008المومني ، ( هاب لهم بحجـة ضرورتها في مكافحة اإلر 

وفي هذ الجو أصبح تعمیق التفاوت في توزیع الدخل والثروة بین المواطنین في 

الدول العربیة وبین مواطني الدول الغنیة یتنامى ویتزاید باستمرار، فال الدول الغنیة سمحت 

لخارج بهجرة العمالة من هذه الدول وال هي استطاعت أن تستقطب رؤوس األموال من ا

بسبب تعفن وفساد إدارتها، بحیث تكون القلة من سكانها یستأثرون بالقسم األكبر من 

الدخل الوطني والثروة المحلیة وغالبیة السكان تعاني الفقر وكل صنوف الحرمان، وانتشار 

البطالة وانخفاض األجور وارتفاع أسعار المواد االستهالكیة وغیاب اإلنتاج واالعتماد على 

ت، فضًال عن انتشـار الفساد االقتصـادي واالجتماعي مثل العبث بالمال العام الواردا

وتهریبه وتعطیل التنمیة، كل هذا یزید في درجـة التخلف واالنحطاط إضافة إلى ما ینتج 

عن العولمة االقتصادیة من مشكالت تؤدي ال محالة إلى االضطراب السیاسي 
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جیالني ، (  ـان إلى الفوضى وانهیار النظـامواالجتماعـي الذي ینتهي فـي معظم األحی

  ). 2011/ 30/7في  1833صحیفة المثقف، العدد 

وهنا جاء اعتماد قانون المنافسة الحرة من قبل الدول الداعمة للعولمة من أجل السیطـرة 

،  وذلك بعد أن تمكن عدد من الدول )  228:  2000الهنتاتي، ( على األسـواق والمـوارد 

خاصة دول شرق آسیا وبعض دول أمریكا الالتینیـة من بلوغ درجة عالیة في التصنیع النامیة و 

  ). 45: 1998مارتین، ( ، فأصبحت هذه الدول تشكل خطرًا على الدول الصناعیة األوروبیة 

 من والتقلیل ، التجارة حریة مبدأ واقرار الجمركیة الحواجز ازالة على العولمة عملتلذلك 

 ، العربي اإلقلیمي النظام دول ومنها النامیة الدول من عدد في لتحویلیةا الصناعات اهمیة

ثم تمكنت العولمة من الناحیة  ، الخارج في المصنعة السلع الستیراد الدول هذه ودفع

االقتصادیة من تدویل النهج الرأسمالي وفلسفته وآلیاته، في عدد من دول النظام اإلقلیمي 

الي إلى مرحلة الهیمنة الكلیة على سائر اقتصادیات العالم خاصة العربي ، ونقلت النهج الرأسم

زالة القطاع العام واللجوء  العالم الثالث، من خالل إزالة سلطة الدولة الوطنیة على االقتصاد وإ

إلى الخصخصة واالنفتاح على اقتصاد السوق والمنافسة الحرة، فعملت قوى العولمة من خالل 

لمیة التي تعمل لصالح الدول الكبرى المتمثلة في منطقة األورو التي الشركات االستثماریة العا

الكتلة األوربیة الغربیة وكتلة الوالیات المتحدة األمریكیة والمكسیك وكندا، وذلك على    تشكل

ة لدول  حساب باقي شعوب ودول العالم األخرى، ففي منطقة األورو وفي منطقة التجارة الحرّ

أكثر من ثمانین بالمائة من إجمالي الناتج القومي العالمي وخمسة أمریكا الشمالیة یستقر 

وثمانین بالمائة من إجمالي التجارة العالمیة، ونجد خمس دول هي الوالیات المتحدة األمریكیة 

وفرنسا وألمانیا وانجلترا والیابان تتوزع بینها مائة وثالث وسبعین شركة من الشركات المتعددة 
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جیالني ، صحیفة المثقف، العدد ( تي من الشركات العمالقة العالمیة الجنسیات من أصل مائ

  ).  2011/ 30/7في  1833

  الكبیر األوسط الشرق مشروع أثر .3

 مشـتتة كیانـات الـى العربـي الـوطن منهـا یعـاني التي التجزئة حالة تكریس على العولمة تعمل

 بمشــروع یســمى مــا وفــق ربیــةوغیرع عربیــة معینــة دوالً  تضــم اقتصــادیة مشــاریع إقامــة خــالل مــن

(  قیامــه ودعــم لتحقیقـه واسـرائیل االمریكیـة المتحـدة الوالیـات تسـعى الـذي الجدیـد األوسـط الشـرق

  )  98:  2004 ، الخزرجي

 ، األوســط الشــرق منطقــة فـي المتحــدة الوالیــات قبـل مــن اعتباطــاً  یــأت لـم الــذي المشــروع هـذا

نمــا  المنطقــة هــذه فــي األمریكیــة المصــالح یخــدم مــا امنهــ المــدى بعیــدة كثیــرة ◌ٍ  ألهــداف جــاء وإ

 عبــرت وقــد ، أمنهــا بضــمان األمریكیــة المتحــدة الوالیــات لتزمــتا التــي إســرائیل ووجــود ، الحیویــة

 ذلــك لخصــت حیــث المشــروع لهــذا طرحهــا وراء الكامنــة الــدوافع عــن األمریكیــة المتحــدة الوالیــات

ســرائیل لعربیــةا الــدول( المبــادرة بهــذه المعنیــة الــدول بمســاعدة  االقتصــادیة أوضــاعها وتطــویر) وإ

 أســباب علــى القضــاء خــالل مــن واالســتقرار التقــدم وتحقیــق الدیمقراطیــة نشــر بعــد واالجتماعیــة

  ).  247:  2012 ، شبلي(  والتطویر التقدم وجه في تقف التي التخلف

 المنطقـة دول  ربـط عبـر المشـكلة هـذه لحـل بجدیـة للنظـر الكبیـر األوسـط الشـرق مشـروع ویدعو

  ) : 80-79:  1994 بیریز،(  في تتمثل والسیاسیة االقتصادیة األحزمة من بعدد

 ملیــار 60 قرابــة ینفــق األوســط الشــرق بــأن یقــول حیــث الســالح نــزع فــي األول الحــزام یتمثــل   . أ

 طائلـــة أمــوال تـــوفیر ألمكــن النصـــف إلــى المبلــغ هـــذا تقلــیص جـــرى ولــو ، ســنویاً  دوالر

 . أمة ألیة القومي باألمن المساس ندو  التنمیة إلغراض
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 الحـزام هـذا ویهـدف الصـحراء، علـى والحـرب الحیویـة والتكنولوجیـا المیـاه الثـاني الحـزام یشمل  . ب

 . المنطقة في السكان حاجات وسد الغذاء لتوفیر

 أن وجیــزة زمنیــة فتــرة فــي قــادرة مهمــة صــناعة تعــد التــي بالســیاحة الثالــث الحــزام یتعلــق  . ج

  .  كبیرة عمل فرص وتوفر األرباح تدر

یرى الباحث أن للعولمة االقتصادیة وخصوصًا المالیة منها أثارًا اقتصادیة مدمرة ظهرت على 

اقتصادیات دول النظام اإلقلیمي العربي التي شهدت تقلبات فجائیة لرأس المال جراء تعاظم انسیاب 

ت سواء في المرحلة السابقة هذه األموال وبشكل كبیر، وتعرض عدد من البنوك العربیة لألزما

لألزمة المالیة العالمیة أو بعدها ، وسیادة أجواء المضاربات التجاریة وما یتولد عنها من هروب 

لرؤوس االموال الوطنیة للخارج ، وغسیل األموال لیس على مستوى الدول العربیة ، إذ شكلت نسبة 

، وهي االموال القذرة التي )2012(ام تریلیون دوالر ع) 4(كبیرة على مستوى العالم اقتربت من 

تتولد من مصادر غیر شرعیة، وحدوث االزمات اقتصادیة، التي عرضت السیادة الوطنیة في 

مجال السیاسیة االقتصادیة والنقدیة إلى مشكالت جمة ، وعملیة الخداع المستمرة التي تتعرض لها 

لعربي بسمات عدیدة كضالة حجم السوق بتوفیر رؤوس االموال لها، إذ تتمیز عدد من دول النظام ا

 .وضعف السیولة والتقلبات الشدیدة باألسعار وغیرها

 

 

 

 

 

 



130  

   الثاني المطلب

   العربي اإلقلیمي النظام دول في والثقافیة االجتماعیة األوضاع في العولمة أثر

تطورات كبیرة في ) 2013 – 1991(شهد االقتصاد العالمي في العقدین السابقین 

تصادیة واالجتماعیة في العالم، وذلك في أعقاب شیوع ظاهرة العولمة التي تبلورت األوضاع االق

بخصخصة جمیع الشركات المالیة، ورفع الحواجز الجمركیة، وتحریر : بصیغة نظام جدید یتسم

لغاء الدعم لألفراد والمؤسسات والدول، وتحریر نظام الرواتب  التجارة الداخلیة والخارجیة، وإ

  .أمینات االجتماعیة والصحیةواألجور، والت

وظهرت العولمة كمرحلة متقدمة للنظام االقتصادي الرأسمالي، وكانت نتیجة مخطط لها 

من قبل القوى الكبرى في العالم، مستغلة المراحل التي مرت بها البشریة في ضوء التقدم العلمي 

والتطور الصناعي  والتكنولوجي الكبیر الذي أفضى لحدوث ثورة في المعلومات واالتصاالت،

لبعض االقتصادیات الناشئة والصاعدة والمتقدمة على حد السواء، وظهور الشركات الكبرى العابرة 

، )  3-2-1انظر الجداول ( للقارات التي تغلغلت في البلدان النامیة ومنها الدول العربیة 

قراء ومحدودي واستطاعت خالل هذین العقدین نهب وسرقة مقدرات الشعوب وامتصاص دماء الف

الدخل من خالل توسعها في اقتصادیاتها، إذ تعاظمت إیراداتها كثیرًا على حساب البالد النامیة، 

من الناتج المحلي %) 45(شركة فـي العالم حوالي ) 500(بعد أن بلغت اجمالي ایرادات اكبر 

مبیعات  من%) 80(من حجم الصادرات الدولیة و%) 40(االجمالي العالمي ، واستحوذت على 

من القیمة المضافة %) 25(شركة منها یتراوح انتاجها ) 600(العالم تتم من خاللها، وكذلك انتاج 

المولدة من انتاج السلع عالمیًا، واالندماج المتزاید والتوسع الكبیر فـي االستثمارات االجنبیة وتدفق 
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دى الحوار المتمدن الرضیع، موقع منت(رؤوس األموال األجنبیة وظهور للمشتقات المالیة 

  ).  2013/ 26/5اإللكتروني في 

  
بوصلة االستثمار األجنبي تتجه لخلیج بعد اضطرابات الربیع، . الشقطي ، حسن : المصدر

  .  2011/  9/  3في  14219، العدد  السعودیة جریدة الجزیرةالریاض، 
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جهها المحموم لتفكیك وال شك أن أخطر ما جلبته العولمة یكمن في نزعتها االستبدادیة وتو 

الشعوب واألمم على أسس عرقیة وطائفیة لتسهیل سیطرة القوى العالمیة الرئیسة على مصیر تلك 

الشعوب المفككة ودمجها في أطر وهیاكل السوق العالمیة بإطار تبعي انقیادي ، ورغم توظیف 

فإنه بات في ظل الواقع  حقوق اإلنسان وحمایة األقلیات في السیاسة الدولیة لیس أمرًا مستحدثًا ،

الدولي الراهن المتسم بأحادیة القطبیة من األمور المعتادة التي یسعى الفقه الدولي المعاصر إلى 

  ) . 19:  2014العزاوي ، ( إلباسها لباسًا شرعیًا وقبوًال 

لذلك كان للعولمة آثار عدیدة في األوضاع االجتماعیة والثقافیة في دول النظام اإلقلیمي 

  : ربي ، یمكن الوقوف عند أبرزها الع

 أثر العولمة في األوضاع اإلجتماعیة  .1

كان وقع صدمة العولمة عنیفًا من الناحیة االجتماعیة على أغلب الدول النامیة وخصوصًا 

مجتمعات دول النظام اإلقلیمي العربي ألنها لم تكن مهیئة لتلقي آثار العولمة الثقیلة، فجاءت 

ات تعیش ظروف التفكك القومي، والضعف اإلعالمي، والتراجع الثقافي ، العولمة وهذه المجتمع

واإلنكماش العلمي والفكري مع غیاب كثیر من القیم اإلیجابیة التي كانت سائدة في السابق، مما 

أوجد حالة من الفقر والبؤس واألمیة ونقص الوازع الدیني ، وضعف الوالء الوطني والقومي، 

صبیات والقومیات، األمر الذي انعكس سلبًا على تماسك األمة وقوتها وجعلها وازدهار العرقیات والع

ضعیفة ال تستطیع المقاومة ، وفي هذه الظروف جاءت هجمة العولمة فأحدثت صدعًا في جدار 

  ) .  61:  2014طشطوش ، ( البناء االجتماعي وتركت آثارًا ظاهره في هذا البناء 

مدنیة الغربیة التي قامت في دول لیس لها تاریخ حضاري ، لذا فالعولمة التي انطلقت من ال

إنما لها مدركات مدنیة قامت في عدد من الدول الغربیة وعلى رأسها الوالیات المتحدة األمریكیة 

التي أخذت تشن حربًا عنیفة غیر شرعیة ضد عدو غیر منظور ، یكمن في ثقافة األمم األخرى 
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هلت الدین، وأهملت الجانب الروحي، وأنكرت القیم واألعراف ومعارفها وأخالقیاتها، بعد أن تجا

االجتماعیة ، ورفعت كل القیود عن المجتمع ، فقد تم تجاوز مجال األخالق عبر مظاهر اإلباحیة 

، وساد القانون الوضعي بدًال عن القانون اإللهي الذي جاءت به الكتب السماویـة، وبات نظام 

تحبـذ تعذیب الجاني متجاهلة القیم التي تنادي بتنقیة المجتمع  العقوبات الغربي یقوم على أسس

  ) .   162:  2000الهزایمة، ( وردع المتجاوزین على حقوق اآلخرین 

لى  في قویـة آثاراً  وتركت االجتماعي البناء جدار في صدعاً  العولمة أحدثت كله ذلك جانب وإ

  :  اآلتـي فـي برزت المجتمع

 بما ، فیـه واضحة طبقیة فوارق إیجـاد خالل من العربیة المجتمعات في الطبقي البناء زعزعة  . أ

 وتبدأ فقراً  الفقراء ویزداد ، غناً  األغنیـاء یزداد بحیث الفوارق هـذه حـدة تعمیق إلى یؤدي

 المتحضرة المدنیة المجتمعات علیه تقوم الذي األساس هـي التي بالتآكل الوسطى الطبقـة

 ) . 104:  2002 ، التویجري(  المجتمع يف األمان صمام بمثابة وهي

 العربیة المجتمعات أبناء أذهان فـي الغربیة الفكریة واألنماط والسلوكیات والعادات القیم غرس  . ب

 قضایا تعد وال ، وعاداتـه قیمه من تتنصل أجیـال خلق أجل مـن ، الشباب فئة وخصوصاً 

 والریاضیین، الفنانین تقلید وراء بالجري انشغالهم بقـدر األجیـال هذه أبناء بال تشغل األمـة

 ) . 29:  2006 ، الیوسف(  االجتماعي البناء على سلباً  ینعكس بما

 من كان ، العربیة الدول في االجتماعیة الضغوط من عدداً  العولمة تطورات أوجدت وبالفعل

  :   أهمها
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 األمان فقدان علیه ترتب مما العمالة وتسریح العمل تراجع مع البطالة معدالت ارتفاع  : أوال

  ) . 100 – 99:  2003 ، منصور(  العاملة األیدي من لكثیر الوظیفي

 نفیه أو اآلخر الطرف سحق إلى تهدف التي المجتمع أطراف بین العنف ثقافة انتشار  : ثانیا

 ظاهرة انتشار وجاء والتطرف، العنف اتجاهات تغذیة فـي أسهم مما إقصائه، أو

 من كان والتي العولمة عن الناجمة اإلشكالیات من لعدد نتیجة هثقافت وشیوع العنف

 المعادیة سیما ال النامیـة الدول مجتمعات فـي االستقرار عدم ظاهرة إستفحال آثارها

 التي العربي اإلقلیمـي النظام دول بینها ومن ، األوسط الشرق في األمریكیة للسیاسة

 ولبنان، وفلسطیـن والسودان العـراق في ومالی یحصل مثلما ، أهلیة حروب فیها اندلعت

 تنبؤات یثیـر الذي األمر ، والعرقي الطائفي العنف من موجة اجتاحتها عندما وذلك

 المتحدة الوالیثات تشبث ظل في العنف أعمال من المزید تشهد قد المقبلـة المرحلـة بأن

تخاذها اإلنسان وحقوق  الدیمقراطیة بأغطیة األمریكیـة  حیال والتفتیت للتقسیم ذریعة وإ

  ) .  60:  1999 ، السوداني(  لها المناوئة واألمم الشعوب

 والتقنیات الحدیثة االتصال أجهزة انتشار جراء األسرة تجاه جدیدة تحدیات فرض  :ثالثا

 والتي المتنوعة واالتجاهات االبعاد ذات المختلفة والفضائیات االنترنت وأجهزة الهائلة

 عامة بصورة كله المجتمع والى خاصة بصورة العربیة االسرة إلى اً كبیر  تحدیاً  مثلت

 التنشئة عملیة في االسرة دور صعوبة في زادت إنها إذ ، استخدامها كیفیة في واشمل

 خطورة التقل اثار لها فان ، ومفیدة كبیـرة ایجابیة جوانب لها كان فمثلما االجتماعیة،

 بـد ال التي الجهة عن ناتجة ، والمجتمعات فراداال حیاة في االساسیة العملیة هذه على

 القیام وكیفیة ، مراقبتها الى أصال حاجة هناك وهل استخداماتها وتراقب بها تهتم أن
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 الحیوي الموضوع بهذا المباشر االتصال ذات المختلفـة االسئلة مـن وغیرها بذلك

 29 في اإللكتروني النور منتدى ، علي(  العربیة الدول مجتمعات حیـاة في والمهم

/12  /2007 . (  

 حلقـات من حلقة العولمة ظل في یمثل أصبح الذي اإلنساني التدخل مبدأ استغالل  :رابعا

 مقبولة ظاهریاً  تبدو تجمیلیـة ومفاهیم وأغطیة بمسمیات عادت التي اإلمبریالیة الهیمنة

 اإلرهاب ومكافحة ةالحزبی والتعددیة الدیمقراطیة ونشر الدولیة الشراكـة أو كالتعاون

 التي المقهورة واألقلیات اإلنسان حقوق وحمایة العالم في الدیكتاتوریات على والقضـاء

  ) .  60:  1999 ، السوداني(  الجماعیة اإلبادة من ألنواع تتعـرض

 في والدینیة القومیة ( Minorities ) األقلیات وجود عن الناجمة المشكالت استثمار:خامسا

 تبدو بحیث العربي اإلقلیمي النظام دول بقیة على وتعمیمها ، عربیةال الدول بعض

 والمتخلفة المتقدمة الدول مـن مجموعة لتشمل آثارها تمتد عالمي نطاق ذات ظاهرة

 عام بشكل واقعها یتمیـز التي الجنوب بدول تسمى ما األخص على أو سواء حد على

 ,Theodor ) المختلفة جتمعاتالم بین ملحوظ وسیاسـي واقتصادي اجتماعي بتفاوت

1978:65 ) .  

    الثقافیة األوضاع في العولمة أثر .2

 ترفـع التـي الغربیـة اللیبرالیـة بالدیمقراطیـة مرتبطـاً  ثقافیـاً  تفسـیراً  العولمـة ظهور یفسر من هناك

 القومیــة الثقافــات وتحطــیم الثقافــة عولمــة ضــرورة آخــر بتعبیــر أو عالمیــة ثقافــة وجــود ضــرورة شــعار

 التـاریخ نهایـة واعتبـار الغربیـة اللیبرالیـة الدیمقراطیـة مـن اسـس علـى العالمیـة الثقافـة هـذه محلها لتحل

  ) . 39:  2000 ، سكران( االمریكیة االیدولوجیة وهیمنة سیطرة یؤكد بما
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 علـــى األمـــین الحـــارس نفســـها نصـــبت قـــد األمریكیـــة المتحـــدة الوالیـــات أن واضـــحاً  بـــات وقـــد

 مـــن فإنـــه وبالتـــالي ، الواحـــدة العالمیـــة بالثقافـــة التبشـــیر علـــى فعملـــت ، الغربیـــة یـــةاللیبرال الدیمقراطیـــة

 والتـــأثیر الثقافـــة هـــذه وتصــدیر بنشـــر الكفیلـــة اآللیــات تـــوفیر فـــي األكبــر العـــبء تتحمـــل أن الطبیعــي

 أســالیب علــى الســنوي األمریكــي االنفــاق حجــم یؤكــده مــا وهــذا القومیــة الثقافــات فــي والخطیــر العمیــق

 MTV محطــة إنشــاء مــع دوالر، ملیــار)  250(  حــوالي والبــالغ لثقافتهــا التــرویج أجــل مــن ایــةالدع

  ) . 46:  1998  ، مارتین(  العالم مستوى على المهمة بهذه للقیام التلفازي لبثل

 العــالم دول مقــدمتها وفــي ، العــالم قــارات جمیــع فــي الســیئة آثارهــا العولمــة ظــاهرة تركــت لــذا

 الظـــاهرة هـــذه ظـــل فـــي فقرهـــا ویتضـــاعف الفقـــر خـــط تحـــت تعـــیش شـــعوبها زالـــت مـــا التـــي ، الثالـــث

 العولمــة ظــاهرة منظــرو بهــا بشــر التــي الحریــة فأوهــام ، األقــوى بمصــلحة إال تعتــرف ال التــي المــدمرة

 ال الـــذي إطارهـــا فـــي العربیـــة الـــدول لســـیادة العولمـــة دول تمارســـه الـــذي المقصـــود التجـــاوز أفضـــحت

 القــانوني ونظامهــا الجنســیات متعــددة الكبــرى الشــركات ســیادة أن بــل ، الحریــة ءفضــا إلــى أبــداً  ینتهــي

 یتشـدق التـي اإلنسـان حقـوق النتهـاك موجـة أكبـر مثـل قـد وجـزاءات وأحكـام قواعـد علـى القائم الجدید

 مـن ، األخـرى النامیـة والـدول العربیـة الدول شؤون في للتدخل ورائها من ویتسترون العولمة دعاة بها

 ، الصـبح(  واألمیـة والعنـف والجـوع الفقـر زیـادة إلـى أدى الـذي الرأسـمالي االقتصـادي التمركـز خـالل

  ) . 1/3/1999 في 10401 العدد األردنیة الرأي جریدة

 الظاهرة هذه طالت أن بعد ، العربیة الثقافیة األوضاع في آثار العولمة لظاهرة وكان

 والخصوصیات القداسة تكتنفها عوالم مثابةب قریب عهد إلى كانت التي عامة الشعوب ثقافات

 القنوات مارسته الذي الثقافي االختراق فكان ، كله العالم في لتشیع ثقافتها أتت إذ ، والمثل

 اإللكترونیة، المواقع خالل من المبثوثة والسموم واإلنحالل اإلباحیة مظاهر من تبثه وما الفضائیة

 أهم من كانو  ،) 38: 2000 الجمیل،(  والطبیعیة البیئیةو  والجینیة الفیزیائیة العلوم جانب إلى
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 ، الزعبي(  خالل من وذلك واإلسالمیة العربیة الثقافیة األوضاع في للتأثیر السعي العولمة أهداف

2013  :88  (:  

 في المسیطرة للقوى الثقافیة واألفكار القیم وزرع واإلسالمیة، العربیة المجتمعات ختراق ا  . أ

  .واإلسالمي لعربيا العالم أبناء

 الممانعة عناصر إسقاط بعد واإلسالمیة العربیة للمجتمعات وحضاریة ثقافیة لهویة لتأسیسا  . ب

 .الغربیة العولمة دول من قادم هو ما كل تجاه لدیها والمقاومة

 هیمنة وفرض والعادات والقیم األخالق صیاغة إعادة على قادرة إعالمیة سیاسة فرض  . ج

 .الغربیة الدول صلحةم في تصّب  جدیدة ثقافیة

 مـن العربیـة الثقافیـة الخصـائص اختراق أجل من العربیة الثقافیة لألوضاع العولمة تعرض ویأتي

 ثقافتهـــا طغـــت والتـــي العربیـــة الـــدول مـــن عـــدد فـــي قامـــت التـــي العریقـــة بالحضـــارات التشـــكیك أجـــل

 أفكـــاره فـــي لعربـــيا اإلنســـان لتغریـــب العولمـــة ســـعي عـــن فضـــالً  ، العـــالم دول جمیـــع علـــى وعقائـــدها

  ):63:  2000 ، الهیتي(  منها أمور عدة على باالعتماد وذلك ، حیاته وأسلوب تعلیمه ومناهج

 الثــروات علــى الســیطرة فــي رغبــة النفطیــة العربیــة الــدول مــن عــدد مــع الغربــي الفنــي التعــاون  :أوال

  . النفط وخاصة الطبیعیة

 في تفید منتجات السلع هذه تمثل ال أن على ، العربیة لألسواق الغربیة السلعي اإلغراق  :ثانیا

نما المتطور، الصناعي االنتاج في العربیة الدول عجز استدراك  استهالكیة سلع تكون وإ

 ، والبشرة والشعر الجسم بجمال تتصل التي كتلك مردود، غیر من لألموال هدر فیها ثانویة

 ربات كسل إلى وتؤدي المال من كثیراً  تهدر التي المنزلیة بالعدد تتعلق التي السلع أو

  .البیوت
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 تبدأ متكاملة حزمة یمثل الذي التمدین في الغربي للنموذج المستمر اإلعالمي الترویج  :ثالثا

 باألفالم وتنتهي ، الخلیعة المالبس وارتداء السریعة الوجبات ومطاعم ، الركیكة باللغة

 تقدم التي الفضائیات من كثیر تبثها التي الهابطة والمسلسالت التافهة واألغاني و الردیئة

 یسيء بما ، العربیة التقالید عن البعد كل البعیدة والتقالید العادات من كثیراً  والفتیان للشباب

  . واألفراد المجتمعات إلى

 العربیة اللغة عن االبتعاد أجل من المحلیة العربیة اللهجات إحیاء إلى المشبوهة الدعوات  :رابعا

  . أخرى لغات بفرض علیها القضاء ثم ومن الفصحى

 لمنحهم والسعي ، الغرب في الدارسین عبر العربیة للدول الغربیة والتجارب األفكار نقل  :خامسا

  . دولهم في ومؤثرة ومساسة قیادیة مناصب

 ، الغربیة المصارف في العربیة المدخرات إیداع أجل من المصرفیة التسهیالت تقدیم  :سادسا

  .  المصارف تلك إفالس إعالن عملیات فیها برزت شتى بطرق علیها واالستیالء

 األفراد وعي یستهدف نظام انتاج على یقوم العولمة تستخدمه الذي المفتاح إن ؛ الباحث یرى

 نطاق أوسع على المسوقة الصورة على تعتمد التي الثقافیة المادة باستغالل وذلك ، والمجتمعات

 العالمیة من حالة إلى قومي وطني هو ما كل نقل جلأ من جغرافي مدى أبعد ضمن جماهیري

 ركاب یسایر النظام هذا ضمن والعمل ، كونیة وجغرافیة ثقافیة جغرافیة بین الحدود فیها تضیع التي

  . الحدود خارح المستمر التوسع على القائم الرأسمالي التطور منطق ضمن الحرة التجارة
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   الثالث المطلب

    العربي اإلقلیمي النظام دول في السیاسیة عاألوضا في العولمة أثر

 انهیار بعد أي ؛)  1991(  عام الجدید العالمي النظام ظهور بعد وانتشارها العولمة ظهور جاء

 األمریكیة المتحدة للوالیات سمح الذي األمر ، السوفییتي االتحاد یقوده كان الذي الشرقي المعسكر

 والتقني العلمي المجال في تفوقاً  العالم دول وأكثر فیه، دولة أقوى اباعتباره العالم قیادة في باإلنفراد

 وبخاصة األخرى، العالم دول جمیع على السیطرة إلى تسعى جعلها الغرور من بنوع أصابها مما

 بهذه النهوض بدعوى والسیاسیة واالجتماعیة والثقافیة التربویة المجاالت شتى في منها الضعیفة

تاحة أفرادها، بین العدالة وتحقیق الشاملة التنمیة على ومساعدتها المعیشي، مستواها ورفع الدول  وإ

  ). 12:  2013 ، الزعبي(  للجمیع الرفاه وتوفیر االستثمار فرص

 ظاهرة لتنامي األساسیة األسباب أحد تعد السیاسیة الظروف أن الباحثین من عدد ویرى

 ومتغیرات ظروف نتیجة جاءت بل فراغ نم تنشأ لم العولمة ألن وذلك ، وشیوعها العولمة

 ومن متقدمة كمرحلة الثانیة العالمیة الحرب انتهاء بعد خاصة الدولي النظام شهدها هائلة وتطورات

 بقیادة األوحد القطب وظهور الحقة، كمرحلة السوفیاتي االتحاد وانهیار الباردة الحرب انتهاء ثم

 من عدد وهناك ، المستویات كافة في العالم مقدرات ىعل هیمنت التي األمریكیة المتحدة الوالیات

 ، التجارة وتحریر العالمي بالسوق مرتبطاً  اقتصادیاً  تفسیراً  العولمة نشأة فسروا الذین الباحثین

 جانب إلى القارات، عابرة الشركات وتكوین ، العالم دول معظم شغلت التي الخصخصة وعملیات

  ) .  38:  2000 ، السكران(  العولمة ظهور في شراً مبا دوراً  لها كان اقتصادیة أسباب

 الحدیث الصعب من فأصبح واندماجاً  ترابطاً  تتزاید والسیاسة اإلقتصاد بین العالقة وأخذت

 السمات من المصالح وتشابك المنافع وتبادل المتبادل اإلعتماد وأصبح ، اآلخر دون أحدهما عن
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 واحدة دولة بمقدور یعد لم إذ ، الجدید العالمي لنظاما بها یتمیز التي العولمة لظاهرة البارزة

 من شبكة وبناء والترابط التعاون من لها بد ال فكان وتستمر وتتطور تعیش أن الذاتیة بإمكانیاتها

 دوراً  تلعب أصبحت التي اإلقتصادیة العالقات مستوى على وخاصة الدول من غیرها مع العالقات

  ) .  66:  2012 ، طشطوش(  لیةالدو  العالقات تحلیل في كبیراً 

 اإلقلیمي النظام دول في السیاسیة األوضاع على آثار وجود العولمة تطبیقات وتظهر

  :  اآلتي خالل من وذلك العربي

 في أو العربي اإلقلیمي النظام دول في سواء لتحقیقها تسعى التي العولمة أهداف أحد یوجب .1

 سیادتها مـن واالنتقاص الرئیسیة، وظائفها تآكلو  الدول مسؤولیات تحجیم العالم، دول جمیع

 إلى فالدعوة ، القومیة الدول قیـام منذ والخارجي الداخلي المستویین على بها تتمتع ظلت التي

 جانب إلى عنها، المحلیة القیـود ورفع واألفكار، والسلع األفراد انتقال وحریة الحدود، إلغاء

 ، طاهر(  المحلیة الدول شؤون في المباشر أثیرالت ذات العالمیة المنظمات عمل تعظیم

2008  :262  . ( 

 إلى محدود لوطن الضیق االنتماء من تحویله خالل من محوریاً  تغییراً  المواطنة مفهوم تغییر .2

 التي السیادة من كبیر بجزء العولمة أطاحت فقد وهكذا ، كلها اإلنسانیة أو العالمي االنتساب

 ویستفالیا معاهدة حددتـه الذي القومیـة الدولة مفهـوم علیها یقوم لتيا الثالثة العناصر أحد هي

 مختلف من للنفاذ منهم مسعى في اإلجراء هذا العولمة مؤیدي اتخاذ ویأتي ،)  1648(  عام

 2006 ، أسیري(  المغریـات بكل الشعب استقطاب مـن یمكنهم بما ، الدولة إقلیم إلى الجهات

 :10  . ( 
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 تطبیقات مجال في المستخدمة الحدیثة التكنولوجیا على الحصول من ربیةالع الدول منع .3

 القدرات امتالك لمنع قیود من الجدید العالمي النظام یفرضه ما جراء وذلك ، العلمي التطور

 مجموعة تنفرد أن علیه یترتب الذي األمر العسكریة، أو المدنیة المجاالت في سواء  النوویة

 بما ، ذلك من العالم دول باقي حرمان بعد سیاساتها إمالء على المطلقة بالقدرة النوویة الدول

 في المساواة وال ، الفرص تكافؤ بینهما یتحقق ال قسمین إلى العالم تقسیم عن المؤشرات یعطي

 األمر هذا إن بل ، فیه محدودة منطقة تخص أو ، كله العالم تهم التي السیاسیة القرارات اتخاذ

(  المجردة ةللموضوعی تفتقر قراراته باتت الذي الدولي األمن مجلس أداء على بضالله یلقي

 ). 266:  2008 ، طاهر

 والدعوة مختلفة بصور نجاحه وترویج الغربي اللیبرالي السیاسي النموذج لفرض الدعوة تعزیز .4

 هذا لوص وقد ، السیاسیة األنظمة من بغیره التندید مع النظام وهذا األیدیولوجیة هذه تبني إلى

 مصالحها على حفاظاً  األمریكیة المتحدة الوالیات قبل من بالقوة فرضه حد إلى األمر

 مراعاة وعدم ، واألمم الشعوب خصوصیات مراعاة دون المدى بعیدة وأهدافها اإلستراتیجیة

 اإلمالءات فرض أسلوب عبـر الشعوب هـذه وأوضاع والدینیـة والثقافیة االجتماعیة الطروف

 مـن عدد شعوب تعیش لذلك ووفقاً  ، الشرق في ینجح أن بد ال الغرب في ینجح ما نظریة وفق

 نظام وفق السیر على إلجبارها المعولمة الغربیـة الدعوة فرضتها مأساویـة ظروفاً  العربیة الدول

 المنطقة تطویع أهمها من والتي الغرب، زمصالح أهداف مـع یتفق واحد واقتصادي سیاسـي

 ) .  78:  2014 ، طشطوش(  لمصلحتها خیرات مـن هتحویـ بما كلها

 العولمة بأن العربي الجمعي العقل في  صورة رسم في  ومریدیها العولمة إلیه سعت ما تحقق .5

 االتصاالت مجال في التكنولوجي والتقدم العلم بحركة یتصل موضوعي تطور تمثل
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 ، السیاسیة التوظیفات أو ، ةالفكری التحیزات أشكال عن بعیدة فهي ثم ومن ، والمعلوماتیة

 ومنهم العرب المفكرین من عدد عقول إلى النفاذ في العولمة ونجحت ، أیدیولوجیا لیست وأنها

 بل ، الرأسمالي التطور آلیات من آلیة مجرد لیست العولمة أن یرى الذي الجابري عابد محمد

 الجابري(  هي ركائز ثالث على تقوم وبأنها العالم، على الهیمنة إرادة تعكس ، أیدیولوجیة هي

، 1997  :145  : ( 

 عابرة الكبرى الشركات الجدیدة الرأسمالیة شبكات تمكین أجل من الوطنیة الدولة شل  . أ

 . للقارات

 .العقول واستعمار ثقافي اختراق عملیة في الحدیثة االتصال ووسائل اإلعالم توظیف  . ب

 البقاء مبدأ یحكمه تعامالً  إنسانیاً  ال عامالً ت ، مكان كل في اإلنسان ومع العالم مع التعامل. ج

 . الهیمنة وتحقیق والنفوذ الثروة كسب في الناجح هو واألصلح ، لألصلح

 المعولم، السلوك في اإلنساني غیر الجانب بغلبة السیاسیة األوضاع تجاه العولمة سلوك یتجسد .6

 تتجسد التي السلوكیاتو  الممارسات من مجموعة بحمل المعولمة الدول قیام خالل من وذلك

 قیمة:  في تتمثل الفرعیـة القیم من مجموعة تبرز الممارسات هذه وبتأمل ، العولمة في

 ویأتي ، األخرى الدول باقي مستوى على العولمة ممارسة في الفاعلة للدول الخاصة المصلحة

 قتصاداال في األمریكیة المتحدة الوالیات مصلحة الدول لهذه الخاصة المصالح رأس على

 ورؤوس ثرواتها زیادة في الكبرى والشركات المؤسسات مستوى على القیمة وذات ؛ والهیمنة

 ؛ لهم الرفاهیة من مزید تحقیق في األفراد مستوى على الخاصة المصلحة وقیمة ؛ أموالها

 للدول الخاصة المصالح وتحقیق الهیمنة شرعنة أدوات من بوصفها الدولیة الشرعیة وقیمة
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 الداخل في المعولمة الدول مصلحة لتحقیق وسیلة بوصفها أنواعها بكل الحریة وقیم ؛ ةالمعولم

 في المعولمة الدول مصلحة لتحقیق وسیلة بوصفها أنواعها بكل الدیمقراطیة وقیم ؛ والخارج

 المصلحة وتحقیق الهیمنة أجل من الوسیلة تبرر الغایة المیكافیلیة والقیمة ، والخارج الداخل

 وسیلة بوصفها القوة وقیمة ؛ ذاته في غایة بوصفه األمن وقیمة ؛ المعولمة للدول الخاصة

 ضد الدفاع قیمة:  منها ویتفرع ، المعولمة الدول مصالـح على والمحافظـة ، األمن لتحقیق

 اآلخرین لمنع الردع وقیمة ، ومصالحها المعولمة الدول أمـن على للمحافظة الخارجیـة األخطار

 ) . 201:  2008 ، أحمد(  المعولمـة الدول أمن هدیـدت محاولة من

 المدى الطویلـة واالتفاقیات بالمعاهـدات تقییدها خالل من وتابعة ضعیفة العربیة الدول جعل .7

 الذي األمر العربیة، المنطقة في وقواعدها قواتها إبقاء األمریكیة المتحدة للوالیات تتیح التي

 بالضعف یشعر أخذ الذي العربي المواطن لدى سیئة قافیـةوث ونفسیة اجتماعیة آثاراً  یترك

 المجتمع في األفراد بقیة ووضع النفسـي وضعه على السیئة آثارها انعكس مما واإلذالل، والقهر

 ، طشطوش(  خصوصاً  السیاسیة واألوضاع عموماً  االجتماعي النظام على وبالتالي ككل،

2014  :83 . ( 

 واألفراد الدول تحركات ومتابعة المراقبـة تحت العربي قلیمياإل النظام دول العولمة وضعت .8

 أمام عائقاً  یعد وهذا ، والعسكریة والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة الصعد كافة على

 المرافق اإلعالمي والزخم العالم في اإلرهاب ظاهرة تنامي بعد وهاصة واالزدهار والرقي التقدم

 ) . 35:  2003 ، أسد(  واألصولیة واإلرهاب بالتطرف والمسلمین العرب یتهم الذي لها

 إسرائیل دعم خالل من وذلك ممزقاً  ضعیفاً  هشاً  العربي القومي األمن العولمة أطراف جعلت .9

 وترجیح ، العربیة الدول على وبجدارة تفوقها على الحفاظ مع ، وعسكریاً  سیاسیاً  ومعنویاً  مادیاً 
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 هائلة ترسانة امتالكها عن الطرف وغض ، العسكریة التكنولوجیا ثبأحد تزویدها عبر كفتها

 المواطنین لحقوق انتهاكاتها على والتغطیة ، األخرى الشامل الدمار وأسلحة النووي السالح من

ضطهادهم العرب  ) . 84:  2014 طشطوش،(  وإ

 نحـــو التوجـــه علـــى العولمـــة ظـــاهرة اطـــار فـــي عملـــت االمریكیـــة المتحـــدة الوالیـــات إن ؛ الباحـــث یـــرى

 فــي الفاعلــة للفئــات االقتصــادیة االهــداف لصــالح السیاسـیة األوضــاع تســخیر أجــل مــن العربیــة الـدول

  :  خالل من وذلك للدول، الرفاهیة مبدا وتقویض االقتصادیة المساواة عدم من یزید بما العولمة

  . الغربیة الدول في موجود هو لما مشابه سیاسي مناخ خلق  . أ

 . لها معارضة مواقف تتخذ التي العربیة الدول ضد االنسان وحقوق الدیمقراطیة ورقة استخدام  . ب

 ، معینــة دول اتجــاه التــدخل حــق لمبــدأ واســتخدامها االمــن ومجلــس المتحــدة االمــم علــى هیمنتهــا. ج

 .مصالحها تخدم قرارات واصدار
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  الثاني المبحث

   العربي اإلقلیمي النظام دول تجاه العولمة تحدیات

ن ، بعضها عن بمعزل تبقى بأن الدول على العولمة بتصع لقد  العالمي النظام ظهور وإ

 األقتصاد وبین ، والمحلیة الخارجیة الشؤون بین القدیمة الحود أنقاض على تشكل الذي الجدید

 حول التفكیر طرق في تحوالً  تتطلب العولمة عصر في التحدیات مواجهة وباتت ، القومي واألمن

 والسیاسات واألمن لالقتصاد الدینامیكیة من مزیداً  تتطلب فهي ، السیاسات رسم قةطری وفي العالم

 للعولمة اإلیجابیة المیزات بعض من اإلستفادة كیفیة في العولمة تحدیات تكمن إذ ، الحكومیة

 في واآللیات السیاسات في التكاملیة االتجاهات من مزیداً  هذا ویتطلب ، لها السلبیة اآلثار وتقلیل

  . التحدیات مواجهة عملیة في یلزم ما تطبیق تسرع التي القرارات تخاذا

 اقتصادیة ومصالح جغرافي وكیان حضاریة كوحدة العربي اإلقلیمي النظام دول واجهت وقد

 التفاعل نتیجة تبلورت التي العولمة ظاهرة عن الناجمة التحدیات من جملة ، واجتماعیة وسیاسیة

 تحدیات هي مثلما العربي القومي لألمن تحدیات الوقت بذات وهي ، وخارجي داخلي هو ما بین

 وتتحكم أخرى إلى دولة من تختلف تهدید مصادر تمثل كونها ، منفردة العربیة للدول الوطني لألمن

 والمادیة النفسیة الحالة على سلبیة تأثیرات من لها لما نظراً  ، المتعددة بجوانبها الدول امكانات بها

  . العربیة والدولة مجتمعوال للمواطن

 المطلبین خالل من العربي اإلقلیمي النظام دول تجاه العولمة تحدیات المبحث هذا یتناول
  : اآلتین

  . واألمنیة السیاسیة التحدیات:  األول المطلب

  .  والثقافیة االقتصادیة التحدیات:  الثاني المطلب
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   االول المطلب

   واألمنیة السیاسیة التحدیات

 اإلقلیمــي النظــام  إدخــال علــى عملــت التــي العولمــة لتحــدیات العربــي القــومي األمــن تعــرض  

 ببــروز ســمح الــذي األمــر ، الدولیــة العالقــات مجــرى شــهده الــذي الــدولي الصــراع متاهــة فــي العربــي

 القــــرن مــــن األخیــــر العقــــد مطلــــع منــــذ وذلــــك النظــــام هــــذا علــــى للتــــأثیر بالنتیجــــة أدت مظــــاهر عــــدة

 والســلوك القیمیــة والمفــاهیم العــام الفكــر مســتوى علــى القطریــة الجوانــب ترســیخ يفــ زادت  العشــرین،

 النظــام وحــدات تفكیــك فــي ذلــك تجلــى وقــد كبیــر، بشــكل یتراجــع القــومي التوجــه مــن جعلــت وبالتــالي

 وضــیاع البینیـة العربیـة االزمــات تـراكم مـع خـارجي دعــم الـى مسـتندة محلیــة بأسـلحة العربـي اإلقلیمـي

  ) . 133:  2004 ، الخزرجي(  للتغییر االستجابة على اعیةالجم القدرة

    -: اآلتي النحو على التحدیات هذه أبرز عند الوقوف ویمكن

  السیاسیة التحدیات .1

) 1990( عـــام للكویــت العراقـــي االحــتالل جـــاء:  العربـــي النظــام وحـــدات بـــین العالقـــة اخــتالل  . أ

 العـــالم فـــي الكبـــرى القـــوى أن اعتقـــد الـــذي العـــراق فــــي القـــرار صـــانع حســـابات فـــي خطـــأ نتیجـــة

 بمصـیر كثیـراً  یهتمــوا لـن أنهـم درجــة الـى البـاردة الحـرب آثـار من تبقى ما بتصفیة تماماً  منشغلة

  ) .  58:  1992سیرل،(  العربي الخلیج في النفط آبار من عدد أو الصحراء في صغیرة رقعة

 ألزمـة التعـرض فـي لهـا الراعیـة لقـوىا أسـهام خـالل مـن الجانـب هـذا فـي العولمـة تحدیات وتأتي  

 النظــام منـــح دون وذلــك ،)  1990 آب 2(  فــي للكویــت العراقــي اإلحــتالل عــن الناجمــة الخلــیج

 هــذا فــي والــدول الشــعوب لــدى المتــوفرة المعطیــات وفــق للتعامـــل الــألزم الوقــت العربــي اإلقلیمــي
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 تــــأزیم فـــــي االمریكیــــة وطوالضغــــ للمــــؤثرات العربیــــة الــــدول بعـــض خضــــوع ســــاعد فقــــد ، النظـــام

ـــي اإلقلیمــي النظــام دول مــن عـــدد بــین العالقــات  أدت خطیـــرة درجــة الــى األزمـــة وتصعیـــد العربـ

(  العربـــي النظـــام وحـــدات بیــــن االســـتقرار عـــدم عوامـــل وتنـــامي العربیـــة اإلنقســـامات تعمیـــق إلـــى

   ). 132:  2004 ، الخزرجي

 مع متزامنة ، العربي اإلقلیمي النظام دول تجاه یةاألمریك المتحدة الوالیات ضغوط جاءت لذلك

 السیطرة، تحت القطبیة األحادي النظام من األخطر الجوانب على باإلبقاء المتعلقة األسباب

 على یعولون الذین من العولمة لقوى إرضاًء ) 1991( عام الثانیة الخلیج حرب إندالع فكان

 للمساومة" استمرارا إال الحرب لیست"  المأثورة وزفیتزكال لعبارة استناداً  للدبلوماسیة كأداة القوة

 الضباط من كامل جیل عن معبرة هؤالء وآراء أفكار كانت حیث ،" أخرى بطرق السیاسیة

 في األمریكیة المتحدة الوالیات إخفاق عایشوا الذین العشرین القرن سبعینیات في العسكریین

 المرن الرد على القائمة جونسون – كندي ةإستراتیجی على تستند كانت التي فیتنام، حرب

 الدفاع وزیر واینبرغر كاسبر عنها عبر كما الجدیدة العقیدة تقوم فیما المتدرج، والتصعید

"  حیویة المصالح"  عن الدفاع حالة في إال الحرب المتحدة الوالیات دخول عدم"  األسبق

 لتحقیق الالزمة الموارد بتأمین نيالبرلما وااللتزام الشعبي التأیید من یكفي ما توفیر مع

 األمریكي الرئیس عهد في األركان هیئة رئیـس باول كولن جاء ثم ،" للعدو الحاسمة الهزیمة

  ).    27 ،2004 براون،(  الثانیـة الخلیج حرب أثناء العقیدة تلك لیتبنى األب بوش

 مثل تهدیدات مجرد ولیس وجود بمأزق وبعدها األزمة هذه خالل العربي القومي األمن مر وقد

 بأنها العربیة األمة وینذر خطیراً  الوضع أصبح وأنما ، دولة أي لها تتعرض قد التي تلك

 بالتفسخ العربي اإلقلیمي النظام دول تهدید عن فضالً  كأمة وجودها عن باإلنقطاع مهددة
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 اختالل یمتد أن الطبیعي من وكان ، شتى ومحلیة عاتیة عالمیة قوى أیدي على والتفكیك

 تزایدت أن بعد ، العربي القومي األمن مجاالت كافة إلى العربي النظام وحدات بین العالقة

 فیما االتهامات بتوزیع تتعلق جانبهم من سلفاً   محددة لخیارات العربي القرار صناع تبریرات

)  2001(  أیلول من عشر الحادي أحداث بعد خاصة ، اآلخرین بخیارات للتشهیر أو بینهم،

 الضغوط نتیجة شعوبهم وبین بینهم الثقة في الواسعة الفجوة تزاید بعد المحك على جعلتهم التي

 عن أفرز الذي األمر باإلرهاب، یسمى ما ضد عالمیة حرب عن تتحدث التي األمریكیة

ال ، القائمة الحكومیة السلطات ضد حقیقیة ثورة إلى الماسة الحاجة  یعني الحال استمرار فإن وإ

 طموحة أهداف بدون تكون ألنها ، قیمة ذات إستراتیجیة عنه ینتج أن یمكن ال وضع راراستم

 فـي وواضحـة مباشرة مهام تحدید مـع تاریخي موضوعـي تحلیل من مستقاة عریضة وتوجهـات

  ) .  118:  2001 ، الجمال(  ومكان زمان كل

 األمـم مـن أمـة كـل تتمیـز:  يالعربـ اإلقلیمـي النظـام دول من عدد في الوطنیة للهویة التعرض  . ب

 غیرهـا عـن المختلـف وطابعهـا الثقافیـة وخصوصیاتها القومیة وشخصیتها الوطنیة بهویتها وتنفرد

 وشــــواهد الواقــــع معطیــــات علیهــــا وتؤكــــد ، والجغرافیــــا بالتــــاریخ ثابتــــة حقیقــــة وهــــذه ، األمــــم مــــن

 الهویـات منهـا تتشـكل التـي العناصـر مـن مجموعـة في وتمایزها الشعوب تباین ویأتي ، الحاضر

 المعتقـــدات ، واللغـــات والثقافـــات ، والســـكان بالبیئـــة یتعلـــق مـــا ومنهـــا ، الثقافیـــة والخصوصـــیات

 وفــي ، العــیش وطرائــق الحیــاة مســائل وفــي ، والتشــریعات الــنظم ، واألخالقیــات القــیم ، والتقالیــد

 بأخیـــه وعالقتـــه هحاجاتـــ إشـــباع وأسیاســـیات ، اإلنســـان طبیعـــة تفســـیر وفـــي الكـــون إلـــى النظـــرة

 ) . 37:  2000 ، سكران(  ومعنویاً  مادیاً  كله، وبالكون وبالمجتمع اإلنسان
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 جعلتهـا صـعبة ظـروف إلـى وشـعوبها العربـي اإلقلیمـي النظـام دول في الوطنیة الهویة وتعرضت  

 وتقـدمها نهضـتها تحقیـق إلـى تتطــلع كشـعوب هویتهـا فـي فقط لیس تتهدها، باتت تحدیات تواجه

:  2011 ، الجـابري(  كوجـود كیانهـا فــي منهـا كثیراً  تهدد وأخطاراً  تحدیات تواجه بل رارها،واستق

12  . (  

 متأزمــاً  وضــعاً  وشــهدت سیاســـي ككیــان وجودهــا هــددت بأحــداث العربیــة الــدول مــن عــدد ومــرت  

 نتیجــة للقمــع العربیــة هویتهــا تعرضــت التــي الحصــر ال المثــال ســبیل علــى لبنــان ومنهــا ، شــدیداً 

 ، الداخلیــة بشــؤونه والعربیــة األجنبیــة الخارجیــة األطــراف مــن عــدد قبــل مــن المباشــرة التــدخالت

 وبینهــا ، جهـة مـن األطـراف تلــك بـین الحسـابات تصفیــة مرحلـة إلــى الحالـة  أوصـل الـذي األمـر

 لالقلیـات الحمایـة یقـدم ان أحـد بمقـدور یكـن ولـم ، أخرى جهة مـن اللبنانیة األقلیات بعض وبین

 ، المغـــرب(  االربـــع دولــه توحیـــد مقـــوالت تكــن لـــم العربــي المغـــرب وفـــي ، فیهــا والدینیـــة ثقافیــةال

 وفلســـطین والســـودان العـــراق فـــي الوضـــع عـــن فضـــالً  مشرقــــة، تبـــدو)  تـــونس ، لیبیـــا ، الجزائــــر

  ) .   69:  1992 ، سیرل(   والیمن

ـــذلك       موقفـــه وغـــدا عســـیرة مخـــاض ةمرحلـــ فـــي زال وال مـــر قـــد العربـــي اإلقلیمـــي النظـــام فـــإن ل

 ووصــفت عربــي غیـــر نســیجها أمنیــة بخیمــة وحداتــه بعــض احتمــاء جــراء والقلــق بــالحرج یتصــف

 االقلیمـــي النظـــام دول مــــن العدیــــد انضـــوت حیـــث ، التـــوازن اخـــتالل مرحلـــة بانهـــا المرحلـــة هـــذه

 ، رجــيالخز (   االمریكیــة والتوجهــات للضــغوط وخضــعت االمریكیــة الهیمنــة ظــل تحــت العربــي

2004  :133 . (  

ة التي أوجدتها ظاهرة العولمة لتثیر أسئلًة       ثم جاءت إشكالیة االتّصال بین اللغة والهویّ

رها السیاسي ، من خالل تعرض العالقة بین الشعوب  ة العربیة ومسار تطوّ بشأن وحدة األمّ
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یات القومیة المتواجدة في عدد من دول النظام اإلقلیم ي العربي إلى الدخول في العربیة واألقّل

مشكالت عدیدة جراء تخویف األقلیات من االندماج مع األكثریة القومیة التي تقطن تلك الدول 

ة حین تصطدم الفصحى  لى جانب ذلك طرحت تلك اإلشكالیة مسألة اضطراب الهویّ ، وإ

ق بین الناس وتصنّ  یة، وتأسیس مفارقة ثقافیة ترسم الحدود والخصائص وتفرّ ف بالعامّ

هذه الفوضى عّززت . الجماعات إلى طبقاٍت تفتقر إلى لغٍة جامعة في حیاة التخاطب الیومي

ة المشتركة من االختراق واالنشقاق بین مراكز قوى الجماعة الوطنیة  الجدل بشأن حمایة الهویّ

ة تدّخل القوى األجنبیة في ترتیب برامج . التي تعیش في بیئٍة حضاریة واحدة وزاد الطین بّل

فته من تأثیراٍت سلبیة ا لتعلیم، ما فتح ثغرةً في إطار الوحدة خصوًصا في مرحلة العولمة وما خّل

  ) . 213:  2013بعلبكي ، ( 

 یتصــارعان متناقضــین مفهــومین العربــي االقلیمــي النظــام فــي یتعــایش:  القطــري التقوقــع زیــادة.  ج

ـــه بینهمـــا فیمـــا  القومیـــة للشـــرعیة تســـتند النظـــام اعلیهـــ یقـــوم التـــي القومیـــة الـــدعوة فهنـــاك ، داخل

 نشــاة یقابلهـا ، العربیـة والتنمیـة والوحـدة واالمـن ، السیاسـیة القـیم مـن بعـدد والمرتبطـة لـه المكونـة

 فـي القطریـة الـدول وبعـدد ، مصـالح عـدة الـى العامـة المصـلحة تجزئـة تعني التي القطریة الدولة

 القومیـة المصـلحة علـى المصـلحة هـذه وقـدمت ، الوطنیـة بالمصـلحة عرفـت التـي العربي الوطن

 األزمــات والدة الــى أدى الــذي األمــر ، شــقیقتها مــع قطریــة دولــة كــل مصــالح وبــاختالف للعــرب

  ) .311:  2000 ، الهزایمة(  القطریة

 االخـرى العربیـة االقطـار مواجهـة فـي القطـري التقوقع إجراءات في هائلة زیادة ذلك عن نتج وقد

 والمــوانئ المطــارات وفــي الحــدود علــى األمنیــة اإلجــراءات فــي التوســع ، االجــراءات هــذه ومــن ،

 فــي بــالتطورات یتعلــق فیمــا وخصوصــاً  العربیــة االقطــار مــن عــدد فــي االعالمــي التعتــیم وتكثیــف
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 واالفكـــار والعمالـــة االمـــوال رؤوس انتقـــال علـــى جدیـــدة قیـــود ووضـــع ، االخـــرى العربیـــة االقطــار

  )  . 134 ، 2004 ، الخزرجي(  العربیة قطاراال بین النقل ووسائط والبضائع

 الهزایمـة(  یلــي فیمـا القطــري التقوقــع وزیادة العربـي اإلقلیمي النظام أزمة تعمیق مظاهر وتتجلى

، 2000  :312 : (  

  . العربیة القمة مؤتمرات اعمال انعقاد تعطیل  :أوال

  . العربیة االزمات عند للغرب اللجوء  :ثانیا

  .  العربیة الدول جامعة قرارات وتعطیل المتحدة االمم قرارات تطبیق  : ثالثا

   األمنیة التحدیات .2

 كـان عمـا ،)  1991(  عـام البـاردة الحـرب انتهـاء بعـد كبیـرة اختالفـات المعاصر العالم شهد

شـــكالیات ظـــواهر الحـــرب هـــذه عـــن نتجـــت فقـــد ، وأثنائهـــا قبلهـــا علیـــه كـــان  فـــي تغیـــراً  أحـــدثت وإ

 األهمیــة ذات لهــا العســكریة القــوة تعــد فلــم ، الیــوم عــالم فــي الــدول قــوة ناصــرلع النســبیة األهمیــة

 بــل القــومي وأمنهــا الــدول أهــداف لتحقیــق أداة بوصــفها قبــل مــن بهــا تحظــى كانــت التــي  النســبیة

 العنصــر ذلــك فــي یلیــه أهمیــة األكثــر العنصــر هــو التكنولــوجي والتطــور العلمیــة المعرفــة صــارت

 إرتباطیـة عالقـة هنـاك أن بمعنـى ، العنصـرین بهذین تتأثر العسكریة وةالق وصارت ، االقتصادي

 ، واالقتصـادیة المعرفیـة قـدرتها انخفـاض أو وازدیـاد للدولة العسكریة القدرة انخفاض أو زیادة بین

 لهــا تكــن لــم جدیــدة قضــایا وتبــرز ، الدولیــة للتفــاعالت جدیــدة مجــاالت تتشــكل اإلطــار هــذا وفــي

 واالقتصـادي العلمـي التجسـس عبـر سـرقتها أو التكنولوجیا نقل كقضیة ، قبل من الحالیة األهمیة

 ، المتخلـف الجنـوب دول عـن المتقـدم الشـمال دول تفصـل التي الهوة ازدادت أخرى ناحیة ومن ،
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 فــي الكبــرى القــوى مســتوى وعلــى ، الجنــوب دول بعــض علــى التهمــیش حالــة فــرض الــذي األمــر

 تعــاني باتــت وسیاســیاً  عســكریاً  الــدول أقــوى إن إذ ، القـوة مــوارد توزیــع فــي هــام تغیــر حــدث العـالم

 دولتــان فهمــا ، االتحادیـــة وروســیا األمریكیــة المتحــدة الوالیــات فیهــا بمــا إقتصــادیة مشــكالت مــن

 الیابـــان تقـــدم فیمـــا ، حـــادة إقتصـــادیة أزمـــات مــــن یعانیـــان لكنهمـــا ، هائلـــة عسكریــــة قـــدرات ذات

 تمتلكـان وال والمعرفیـة والعلمیـة االقتصـادیة القـوة عناصر لهما تتوافر إذ ، عسكیاً  نموذجاً  وألمانیا

  ) .     68-66:  1999 ، علي(  العناصر هذه مـع تتناسب عسكریة قدرات

  :  فیها برز أمنیة تحدیات إلى العربي اإلقلیمي النظام تعرض فقد ذلك ورغم

  عن األجنبي العسكري التواجد اهذ نجم:  العربیة المنطقة في األجنبي العسكري التواجد  . أ

 الساحة على بها المنوط الدور ألداء تطلعها على المبینة األمریكیة  والمواقف  الضغوط

 الدولي النظام على بالهیمنة تفردها بعد ، خاص بشكل العربیة والمنطقة عام بشكل الدولیة

 أمامها، مطروحة كانت التي والخیارات البدائل من العدید لدراسة دفعها الذي األمر

 من عدد أصدرها التي المؤلفات األمریكي الخارجي السیاسي القرار صناع أمام فعرضت

 سیطغي الذي والفكري الحضاري الصراع عن تتحدث والتي الغربیین والمفكرین الباحثین

 أستاذ – هنتنغتون صموئیل به أدلى ما فكان والعشرین، الواحد القرن خالل العالم على

عادة الحضارات صدام"  مؤلفه في –السابق هارفارد بجامعة سیاسیةال العلوم  النظام بناء وإ

 یقوم حیث والعشرین، الواحد القرن في الصراع هذا سیشهده لما صورة یشكل"  العالمي

 التي هي الحضاریة الثقافیة الهویة أو الثقافة أن"  على الكتاب هذا في األساسي االفتراض

 ویضیف ،" الباردة الحرب بعد ما عالم في والصراع التفكك،و  التماسك، نموذج تشكل

 خاصیتها الدیانة تعد حضارات ثمان من یتكون الباردة الحرب بعد ما عالم بأن الكاتب
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 النموذجین وتضم الغربیة الحضارة: هي الحضارات وهذه بها، التعریف أجل من األساسیة

 ونیوزلندا؛ أسترالیا مثل وربیوناأل أستوطنها التي الدول وبعض واألمریكي األوروبي

 أو الهندوسیة والحضارة الیابانیة؛ والحضارة الصینیة؛ أو الكونفوشیوسیة والحضارة

 الحضارة ؛ اإلفریقیة والحضارة الالتینیة؛ أمریكا وحضارة األرثوذكسیة؛ والحضارة الهندوكیة؛

 الحضارتین بأن هنتنغتون له أشار بما األمریكیة المتحدة الوالیات أهتمت لذلك اإلسالمیة،

 الغربیة الحضارة في االندماج یمكنهما ال اللتان الحضارتان هما والكونفوشیوسیة اإلسالمیة

(  حتمـي الغربیـة الحضارة وبین بینهما الصـراع وأن تغریب بـدون للتحدیث وتسعیان

  ). 15 ،1999 هنتنغتون،

 ال"  الجدیـدة اللیبرالیـة"  اإلیدیولوجیـة الطبیعـة إن القائـل الـرأي تغلیب في كله هذا سمح وقد

 التصـرف فـي المشـروعیة لنفسـها تعطـي بحیـث األمریكیة الهیمنة فرض أجل من تشیع أن بد

 فـــي یـــرى األوحــد القطـــب ذا نظامهـــا وأن تریــد مـــا لتحقیـــق المتحــدة واألمـــم القـــانون باســتغالل

 فــرض بحتمیــة ذلــك كــل ارتبــاط مــع وتطلعاتــه لمصــالحه مهمــاً  مركــزاً  األوســط الشــرق منطقــة

 نهایـــة هـــو األمریكــي الرأســمالي النظــام أن قاعــدة علــى القــائم العــالم، علــى األمریكــي النمـوذج

  ). 86 ، 1992 ، فوكویاما(  التاریـخ

 مـــن تعقیــداً  واألمنــي السیاســي الموقــف زیــادة علــى األمریكیــة المتحــدة الوالیــات عملــت لــذلك

 والفرنسـیة البریطانیـة القـوات جانـب إلـى ، العربیـة قـةالمنط فـي العسـكري تواجـدها زیادة خالل

 إضـفاء تضـمنت وأمنیـة عسـكریة اتفاقیات توقیع تم أن بعد العربي الخلیج منطقة في سیما ال

 ، العربیــة اإلقلیمیــة والمیــاه واألجــواء األراضــي فــي العســكري الوجــود اســتمرار علــى الشــرعیة

  ) : 136:  2004 ، الخزرجي(  يیل ما األجنبي العسكري التواجد هذا مثل وقد
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 فـــي الغربیـــة واألطـــراف األمریكیـــة المتحـــدة الوالیـــات مصـــالح اســـتمرار لضـــمان أداة  :أوال

  . العربیة المنطقة

 األمـن حقیقـة علـى المبنیـة العربي الدفاعي التعاون روابط من المتبقي لتقطیع وسیلة  :ثانیا

 أجنبیـة قـوى مـع أمنیـة باتفاقیات العربیة الدول ربط على ولیس ، والمتبادل الجماعي

  .شيء كل قبل ومصالحها أمنها عن تبحث

 لضبط الساعیة األمریكیة لإلرادة للخضوع العربیة األطراف بعض لدفع ردع قوة  :ثالثا

  . العربیة للدول والقومیة الوطنیة اإلرادات على وقیداً  ، المنطقة في التوازنات

 وجه وعلى العربیة المنطقة تعد:   ) 2003(  عام للعراق األمریكي اإلحتالل  . ب

 ببیئة تأثراً  واإلسالمیة العربیة المناطق أكثر من العربي الخلیج منطقة الخصوص

 ظاهرة ظل في تبلورت التي وقواعده وأسسه ومفاهیمه ومكوناته الجدید الدولي النظام

 لىإ ینظر وكان التسعینیات؛ عقد مطلع مع یتشكل أخذ الذي النظام هذا ، العولمة

 في الجدیدة صیغته وفق النظام لهذا بالنسبة استراتیجیة منطقة أنها على العربیة منطقة

 شعار المتحدة الوالیات رفعت أن بعد ،) 2001(  أیلول من عشر الحادي أعقاب

 معادلة كانت اإلحداث لتلك السابقة الزمنیة الحقب وطیلة ، اإلرهاب على الحرب

 المنطقة، في الرئیسة األطراف على تعتمد العربي لیجالخ منطقة في اإلقلیمي التوازن

یران، ؛ والعراق ؛ الخلیجي التعاون مجلس دول: وهي  المتحدة الوالیات عن فضالً  وإ

 على عملت التي فهي ، االستراتیجیة المنطقة هذه في الحیویة بالغة مصالح لها التي

 ، الخلیج في لمصالحها دتهدی یشكل أنه شعرت أن بعد المعادلة هذه من العراق إخراج

 قد ، الخلیج منطقة في المباشر األمریكي والتواجد العراق احتالل أن فیه شك ال ومما
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 ، وتفصیالً  جملة العربي الخلیج منطقة في اإلقلیمي القوى توازن معادلة من غیّر

 مقدرات وترك)  2011(  عام نهایة العراق من األمریكي االنسحاب بعد خاصة

 في المعلن األمریكي المشروع جاء أن بعد اإلیراني، والنفوذ  السیطرة تحت المنطقة

 التبشیر عبر البلد هذا دارةإ أجل من ورؤى بأفكار)  2003( عام العراق احتالل

نهاء بالدیمقراطیة   ) . 26:  2013 ، العربي(  فیه الدیكتاتوریة وإ

 السیاسات في الوحید ثلالمم الدولة تعد لم:  الدول غیر من الجدد الفاعلون تحدیات  . ج

 الدول غیر من كالفاعلین آخرون ممثلون یزاحمها بدأ إذ ، والعالمیة واإلقلیمیة الداخلیة

( Non State Actors ) العالقات في التعددي المنظور في دورهم تعمـق الذین 

 في السیاسیة التفاعالت یختزل ال الذي الدور هذا ، العولمة ظاهرة ظل في الدولیة

نما ، الدول  تلك في الدول غیر من الفاعلون یحدثها بات التي التأثیرات یراعي وإ

 من الفاعلون هؤالء أحدثه الذي الدور من نابع النظرة هذه مرد وأن ، السیاسات

 ، الدولة سیادة انكشاف مع ترافقت والتي ، العالمي النظام طبیعة في بنیویة تغییرات

 لتنامي ممهدة بیئة هناك بدت وبالتالي ، االجتماعیةو  والتنمویة األمنیة وظائفها وتداعي

(  تأثیراتهم ومضامین ، أشكالهم تغیر عن فضالً  ، الدول غیر من الفاعلین تأثیرات

 ) . 3:  2013 ، علي

أضاف الحراك الشعبي الذي حدث في عدد من الدول العربیة والذي أفضى لما و

الدور المؤثر الذي لعبه الفاعلون الجدد یسمى ثورات الربیع العربي، تطورًا جدیدًا إلى 

بعد وصول بعضهم إلى سدة الحكم ، وبالتالي بدا هؤالء الفاعلون  -اإلسالمیون –

قلیمیة ، إضافة لما حصلوا علیه من شرعیة وتأثیر محلیین في  یكتسبون شرعیة دولیة وإ
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بأهمیتهم  مجتمعاتهم التي نشأوا في ظلها ، مما اضطر المجتمع الدولي إلى االعتراف

  ) .23: 2013غانم ،(، باعتبارهم شریكًا مهمًا في عملیات إعـادة بنـاء الدولـة 

ومع كل ذلك ؛ ال یزال كثیر من الدراسات في حقل العالقات الدولیة ، وفي مجال 

السیاسة الخارجیة ینظر لهؤالء الفاعلین مهددًا لألمن والسلم الدولیین ، ومقوضًا ألركان 

، ویعد حزب اهللا اللبناني من الفاعلین الجدد المؤثرین في المنطقة العالم الرسمي 

العربیة بما فیها دول الخلیـج العربي ، فنشاط هذا الحزب یتعدى حدود دولة واحدة ألنه 

من الفاعلین العابرین للحدود ، فقد أصبحت خریطة الفاعلین من غیر الدول في 

فمن حیث مستوى . لفاعلین النشطین فیهاالمنطقة تتسم بالتعقید، نتیجة تنوع أنماط ا

نشاط الفاعلین، یمكن التمییز بین الفاعلین الجدد من غیر الدول الذین ینحصر 

نشاطهم في دولة واحدة فقط، مثل األحزاب السیاسیة، والمحاكم اإلسالمیة، والفاعلین 

تنظیم العابرین للحدود، الذین یتعدى نشاطهم حدود دولة واحدة ، مثل حزب اهللا ، و 

   .) 36:  2012رجب ، ( القاعدة ، والشركات متعددة الجنسیات 

 نوعیاً  تطوراً ) 2004( عام شهد:  العربي المنطقة في الناتو حلف استراتیجیة تحدیات  .د

 صدرت التي القرارات ضوء في وذلك ، عموماً  العربیة بالمنطقة الناتو حلف اهتمام في

 من) حزیران 29 - 28( یومي في للحلف قمة ادانعق  بعد التركیة إسطنبول مدینة في

 أمن في أثرت التي األحداث جراء بالمنطقة الناتو عالقة تطویر واستهدفت العام، ذلك

 بعد الدولي، واألمن األوروبي األمن على ذلك وانعكاسات ككل، األوسط الشرق منطقة

 األوروبیة، اكلالمش بعض وتسویة أفغانستان، في العسكریة العملیات في الحلف نجاح

 السالم عملیة:   وهي ، مهمة قضایا خمس في اإلسهام للحلف الجدید التوجه وتضمن

 في السیاسي اإلصالح وعملیات ، العراق في األمني والوضع ، األوسط الشرق في
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 ، العربي(  الشامل الدمار أسلحة انتشار ومنع ، اإلرهاب ومكافحة ، المنطقة دول

2013  :116 . (  

 شمال بلدان الى لتصل الناتو نشاطات توسیع اسطنبول مبادرة هدف نكا وقد

 وتونس، والمغرب، مصر، مع الحلف شراكة تعمیق عبر األوسط والشرق افریقیا

 قد كان الدول هذه تجاه الناتو مساعي إن إذ ، واسرائیل واالردن، وموریتانیا، والجزائر،

 الحلفاء ضمن الدول هذه بعض َعدّ  أن للحلف سبق فقد سنوات، عدة منذ بدأ

 دول مع العسكریة الروابط تعزیز الناتو خطة وتتضمن ، الناتو خارج من الرئیسیین

 وأن. مشتركة عسكریة وعملیات مشتركة، عسكریة مناورات اجراء خالل من المنطقة

 دول من البدایة فكانت  ، العربیة الدول من أكبر عدد على عرض قد مماثالً  تعاوناً 

 غایتهما تحقیق في الطرفین تخدم »أمنیة« قضایا على التركیز عبر. عربيال الخلیج

 مع عالقاتها بتمتین كبیراً  اهتماماً  الخلیجیة الدول أبدت وقد. واالستقرار السالم لترسیخ

  ) .  2 ، 2004 ، الجندي(  الناتو حلف

نها وضعیة كونیة یرى الباحث ؛ إن العولمة لیست فكرة وال تیارًا وال أزمة وال إتجاهًا ، إ

جدیدة برزت على شكل ظاهرة اخترقت كل مجاالت الحیاة ، وتركت بصماتها على مختلف جوانب 

التعامل اإلنساني ، وقد جاءت نتاج لجملة من التطورات الكبرى التي حدثت على نحو جوهري في 

خفاق كثیر من مشروعات التنمیة في الدول النامیة وا لفقیرة ، یقابله العالم ، فسقوط الشیوعیة وإ

التقدم الباهر الذي یحرزه العلم وتطبیقاته التقنیة والصناعیة ، وتغیر نظرة الناس للكون والحیاة ، 

وغیاب العدید من األطر األخالقیة واإلنسانیة ، كل ذلك أسهم على نحو مؤثر في بزوغ العولمة 

ولو بشكل عرضي عن تحدیات  واجتیاحها للعالم على الصورة الماثلة الیوم ، وقد انتج ذلك كله

ومشكالت لدول النظام اإلقلیمي العربي تناولها هذا الفصل ، لكن الحقیقة الماثلة أمام أعین 
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المبصرین وعقولهم تثبت أن العالم یشكو من أزمات كثیرة توارثها عبر الحقب والمراحل الزمنیة 

بصیغ وأشكال معقدة عملت على  السالفة ، تزامن معها النسیج العام للحیاة المعاصرة الذي ظهر

صیغتها أیادي ماهرة في استغالل الشعوب ومقدراتها ، فبات األمر یحتاج إلى امتالك عقول نیرة 

وتفعیل العمل الجاد من قبل أصحاب البصیرة النافذة على مقدار ما یمتلكون من شمول العمل 

 .والحركة وقوة االحتمال 
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   الثاني المطلب

   والثقافیة االقتصادیة التحدیات

 والتربویة والثقافیة والسیاسیة واالجتماعیة االقتصادیة الحیاة مناحي العولمة ظاهرة طالت

 والجماعیة الفردیة المفاهیم من العدید أیضاً  طالت قد فإنها ، والشعوب الدول بین متباین بشكل ولو

 عن بحثاً  العولمة یاتمد ركوب أجل من فیها القیم منظومات لتغییر الدول من العدید دفعت التي

 تختفي كونها المعالم واضحة غیر تكون قد التي والتهدیدات للمخاطر دفعاً  أو ، إمكاناتها تعظیم

  ).16:  2008 الیحیاوي،(  حقیقي مضمون ذات غیر ومكاسب مزایا وراء

 التداخل حالة جراء العناصر ومتشابكة المداخل ومتعددة متشعبة العولمة ظاهرة كانت ولما

 في العربي اإلقلیمي النظام دول تجاه تحدیاتها برزت فقد ، فیها العمومیین الفاعلین مصالح في

  : اآلتیة التحدیات أهمها من لعل ، مجال من أكثر

    اإلقتصادیة التحدیات .1

 التفاعالت نطاق في االقتصادیة العوامل أهمیة في ملحوظاً  ازدیاداً  المعاصر الواقع یشهد

 إلى یتعداه بل ذلك على األمر یقتصر وال ، التفاعالت هذه أطراف كانت أیا العالم في تحدث التي

 وهذا ، الجدید االقتصاد مصطلح ظهور إلى أدى الذي ذاته باالقتصاد لحقت التي التغیرات

 إلى الوصول في والتكنولوجیة العلمیة التطورات تستخدم معرفیة أسس عدة على یقوم االقتصاد

 االنتاج مجموع هي الثروة هذه أن إلى ینظر الذي الرأسمالي النظام في األصل هي التي الثروة

  ) . 108:  2007 ، عامود أبو(  اقتصادیة وموارد سلع من یتوافر ما هي أو ، والموارد
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 في القائمة الحقیقة مع یتنفى الذي العربي االقتصاد الواقع عن الحدیث إلى كله هذا ویقود

 عشرین من أكثر إلى التشظي حالة جراء االقتصاد هذا غیاب لىإ تشیر التي العولمة ظاهرة ظل

 والبیانات المعطیات تظهرها التي المالمح بعض یحمل كونه عن فضالً  ، متباینة جزئیة وحدة

  : كونه من االنطالق  المفترض االقتصاد لهذا العلمي التحلیل ویتطلب ، اإلحصائیة

 بجمیع تتصف منها أي ، النامیة الدول مجموعة إلى تنتمي العربیة األقطار جمیع إن  . أ

 . والصعوبات المشكالت مختلف من وتعاني خصائصها

 كتباین والمؤشرات القضایا من لكثیر بالنسبة العربیة الدول اقتصادات بین التفاوت شدة  . ب

 .  التنمویة والمنجزات النمو ومستویات ، الموارد وحجم األنظمة

 سارت التي والدول الكبرى الدول لشعوب كبیرة فوائد مةالعول ظاهرة حققت فقد فیه شك ال ومما

 بدأت فقد ، االقتصادیة العولمة صراع حلبة في والدخول االقتصادي اإلصالح مجال في معها

داریاً  اقتصادیاً  نفسه هیىء أن بعد أراد من بها فالتحق عجلتها ودارت العولمة  للحاق وسیاسیاً  وإ

 أو إقلیمیة شركات أو محلیة سواء أفراد شركات أغلبهم الذین االقتصادي المجال في بالمتنافسین

 اللیبرالي الفكر وضعها شروط حسب للمتنافسین مفتوحة العولمة حلبة وباتت ، للقارات عابرة

 المتنافسین مع الدخول وبات ، اللیبرالیة الدیمقراطیة قبلها ومن السوق اقتصاد صنع الذي الحدیث

عداد االقتصاد ویحرر ، ونظمها العالمیة التجارة ةمنظم قواعد وفق العمل یتطلب  تحتیة بنیة وإ

 االستثمار قوانین ویغیر الحدود ویفتح المختلفة، الشركات یشجع  عام عولمي جو وصنع جدیدة

قامة ، األجنبیة االستثمارات تدفق أمام المحلیة جراء ، جیدة معلوماتیة بنیة وإ  هیكلي إصالح وإ

جراء ، التنافس ویشجع ثماراالست على یشجع وقانوني  األخرى الدولة نشاطات كافة في إصالح وإ

  ) .   52:  2005 ، الجوهري(   السوق واقتصاد العولمة متطلبات وفق
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 امتالك بنسبة تقاس العالمي االقتصاد في واالنخراط الفعالیة درجة أصبحت األمر لهذا ووفقاً  

 تتولى األمریكیة المتحدة الوالیات مقدمتها وفي یةالصناع الدول جعل مما ، إلیها المشار األدوات

 بصندوق المتمثلة الرئیسیة مرتكزاته على كبیر بشكل وتسیطر ، الجدید العالمي النظام قیادة زمام

 الشؤون في الواسعة التدخلیة القدرات ذات ، العالمیة التجارة ومنظمة ، الدولیین والبنك النقد

جراءات قرارات من وتتخذه ، سیاسات من تقره ما خالل من ، العالم دول لمختلف اإلقتصادیة  ، وإ

لتزامات قیود من وتفرضه  ، الجدید العالمي والنظام العولمة ظاهرة لمتطلبات أولیة استجابة وفي ، وإ

:  2003 ، علي(  اآلتیة االقتصادیة العولمة تحدیات العربي اإلقلیمي النظام دول معظم واجهت

191  : (  

 النظر تعید - حده على كل – العربیة الدول أخذت:  العربیة المواقف تنسیق عدم )1(

 الخصخصة تیار أمام المجال لفتح متباینة تعدیالت وأدخلت ، االقتصادیة بسیاساتها

 ، العالمیة التجارة منظمة إلى لإلنضمام مفاوضات في فرادى ودخلت ، التجارة وتحریر

 من یعد الذي األمر ، بینها فیما مسبق سیقتن أدنى دون ، المنظمة في منها عدد فأصبح

 أن بعد ، العالمي االقتصاد في الصحیح لإلنخراط العرب خسرها التي المقومات أولویة

 عن القطریة الدول عجز ظل في ، االقتصادیة التكتالت لسیاسة العالم دول معظم لجأت

 . الجدید الوضع مواكبة

 التقني للتقدم العربي اإلقلیمي النظام دول أغلب تفتقد:  والتكنولوجي العلمي المستوى تردي )2(

 األساسي السبیل باعتباره والخارجیة المحلیة السوقین في المنافسة من االقتصاد یمكن الذي

 ، التجاري واالنفتاح ، االقتصادي األداء یتطلبها التي التنافسیة المؤشرات على للحصول

 من اإلندماج متطلبات في التفاوت تنامي إلى إضافة ، المالیة والمؤسسات الخدمات وأداء
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 واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة األصعدة على تقدمها درجة وبحسب ، أخرى إلى دولة

 . سواء حد على

 تمویل مصادر على العالم دول من كثیر تعتمد:  للخارج العربیة االقتصادیة التبعیة )3(

 أمنها یهدد خطراً  األمر هذا یشكل أن دون ، التنمویة الخطوات بعض إلنجاز خارجي

 بالدیمومة تتصف ظاهرة إلى یتحول عندما لكن ، معینة حدود عند توقف إذا االقتصادي

  ذلك إلى یضاف ، الصعوبة في غایة المشكلة فتصبح العربي االقتصاد واقع هو كما

 عربیة غیر جهات من العربیة الدول بعض علیها تحصل التي اإلنمائیة المساعدات مسألة

 .     للخارج العربي االقتصاد تبعیة ازدیاد في هاماً  دوراً  لعب الذي األمر ،

 قد العولمة لظاهرة االقتصادیة التحدیات أن العربي اإلقلیمي النظام دول بال عن یغب ولم

 اإلداري التسییر مجرد في منحصرة لتصبح الدولة مهمات فیها تتراجع ضاغطة بیئة ظل في ظهرت

  بذات تشكل التي أهدافها لفرض العولمة وتسعى ، الدولیة العولمة مؤسسات أهدافو  لبرامج الیومي

 على العولمة أهداف من النابعة التحدیات هذه تناول ویمكن ، النظام هذا دول تستهدف تحدیات

 ): 402-401:  2008 ، السالم عبد(  اآلتـي النحو

 شروط وفق والعمل  الرأسمالیة، رغی الدول تتبعها التي لالنتاج المتعددة األنماط تصفیة  ) أ(

 . وحده الرأسمالي االنتاج نمط سیادة لصالح العولمة

 هذا على واإلبقاء ، المعولمة غیر الدول في السكان لعدد السریع التزاید من اإلستفادة  ) ب(

 . رأسمالیة شروط ظل في ویستهلك وینتج یعمل البشریة الكتل من الكبیر الحجم
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 على تعتمد دخولهم جعل أي ، المأجور العمل إلى مباشرینال المنتجین كل تحویل  )ج(

 كانت التي والعرفیة والقانونیة االجتماعیة للترتیبات السریع التراجع مع فقط، السوق

  .  السوق اعتبارات عن بمعزل ، ما دخل في حقاً  للفرد تضمن

 إلى یؤدي ذيال األمر ، الخاصة الملكیة لصالح اإلنتاج وسائل ملكیة شكل في التحول  )د(

 العولمة ظل في العمل قوة على الطلب جعل جراء وأنواعها أشكالها بجمیع البطالة تزاید

  . العمل قوة عرض من بكثیر أقل أقل تكون

 قطاعات فقدان على والعمل ، المعولمة غیر الدول في االقتصادي التخلف تعمیق  )هـ(

  . الترابط لحالة الدول لتلك الوطني االقتصاد

 التي والصناعات ،  المعولمة غیر الدول إلى للبیئة تلویثاً  األكثر الصناعات یرتصد  )و(

  . لرأسمال العالیة الكثافة من بدالً  العاملة الید في عالیة كثافة تتطلب

لغاء الغذائیة المواد في التجارة تحریر  )ز(  بما ، العولمة دول في للصادرات الدعم سیاسات وإ

  . المعولمة غیر الدول في المستورد الغذاء أسعار إلرتفاع یؤدي

   الثقافیة التحدیات  .2

 التیار هذا بین العالقات أشكال وأخطر أعقد من بالثقافة العولمة عالقة كون في أحد یختلف ال قد

 والمتحكم الموجه أن الظاهر في وبدا ، وغیرها واقتصادیة سیاسیة األخرى المجاالت وباقي الكاسح

عالمیة وسیاسیة اقتصادیة عوامل في یكمن اعوالنز  الصراع آلیات في  ال وهذا ، األولى بالدرجة وإ

  ) :52: 2008 شبار،(  عنصریـن فـي تتحد ، شتى العتبارات وذلك الثقافي العامـل أهمیة من یقلل
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 ، ومبادئها منطلقاتها یحدد ثقافي بأطار تأطیرها تم قد واإلعالم والسیاسة االقتصاد إن  . أ

 أنها على العولمة إلى النقاد نظر لذلك ، وآلیاته عملها ووسائل وغایاتها أهدافها یحدد مثلما

 واالستفراد االستبداد قیم تحمل بریطانیة أمریكیة ثقافة هي أو ، األخرى الثقافات ضد ثقافة

 الموجهة التحدیات أهم من تعد فأنها وبهذا ، أخرى شعوب لدى نفسها للعناصر موجهة

 . القومیة للدول

 من تنكشف ما بقدر بذاتها تنكشف ال التي الكامنة بالثقافة الموجهة الثقافة سمیةت یصح قد  . ب

 هذه بإحدى الظاهرة الثقافة على اإللتفاف خاللها من یتم متعددة وتجلیات مظاهر خالل

 بذاته وهذا ، الفرعیة من األصلیة الثقافة حقیقة عن كثیرین لدى إلتباس یخلق بما المظاهر

 . المعولمة غیر وتراجع المعولمة الثقافات شیوع جراء اً عولمی تحدیاً  یشكل

ذا  غیر الدول لثقافات مباشراً  تحدیاً  شكل قد تقدم الذي النحو على للعولمة الثقافي العامل كان وإ

 على إجمالها یمكن أخرى تحدیات أوجدت قد العربیة الثقافة على العولمة اتجاهات فإن المعولمة،

  :اآلتي النحو

 بمركز والتحكم ، والقومیة الوطنیة بالثروات التحكم:  خالل من العربیة بالثقافة كمالتح  :أوال

 للشعوب واالجتماعي الحضاري النسیج إلغاء على والعمل ، وصناعته السیاسي القرار

 فرص ومضاعفة ، العربیة بالثقافة التحكم بعد القومیة الهویة تدمیر خالل من العربیة

 والعلمیة االقتصادیة القوة عناصر على األصل في تسیطر انتك التي األقوى المجموعات

  ) . 76:  1997 ، الجمیل(  وغیرها والثقافیة والتقنیة
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 ، اختراقها على العمل عبر العربیة الدول تفتیت خالل من العربیة اللغة إلى اإلساءة  :ثانیا

 القضاء وبالتالي ، الثقافیة الهویة مقومات أهم من وهي العربي الشعب روح تمثل فاللغة

 اإلسالمیة العربیة الحضارة أبان احتلت التي اللغة هذه ، األجیال بین التراث نقل حالة على

 العلمیة االنجازات ترجمة تم خاللها ومن ، المتمدن العالم لغات بین الصدارة مكانة

 لغةال ظلت لذلك ، وقتها المتاخلف العالم لغات إلى العرب والعلماء الفقهاء ونتاجات

  ) . 108:  2000 ، شماس(  واإلسالمیة العربیة الثقافیة الهویة ركیزة هي العربیة

 الفكري األمة تراث ونهب ، العربیة القومیة تمیز التي الثقافیة الهویة على القضاء  :ثالثا

 ما خالل من العربیة الثقافیة الهویة مع تتعارض العولمة أن الواقع أثبت فقد ، والحضاري

 الهویة یلون الذي اإلسالمي الطابع مع تلتقي ال ، مادیة غربیة قیم من عولمةال تحمله

 الفكریة والرقابات والحواجز الحدود لتحطم العولمة آلیات جاءت لذلك ، العربیة الثقافیة

 دخلت التي وسلبیاته تفاصیله وبكل وقوعه حال الحدث یعیشون األفراد وأصبح ، والثقافیة

 ومن یراه ال من مع یتحادث الفرد وجعلت ، األسري النظام تفتیت على وعملت المجتمعات

 عن الغریبة القضایا تلك ، واإلسالمیة العربیة والقیم للمبادى تمت ال قضایا في یعرفه ال

(  االختیاري بالتخلف اآللیات هذه مقاومي ونعت ، واإلسالمیة العربیة والتقالید العادات

  ) . 23: 1999 ، المهیري

 هذه ، والوسطیة التدین على القضاء خالل من العربیة الثقافة خصوصیة إلغاء  :رابعا

 وذلك ، والعربیة اإلقلیمیة والمؤثرات العوامل من مجموعة بفعل تشكلت التي الخصوصیة

 القدیمة الحضارات من غیرها مع والتقائها وتفاعلها ، الطویل العربیة األمة تاریخ بحكم

 في الحیاة تنظم التي وأحكامه ومبادئه الحنیف اإلسالمي لدینا تعالیم وبحكم ، والحدیثة
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 تملكه وما ، الجغرافیة والطبیعة الموقع بفعل وكذلك ، الخارج في العالقات وتحكم ، الداخل

 العرب أرض جعلت التي للثروات ومصادر ، طبیعیة موارد من أرضها في وتحتضنه األمة

 وغیره هذا كل بعید، أمد منذ الجغرافیة شافاتلإلستك ومحطاً  االستعماریة للقوى مطمعاً 

 دنیاه من یتخذ العربي اإلنسان تدفع التي والوسطیة التدین بسمة تتمیز العربیة الثقافة جعل

 اإلسالم بروح مرتبطة تجيء التي الوسطیة هذه ، والتوحید اإلیمان رایة تحت آلخرته سبیالً 

(  الحیاة ویوجه السلوك یحكم عاماً  اً دستور  اإلسالم أصبح بحیث ، قیم من یتضمنه وما

  ) . 182- 180:  1997 ، عمار

 لسهام الثقافات ككب العربیة الثقافة تتعرض:  العالمیة إلى المحلیة من بالثقافة االنتقال  :خامسا

 سیادة نهایة إلى تؤدي ، وطنیة غیر خارجیة مصادر من تتغذى التي الفتاكة العولمة

ذ ، الوطنیة الثقافة  نسیجها تعرض نتیجة الوطنیة الثقافات من كثیر تداعي الجمیع یلمس وإ

 التي المتعاقبة اإلخفاقات إلیها یضاف ، الخارج من والقیمیة الثقافیة الضغوط بفعل للتمزیق

 اإلیجابي التكیف عن والعجز بنائیة أخطاء بسبب الداخل في الوطنیة الثقافات بها منیت

 الزاحفة الثقافیة العولمة لمواجهة المقاومة وضعف ، یعةالسر  العلمیة الثقافیة التحدیات مع

 السیطرة:  المثال سبیل على منها ، الكونیة للثقافة المكونة العوامل من العدید تضافر بعد

 ، االقتصادیة البنى في تطورات من أحدثته وما الصناعیة والثورة ، القومیة االستعماریة

 اإلعالم وثورة ، العالمیة والحروب ، عام بوجه والعلوم المعارف على وانعكاساتها

 ، اهللا فضل(  واالنترنت والكمبیوتر ، الفضاء وغزو والالسلكیة، السلكیة واالتصاالت

2000  :209 . (  
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 ، تجسدها وأدوات وآلیاتها تشكیلها وطبیعة ، طبیعتها في هي إنما العولمة ظاهرة إن ؛ الباحث یرى

ن ، بامتیاز اقتصادیة ظاهرة هي  عنها متمایزة أو منها قریبة أخرى بظاهر الظاهرة هذه ربطها وإ

 بقدر ، السیاق في عناصرها وضع أو ، فهمها جهة عن بعیداً  یدفع ال ، وغیرها والثقافة كالهویة في

 روافد هي إنما سواها وما األصل هي فالعولمة ، اإلیدیولوجیة الخلفیة هذه وفق قراءتها إلى یعمد ما

 األسواق، لبلوغ العولمة تطویع أجل من أساساتها مهمة تقوم مرتكزات ولها ، هاعلی تتكىء وفروع

 األواصر وتقویة تعضیدها على تعمد المرتكزات هذه وأن ، الفعل مجال وتوسیع ، األرباح وتعظیم

  :  المرتكزات هذه أبرز ومن ، مجتمعة لها الناظمة

 الفردیة الحریة وجوهر ، تیةالبراغما  الرأسمالیة روح بوصفه لیس:  السوق اقتصاد -

 في والشعوب الدول ترتیب یقاس أساسه على الذي المحك باعتباره ولكن ، والجماعیة

 .   القائمة العولمة منظمة

 حركة بوصفه العام الشأن مع تتعاطى ال التي اللیبرالیة المرجعیة ذات:  الدیمقراطیة -

 طالبها منها لیختار البرامج فیه تتبارى فضاء بوصفه بل ، حضاریة وحالة اجتماعیة

 عنه تعبر ما وهو ، التقلیدیین والطلب العرض خلفیة على بالسوق كالتباري ، األصلح

 . علیها المتعارف الشعبي التمثیل نظم وتكرسه ، االنتخابات

 بها لتعبر ما زمن في األمم تكونها التي والتمثالت الرموز منظومة لیست وهي:  الثقافة -

 ، الموت حتى المنافسة على مبنیة العولمة ثقافة لكن ، حولها من كونال وعن نفسها عن

 . لألصلح والعبرة ، لألقوى البقاء أي
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 أو السلعة اقتناء عبر فقط لیس ، الواسع باالستهالك القیام المجتمعات من المطلوب ویبقى

 ولیس غایة بوصفه اإلقتناء إلى دفعها بل ، والمعنویة المادیة الحاجة إشباع بغرض الخدمة

  . الرغبة إلشباع وسیلة
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  السابع الفصل

  والمالحق المراجع التوصیات؛ االستنتاجات؛ ؛ الخاتمة

  

  الخاتمة

 مصادر إدراك في العربي اإلجماع لحالة عامة بصفة العربي اإلقلیمي النظام یفتقر

 یجري تصورات على مبنیة قومیة سیاسات إلى یفتقر مثلما ، مقاومتها وسبل القومي األمن تهدیدات

 دول مواطني عن القلق مصادر أبعاد في تساعد للتنفیذ مشتركة سبل وضع أجل من لها التخطیط

 تثیر تعد لم التي األحداث جراء عسیر مخاض بمرحلة تمر العربیة المنطقة أن خاصة ، النظام هذا

 السیاسة عن حدیثال یعد فلم ، تطوراتها كانت مهما العربیة الدول في وشعبیاً  رسمیاً  اهتماماً 

 الممارسات عن فضالً  ، العربي القومي األمن لبیئة حقیقة تهدیدات من تشكله وما األمریكیة

 یجري فیما ، األراضي لتلك المجاورة العربیة الدول تجاه أو المحتلة األراضي في اإلسرائیلیة

 ، العربي الربیع بثورات سمي ما أعقاب في تأثیراتها ازدادت التي العربیة الفرقة مكامن عن السكوت

لى  منبعها كان العربي القومي األمن لبیئة أخرى تهدیدات الواقع أرض في برزت ذلك جانب وإ

 المنطقة في جدید دور أداء هدفها إقلیمیة مشاریع بلورة استطاعت التي المجاورة اإلقلیمیة الدول

  . الباردة الحرب بعد ما مرحلة في العربیة

 نوع من تحدیات العربي اإلقلیمي النظام دول واجهت نعیشه الذي العولمة عصر وفي

 بالثورة المتمثل والتكنولوجي العلمي التحدي هو جدیداً  تحدیاً  تواجه العربیة األمة بدأت فقد ، مختلف

 الحضارة  فركب ، العربي القومي األمن على وأثره والمواصالت االتصاالت مجال في الهائلة

 حقائق أمام القومي وأمنها العربیة األمة وضع مما الثورة هذه نتیجة طىالخ مسرع یسیر اإلنسانیة
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 العلمیة بالمعرفة یتعلق ما منها ، العربي اإلقلیمي النظام دول في الحكم أنظمة عن خافیة تكن لم

 هذه نشر أوضاع تردي جانب إلى ، العربي الوطن أقطار في تراجعت التي البحثیة والخبرات

 یقلل الذي األمر ، الضعف من تعاني زالت ما التي العربیة الترجمة حركة عاناةم خالل من المعرفة

 التحدیات عن فضالً  ، المختلفة بأدواتها والثقافة العلم مجال في اآلخرین مع الفجوة جسر جهود من

 ، ومقدراته ثرواته بنهب للطامعین هدفاً  العربي الوطن بات أن بعد تأثیرها ازداد التي االقتصادیة

 تحدیات أبرزها من كان التي مباشر بشكل العربي القومي باألمن تتعلق تحدیات أوجد الذي األمر

 قد العربیة االقتصادیة الخسائر أن التحدیات هذه قسوة من زادت والذي العربي، الغذائي األمن

 ملفت بشكل السیاسیة التحدیات نمت فیما ، العالمیة المالیة األزمة نتیجة المتوقعة الحدود تجاوزت

 كونه جانب إلى التحدیات لتلك مسرحاً  یكون أن العربي الوطن على الجغرافي الموقع حكم أن بعد

  . الثروة في الراغبین والغزاة للطامعین موضعاً 

 دول لكل شامل أمن هو العربي القومي األمن أن نتیجة إلى الدراسة هذه خلصت فقد وبهذا

 ما سنوات عبر لها تعرض التي بالتهدیدات یتعلق فیما ، ینقسم ال واحد وهو العربي اإلقلیمي النظام

 الوالیات دعائمه أرست الذي الجدید العالمي النظام قیام معها تزامن والتي الباردة الحرب بعد

 النظام لدول حقیقیة تحدیات أوجدت بدورها التي العولمة ظاهرة فیه وشاعت األمریكیة المتحدة

  . العربي اإلقلیمي

 القومي األمن بمفهوم المتعلقة المعاني من كثیر إلى بالتطرق الدراسة هذه قامت تقدم ام ووفق

  -: اآلتیة المحاور تناولت أن بعد ، العولمة ظل في للدولة

 صحة إثبات من ،فیها الواردة للمعلومات واالستقراء البحث خالل من الدراسة تمكنت   : أوال

 النظام في القومیة للدول الرئیسیة التحدیات نم تعد العولمة أن إلى المفضیة فرضیتها

 تحقیق عدم في مباشر تأثیر  ولها ، العربي القومي األمن تستهدف ألنها العربي اإلقلیمي
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 اإلقلیمي النظام دول معاناة في ذلك تجلى وقد ، القومیة الدول تلك فـي السیاسي االستقرار

 لحالة نتیجة  بها، الخاصة القومي مناأل بیئة في متزایداً  تدهوراً  شهدت التي العربي

 واختراقات ، متنافرة قطریة مصالح بین النظام هذا دول أوصال تمزق التي والفرقة االنقسام

 للخارج األمنیة التبعیة من حالة نحو وتدفعها ، القلب في العربیة الدول أمن تضرب خارجیة

 التشابه عوامل من له وافرتت إلقلیم االنتماء واقع یفرضه الذي التكاتف عن بعیداً  ،

 من عالیة مستویات حققت التي األخرى األقالیم من لغیره یتوافر لم ما التماثل ومقاومات

 القطریة المصالح ولكنها ، العربي بالنظام مقارنة ، نشأتها حداثة رغم األمني، التعاون

 في حتى ، مالنظ تلك حمایة على والتركیز الداخلي، االنكفاء نحو دفعت التي الضیقة

 هذا انكفاءها تكرس أن دون ، األخرى العربیة الدول وأشقائها ، ومواطنیها شعوبها مواجهة

 سقفها یرتفع التي واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة تطلعاتها تكافىء حقیقیة تنمیة لتحقیق

 من لقانط ثوري ربیع في االنتفاض إلى العربیة بالشعوب دفع الذي األمر ، آخر بعد یوماً 

 استحیاء على ویظهر ، وسوریا ولیبیا والیمن مصر في العربي الجسد إلى لیعبر ، تونس

 عن قیل ما ورغم ، العربي الخلیج دول وبعض والعراق السودان في احتجاجات شكل في

 الدول معظم أن عن النقاب كشفت أنها إال الثورات هذه وراء كانت التي الدوافع حقیقة

 النظم بعالقة تتعلق متعددة بإشكالیات تتعلق تحدیات متفاوتة اتبدرج تواجه العربیة

  . وشعوبها القائمة السیاسیة

  : اآلتي على مركزة فیها الواردة األسئلة على الدراسة أجابت  : ثانیا

 األمن مفهوم علیها یقوم التي النظریة باألسس المتعلق األول السؤال الدراسة عالجت .1

 القومیة والدول القومي األمن بمفهومي بالتعریف الدراسة قامت فقد ، القومیة للدول القومي

 القومیة الدول على ینطبق ، جدید منحى یأخذ القومي األمن عن الحدیث أصبح أن بعد ،
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 هذا یشملها التي العربي اإلقلیمي النظام دول فیها بما ، الحدیث العصر في أنشأت التي

 التي اإلسالمیة العربیة الدولة على ینطبق وممفه هو مثلما منفردة تكون عندما المفهوم

 عملیاً  فقـد القومي مصطلح ألن ، وسلـم علیه اهللا صلى محمد النبي وفاة بعد تأسست

 الحدیث قصد وبات ، وطني لمصطلح كمرادف نفسه یطرح وأخذ)  األثني(  العرقـي مدلوله

  . القومیة الدولة أمن في یتحدد القومي األمن عن

 للدول القومي األمن مفهوم في وأثرها بالعولمة المتعلق الثاني السؤال سةالدرا تناولت .2

 الدول في المستهدفة المجاالت من عدد في سلبیة آثار تركت العولمة إن إذ ، ةالقومی

 البعض على أولویة یأخذ قد بعضها لكن ، وتعد تحصى أن یمكن وال كثیرة وكانت القومیة

 تزاید نتیجة ، والفقیرة النامیة الدول حكومات تؤرق ذتأخ اآلثار تلك فإن لذلك ، اآلخر

 الصراع من حالة أوجدت التي واالجتماعیة االقتصادیة والمشكالت السیاسیة الخالفات

 خلف االحتماء عن ناتجة طاحنة أهلیة حروب إلى بعضها أفضى والتي المجتمعي

 دینیة أو اثنیة أو عرقیة ماعةج كل عنها تدافع التي الثقافیة والهویات والعوز الفقر متاریس

 حقوقها هضم بعد علیها الواقع الظلم أو بالغبن الجماعات هذه لشعور وذلك ، طائفیة أو

 عن وأبعدها ضیقة جانبیة بقضایا الدول هذه مجتمعات أشغل مما ، منها االنتقاص أو

 . واإلنساني الحضاري مشروعها

 القومي األمن مفهوم على العولمة أثیرت مدىب المتعلق الثالث بالسؤال الدراسة اهتمت .3

 حضاریة كوحدة العربي اإلقلیمي النظام دول واجهت فقد ، العربي اإلقلیمي النظام لدول

 عن الناجمة التحدیات من جملة ، واجتماعیة وسیاسیة اقتصادیة ومصالح جغرافي وكیان

 الوقت بذات وهي ، وخارجي داخلي هو ما بین التفاعل نتیجة تبلورت التي العولمة ظاهرة

 ، منفردة العربیة للدول الوطني لألمن تحدیات هي مثلما العربي القومي لألمن تحدیات
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 بجوانبها الدول امكانات بها وتتحكم أخرى إلى دولة من تختلف تهدید مصادر تمثل كونها

 لمجتمعوا للمواطن والمادیة النفسیة الحالة على سلبیة تأثیرات من لها لما نظراً  ، المتعددة

  :  اآلتیة العوامل نتیجة التأثیر ذلك یظهر إذ العربیة والدولة

 یمثل الیوم عالم أصبح أن وبعد الدولیة الساحة على بقوة نفسها العولمة ظاهرة فرض  . أ

 عبر ساحتها الى العالم سحب تحاول التي الرأسمالیة هو مستقل لمتغیر تابعاً  متغیراً 

 . عدیدة وسائل

 المتحدة الوالیات بإعالن ؛ األحادیة القطبیة إلى الثنائیة بیةالقط من العالم تحول  . ب

 ، سیاسیاً  العالم على خالله من سیطرتها فرضت جدید دولي نظام نشوء األمریكیة

 . وثقافیاً  ، وعسكریاً  ، واقتصادیاً 

 ردیف أنها على العولمة إلى بالنظر العربیة الشعوب ومنها النامیة الدول شعوب قیام  . ج

 القضیة هذه شغلت وقد ، االتجاهات المتعدد الواسع بمفهومها لهیمنةوا السیطرة

 وأصبحت ، والمیادین المجاالت مختلف في والدارسین والباحثین والمحللین المفكرین

 واالقتصادیة السیاسیة بالشؤون والمعنیین العام والراي االعالم وسائل اهتمام مثار

 . وغیرها والثقافیة واالجتماعیة
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  اجاتاالستنت

  -: اآلتیة االستنتاجات إلى التوصل تم

 بالحدود یعترف ال الذي ، الغربي الرأسمالي للفكر طبیعي نتاج هي العولمة ظاهرة إن .1

  .  الثقافیة والحواجز الجغرافیة

 طبیعتها ویحدد ، معینة وسیاسات لوظائف یؤسس نظري مفهوم هو القومي األمن إن .2

 وظائف من عنها ینجم وما ، القومي األمن لمفهوم النظریة المبادى أن كما ، وتوجهاتها

 الدولة قیم إلى باالستناد إجرائیاً  وتنفذ نظریاً  تصاغ أسس هي إنما ، عملیة وسیاسات

 . وقدراتها وأهدافها ومصالحها واحتیاجاتها وظروفها

ض في هذه المرحلة للكثیر من التحدیات النابعة من  .3 إّن بیئة األمن القومي العربي تتعرّ

المتغیّرات في المفاهیم والبنى الفكریة لهذا األمن، خاصة في بعد اندالع الثورات العربیة ، 

 . األمر الذي یتطلب وضع مسارات جدیدة من أجل قراءة حالة األمن القومي العربي 

 حكومات تؤرق أخذت القومیة الدول في المستهدفة المجاالت في سلبیة آثار العولمة تركت .4

 واالجتماعیة االقتصادیة والمشكالت السیاسیة الخالفات تزاید نتیجة ، والفقیرة النامیة الدول

 طاحنة أهلیة حروب إلى بعضها أفضى والتي المجتمعي الصراع من حالة أوجدت التي

 كل عنها تدافع التي الثقافیة والهویات والعوز الفقر متاریس خلف االحتماء عن ناتجة

  .  طائفیة أو دینیة أو اثنیة أو عرقیة جماعة

 والشعوب األمم منه تخشى وخطراً  تهدیداً  تصبح أن لها سمح العولمة ظاهرة اتساع إن .5

 التي العربي اإلقلیمي النظام دول سیما ال الثقافیة، وهویتها الوطنیة، كیاناتها على النامیة

 . السلبیة آثارها من وتعاني تداعیاها، رهینة وباتت العولمة، بعدوى كثیراً  تأثرت



176  

   لتوصیاتا

  :باآلتي توصي الدراسة فإن  ، االستنتاجات في جاء ما إلى استناداً 

 كشـــف خـــالل مـــن ، لهـــا عـــدواً  واإلســـالم العروبـــة فـــي تـــرى التـــي العولمـــة لمظـــاهر التصـــدي .1

 منهـــا والتحصـــن ســـلبیاتها تحدیـــد بعـــد ، زیفهـــا وكشـــف الظـــاهرة هـــذه تكتنـــف التـــي التاقضـــات

  . العربیة األمة حلصال وتعظیمها بایجابیاتها واألخذ

 والثقافــة والسیاســة االقتصــاد مجــاالت مختلــف فــي موحــدة عربیــة سیاســة أیجــاد علــى العمــل .2

 . المشترك العربي العمل آلیات تفعیل عبر ، واالعالم

 البلـــدان بـــین والتنســـیق والتكامـــل والتفاعـــل التعـــاون خـــالل مـــن العربیـــة الـــذات علـــى الحفـــاظ .3

  . االخرى والحضارات الثقافات مع والحضاري الثقافي التكامل أطار في العربیة

 بالمصـالح االهتمـام مـع والثقافیـة االقتصـادیة المجـاالت مختلـف فـي العربي والتكامل التعاون .4

 عـن وذلـك العربـي للمجتمـع أسـتهدافها فـي العولمة جهود لمواجهة وذلك العربیة للدول العامة

 . بینیة عربیة مشاریع أقامة طریق

 النظــــر بأعـــادة وذلـــك واالســـالمیة العربیــــة الثقافـــة لغـــة العربیـــة اللغــــة علـــى الشـــدید الحـــرص .5

 الجامعـات فـي الدراسـیة المـواد تتناول التي الوحیدة اللغة وجعلها التشویه من حمایتها بوسائل

 . العربیة الدول في االكادیمیة والمعاهد

 لالســـالم ابیـــةاالیج الجوانـــب تظهـــر أجنبیـــة بلغـــات عربیـــة فضـــائیة قنـــوات بأنشـــاء االهتمـــام .6

 . العرب وحضارة االسالم أنسانیة لبیان الغربي العقل ومخاطبة والعرب
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 أیجــاد أجــل مــن العلمــي البحــث حركــة وتشــجیع العربــي العــالم فــي االمیــة محــو علــى العمــل .7

ــــول ــــى والمحافظــــة العصــــر لمســــتجدات الالزمــــة الحل ــــة والعقــــول المواهــــب عل  وتــــوفیر العربی

 . للهجرة ودفعها العقول هذه أحباط من بدالُ  بتكارواال لالبداع المالئمة الظروف
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   المراجع

   العربیة الكتب  . أ

 ، العربي الوطن في القرارات صنع في االتصال وسائل دور) .  1993(  بسیوني ، إبراهیم -

 .  العربیة الوحدة دراسات مركز ، بیروت

فریقیــا آســیا فــي يالصــهیون االســتعمار) .  ت.  د(  ســید إســماعیل خالــد ، أحمــد -  سلســلة ،وإ
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 الثقــافي المجــالین فــي اإلســالمي العــالم علــى وانعكاســاتها العولمــة) .  تحریــر(  خلیــل زیــاد

 .  ازيالر دار ، مانع ، واالقتصادي

 أوراق سلسلة ، القاهرة ،  العربي اإلقلیمي واألمن إیران) .  2007(  السعید محمد ، إدریس -

 .   األوسط الشرق لدراسات القومي المركز ،)  38(  األوسط الشرق

 ، آراس:  فــي ، الــداخل مــن نظــرة...  التركیــة الخارجیــة السیاســة) .  2012(  بولنــت ، آراس -

 الشـــرق دراســـات مركــز ، عمـــان ، العربیـــة المنطقـــة تجـــاه التركـــي التحـــول ، خـــرونوآ بولنــت

  .  األوسط

 . العربیة الوحدة دراسات مركز بیروت، العربیة، والتنمیة العولمة).  1999(  جالل ، أمین -

 العرب ،)  محرر(  اسامة ، الخولي:  في ، والدولة العولمة) .  2000(  جالل ، أمین -

 .  العربیة الوحدة دراسات مركز ، تبیرو  ، والعولمة
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 القومیة والمصالح العربي القومي األمن بین الترابط) .  1979(  محمد عفاف ، الباز -

 ، األوروبي العربي الحوار في السیاسي المضمون عن العلمیة الندوة ، القاهرة ، األوروبیة

 .  العربیة والدراسات البحوث معهد

 .  العربیة النهضة دار ، القاهرة ، 1ج ، السیاسیة مالنظ) .  1975(  ثروت ، بدوي -

 ،معها التعامل تحدیاتها – وسائلها – طبیعتها العولمة.  ) 2013(  الكریم عبد بكار، -

 . والتوزیع للنشر األعالم دار ، عمان

شــكالیة الدیمقراطیــة). " 2000(  علــوان حســین ، البــیج -  ، بیــروت ،"  الســلطة علــى التعاقــب وإ

ــة المســألة وآخــرون، الكــواري لیفــةخ علــي: فــي ــي الــوطن فــي الدیمقراطی  سلســلة ، 2ط ،العرب

  .العربیة الوحدة دراسات مركز ،)19(العدد العربي، المستقبل كتب

 عبـــد حلمـــي محمـــد ترجمـــة ، عمـــان، ، الجدیـــد األوســـط الشـــرق).  1994(  شـــمعون بیریـــز، -

 . والتوزیع للنشر األهلیة ، الحافظ

 العربیة الوحدة دراسات مركز ، بیروت ، الدیمقراطیة إعاقة) .  1998(  نعوم ، تشومسكي -

 . 

 ، دمشق ، والعشرین الحادي القرن في القومي األمن) .  2004(  حسن ، توركماني -

  .  والتوزیع للنشر األولى

 . للنشر وائل دار ، عمان ، 3 ط ، الدولیة العالقات مبادى) .  2006(  حقي سعد ، توفیق -

 . الشروق دار ، القاهرة ، والعولمة اإلسالمي العالم ) . 2002(  العزیز بدع ، التویجري -
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 ، بیروت ، القومیة المصالح..  العولمة..  الهویة) .  1997(  عابد محمد ، الجابري -

 . العربیة الوحدة دراسات مركز

 العولمة لممارسات نقدي تقییم ، الثقافیة والهویة العولمة) .  2000(  عابد محمد ، الجابري -

 مركز ، بیروت ، والعولمة العرب ،)  محرر(  اسامة ، الخولي:  في ، الثقافي المجال في

 .  العربیة الوحدة دراسات

 ، بیروت ، القومیة المصالح..  العولمة..  الهویة) .  2011(  عابد محمد ، الجابري -

 .  العربیة الوحدة دراسات مركز

 دراسات مركز ، بیروت ، المعاصر الفكر في یاقضا) .  2011(  عابد محمد ، الجابري -

 . العربیة الوحدة

(  الدولیة التفاعالت ضوء في العربي القومي األمن) .  2003(  مجدي مصطفى ، الجمال -

 متغیر عالم في العربي القومي األمن) .  تحریر(  مدحت ، أیوب:  في ،)  وآفاق سیاقات

 .  مدبولي مكتبة ، هرةالقا ، 2001 أیلول – سبتمبر 11 أحداث بعد

 . العربیة النهضة دار ، بیروت ، المعاصرة السیاسیة األنظمة) .  1990(  یحیى ، الجمل -

 مكتبة ، القاهرة ، متغیر عالم في العربي األمن ) . 2010(  علي بن جمعة ، جمعة بن -

 .  مدبولي

 دار ، القاهرة ، اإلسالمیة والثقافة العولمة) .  2005(  محمد الجوهري محمد ، الجوهري -

 . األمین
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 ، بیروت – والعدل.. الدیمقراطیة تعلمنا التي أمریكا).  2004(  العرابي فهد ، الحارثي -

  . واألعالم والبحوث للدراسات أسبار

 ، عمان ،إفریقیا تجاه اإلسرائیلیة الخارجیة السیاسة ) . 2004(  یونس جاسم ، الحریري -

 . السیاسیة للدراسات القدس مركز عن الصادر االستراتیجي الملف

 ، الدولي القانون في دراسة العربي الجماعي األمن) .  1983(  إبراهیم سبعاوي ، الحسن -

 . للطباعة الحریة دار ، بغداد

 المؤسسة مجد ، بیروت ، السیاسي الفكر تطور) .  2009(  السید عدنان ، حسین -

  .  والتوزیع والنشر للدراسات الجامعیة

 األوسط الشرق إلى أوسطیة الشرق من وأمریكا العرب) .  2006(  علي محمد ، حوات -

 .   مدبولي مكتبة ، القاهرة ، الكبیر

 المجلد ، واالقتصادیة القانونیة العلوم:  العربیة الموسوعة) .  ت.  د(  أكرم ، الحوراني -

 .  الجمهوریة رئاسة ، دمشق ، عشر الثالث

 في األمن وفجوة العولمة) .  2004(  شهدانيالم علي ویاسر كامل ثامر ، الخزرجي -

 .  للنشر مجدالوي دار ، عمان ، العربي الوطن

 تجــاه األمریكیــة الخارجیــة والسیاســة اإلنســان حقــوق) .  2005(  زایــد نــادر ، الخطیــب -

 .اإلنسان حقوق لدراسات عمان مركز عمان، العربي، الوطن
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 النهضة دار ، بیروت ، اللبناني وروالدست السیاسیة النظم) .  1979(  محسن ، خلیل -

 .   العربیة
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  .  والتوزیع والترجمة للنشر كاظمة دار ، الحي عبد ولید ترجمة ، الكویت ، الدولیة

 ، عمــان ، 10ط ، مختارالصــحاح) .  2005(  القــادر عبــد بــن بكــر أبــي بــن محمــد ، الــرازي -

 .   عمار دار ، الحرستاني فارس عصام:  دققه

  . العربي الموقف دار القاهرة، ، العربي القومي األمن نظریة) .  1984(  حامد ، ربیع -

 عمان، ، العربي الوطن على وأثرها الثقافیة العولمة) .  2013(  مصلح محمد ، الزعبي -

 . العربي الفكر مؤسسة

 منشورات ، بنغازي ، العربي القومي األمن في) .  1991(  لحصا محمد عطا ، زهرة -

  . یونس قار جامعة

 وأثرها العربیة المنطقة في اإلیرانیة التوجهات) .  2011(  فازع مرشد بكر أبو ، الزهیري -

 .  الصادق مركز مكتبة ، صنعاء ، 2ط ، القومي األمن على

 الفجر، – المرتزقة – النهابون – مةالعول الجدد العالم سادة) .  2004(  جان ، زیغلر -

 . العربیة الوحدة دراسات مركز ، إسماعیل زكریا محمد ترجمة ، بیروت ، 2ط

:  ترجمة ، القاهرة ، الثالث الكتاب ، السیاسي الفكر تطور) .  1971(  جورج ، سباین -

 .  المعارف دار ، البراوي راشد
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:  فــــي ، والكــــوني المحلــــي جــــدل فـــي قــــراءة:  والعولمــــة الثقافــــة) .  2008(  ســــعید ، شـــبار -

 المجـالین يفـ اإلسـالمي العـالم علـى وانعكاسـاتها العولمـة) .  تحریـر(  خلیل زیاد الدغامین،

 . ازيالر دار ، عمان ، واالقتصادي الثقافي

 ، عمان ، األوسط الشرق تجاه األمریكیة اإلستراتیجیة) .  2013(  شاكر سعد ، شبلي -

 .  والتوزیع للنشر الحامد دار

 الخارجیة للسیاسة األمنیة التحدیات) .  2012(  المشاقبة وأمین شاكر سعد ، شبلي -

 للنشر الحامد دار ، عمان ،)  الباردة الحرب بعد ما مرحلة(  وسطاأل  الشرق في األمریكیة

 . والتوزیع

 .  وائل دار ، عمان ، والتطبیق النظریة بین الدیمقراطیة) .  2002(  فیصل ، الشطناوي -

 المجلد ، العربیة الموسوعة:  في ، الجماعي األمن).  1998(  عزیز محمد ، شكري -

 .  السوریة العربیة الجمهوریة رئاسة دمشق، القانون،/  قتصادیةواال القانونیة العلوم الثالث،
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 الدولة إلى الدولة المدینة من السیاسي الفكر تاریخ) .  1991(  جاك جان ، شوفالیه -

 للدراسات الجامعیة المؤسسة مجد دار ، صاصیال عرب محمد:  ترجمة ، بیروت ، القومیة

  . والتوزیع والنشر

 مؤسسة ، بیروت ، السلطة لى"إ االرهاب من بیجن مناحم) .  1977(  الیاس ، شوفاني -

 .  الفلسطینیة الدراسات

 بیروت، ، العربي الوطن في المدني المجتمع مستقبل). " 2000( شكر احمد ، الصبیحي -

 . العربیة الوحدة دراسات مركز ،) 37( الدكتوراه أطروحات سلسلة

 خلیـل زیـاد ، الـدغامین:  فـي ، ؟ الحنالصـ تكون وكیف العولمة) .  2008(  حامد ، طاهر -

 ، واالقتصـادي الثقـافي المجـالین في اإلسالمي العالم على وانعكاساتها العولمة) .  تحریر( 

 .  ازيالر دار ، عمان

 ظل في الدولة قوة وعناصر الوطني األمن) .  2012(  المولى عبد هایل ، طشطوش  -

 .  والتوزیع للنشر دالحام دار ، عمان ،  الجدید العالمي النظام

 دار ، عمان ، المعاصرة الحیاة في العولمة أثر) .  2014(  المولى عبد هایل ، طشطوش -

 .  وموزعون ناشرون البدایة

 العربي القومي األمن تهدید لمصادر السیاسي االدراك) .  1997(  محمد باسم ، الطویسي -

 . لنشرل سندباد دار ، عمان ، األردن في المثقفین نظر وجهة –

 الفكر دار ، االسكندریة المعاصرة، الدولیة العالقات) .  2007(  سعد محمد ، عامود أبو -

 .  الجامعي
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 دار االسكندریة، ، العولمة ظل في السیاسیة النظم) .  2008(  سعد محمد ، عامود أبو -

 .  الجامعي الفكر

 فــي الفقــر تعمیــق لــىع االقتصــادیة العولمــة أثــر) .  2008(  محمــود مصــطفى ، الســالم عبــد -

 العــالم علــى وانعكاســاتها العولمـة) .  تحریــر(  خلیـل زیــاد الـدغامین،:  فــي اإلسـالمي، العـالم

 .  ازيالر دار ، عمان ، واالقتصادي الثقافي المجالین في اإلسالمي

 ورؤیة وذكریات حقائق الصحراء من مقاتل) .  1996(  سلطان بن خالد ، العزیز عبد بن -

 . والتوزیع للنشر الساقي دار ، بیروت ،العملیات ومسرح المشتركة القوات ئدلقا مستقبلیة

 . السالسل ذات دار ، الكویت ، العامة السیاسة دراسة) .  1989(  خیري ، القوي عبد -

 مركز ، بیروت ، والعولمة العرب:  في ، العولمة مفهوم) .  1999(  طالل ، عتریس -

 .  العربیة الوحدة دراسات

شــكالیاته تطــوره العربــي الخلــیج أمــن) .  2011(  محمــد ظــافر ، العجمــي -  منظــور مــن وإ

 مركــــز)  56(  الدكتــــوراه أطروحـــات سلســـلة ، بیـــروت ، 2ط ، والدولیـــة اإلقلیمیـــة العالقـــات

  .  العربیة الوحدة دراسات

 وزارة ، عمــان ، االردنیــة الخارجیــة السیاســة صــنع عملیــة). 1998( المجیــد عبــد ، العــزام -

  .  فةالثقا

 القاهرة، األقلیات، لحمایة اإلنساني والتدخل العولمة) .  2014(  محمد دهام ، العزاوي -

 .   والتوزیع والنشر للطباعة إیتراك
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 الفاهرة وتساؤالت، قضایا الجدید العالمي النظام) .  1992(  إبراهیم توفیق حسنین ، علي -

  . للكتاب العامة المصریة الهیئة ، الصباح سعاد دار ،

(  مدحت ، أیوب:  في ، العربي القومي لألمن األقتصادیة األبعاد) .  2003(  نبیل ، علي -

 . سابق مرجع ، متغیر عالم في القومي األمن) .  تحریر

 ، الدولیة العالقات مبادىء) .  2012(  عامود أبو سعد ومحمد السید محمد السید ، عمر -

 .  والنشر للدراسات فخراوي مؤسسة ، المنامة

 ما عكس وهذا ، قوة المعلومات احتكار عصور أكثر نعیش) .  1999(  حسام ، عیسى -

 .  والتوزیع والنشر للطباعة جهاد دار ، القاهرة ، العولمة:  في ، العولمة منظرو یدعیه

 دار ، القاهرة ، واإلسالم المسیحیة بین والتسامح التعصب) .  2005(  محمد ، الغزالي -

  .  النهضة

 .  الفكر دار دمشق، الثقافة، وعولمة العولمة ثقافة). 1990( أمین وسمیر هانبر  غلیون، -

ـــاریخ نهایـــة). 1992( فرانســـیس فوكویامـــا، -  حســـن ترجمـــة العربیـــة، العلـــوم دار بیـــروت، ، الت

 .الشیخ

 دار ، عمـــان ، الــدولي السیاســي االقتصـــادي النظــام) .  2013(  حمــد محمــد ، القطاطشــة -

  .  للنشر وائل

ـــا) .  2001(  هـــاینتس ، كرامـــر - ـــد ثـــوب عـــن تبحـــث المتغیـــرة تركی  مكتبـــة ، الریـــاض ، جدی

 . العبیكان
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 عــام منــذ الخلیجــي اإلقلیمــي األمــن تطــور) .  2012(  الحمیــد عبــد محمــد أشــرف ، كشــك -

(  الدكتـــوراه أطروحــات سلســلة ، بیــروت ، النــاتو حلــف إســتراتیجیة تــأثیر فــي دراســة 2003

  .  العربیة ةالوحد دراسات مركز ،)  100

 المكتبة ، زهران جمال:  ترجمة ، القاهرة جدید، عالم میالد) .  2000(  هارالن ، كلفالند -

 .  األكادیمیة

 اهللا عبد:  ترجمة ، القاهرة ، العالمي والسالم الدولي النظام) .  1964(  أنیس ، كلود -

 .  العربیة النهضة دار  ، العریان

  . العسكري الفكر مجلة ، دمشق ، اإلسرائیلي العسكري المذهب) 1981(  هیثم ، الكیالني -

ــــنظم) .  1969(  كامــــل محمــــد ، لیلــــة - ــــة:  السیاســــیة ال  دار ، بیــــروت ، والحكومــــات الدول

 . العربیة النهضة

 الهیئـــة ، شـــاهین یـــونس:  ترجمـــة ، القـــاهرة ، األمـــن جـــوهر) .  1970(  روبـــرت ، ماكنمـــارا -

  .  للنشر العامة المصریة

 دار ، االسكندریة ، الغربي السیاسي الفكر) .  1975(  المعطي عبد علي ، محمد -

 .  المصریة الجامعات

أبو نموذج تحلیلي مقترح ،  -مشكالت األمن القومي ) .  2005(  عباس علي ، مراد -

 .  مركز اإلمارات للدراسات االستراتیجیةظبي ، 

 مركـز المنامـة، ،النـووي لتسـلحا وقضیة الخلیج أمن) .  2007(  زید الجلیل عبد ، المرهون -

 . والبحوث للدراسات البحرین
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:  في ، العربیة األمـة حال تقریر) .  2012) (  تحریر(  أحمد یوسف وأحمد نیفین ، مسعد -

 العربیة الوحدة دراسات مركز ، بیروت ، العربیة الثورات من وموقفه الدولي النظام تطورات

  . 

  .   العربي الموقف دار القاهرة، ،العربي القومي األمن ةنظری). 1989( المنعم عبد المشاط، -

 منظــور والعربــي الغربــي االتجــاهین فــي والتحــدیات المخــاطر).  2006(  أمــین لمشــاقبة،ا -

  . منشورة غیر دراسة ، عربي

 ، مسقط ،الثقافیة والخصوصیة العولمة) . تحریر) ( 2000( علي بن أحمد ، المشیخي -

(  للفترة التونسیة الزیتونة وجامعة العمانیة قابوس السلطان جامعة تهانظم التي الفكریة الندوة

 .  األول تشرین)  11- 9

 بالشرق القومي األمن وتخطیط السیاسیة القوى خریطة) 1992( محمد فتحي ، مصیلحي -

 . للتوزیع واألنجلو األهرام دار ، القاهرة ، العربیة والمنطقة األوسط

 ، المختلفة وتحدیاته العربي القومي األمن واقع. )  2012(  مإبراهی فؤاد أحمد ، المغازي -

 .  واإلعالم والبحوث للدراسات أسبار مركز ، الریاض

 بیروت، ، 2ط ،العالم دول في الخارجیة السیاسة مناهج) .  1966(  روي ، مكریدس -

  .  العربي الكتاب دار ، صعب حسن ترجمة

اإلیراني مكوناته ، أدواته ، أهدافه ، مصادر  التعریف بالمشروع) .  2012( مكي ، لقاء  -

،  مشاریع التغییر في المنطقة العربیة ومستقبلها، ) تحریر ( بركات ، نظام : قوته ، في 

 . عمان ، مركز دراسات الشرق األوسط 



189  

 اآلثار فوضى حاالت) . 1997( االجتماعیة للتنمیة المتحدة األمم بحوث معهد منشورات -

 المؤسسة ، اهللا عبد هشام مراجعة ، حجلة أبو عمران ترجمة ، بیروت ، مةللعول االجتماعیة

 .  والنشر للدراسات العربیة

 اإلسكندریة، واألبعاد، المفهوم في دراسة العولمة) .  2003(  محمود ممدوح ، منصور -

 .  الجدیدة الجامعة دار

 ، العولمــة ظــل فـي اومســتقبله اإلسـالمیة االقتصــادیات واقـع) .  2008(  ریــاض ، المـومني -

ــى وانعكاســاتها العولمــة) .  تحریــر(  خلیــل زیــاد ، الــدغامین:  فــي ــالم عل  فــي اإلســالمي الع

 .  ازيالر دار ، عمان ، واالقتصادي الثقافي المجالین

◌ُ  زدني سلسلة ، الضاغطة الجماعات) .  1983(  جان ، مینو -  ترجمة ، بیروت ، علمًا

 .  والطباعة رللنش عویدات ، شعبان بهیج وتحقیق

  .  الشعب دار ، القاهرة ، القومي األمن) .  1975(  الكریم عبد محمد ، نافع -

 . زهران دار ، عمان ، العربي القومي األمن مقومات) .  2009(  یحي ، نبهان -

 . الحامد دار عمان، ، معاصرة قضایا) .  2000(  عوض محمد ، الهزایمة -

عـادة لحضــاراتا صـدام).  1999(  صـومائیل هنتنغتـون، -  مصــراتة، ، العـالمي النظـام بنــاء وإ

 محمـــد ومحمـــود شـــهیوة أبـــو عبیـــد مالـــك: العربیـــة إلـــى نقلـــه والتوزیـــع، للنشـــر الجماهیریـــة الــدار

  . خلف
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 األقلیات في دراسة: المعاصر العالم واستقرار العرقیة الصراعات ) . 2007(  أحمد ، وهبان -

 .المعلومات لتكنولوجیا ألیكس ندریة،اإلسك ،5 ط ،العرقیة والحركات والجماعات

السیرة السیاسیة قراءة في أصول نشأة النظم والفكر . )  2006(  أحمد عالء ، الیاسین -

 . عمان ، الرأي مطابع المؤسسة الصحفیة األردنیة السیاسي وتطورهما ، 

  .  التقدم دار ، موسكو ، المختارات لینین) .  1960(  فالدیمیر ، الیتش -

 الــدغامین:  فــي ، المفهــوم ولــبس الظــاهرة التبــاس:  العولمــة) .  2008(  یحیــى ، الیحیــاوي -

 الثقــافي المجــالین فــي اإلســالمي العــالم علــى وانعكاســاتها العولمــة) . تحریــر(  خلیــل زیــاد ،

 .  ازيالر دار ، عمان ، واالقتصادي

  الفارابي ارد  ، بیروت ، السیاسي االقتصاد وقضایا الوكسة) .  2000(  بدري ، یونس -

   الدوریات  :ثانیا

 الكویت ، ألفریقیا األوروبي واالستعمار المسلمون) .  1989(  الرزاق عبد اهللا عبد ، إبراهیم -

 ، یولیو ،) 139( العدد ،المعرفة عالم سلسلة واآلداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس ،

 ) .  32 – 18(  ص

 ، بیروت ، االقتصادیة العولمة نحو تجاهاال تحدیات حول) .  2000(  محمد ، األطرش -

 ) .  12 – 7( ص العربیة، الوحدة دراسات مركز ،) 260( العدد ، العربي المستقبل مجلة

 عربیة شؤون مجلة ، القاهرة ، العربیة والوحدة القومي األمن) .  1985(  الهیثم ، األیوبي -

 ) . 148(  ص ، العربیة الدول لجامعة العامة األمانة)  42(  العدد ،
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 الدراسات مجلة ، عمان ، العولمة عصر في األمنیة التحدیات) .  2004(  ذیاب ، البداینة -

 .  العام األمن مدیریة ،حزیران ،)  1(  العدد ، األمنیة

 شؤون مجلة ، بیروت ، االستبعاد وعوامل االندماج حدود) .  1998(  أحمد ، ثابت -

 ) .89-87(  ص ، االستراتیجیة اساتالدر  مركز ،)  76(  العدد ، األوسط

 ، العربي المستقبل مجلة ، بیروت ، اآلسیویة القومیات اختراق) .  1997( سیار ، الجمیل -

 . العربیة الوحدة دراسات مركز ، آذار ،)  217(  العدد

: متغیر عالم في اإلفریقیة اإلسرائیلیة العالقات) .  2001(  الرحمن عبد حمدي ، حسن -

 لجامعة العامة األمانة ، أیلول ،)107( العدد ، عربیة شؤون مجلة ، القاهرة ، عربیة رؤیة

  ) .  151(  ص ، العربیة الدول

 مجلة ، القاهرة ، األفریقي القرن في الدولي التنافس)  2009(  حسن الرحمن عد حمدي -

  ، ستراتیجیةواال السیاسیة للدراسات األهرام مؤسسة ، یولیو ،) 177( العدد ،الدولیة السیاسة

 ) .174( ص

 الرافد مجلة ، الشارقة ، أیدیولوجي فلسفي كمشكل الدیمقراطیة) .  2005(  محمود ، حیدر -

 ).  52 – 45(  واإلعالم الثقافة وزارة ، مارس ،)  90(  العدد ،

 السالم عبد ترجمة ، الكویت ، !! اتحدوا..  العالم عولمي یا) .  1997(  دانییل ، دریزنر -

 الوطني المجلس ، دیسمبر – نوفمبر ،)  85(  العدد ، العالمیة الثقافة مجلة ، رضوان

 ) . 54 – 39(  ص ، واآلداب والفنون للثقافة
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 ، دراسات مجلة ، طرابلس ، السیادة واختراق العولمة) .  1999(  مطشر نداء ، السوداني -

 . األخضر الكتاب لدراسات العالمي المركز ،)  4(  العدد

 المصري، القومي واألمن - األثیوبي اإلسرائیلي التعاون) .   1990(  الدین عز ، شكري -

 للدراسات األهرام مؤسسة ، یولیو ،)  101(  العدد ، الدولیة السیاسة مجلة ، القاهرة

 .  واالستراتیجیة السیاسیة

ـــدیمقراطي والتحـــول الحكومیـــة غیـــر التنظیمـــات) .  1993(  علـــي ، الصـــاوي -  الـــوطن فـــي  ال

 ).108(ص ،أیلول،) 75(العدد ،عربیة شؤون مجلة ، العربي

التحوالت العربیة في عالم متغیر ومثلث القوة في الشرق ) . 2011(أبي صعب، فارس  -

، مركز دراسات ) 389(، العدد  مجلة المستقبل العربياألوسط آراء ومناقشات ، بیروت ، 

 . الوحدة العربیة 

مجلة باحث الختراق اإلسرائیلي للقارة السوداء، أبعاد ا) .  2001( العاصي ، حسن  -

 .مركز باحث للدراسات الفلسطینیة واالستراتیجیة)  2001عدد شباط شتاء ( ، للدراسات

 مجلة ، القاهرة ، وآفاق منطلقات التركیة الخارجیة السیاسة) .  2009(  بشیر ، الفتاح عبد -

 واالستراتیجیة السیاسیة للدراسات هراماأل مؤسسة ، یولیو ،) 175( العدد ، الدولیة السیاسة

. 

 عاماً  40 بعد العربي األمن:  والتطبیق المفهوم تحوالت).  2013(  عزت ، الواحد عبد -

 ، أكتوبر ،)  194(  العدد ، الدولیة السیاسة مجلة ، ، القاهرة ، أكتوبر حرب على

 ) .  95- 92(ص ، واالستراتیجیة السیاسیة للدراسات األهرام مؤسسة
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) 4( العدد ، الطریق مجلة ، دمشق ، ؟ العولمة هي ما) .  1997(  جالل صادق ، العظم -

 ) .  26(  ص  ، آب/  تموز ،

 القاهرة، الصهیونیة، العسكریة مجلة ). 1974(  االسرائیلیة الحربیة االستراتیجیة العقیدة  -

 .  واالستراتیجیة السیاسیة الدراسات مركز ، الثاني المجلد

 شؤون مجلة المشترك، العربي والعمل العربي الغذائي األمن)  1984(  تحسین لدخا ، علي -

 ) .131 – 97( ص ، العربیة الدول لجامعة العامة األمانة ینایر،  ،)35( العدد ،عربیة

ـــة بعـــد مـــا) .  2013(  حنفـــي خالـــد ، علـــي -  غیـــر مـــن الجدیـــدة الموجـــة فهـــم متطلبـــات:  الدول

ـــة ، القـــاهرة الـــدول،  ، الدولیـــة السیاســـة تحلیـــل فـــي نظریـــة اتجاهـــات ، الدولیـــة ســـةالسیا مجل

 4-3(  ص ، واإلســتراتیجیة السیاسـیة للدراســات األهـرام مركــز ، أبریـل)  192(  العــدد ملحــق

 . ( 

 في دراسات سلسلة ، القاهرة والثقافیة، التربویة همومنا من) .  1997(  حامد ، عمار -

 . للكتاب العربیة الدار مكتبة ، رسما ، ) 1(  العدد ، والثقافة التربیة

 النزاع ضوء في العربي القومي باألمن وارتباطه الخلیج أمن) .  1981(  محجوب ، عمر -

 مركز ، أغسطس ،)  30(  العدد ، العربي المستقبل مجلة ، بیروت ، اإلسرائیلي العربي

 ) . 23(  ص ، العربیة الوحدة دراسات

 الدینیــــة للفواعــل للقومیــة العــابرة التــأثیرات أنمــاط:  المــرن التكیــف) .  2013(  أمــاني ، غــانم -

 السیاســـة تحلیـــل فــي نظریـــة اتجاهــات ، الدولیـــة السیاســـة مجلــة ، القـــاهرة ، الــدول غیـــر مــن
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 ، واإلســـتراتیجیة السیاســـیة للدراســـات األهـــرام مركـــز ، أبریـــل)  192(  العـــدد ملحــــق ، الدولیـــة

 ) .  28 – 23(  ص

 القـاهرة ، العربـي لألمـن تهدیـد مصـدر أم مضـافة قوة إیران) .  1997(  أنیس ممدوح ، فتحي -

ــة السیاســة مجلــة ،  السیاســیة للدراســات األهــرام مؤسســة ، أكتــوبر ،)  130(  العــدد ، الدولی

 ) .  105 – 103(  ص ، واالستراتیجیة

 ، سیف منى ترجمة ، الكویت ، أمریكا عولمة حول اطروحات) .  1997(  میشیل ، كلوغ -

 والفنون للثقافة الوطني المجلس ، دیسمبر – نوفمبر ،)  85(  العدد ، العالمیة الثقافة مجلة

 ) . 59 – 54(  ص ، واآلداب

 ، المعرفة عالم سلسلة ، الكویت ، العولمة فخ) .  1998(  شومان وهارالد بیتر ، مارتین -

 . زكي رمـزي تقدیم ، علي عباس عدنان ترجمة ، أكتوبر ،)  238(  العدد

 أفریقیا، في الجدید االستعماري الدولي والتنافس النفطیة الثروة) .  2010(  نجالء ، مرعي -

 ،  السابع االستراتیجي التقریر السعودیة، البیان مجلة التفتیت، مشاریع مواجهة في األمة

 .  )434( ص

 العربي لوطنا في االقتصادیة والتنمیة القومي األمن) .  1984(  اهللا عبد جالل ، معوض -

 ). 110( ص ، الطلیعة دار ،)  20(  العدد ، عربیة دراسات مجلة ، بیروت ،

 االقتصادیة العولمة تحدیات في قراءة:  العولمة جغرافیة) .  2013(  ورویك ، موراي -

 ،) 397( العدد العالمیة، الثقافة مجلة منتاق، سعید ترجمة ، الكویت ، والثقافیة والسیاسیة

 . واآلداب والفنون للثقافة الوطني مجلسال ، فبرایر
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 البحر منطقة في االستراتیجي والصراع العربي األمن) .  1979(  الدین علي ، هالل -

 الوحدة دراسات مركز ، سبتمبر ،)  9(  العدد ، العربي المستقبل مجلة ، بیروت ، األحمر

 ) . 98(  ص ، العربیة

 العربي الفكر مجلة ، بیروت العربي القومي منواأل الوحدة) .  1979(  الدین علي ، هالل -

 )  . 93(  ص  ، سبتمبر/ أغسطس ،)  12-11(  العدد ،

 كتاب سلسلة ، الدوحة ، وأضرار فوائد ، الحدیثة التقنیات) .  2006(  شعاع ، الیوسف -

 . اإلسالمیة والشؤون األوقاف وزارة  ،) 112(  العدد ، األمة

   والندوات المؤتمرات  : ثالثا

ـة فـي الـوطن العربـي) .  2013(  وآخـرون رمزي ، بعلبكي - غـة والهویّ ـٍة : الّل اٍت تاریخیّ إشـكالیّ

ةٍ  ـــٍة وسیاســـیّ  أقامـــه الـــذي العربـــي الـــوطن فـــي والهویـــة اللغـــة مـــؤتمر بحـــوث ، الدوحـــة ، وثقافیّ

 ).  2012(  عـام السیاسات ودراسة لألبحاث العربي المركز

 بحـــوث ، بیـــروت ، العولمـــة و العـــرب:  فـــي ، الثقافیـــة العولمـــة) .  2000(  ســـیار ، الجمیــل -

 – 17(  للفتـرة بیـروت فـي العربیـة الوحـدة دراسـات مركـز نظمهـا التـي الفكریـة النـدوة ومناقشات

  . األول كانون)  20

، بحٌث مقدَّم إلى المؤتمر السنوي السادس قضیة المیاه في إسرائیلحمودة ، عمرو كمال ،  -

، كلیة  2002كانون األول   31 -  28" إسرائیل من الداخل"عشر للبحوث السیاسیة، 

 .االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة
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 في ، الثقافة وعولمة العولمة ثقافة بین العربیة الهویة تحدیات) .  2000(  أحمد ، درویش -

 الندوة ، مسقط ،الثقافیة والخصوصیة العولمة) . تحریر(  علي بن أحمد ، المشیخي: 

- 9(  للفترة التونسیة الزیتونة وجامعة العمانیة قابوس السلطان جامعة نظمتها التي الفكریة

 . األول تشرین)  11

اتفاقیة الجات وأثرها على اقتصادیات المجموعة اإلسالمیة، ) .  1996( معتصم  ، راشد -

میة للفترة بحث مقدم إلى مؤتمر أثر اتفاقیة الجات على اقتصادیات الدول اإلسال  القاهرة، 

م ، المحور الثالث، جامعة األزهر، مركز صالح عبد اهللا كامل 1996مایو  23 - 21

  .لإلقتصاد اإلسالمي

 علـي بـن أحمـد ، المشـیخي:  فـي الثقافیة، والهدیة العولمة) .  2000(  محمد محمد ، سكران -

 جامعـــة انظمتهـــ التـــي الفكریـــة النـــدوة ، مســـقط ،الثقافیـــة والخصوصـــیة العولمـــة) . تحریـــر( 

 . األول تشرین)  11-9(  للفترة التونسیة الزیتونة وجامعة العمانیة قابوس السلطان

 تصــادم واإلســالمیة العربیــة الثقافیــة والهویــة العولمــة) .  2000(  مســتهیل بــن ســالم ، شــماس -

 ،الثقافیـــة والخصوصـــیة العولمـــة) . تحریـــر(  علـــي بـــن أحمـــد ، المشـــیخي:  فـــي ، تفاعـــل أم

 التونسـیة الزیتونـة وجامعـة العمانیـة قابوس السلطان جامعة نظمتها التي الفكریة دوةالن ، مسقط

 . األول تشرین)  11-9(  للفترة

كلمة في افتتاح المؤتمرالعلمي السنوي الثالث عشر لكلیة ) .  2009( عبد الخالق ، أحمد   -

مة المالیة العالمیة جامعة المنصورة بعنوان الجوانب القانونیة واالقتصادیة لألز  –الحقوق 

عدد خاص، المنصورة ، مجلة البحوث القانونیة واالقتصادیة ، ، ) أبریل  2-1( للفترة من 

 . جامعة المنصورة ، كلیة الحقوق
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بناء المجتمع المدني العربي دور العوامل الداخلیة والداخلیة ، ) .  1992( غلیون ، برهان  -

مجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في الالعلوي ، سعید بن سعید وآخرون ، : في 

بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمها مركز دراسات الوحدة ،  تحقیق الدیمقراطیة

 .بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة كانون الثاني ،   23 – 20للفترة  العربیة

 الذات، على حفاظوال التحوالت سرعة بین:  العولمة).  2000(  الرؤوف عبد ، اهللا فضل -

 .  سابق مرجع ، الثقافیة والخصوصیة العولمة) . تحریر(  علي بن أحمد ، المشیخي: في

، القاهرة ، بحث الجات واقتصادیات الدول العربیة) .  1996( قندیل ، عالء الدین كمال  -

 . بقمقدم إلى مؤتمر أثر اتفاقیة الجات على اقتصادیات الدول اإلسالمیة، القاهرة، مرجع سا

 تواجه التي والعلمیة الثقافیة التحدیات بعض) .  1999(  حارب اهللا عبد سعید ، المهیري -

 التربیة مكتب الثقافیة، التحدیات من والشباب الوطنیة الثقافة حمایة ندوة ، الكویت ، الشباب

 .  والمعلومات الثقافة إدارة الخلیج لدول العربي

 مقارنة دراسة واإلسالمي الغربي:  فكرین بین ولمةالع) .  2000(  عوض محمد ، الهزایمة -

 سابق مرجع ، الثقافیة والخصوصیة العولمة) . تحریر(  علي بن أحمد ، المشیخي:  في ،

 . 

   الجامعیة الدراسات

 ،المستقبل - الواقع العراق في الدیمقراطي التحول. ) 2007( جبر العظیم عبد ، حافظ -

 .النهرین جامعة السیاسیة، العلوم كلیة ،)ورةمنش غیر ماجستیر رسالة(  بغداد،
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 وأثرها األوسط الشرق منطقة في اإلقلیمیة المتغیرات) .  2013(  حسن یوسف ، العربي -

 غیر ماجستیر رسالة ، عمان ،) 2013 – 2003(  العربي الخلیج لدول القومي األمن في

  . والعلوم اآلداب كلیة ، األوسط الشرق جامعة ، منشورة
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  1 رقم ملحق

  اتفاقیة الجات ومنظمة التجارة العالمیة

یقصـد بالجات تلك االتفاقیة التجاریـة المتعددة األطراف التي تهـدف إلى تحریـر التجارة 

وكذا إزالة   العالمیـة من خالل إجراء تخفیضات في الرسـوم الجمركیة بین الـدول المنتمیـة إلیها، 

ظام الحصص والقیود اإلداریـة، ویعبر مصطلـح الجات عن الحـروف الحواجز غیر الجمركیة كن

 The General" لالتفاقیـة العامـة للتجارة والتعریفـات الجمركیـة   ) GATT( األولى 

Agreement on Tariffs and Trade " عبر مصطلح الجاتس . أى التجارة فى السلع فى حین یَ

 )GATTS  (عن التجارة فى الخدمات.  

في جنیف في    دولة 23  ومن ثم الخدمات،   وقعت على إتفاقیة التجارة فى السلع، وقد 

وحتى تشرین ) 1946(بعد مفاوضات استمرت طوال عام ) 1947(نهایة تشرین األول من عام 

  ) .1947(الثاني من عام 

وفي إطار هذه االتفاقیة تم عقد عدة جوالت من المفاوضات التجاریة المتعددة 

نیسان  15( ان أخرها جولة األورغواي والتي انتهت بتوقیـع الوثیقة الختامیـة فـي ك األطـراف،

" وقد تضمنت هذه الوثیقة اتفاقیة انشاء منظمة التجارة العالمیة  ،  دولة)  117(من جانب ) 1994

World Trade Organization  " والمعروفة اختصارًا باسم) WTO .( وقد بدأت هذه المنظمة

لتحل بذلك محل االتفاقیة العامة ) 1995(مالها منذ األول من شهر كانون الثاني مزاولة أع

وكان احالل منظمة التجارة العالمیة محل االتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة للتعریفات والتجارة، 

  :أمرًا ضروریًا لألسباب األتیة ) الجات(

قت في حین یفترض أن قواعد اتفاقیة أن قواعد اتفاقیات الجات كانت تطبق على أساس مؤ ) 1(

  .منظمة التجارة العالمیة سوف تطبق على أساس دائم 
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ولذا فهي لم تستلزم إجراءات تشریعیة من   أن اتفاقیة الجات لم تكن ملزمة قانونًا ألعضائها، ) 2(

في حین جاءت اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة ملزمة   جانب حكومات الدول األعضاء، 

  .ومن ثم فقد تم اقرارها من المجالس التشریعیة للدول األعضاء عضاءها، لكافة أ

أن قطاع الخدمات لم یكن یمثل جزءًا من اتفاقیة الجات والتي كانت تقضي صراحة ) 3(

بل ان تحریر تجارة الخدمات لم یناقش بأى صورة من الصور فى  باالقتصار على السلع، 

دول المتقدمة على إدخال هذا القطاع في نطاق وقد حرصت ال  الجوالت السبع األولى، 

ومن ثم تفوقها فى هذا  التحریر نظرًا لتعاظم أهمیته فى هیاكلها االنتاجیة واقتصادیاتها، 

وقد وجدت الدول المتقدمة في انشاء منظمة التجارة العالمیة . القطاع على الدول النامیة

  .متسعًا لذلك

حیث   فات والتجارة إلى الهیكل التنظیمي واألجهزة التنفیذیة، افتقرت االتفاقیة العامة للتعری) 4(

كان یقوم على تنفیذ بنودها بعض اللجان التي یناط بها أداء مهام معینة وتنتهي حیاتها 

في حین اشتملت اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة على الهیكل  ، بانتهاء مهمتها

اف على تنفیذ أحكامها بطریقة أكثر شموًال واألجهزة التنفیذیة التي تسمح باإلشر   التنطیمي

  . وفاعلیة وبصالحیة أقوى في تسویة النزاعات 

والتي   وقد تضمنت المادة الثالثة من اتفاقیة إنشاء المنظمة تحدید الوظائف الرئیسیة لها، 

یمكن تلخیص أهمها في اإلشراف على تحریر التجارة العالمیة بمایسمح بانسیاب السلع والخدمات 

خر ضمان عدم وجود مقاومة من الجهات الحكومیة بی ن الدول األعضاء بدون معوقات، وبمعنى َا

  .امام السلع ومقدمى الخدمات األجنبیة من االفراد والشركات


