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 من سورة احلجرات 31اآلية 

 
 

  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى 

 وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ 

 عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِريٌ  



 
  

 اليت احرتقت بكل سعادة من أجل إضاءة نور الطريق أمام عيناي :.. إىل الشموع

 ….. بكل ما جيسده هذا االحرتاق من معاني سامية وغايات نبيلة إىل أبي وأمي 

 …لكل ما جيسده هذا االحرتاق من تضحية وإيثار وحمبة وود   إىل أخي وأخواتي ..

 …اضر  وإىل ابنيت ربي  الدد  مشعة اسمسققبل مشعة احل  إىل زوجيت رفيقة الدرب ..

بأن اجلهل سينقهي عندما يقدم كل شيء على حقيققه   إىل أساتذتي اسمؤمنني .. 

 …) فـــ ( ــاسمعرفة حق طبيعي لكل إنسان وليس ألحد احلق أن حيرمه منه بأي مربر 

رة يف وجداني  النابضة يف عروقي  اجلارية يف دمي  اسمسققإىل احلبيبة الدالية .. 

اسمالكة يف قليب  الساكنة يف روحي  مهما تدريت األزمان وباعدت بيننا األماكن  

 …دائمًا ولألبد  …إليِك يا بندازي  …إليِك أنِت وإليِك أنِت فقط 

 

 إليكم مجيعًا .. أهدي هذا العمل ....

 
 حممد عمر البشري بوعجيلة العجيلي   

 ف 4332/  30/  03بنغازي : 

 



 أ  

 شكر وتقدير وعرفان

 
الحمد هلل العلي القدير، الذي هدانا إلى نعمة اإلسالم وكفى بها نعمة وما كنا 
لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، والصالة والسالم على سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم، سيد 

 األولين واآلخرين، وخاتم األنبياء والمرسلين .
  …وبعد 

يمان عميق  في قرارة نفسي، بعد إتمامي لهذه الدراسة وبداية لدي عقيدة راسخة وا 
مرحلة معرفية علمية أخرى بإذن اهلل في حياتي، بأن وراء هذا الجهد المتواضع مهما كبر 
ن لم تكتب أسماؤهم على الصفحة  والعمل المبذول مهما استمر، أناس آخرون غيري وا 

لمجهولون لهذه الدراسة، لذا األولى من هذه الدراسة قبل اسمي، هؤالء الناس هم الجنود ا
أرى من الواجب أن أسجل امتناني العميق لهم، مع أنني متيقن ومتأكد من أنهم عندما 
اقتضت الظروف وقوفهم بجانبي لم يكونوا ينتظرون مني أي شكر أو مقابل، ولعلي بهذه 

 -الفقرة أوافيهم بجزء يسير من جهدهم الكبير، وهم : 
لسيدة الفاضلة أختي الكبرى وصديقتي الوفية ورفيقتي افي محيط األسرة واألهل : 

المخلصة الحبيبة األولى واألخيرة دائمًا ولألبد / أمي، فهي التي كانت تشد من أزري 
وتقوي من ساعدي وتنير طريقي في أحلك لحظات التي مرت بي خالل إعداد هذه 

اح شريف وهدف نبيل الدراسة، وهي التي علمتني أن أي إنسان في هذه الدنيا من غير كف
يحركاه هو مجرد ذكرى منسية لمجرد إنسان ... وما كان باستطاعتي التحليق متواضعًا 
في سماء المعرفة والعلم بجناح واحد فكان البد من جناح آخر حتى أتمكن من التحليق 
واثقًا متواضعًا، هذا الجناح اآلخر هو السيد الفاضل األخ والصديق ورفيقي في دربي من 

ي إلى لحدي / أبي العزيز الغالي، الذي عودني أن أكون معتز بنفسي معتمدًا عليها مهد
مهما كثرت المصاعب وساءت األمور ألنه زرع بداخلي منذ صغري " أن الضربات التي 
ال تكسر ظهري تقويه " ... وأخي عبد السالم قرة عيني وأخواتي قرة عيني األخرى لكل ما 

مناخ العلمي المناسب على حساب دراستكم وأوقات فراغكم في بذلتموه من أجلي لتهيئة ال
معظم األحيان ولكل التضحيات األخرى ...  واألب الروحي العم الفاضل / د. حسن 
العجيلي، واألب الثاني العم الفاضل /     شريف العجيلي ... وفي مدينة العجيالت 



 ب  

واألخت الفاضلة السيدة / لألخوين العزيزين / ضو حسن البهلول ومفتاح حسن البهلول 
حرمه، واألخ الغالي دائمًا / فتحي فرج مفتاح الحافي، واألخ الغالي لألبد / عبد الباسط 
أمحمد األمين، واألخ العزيز جدًا /   عبد المجيد بوعجيلة الجدال، والعم الفاضل / شعبان 

 البلتاجي .األطرش ... وفي مدينة اإلسكندرية األخ الذي لم تلده أمي / خميس حسن 
فلكل أعضاء هيئة التدريس بكلية االقتصاد والعلوم  وفي محيط المعرفة والعلم :

جامعة قاريونس، الذين قاموا بتدريسي خالل مرحلة البكالوريوس، ولكل أعضاء هيئة 
التدريس بقسم العلوم السياسية بالكلية الذين قاموا بتدريسي خالل مرحلة الدراسات العليا، 

د. عبد فة على هذه الدراسة األخ والصديق األستاذ الفاضل /             وللجنة المشر 
ـ لمالحظاته العلمية القيمة التي أثراني بها خالل  اهلل مسعود الدرسي المشرف الرئيسي

 مختلف مراحل الدراسة، ولكل من األستاذين الفاضلين الممتحنين :
 ـ ممتحن داخلي  األستاذ الفاضل / صالح السنوسي 

 ـ ممتحن خارجي  ألستاذ الفاضل / يوسف صوان ا
عطائي شرف كتابة  لهذا التكريم بقبولهم الموافقة على مناقشة هذه الدراسة وا 
أسماؤهم على ما قمت به من جهد وعمل متواضع يسعى للكمال ولن يصل إليه ... 

 واللجنة الشعبية وكافة العاملين بكلية االقتصاد والعلوم السياسية .
ئي رفاق الدراسة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وأخ  ولكل زمال

بالذكر األخت الفاضلة / إبتهال عبداهلل الشحومي المعيدة بالقسم، كونها تحملت أعباء 
تزويدي ببعض المراجع العلمية لهذه الدراسة سواء من داخل الجماهيرية أو من دولة 

 كويت . اإلمارات العربية المتحدة أو من دولة ال
األخ والرفيق / فتحي علي البوسيفي، واألخ العزيز / كمال في محيط األصدقاء : 

 الدينالي، واألخ الفاضل / التواتي الكزه، واألخ الغالي / خليل محمد عزام . 
األخ األكبر واألستاذ الفاضل / صالح الدين محمد البشاري أما في محيط العمل : 
مة لالتصال الخارجي والتعاون الدولي ـ بنغازي القائم مدير فرع اللجنة الشعبية العا

جاكرتا، حاليًا، واألستاذ الفاضل / عياد  -باألعمال بالمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى
الطياري الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة للوحدة األفريقية ) سابقًا (، واألستاذ الفاضل / 

العامة للشؤون القنصلية باألمانة، والعم األستاذ الفاضل / علي إبراهيم أمدورد مدير اإلدارة 
موزمبيق، واألستاذ  -عبد اهلل نوفل القائم باألعمال بالمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى



 ج  

الفاضل / عمر المغربي مدير اإلدارة العامة لإلعالم باللجنة الشعبية العامة للوحدة 
ال نصر عمر الموظف بالشؤون اإلدارية باألمانة، األفريقية ) سابقًا (، واألخ الفاضل / جم

واألخ العزيز الفاضل / عالء العقوري رئيس قسم الشؤون اإلدارية بفرع األمانة، واألخوة 
بقسم الشؤون القنصلية بالفرع، األخ الفاضل / إيهاب محمد نجم رئيس القسم، األخ 

/ طارق خليفة المسماري  الفاضل / حسن إبراهيم الكالح الموظف بالقسم، األخ الفاضل
 الموظف بالقسم .

وكذلك لجميع زمالء الدفعة الحادية عشر لمعهد الدراسات الدبلوماسية، وأخ  
بالذكر كل من : األخ الفاضل / فتحي فرج الحافي الموظف باإلدارة العامة للتعاون 

شعبي باألمانة، واألخ الفاضل / عمر صالح كتي األمين المساعد للتعاون بالمكتب ال
للجماهيرية العظمى ـ بكين، واألخ الفاضل / عالء الدين الشيخي الموظف بقسم األحوال 
المدنية بفرع األمانة، ولجميع الموظفين بمقر المعهد . لكل ما ساد بيننا من تعاون ومحبة 

 وأخوة . 
وال يمكن أن يفوتني أن أسجل امتناني لجميع األخوة الموظفين بمختلف المكتبات 

: المكتبة المركزية جامعة قاريونس وأخ  بالذكر األخت الفاضلة / نجاة    صنع  اآلتية
اهلل واألخت الفاضلة / منى الناجي القذافي الموظفة سابقًا بالمكتبة، وبمكتبة كلية االقتصاد 
والعلوم السياسية، وبمكتبة إدارة الدراسات العليا جامعة قاريونس، وبمكتبة كلية القانون، 

عهد الدراسات الدبلوماسية ـ طرابلس، وبمكتبة الفكر الجماهيري ـ طرابلس، وبمكتبة م
وبمكتبة أكاديمية الدراسات العليا والبحوث االقتصادية ـ بنغازي وأخ  بالذكر األخ 
الفاضل / سامي البركي، وبمكتبة اإلسكندرية، وبمكتبة كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

 لفاضلة / جازية عطية التي قامت بطباعة هذه الدراسة . جامعة القاهرة. وكذلك لألخت ا
  …وأخريًا 

مهما كثرت صفحات هذه الفقرة فإنها لن تكفي للتعبير عن مدى شكري وتقديري 
وعرفاني لكم جميعًا، وذكركم هنا للتاريخ، كوني مؤمن بأن اهلل يخلق اإلنسان واإلنسان هو 

 من يسطر صفحات التاريخ . 
 ئق شكري واحرتامي وعظيم تقديري وامتنانيتفضلوا بقبول فا

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 الباحث 



 د  

 ملخص الدراسة
 

يعد موضوع هذه الدراسة، العالقة بين سيادة الدولة الحديثة وظاهرة العولمة، من 
المواضيع التي تمس جوانب مختلفة في العلوم السياسية كالفكر السياسي والنظرية 
السياسية والعالقات الدولية، وكذلك النظام الدولي والقانون الدولي العام، وسيتم استخدام 

لوصفي التحليلي والمنهج القانوني في هذه الدراسة للتأكد من صحة أو عدم صحة المنهج ا
 فرضيتها . 

 -وترتكز هذه الدراسة على فرضية مفادها : 
" يترتب على العالقة بين سيادة الدولة الحديثة وظاهرة 

 العولمة، أن تتأثر السيادة بآثار سلبية تؤدي إلى إنحسارها . " . 
ية، تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة فصول يحتوي كل فصل على والختبار هذه الفرض

مبحثين ويتضمن كل مبحث على ثالثة مطالب، وارتكزت الدراسة على مناقشة متغيري 
فرضية الدراسة بتخصيص الفصل األول للمتغير التابع ) سيادة الدولة الحديثة ( والفصل 

ثالث للعالقة بينهما من خالل معرفة الثاني للمتغير المستقل ) ظاهرة العولمة ( والفصل ال
 التأثيرات والعمل على رصدها ودراسة اآلثار وما يترتب عنها، وذلك على النحو التالي : 

ظهور الدولة الحديثة ونشأة السيادة . وناقش قيام الدولة الحديثة وتعريفاتها  الفصل األول :
ونشأتها ومظاهرها  ومفاهيمها وأركانها وأنواعها وخصائص السيادة وتعريفاتها

 وانواعها والقيود المؤثرة عليها قبل ظاهرة العولمة . 
ظاهرة العولمة : الواقع واآلفاق . وناقش تعريفات للظاهرة ونشأتها  الفصل الثاني :

 وتطوراتها وصورها وفواعلها وأبعادها االقتصادية والسياسية والثقافية .
يادة الدولة الحديثة وظاهرة العولمة . وناقش دراسة طبيعة العالقة بين س الفصل الثالث :

التأثيرات واآلثار المترتبة على سيادة الدولة الحديثة في المجاالت االقتصادية 
 والسياسية والثقافية سواء من خالل البيئة الداخلية أو الخارجية للدولة . 

 -وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية : 



 ه  

نسبية، تمارسها الدولة الحديثة في ظل نطاق قواعد  إن سيادة الدولة الحديثة سيادة .1
القانون الداخلي لها والقانون الدولي العام المعاصر، وهي المعيار المميز للدولة 
الحديثة عن غيرها من أشكال ظاهرة الدولة وعن غيرها من الوحدات الدولية األخرى، 

تفاقية ) تعاهد ية ( عند ممارستها سواء في والسيادة نسبية نظرًا لوجود قيود طبيعية وا 
البيئة الداخلية أو الخارجية للدولة الحديثة، وظاهرة العولمة في مرحلتها المعاصرة 
تضيف المزيد من القيود على مدى ممارسة الدولة الحديثة لسيادتها، وهذه القيود 
متمثلة في االشتراطات والسياسات الواجبة االتباع والتنفيذ في مختلف المجاالت 

نشطة الحياتية االقتصادية والسياسية والثقافية بشكل خاص، المفرو  على الدولة واأل
نتهاجها، بغ  النظر عن حق الدولة الحديثة في التمسك بسيادتها  الحديثة اتباعها وا 
وعدم التدخل في ما يعد ضمن شؤونها الداخلية وفي نطاق صميم السلطان الداخلي 

 لها . 
ريخياااة متجاااددة ماااع إنفاااراد أي قاااوى بالهيمناااة علاااى العاااالم إن ظااااهرة العولماااة ظااااهرة تا .2

مستخدمة الوسائل واإلمكانيات المتوفرة لديها خالل عصر إنفرادها بالهيمنة لتعميم نمط 
ن اختلفات التساميات فاي  حياتها في مختلف المجاالت علاى بقياة شاعوب دول العاالم، وا 

فاااي هااذه المرحلااة المعاصااارة السااابق إال أن حداثااة االصااطالف ال تنفاااي قاادم الظاااهرة، و 
ن باارزت الواليااات المتحاادة األمريكيااة كقااوة مهيمنااة علااى العااالم ستسااتمر لفتاارة  للظاااهرة وا 
نما يجسد ذلاك انعكااس إلرادة الهيمناة واخاتالل ماوازين القاوى بعاد انتهااء  زمنية معينة وا 

ولمة من فارص الحرب الباردة واختفاء نظام الثنائية القطبية، ونظرًا لما تتيحه ظاهرة الع
لبقيااة الوحاادات الدوليااة ) كالشااركات عباار الوطنيااة ومنظمااة التجااارة العالميااة ومؤسسااات 
المجتمع المدني العالمي وغيرهاا مان الوحادات ( للتاأثير علاى مجارى التفااعالت الدولياة 
واألحداث العالمية، فإن وضع الدولة الحديثة كفاعل أساسي في البيئة الدولية قد تراجاع 

 لكثير من الضعف. وأصابه ا

تبرز التأثيرات واآلثار المترتبة على سيادة الدولة الحديثة من جراء ظاهرة العولمة، عند  .3
تقيااد الدولااة فااي ممارسااتها للساايادة بمااا تفرضااه عليهااا ظاااهرة العولمااة ماان خااالل فواعلهااا 
المختلفااة ماان اشااتراطات أو سياسااات أو أفعااال تختاارق حاادود الدولااة بصااورة مباشاارة أو 

مباشاااارة وسااااواء أرادت الدولااااة أو لاااام تاااارد وبالتااااالي واجبااااة التطبيااااق عنااااد ممارسااااة  غياااار
السيادة، وبذلك تكون سيادة الدولة الحديثة مقيادة بماا فرضاته عليهاا ظااهرة العولماة مماا 



 و  

يااااؤدي إلااااى إضااااعافها وانتقاصااااها والحااااد منهااااا فااااي المجاااااالت االقتصااااادية والسياسااااية 
 انحسار سيادة الدولة الحديثة في هذه المجاالت . والثقافية، األمر الذي يترتب عليه 

إن العالقااااة بااااين ساااايادة الدولااااة الحديثااااة وظاااااهرة العولمااااة ذات طبيعااااة تأثيريااااة، أي أن  .4
العولمة تؤثر في سيادة الدولة في حين أن سيادة الدولة تتأثر بما تفرضه عليها العولمة 

ر سايادة الدولاة الحديثاة مان من اشتراطات وقيود، وبالرغم من إن الدراسة توضح انحسا
جاااراء ظااااهرة العولماااة، إال أن هاااذا االنحساااار يختلاااف مااان دولاااة ألخااارى تبعاااًا الخاااتالف 
الدول الحديثة مان حياث معياار قاوة الدولاة، أي أن الادول الصاغرى تظهار عليهاا اآلثاار 
المترتبااة عاان هااذه العالقااة المتمثلااة فااي انحسااار ساايادتها بصااورة أكباار وأساارع ماان الاادول 

برى التي بادورها تتاأثر بهاذه اآلثاار ولكان بصاورة أقال، وذلاك نظارًا الخاتالف قاوة كال الك
ماان هااذه الاادول وماادى مقاومتهااا لمااا تفرضااه ظاااهرة العولمااة فااي مرحلتهااا المعاصاارة ماان 

 قيود عليها عند ممارستها للسيادة . 

 أن ظاااهرة العولمااة وماان خااالل فواعلهااا ومااا تسااعى وترمااي إليااه ماان أبعاااد، وفااي ضااوء .5
النتائج السابقة التي توصلت إليها هذه الدراسة، لم تعد معهاا سايادة الدولاة الحديثاة فقاط 
محاال إعااادة للنظاار والصااياغة برؤيااة جدياادة معاصاارة ال تتعااار  مااع الظاااهرة وفواعلهااا 
وأبعادهااا، باال أن الدولااة الحديثااة ذاتهااا كااهخر أشااكال ظاااهرة الدولااة حتااى باادايات القاارن 

شااارين وعلااى ضاااوء اآلثااار المترتباااة علااى ممارساااتها للساايادة مااان الماايالدي الحااادي والع
جااراء ظاااهرة العولمااة والمتمثلااة فااي انحسااار هااذه الساايادة، أصاابحت تواجااه تهدياادات قااد 
 تنال منها وتعصف بها وتؤدي إلى تغييرها بشكل آخر جديد في المستقبل المنظور . 

داث تعدياًل في الفرضية وقد أثرت نتائج الدراسة على فرضية الدراسة مما أوجب إح
 على هذا النحو المبين : 

" يترتب على العالقة بين سيادة الدولة الحديثة وظاهرة 
العولمة، أن تتأثر السيادة بآثار سلبية تؤدي إلى إنحسارها، 

 ويختلف هذا اإلنحسار تبعًا إلختالف قوة  الدولة . " .  
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 املقدمــة 
 

تمكن الذهن اإلنساني من تكوين مؤسسة المؤسسات أال وهي  الدولة، التي تشمل 
… كل التجمعات األولية والمؤسسات األخرى ) األسر، القبائل، المدن، المحافظات،      

الخ (، بقصد تنظيم العالقات اإلنسانية وتحديد طبيعة التعامل فيما بين األفراد األعضاء 
أو مؤسسة على انفراد وفيما بين مختلف األفراد األعضاء في هذه التجمعات  في كل تجمع
، ويرى محمد حافظ غانم في الدولة إنها " مرحلة من مراحل تطور البشرية (1)والمؤسسات

في طريق التنظيم، وهي ليست غاية في حد ذاتها إنما هي وسيلة لتحقيق النظام السياسي 
 . (2)ية بني اإلنسان، "والقانوني الذي يضمن أمن ورفاه

وتعددت أشكال ظاهرة الدولة من الناحية التاريخية من دولة المدينة في عهد 
اإلغريق إلى الدولة األمبراطورية في عهد الرومان إلى أن وصلت إلى آخر أشكالها حتى 

أن  ، فعندما لم تستطع دولة المدينة)*(نهاية القرن الميالدي العشرين أال وهو الدولة الحديثة
تقوم بأعباء ومهام الدولة من تدبير وتسيير وتنظيم لشؤون الجماعة اإلنسانية في مختلف 
المجاالت واألنشطة الحياتية لصغرها وضعفها، وفي حين عجزت الدولة اإلمبراطورية عن 
تحقيق األمن واالستقرار وتأكيد الوالء والطاعة لها نتيجة التساعها وترامي أطرافها برزت 

، ومنذ نهاية عصر اإلقطاع في القارة األوروبية والمجتمع اإلنساني يعد (3)حديثةالدولة ال

                                           
، ) بيددروتش المؤسسددة 2، طدولددة القددانون مقدمددة فددي نقددد القددانون الدسددتوريللمزيددد راجددعش ميشددال ميدداي،  (1)

 . 199(، ص  1892الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
م(، ص  1898، ) القدداهرةش دار النهضددة العربيددة، امالددوجيز فددي القددانون الدددولي العددمحمددد حددافظ غددانم،  (2)

98 . 
تجددددددر اإلشدددددارة إلدددددى أنددددد  فدددددي هدددددذه الدراسدددددة يدددددتم اسدددددتخدام اصدددددطال  الدولدددددة الحديثدددددة كمدددددرادف لبقيدددددة   (*)

االصطالحات المشابهة لذات شكل الدولة ) الدولة الوطنية / الدولة القومية / الدولة المعاصرة / الدولة 
 األمة ( . 

، ترجمةش فاضل زكدي محمدد، 2، ط2-1، الجزءان العلوم السياسيةد راجعش رايموند كارفيليد كيتيل، للمزي (3)
م(، ص  1898مراجعدةش حسدن علدي الددنون وايليدا زغيدي، ) بيدروت د بغددادش منشدورات مكتبدة النهضدة، 

198 . 
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الدولة الحديثة محور اهتمام خاص ولم يصل حتى بدايات القرن الميالدي الحادي 
 .  (1)والعشرين إلى شكل الدولة العالمية

يثة ( محور كما إن ظاهرة الدولة ) دولة المدينة د الدولة اإلمبراطورية د الدولة الحد
، ويشير على محمد شمبش إلى أن مجال اهتمام العلوم السياسية هو (2)تركيز علم السياسة

الدولة الحديثة " إن ما تهتم العلوم السياسية بدراست  وتحليل  على مر سنوات تاريخها هو 
ام الدولة الحديثة أو ما يسمى بالدولة الوطنية أو القومية . فتهتم بدراسة مؤسساتها، ونظ

، باختالف نماذجها المتعددة ) (3)الحكم، فيها أو العمليات السياسية التي تحتويها . " 
الصناعية، التاريخية، ... الخ ( إذ أن كل نموذج يخضع لما يمثل  من وصف للوظائف 

 .  (4)التي يقوم بها وللوسائل التي يستخدمها
يمكن رؤية الدولة الحديثة ويبين جيان فرانكوبوجي أهمية الدولة الحديثة ودورها " 

خير رؤية، كمجموعة معقدة من التنظيمات المؤسساتية للحكم التي تعمل بواسطة األنشطة 
المستمرة والمنظمة لألفراد الذين يشغلون المناصي . فالدولة بوصفها مجموعًا لهذه 

وقدر  المناصي، تحتفظ لنفسها بمهمة الحكم في مجتمع محدد إقليميًا، كما تحتكر قانونياً 
األمكان في الواقع، كافة السلطات والمرافق المرتبطة بتلك المهمة، وهي من حيث المبدأ، 
تلتزم حصرًا بتلك المهمة ذاتها كما تدركها على ضوء مصالحها الخاصة ونظم إدراتها . " 

(5)  . 
وقد ارتكز قيام الدولة الحديثة على إبرام وظهور اتفاقيات ومعاهدات عقدتها الدول 

 1969ما بينها مع البدايات األولى للقانون الدولي العام المعاصر، وتعد معاهدة وستفاليا في

                                           
ترجمةش إبراهيم شحات ،  ،قانون عبر الدول القانون الدولي في أبعاد جديدةللمزيد راجعش فيليي جيسوي،  (1)

 . 18) القاهرةش مكتبة القاهرة الحديثة، ي.ت.ن (، ص 
، ) سددرتش الدددار الجماهيريددة موسددوعة علددم السياسددةللمزيددد راجددعش مصددطفى عبددد اق أبددو القاسددم خشدديم،  (2)

 . 191م (، ص  1886للنشر والتوزيع واإلعالن، 
الددددار الجماهيريدددة للنشدددر والتوزيدددع واإلعدددالن،  ، ) سدددرتش1، ط العلدددوم السياسددديةعلدددي محمدددد شدددبمش،  (3)

 . 111م(، ص  1889
(،  1889، ) الدار البيضاءش المركز الثقافي العربي،  9، طمفهوم الدولةللمزيد راجعش عبد اق العروي،  (4)

 . 92ص 
ارة ، ترجمدددةش محيدددي الددددين الشدددعراني، ) دمشدددقش منشدددورات وز تطدددور الدولدددة الحديثدددةجيدددان فرانكوبدددوجي،  (5)

 . 18م (، ص  1899الثقافة، 
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م أساس هذه االتفاقيات والمعاهدات، وبالتالي فإن قيام الدولة الحديثة واحتكارها الشرعي 
لوسائل العنف واإلكراه وفرضها السيادة على شعبها بواسطة الهيئة الحاكمة فيها داخل 

احترام استقاللها واالعتراف بها وعدم التدخل في شئونها الداخلية من قبل الوحدات إقليمها و 
الدولية األخرى واعتماد مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الحديثة، يعد كل ذلك تطبيقًا 

، والدولة الحديثة تعمل على تدعيم هذا القانون وتلتزم (1)لقواعد القانون الدولي المعاصر
، وأول مبادئ (2)ي مختلف تصرفاتها أو تكيف هذه التصرفات مع مبادئ  وقواعدهبقواعده ف

القانون الدولي هي القائمة على الدول الحديثة ذات السيادة بغض النظرعن اختالف أنظمة 
الحكم فيها واالختالف في المعتقدات واأليديولوجية التي تتبناها كل دولة من الدول 

دوبوي " إن القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم  ، ويرى ريني  جان(3)الحديثة
 .  (4)العالقات بين الدول التي تدعي لنفسها السيادة وال تعترف بأي سلطة أعلى منها . " 

وتمارس الدولة الحديثة سيادتها داخل حدودها تطبيقًا ألحكام القانون الوطني 
ير إبراهيم أحمد شلبي إلى أن الدولة وخارج حدودها وفقًا لقواعد القانون الدولي، ويش

الحديثة " تتمتع بالسيادة بالمعنى المعاصر والذي يلتقي مع خضوع الدولة للقانون ودون 
تفرقة بين إذا كان هذا القانون داخليًا أو خارجيًا . والخضوع للقانون ال ينفي صفة السيادة 

في الداخل والخارج على السواء . " بل يربطها بالغاية العامة المشتركة لتحقيق الخير العام 
، وبالتالي فالسيادة هي المعيار المميز للدولة الحديثة عن غيرها من الوحدات الدولية (5)

 األخرى في النظام الدولي والقانون الدولي العام المعاصر .

                                           
مكانددات الددتحكمبددول هيرسددت وجراهددام تومبسددون،  -للمزيددد راجددعش  (1) ، مسدداءلة العولمددة االقتصدداد الدددولي واا

م (، ص  1888ترجمةش إبراهيم فتحي، ) ي.م.نش المجلس األعلدى للثقافدة المشدروع القدومي للترجمدة،  
268  . 

 . 19، ص 2111، يناير 686، العدد مجلة العربيلعولمة، تركي الحمد، الدولة والسيادة في عصر ا -
، ) القاهرةش مطبعدة أعمال السيادة في القانون المصري المقارنللمزيد راجعش محمد عبد الحافظ هريدي،  (2)

 . 11م (، ص  1812لجنة التأليف والترجمة والنشر، 
ش لجندة مدن األسداتذة الجدامعيين،        ) ، ترجمدةتطدور القدانون الددوليللمزيد راجدعش ولفغدانف فريددمان،  (3)

 . 192بيروتش منشورات دار اآلفاق الجديدة، ي.ت.ن (، ص 
، ترجمددةش سددموحي فددوق العددادة، ) بيددروت د بدداريس، منشددورات 8، طالقددانون الدددوليرينيدد  جددان دوبددوي،  (4)

 . 1م (، ص  1898عويدات، 
م  1899) بيروتش الدار الجامعية للنشر والتوزيدع،       ،مبادئ القانون الدولي العامإبراهيم أحمد شلبي،  (5)

 . 182(، ص 
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ومع بداية عقد التسعينيات من القرن الميالدي العشرين شهدت طبيعة النظام 
جذرية مهمة تمثلت في انتهاء الحري الباردة واختفاء نظام الثنائية القطبية  الدولي تغييرات

بتفكك الكتلة الشرقية ومنظومة حلف وراسو وانفراد الكتلة الغربية ومنظومة الحلف 
األطلسي ) بقيادة الواليات المتحدة األمريكية ( بالهيمنة على دول العالم ومؤسسات التنظيم 

مصطفى عبداق أبو القاسم خشيم مدى تأثير هذه التغيرات في الدولي المعاصر، ويبين 
طبيعة النظام الدولي على وضع الدول الحديثة ذات السيادة " فالقانون الدولي المعاصر 
يقر بحق الدول ذات السيادة، ويمنع التدخل في الشؤون الداخلية ويمنع إكراه الدول على 

طور العالقات الدولية خالل العقد األخير من القرن عقد االتفاقيات الدولية، ولكن المتتبع لت
العشرين يالحظ بجالء أن كل هذه المبادئ القانونية التي أكد ويؤكد عليها القانون الدولي 
تنتهك بشكل ملحوظ من قبل الدول الغربية بشكل عام، والواليات المتحدة بشكل خاص، " 

دة للثورة التكنولوجية السريعة التطور ، كذلك فإن هذه التغيرات تزامنت مع مرحلة جدي(1)
في مجال العلم بصفة عامة، واالتصاالت والمواصالت بصفة خاصة، مما أدت إلى زيادة 
سرعة إنسياي وانتشار المعلومات واألفكار والخدمات والسلع ورؤس األموال واألفراد عبر 

ديثة ودعا البعض إلى الحدود القومية للدول ذات السيادة، مما أثر على سيادة الدولة الح
 .  )*( ( The End of Soverigntyدراسة فكرة نهاية سيادة الدولة ) 

ثر هذه التغيرات السياسية الدولية والتكنولوجية العلمية برز اصطال          )  واا
العولمة ( مع بداية عقد التسعينيات من القرن الميالدي العشرين، ويعد اإلصطال  حديث 

ريخية قديمة متجددة مع بروز أي قوى تسعى لتعميم نمط حياتها على بقية النشأة لظاهرة تا
القوى األخرى متجاوزة أي حدود أو حواجز تفصل بين مختلف هذه القوى، ويرى هشام 
البعاج أن هذا االصطال  يشمل مفردات ومصطلحات متنوعة " إن العولمة هي إطار 

ات التي درجت المؤلفات أو شمولي يتجاوز أو يبتلع كل المفردات أو المصطلح
األطروحات االقتصادية والسياسية على استخدامها مثلش التبعية، االندماج، التكيف، 

                                           
، السدنة مجلدة دراسداتمصطفى عبداق أبو القاسم خشيم، القانون الدولي المعاصر بين النظريدة والتطبيدق،  (1)

 . 12ف (، ص  1888م )  1628، الفاتح )سبتمبر( 8-2، العددان 1
م لمناقشددة فكددرة  1886دولي جلسددت  السددنوية الثامنددة والثمددانين عددام خصددص المجمددع األمريكددي للقددانون الدد  (*)

 نهاية السيادة . للمزيد راجعش 
Brownlie (Ian), International Law at the fiftieth Anniversary of the United 

Nations, General Course on Public International law, Recueil Des Cours 

Academie De Droit International, 1995, Tome 255, P 52. 
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االعتمادية المشتركة، الهيمنة، اإلمبريالية، أمركة العالم، ........ وغيره، فالعولمة ليست 
دات مجتمعة . رديفًا ألي من هذه المفردات أو المصطلحات، فحقيقتها أكبر من تلك المفر 

، ووضع الدولة الحديثة ذات السيادة كفاعل رئيسي في العالقات الدولية أصبح مثار (1)" 
تساؤالت وجدل عند العديد من الدارسين والبحاث أمام بروز قوة وتأثير الوحدات الدولية 

، ومؤسسات المجتمع المدني العالمي، والمنظمات )*(األخرى ) كالشركات عبر الوطنية
ية كمنظمة التجارة العالمية ( على صعيد األحداث العالمية في ظل ظاهرة العولمة الدول

خالل التسعينات من القرن الميالدي العشرين وبدايات القرن الميالدي الحادي والعشرين، 
 مما يهدد الدولة الحديثة في المعيار المميز لها عن بقية هذه الوحدات أال وهو السيادة . 

العولمة في هذه المرحلة المعاصرة تثير تساؤالت حول مستقبل كذلك فإن ظاهرة 
الدولة الحديثة، خاصة في ظل ضعف هذا الشكل لظاهرة الدولة أمام التصدي للتهديدات 
الموجهة ل  من جراء اختراق الحدود القومية للدولة الحديثة، وبروز مشاكل وقضايا 

مكانات عال مية ) كتلك المتعلقة بتلوث البيئة تتجاوزها ذات طابع عالمي تتطلي جهود واا
وارتفاع درجة حرارة الجو ومكافحة انتشار مرض األيدز، ومحاربة شبكات الجريمة 

                                           
، السددنة مجلددة المسددتقبل العربدديهشددام البعدداج، سدديناريو إبسددتمولوجي حددول العولمددة ) أطروحددات أساسددية (،  (1)

 . 69م، ص  1888، أيلول / سبتمبر 269، العدد 22
وميدة، العدابرة للقدارات، هناك تسميات متعددة لمسدمى واحدد لهدذه الشدركات، ومدن هدذه التسدمياتش العدابرة للق  (*)

 Beويؤكددد     ) ، الدوليددة النشدداط، المتعددددة الجنسددية، المتعديددة الجنسددية، المزدوجددة الجنسددية، العمالقددة

Bernis  ( على استخدام تسمية ) عبر القومية / الوطنية ( إذ يرى أنها األقري للواقدع الددولي ألن ) عبدر
سبي أخذ خبراء األمم المتحددة بهدذه التسدمية . للمزيدد راجدعش ( تفيد معنى االجتياز والتجاوز وهو ما يفسر 

م (، ص  1896، ) الربدداطش مكتبددة المعددارف للنشددر والتوزيددع، القددانون الدددولي العددامعبددد القددادر القددادري، 
811  . 

كدددذلك حدددول التسدددميات المختلفدددة للشدددركات عبدددر الوطنيدددة / القوميدددة، ومعرفدددة االختالفدددات بدددين الدارسدددين  -
ل عدم االتفاق على تسدمية واحددة محدددة . يمكدن الرجدوع إلدى ش جداد المدولى سدالم أرجيعدة، والبحاث حو 

دور الشدددركات متعدددددة الجنسدددية فدددي السياسدددات الخارجيدددة للددددولش دراسدددة حالدددة شدددركة األرامكدددوش " دور 
اجسددتير ، رسددالة ماألرامكددو فددي رسددم وتنفيددذ السياسددة الخارجيددة األمريكيددة إزاء المملكددة العربيددة السددعودية"

 – 18م (، ص ص  2111غير منشورة، ) بنغازيش جامعة قاريونس كلية االقتصداد والعلدوم السياسدية، 
22  . 
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المنظمة، وغيرها من المشاكل والقضايا (، مما سيفرض على الدولة الحديثة أن تقوم 
 .  (1)بعملية تكيف مع األوضاع الجديدة حتى تتمكن من االستمرار والبقاء

اتجاه لدى البعض من الدارسين والبحاث يرى أن ما تحمل  طبيعة ظاهرة وهناك 
العولمة من تهديدات للدولة الحديثة تمس سيادتها لكونها المعيار المميز لها، وتؤدي إلى 
تفكك الدولة الحديثة إلى مجموعة من الدويالت المستقلة نتيجة النتشار الوعي وتعمق 

ولة انتقالها مما يعزز مطالي بعض األقليات األثنية الديمقراطية ووفرة المعلومات وسه
ومناطق الحكم الذاتي في بعض الدول في تكوين دول مستقلة بهم، ويشير هذا االتجاه إلى 

( دولة  11م وعدد أعضائها )  1861أن منظمة األمم المتحدة التي تأسست عام 
ميالدي العشرين، وال يوجد تضاعف هذا العدد حوالي أربع مرات تقريبًا مع نهاية القرن ال

 . (2)ما يمنع من أن يصل عدد األعضاء إلى قرابة ألف عضو في المستقبل المنظور
إال أن مصطفى كامل السيد يرى أن ظاهرة العولمة ال تحمل نفس اآلثار بالنسبة 
نما تتوقف هذه اآلثار على عدد من العوامل منها موقع الدولة في  لكل الدول الحديثة " واا

ام الدولي، ومستوى نموها االقتصادي وطبيعة هياكلها االقتصادية، وأخيرًا طبيعة النظ
، بالرغم (3)الذي تنتمي إلي  الدولة . "  Regimeinternationalالنظام النوعي الدولي 

من أن العولمة قد اخترقت سيادة مختلف أنواع الدول الحديثة إال أن هذا االختراق يتم 
كل دولة وقدرتها على التكيف والتأقلم أو مقاومة هذه الظاهرة، بنسي متباينة حسي قوة 

 . (4)كما أن هذا االختراق يتم في جواني ومجاالت بصورة أكبر من غيرها

                                           
، سلسددلة مواقددف الفكددر العربددي مددن التغيددرات الدوليددةش الديمقراطيددة والعولمددةللمزيددد راجددعش علددي أومليددل،   (1)

 . 86م (، ص  1889دراسات عربية، ) عمانش منتدى الفكر العربي، 
للمزيد راجدعش إبدراهيم دبددوي، العولمدة وأثرهدا علدى األزمدات االقتصدادية الراهندة فدي العدالم، فديش إبدراهيم   (2)

،      ) عمددانش ندددوة األزمددات االقتصددادية الراهنددة فددي العددالمدبدددوي ورمددزي زكددي وجددودة عبددد الخددالق، 
 .   19م (، ص  1889منشورات مؤسسة عبد الحميد شومان، 

امددل السدديد، العولمددة وحقددال النظريددة السياسددية والتنميددة السياسددية، فدديش حسددن نافعدد  وسدديف مصددطفى ك  (3)
، سلسدلة محاضدرات الموسدم الثقدافي ندوة العولمدة والعلدوم السياسدةالدين عبد الفتا  ) إشراف وتحرير (، 

م (،  2111  (، ) القدداهرةش جامعددة القدداهرة كليددة االقتصدداد والعلددوم السياسددية قسددم العلددوم السياسددة، 1) 
 . 91و  98ص و ص 

، 221، العدددد 21، السددنة مجلددة المسددتقبل العربدديللمزيددد راجددعش نددايف علددي عبيددد، العولمددة .. والعددري،   (4)
 . 81م، ص  1889تموز / يوليو 
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أن العالقة بين سيادة الدولة الحديثة وظاهرة العولمة ذات طبيعة تأثيرية، أي أن 
ة من خالل أبعادها وأدواتها سيادة الدولة الحديثة تتأثر بما تفرض  عليها ظاهرة العولم

المختلفة في جميع المجاالت واألنشطة اإلنسانية ) اقتصادية وسياسية وثقافية     وغيرها 
... ( من آثار تتمثل في قيود على سيادة الدولة الحديثة، ويتساءل السيد يسين  " هل 

لين أكثر صحيح أن مبدأ سيادة الدولة ذوي وفي طريق  إلى االنقراض في ظل صعود فاع
قوة وديناميكية، ويمارسون أدوارهم على مستوى العالم كل ؟ هل الشركات المتعددة 
الجنسيات أصبحت أقوى من الدول؟ وهل صعود مؤسسات المجتمع المدني داخل الدولة 

 .  (1)وعبر الدول يؤكد ضعف الدولة أم يزيد من قوتها ؟ " 
ارسين والبحاث حول العالقة ويمكن رصد بروز ثالث اتجاهات مستقبلية لدى الد

بين سيادة الدولة وظاهرة العولمة واآلثار المترتبة عليها، وهذه االتجاهات الثالثة      هي 
 (2) -ش 

يرى أن سيادة الدولة الحديثة مستمرة نظرًا ألهميتها لكونها المعيار المميز  االتجاه األول :
 للدولة الحديثة وبالتالي ضرورية وال غنى عنها . 

يرى أن سيادة الدولة الحديثة ستنتهي من جراء هذه الظاهرة مما يشير  االتجاه الثاني :
 إلى احتمال بروز أشكال جديدة لظاهرة الدولة . 

يرى أن سيادة الدولة الحديثة ستصاي ببعض التغييرات بما يجعلها تبدو  االتجاه الثالث :
ما تتطلب  ظاهرة برؤية جديدة ومعاصرة تتناسي مع التطورات الراهنة و 

 العولمة .  
إذن العالقة بين سيادة الدولة الحديثة وظاهرة العولمة واآلثار المترتبة عليها تثير 
العديد من التساؤالت، ومن أهم هذه التساؤالت هو التساؤل المطرو  حول ممارسة الدولة 

الدولة الحديثة الحديثة لسيادتها في ظل ظاهرة العولمة وهو التساؤل الذي يقود حول مصير 
                                           

، ) القددداهرةش دار ميريدددت للنشدددر الحدددري الكونيدددة الثالثدددة عاصدددفة سدددبتمبر والسدددالم العدددالميالسددديد يسدددين،   (1)
 . 18م (، ص  2118ت، والمعلوما

للمزيد راجعش أحمد الرشيدي، ظداهرة " العولمدة " ومبددأ السديادة الوطنيدة، فديش حسدن نافعدة وسديف الددين   (2)
 2، سلسدلة محاضدرات الموسدم الثقدافي ) نددوة العولمدةش قضدايا ومفداهيمعبد الفتدا  ) إشدراف وتحريدر (، 

م (، ص و  2111وم السياسدية قسدم العلدوم السياسدية، (، ) القاهرةش جامعدة القداهرة كليدة االقتصداد والعلد
 .  98و  99ص 
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شكالية اإلجابة علي  والذي يطرح  عبد الخالق عبد  ذاتها . وبالتالي فإن التساؤل الرئيسي واا
اق حول مستقبل الدول الحديثة ومدى ممارستها للسيادة في ظل ظاهرة العولمة هو " هل 

ت هناك أفول للدولة في ظل العولمة ؟ وهل هناك أفول حقيقي للسيادة في ظل المستجدا
السياسية واألقتصادية واإلجتماعية العالمية الراهنة ؟ وواضح أن هناك ما في  الكفاية من 
المؤشرات لإلجابة بنعم وال عن هذا السؤال . فنعم هناك أفول للدولة والسيادة، وال ليس هناك 
أفول للدولة والسيادة . وبالتالي فإن المحصلة النهائية هي عدم الجزم في هذا الموضوع 

 . (1)خذ األمر بقدر من التساؤل وعدم استعجال اإلجابة عن ." وأ

 -حتديد إشكالية الدراسة : 

تكمن إشكالية الدراسة في محاولة معرفة ماهية طبيعة العالقة بين سيادة الدولة 
الحديثة وظاهرة العولمة، ورصد التأثيرات التي تتحدثها وتحديد اآلثار الناتجة عنها. إذ أن 

ر بظاهرة العولمة في مرحلتها المعاصرة، كما أن العولمة تؤثر على سيادة السيادة تتأث
الدولة الحديثة باختالف أنواعها وخاصة من حيث معيار قوة الدولة كونها هي المحدد 

 لمدى قدرة الدولة على مواجهة الظاهرة أو التأقلم والتكيف معها أو الرضوخ لها. 

 -أهمية الدراسة : 

 -الدراسة في اآلتي : يمكن تحديد أهمية 
أن سيادة الدولة الحديثدة هدي األسداس الدذي بندى وصديف عليد  القدانون الددولي العدام  .1

لدى المرحلدة المعاصدرة لظداهرة  1969التقليدي والمعاصر منذ معاهدة ويسدتفاليا  م واا
العولمدددة، بمدددا يعنيددد  ويتضدددمن  مدددن احتدددرام سددديادة الددددول وعددددم التددددخل فدددي شدددئونها 

واة فيمددددا بددددين الدددددول فددددي السدددديادة وحريددددة اختيددددار الشددددعوي للنظددددام الداخليددددة والمسددددا
االقتصددادي والسياسددي والثقددافي الددذي ترتضددي  وتتبندداه كمددنهؤ عمددل لتسدديير شددؤونها 

 في مختلف المجاالت الحياتية . 
كون السيادة هي المعيار المميز للدولة الحديثدة، وبالتدالي فدإن أي تغييدرات قدد تطدرأ  .2

 العولمة وآثارها تصيي الدولة الحديثة ذاتها . علي  من جراء ظاهرة 

                                           
نددوة العدري مناقشة عبد الخدالق عبدداق، لورقدةش العولمدة والدولدة، فديش أسدامة أمدين الخدولي ) تحريدر (،   (1)

 .  212م (، ص  1889، ) بيروتش مركز دراسات الوحدة العربية، 2، ط والعولمة
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أن ظدداهرة العولمددة بفواعلهددا المختلفددة وأبعادهددا وتأثيراتهددا وآثارهددا تبددرز تددأثير وأهميددة  .8
أدوار فددداعلين دوليدددين آخدددرين فدددي البيئدددة الدوليدددة ممدددا يدددنعكس علدددى وضدددع الدولدددة 

 ها للسيادة . الحديثة كفاعل رئيسي في البيئة الدولية وبالتالي على مدى ممارست
وباإلضافة إلى هذه النقاط الثالث، فإن أهمية الدراسة تكمن في التساؤل المستقبلي 

، وهذه (1)الذي يطرح  عقيل حسين عقيل " لمن تكون السيادة في عصر العولمة؟ " 
الدراسة بقدر ما تسعى إلى تبين العالقة بين سيادة الدولة وظاهرة العولمة وطبيعة هذه 

ها تدع إشكالية اإلجابة على هذا التساؤل المستقبلي المطرو  لدراسات أكاديمية العالقة فإن
 أخرى .

 -أسباب اختيار الدراسة : 

 تتلخص أسباب اختيار هذه الدراسة في اآلتي : 
سواء األهمية المعرفية األكاديمية أو  أهمية الدراسة وحداثة الموضوع : .1

وضوع الدراسة يعد من المواضيع األهمية الشخصية بالنسبة للباحث، كما أن م
الحديثة نسبيًا التي لم يتم التطرق إليها بشكل أكاديمي إال في الفترة القليلة 

 الماضية .  
 

حيث تقع هذه الدراسة ضمن االهتمامدات الشخصدية وفدي  االهتمام الشخصي : .2
إطار المطالعات والقراءات الخاصة بالباحث، مما خلدق رغبدة لددى الباحدث فدي 

 هذه الدراسة وفقًا لقواعد المنهجية العلمية البحتة . تناول 

 -هدف الدراسة : 

تهدف الدراسة إلى توضيح طبيعة العالقة بين سيادة الدولة الحديثة وظاهرة 
العولمة، وكذلك توضيح الكيفية التي ستتأثر بها السيادة والوضعية التي ستكون عليها من 

، وكذلك تهدف الدراسة إلى معرفة وتحليل التغيرات جراء ظاهرة العولمة وتأثيراتها وآثارها

                                           
، ELGA، ) فاليتا ش منشدورات مقراطية في عصر العولمة ) كسر القيد بالقيد (الديعقيل حسين عقيل،   (1)

 . 282م (، ص  2111
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التي تطرأ على سيادة الدولة الحديثة من جراء ظاهرة العولمة ونتائؤ هذه التغيرات بالنسبة 
 لممارسة الدولة الحديثة لسيادتها . 

وكل ذلك، تهدف إلي  هذ الدراسة من خالل محاولة اإلجابة على التساؤالت اآلتية 
 -ش 

ة الحديثة ؟ ومتى نشأت ؟ وما عناصرها ) أركانها ( ؟ وما هي أنواعها هية الدولما -
 ؟ 

لى أي مدى تكمن أهمية السيادة كمعيار مميز  - ما هي السيادة ؟ ومتى نشأت ؟ واا
 للدولة الحديثة عن غيرها من الوحدات الدولية األخرى ؟ 

مارسة ما هي نظريات وخصائص وأنواع السيادة ؟ وما هي القيود المؤثرة على م -
 الدولة الحديثة لسيادتها قبل ظهور ظاهرة العولمة في مرحلتها المعاصرة ؟ 

ما هي ظاهرة العولمة ؟ ومتى نشأت ؟ وما هي تطوراتها الحالية ؟ وما فواعلها،  -
 أو القوى الدافعة لها ؟ وما أبعادها ؟ 

ار إلى أي مدى تتأثر سيادة الدولة الحديثة بظاهرة العولمة ؟ وما طبيعة اآلث -
 المترتبة على سيادة الدولة الحديثة من جراء ظاهرة العولمة ؟ 
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 -فرضية الدراسة : 

 تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها : 
" يترتب على العالقة بين سيادة الدولة الحديثة وظاهرة 

 .  العولمة، أن تتأثر السيادة بآثار سلبية تؤدي إلى انحسارها . "
وتمثل ظاهرة العولمة في هذه الفرضية المتغير المستقل الذي يؤثر في السيادة التي 

ذه الفرضية المتغير التابع، كما أن اآلثار السلبية المترتبة على ظاهرة العولمة تمثل في ه
فإنها تعد السبب أما انحسار سيادة الدولة الحديثة فإنه النتيجة، وبالتالي فهذه الفرضية 

 فرضية اقترانية سببية . 

 -التعريفات اإلجرائية للمصطلحات املستخدمة يف الدراسة : 

 -ظاهرة العوملة : 

ظاهرة تاريخية قديمة متجددة، تعني بالتبادل واالتصال والتواصل والترابط والتأثير 
ـ … ( والتأثر ـ في كافة المجاالت الحياتية ) االقتصادية والسياسية والثقافية       والخ 

بين مختلف شعوب العالم، في ظل إنفراد قوى معينة بالهيمنة على العالم مع سعيها لفرض 
 .  (1)على مختلف شعوبه . نمط حياتها 

 -الدولة احلديثة : 

مجموعة من األفراد تقيم على إقليم جغرافي محدد بصفة دائمة ومستمرة ويدينون 
 .  (2)بالوالء لهيئة حاكمة واحدة تتمتع بممارسة السيادة ولها شخصيتها القانونية الدولية 

 

                                           
، مرجع سبق ذكـره، ة العولمة والعلوم السياسيةندو حسن نافعة، العولمة والتنظيم الدولي،  -للمزيد راجع:   (1)

 . 171ص 
زاهــي محمــد بشــير المغيربــي، مــنهظ مــادة النظريــات السياســية المقارنــة، محاضــرات  يــر منشــورة لطلبــة  -

الدراسات العليا، ) بنغازي: جامعة قاريونس كلية االقتصاد والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية، فصل 
 م .  0/5/0222ريخ م (، بتا 0222الربيع 

 . 111و  112، مرجع سبق ذكره، ص و ص العلوم ........علي محمد شمبش،  -للمزيد راجع:   (2)
 . 161 – 161، مرجع سبق ذكره، ص ص موسوعة .......مصطفى عبد اهلل أبو القسم خشيم،  -
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 -مفهوم الدولة احلديثة : 

ني بداخله مؤسسات وله حدود جغرافية وسياسية هي عبارة عن كيان سياسي قانو 
يمارس في إطارها سيادته وفقًا للدستور، ويتمتع باعتراف قانوني كامل ال يمنح للحكومات 
) ما عدا حكومات المنفي (، ويضمحل ويتالشى ويختفي من على خارطة العالم بأحد 

تراف القانوني الكامل منه المسببات اآلتية : االتحاد الفيدرالي، الضم، التفكك، سحب االع
(1)  . 

 -السيـــادة : 

حق وقدرة الحكومة في الدولة ـ كونها السلطة العليا فيها ـ على تصريف شؤون 
وتسيير أمور شعبها الداخلية والخارجية وفي مختلف المجاالت واألنشطة الحياتية دون 

 .  (2)العام  وجود أي تدخل أو ضغوط عليها إال ما تمليه قواعد القانون الدولي

 -التأثيـــــر : 

هو مدى قدرة فاعل على إحداث تغيير في سلوك فاعلين آخرين بالطريقة التي 
يريدها ويبتغيها الفاعل األساسي، ويؤدي االستخدام الناجح لهذا التغيير إلى حدوث تغير 

 .  (3)في القدرات واإلمكانات األولية أو األداء أو االتجاهات أو المعتقدات 

 -ثــــــا  : اآل

هي النتائظ الناتجة عن فعل أو حدث معين، بغض النظر عن طبيعتها سلبية أم 
، وبالتالي فإن انحسار السيادة يمثل اآلثار السلبية لظاهرة العولمة بالنسبة لسيادة (4)إيجابية

 الدولة الحديثة .
                                           

نعكاسـاتها علـبثينة حسـنين عمـارة،  -للمزيد راجع:   (1) ، ) ى المجتمـع المصـريالعولمـة وتحـديات العصـر واك
 . 11م (، ص  0222القاهرة: دار األمين للنشر والتوزيع، 

محمــد أبــو قصــة، مــنهظ مــادة نظــم سياســية مقارنــة، محاضــرات  يــر منشــورة للدفعــة الحاديــة عشــر مــن  -
الملحقين السياسيين التابعين ألمانة اللجنة الشعبية العامـة لالتصـال الخـارجي والتعـاون الـدولي،       )  

 م .  6/8/0221م (، بتاريخ  0221طرابلس: معهد الدراسات الدبلوماسية، 
 . 88، مرجع سبق ذكره، ص الوجيز ........محمد حافظ  انم،  -للمزيد راجع:   (2)

 .0م(، ص 1880، )القاهرة: مكتبة عين شمس، الثورة والتغيير السياسيفاروق يوسف يوسف أحمد،  -
، ) القـاهرة: مركـز البحـوث معجـم المصـطلحات السياسـيةمحررًا ( وآخرون،  للمزيد راجع: نيفين مسعد )  (3)

 .  121م (، ص  1881والدراسات السياسية، 
  .P55. Oxford DictionaryD. K ,(Oxford: University Pres) ,للمزيد راجع:   (4)



 11 

 -االحنســـا  : 

الدولة الحديثة لسيادتها، يقصد به ويشمل االنتقاص واألضعاف والحد من ممارسة 
 أي الحصر والتضييق في أضيق نطاق ممكن ولكنه دون التالشي . 

 -مداخل ومناهج الدراسة : 

ستعتمد هذه الدراسة على المدخل التاريخي ومدخل االقتصاد السياسي .. أما 
المناهظ فإن المنهظ الوصفي التحليلي يفيد هذه الدراسة كونها تسعى لوصف وتحليل 

العولمة وجوانبها المختلفة وصورها المتعددة، كذلك فإن المنهظ القانوني يفيد هذه  ظاهرة
الدراسة من حيث طبيعة السيادة كفكرة وقاعدة قانونية ومن خالل التطرق إلى المعاهدات 

 والمواثيق الدولية للمنظمات الدولية وقواعد القانون الدولي العام التقليدي والمعاصر . 

 -انات : أدوات مجع البي

تفرض طبيعة هذه الدراسة كونها دراسة نظرية تحليلية أدوات جمع بيانات محددة، 
ذ تعد هذه الدراسة دراسة  ير ميدانية أي دراسة مكتبية بحثة، فإن أدوات جمع البيانات  واك
ستكون هي األدوات المكتبية المتمثلة في التقارير والوثائق الرسمية والكتب والندوات 

جستير والدكتوراه  ير المنشورة والمجالت والصحف والمحاضرات  ير ورسائل الما
 المنشورة . 

 -قيود الدراسة : 

 -تخضع هذه الدراسة لمجموعة من القيود، أهمها : 
إن طبيعة كل متغير من متغيري فرضية الدراسة مختلفة، فالسيادة ظاهرة قانونية  .1

ها الجغرافي، أما العولمة ثابتة أي تحدها حدود الدول الحديثة وتقع ضمن نطاق
 فظاهرة شاملة ديناميكية . 

إن القيود المؤثرة على سيادة الدولة الحديثة كثيرة ومنها ما هو سابق على ظاهرة  .0
العولمة في مرحلتها المعاصرة، وبالتالي فإن هذه الدراسة تحيد هذه القيود بالر م 

 من سردها خالل الدراسة . 
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دراسة ال يمكن إخضاعهما للقياس الكمي، أي من إن كل من متغيري فرضية ال .1
الصعوبة تحديد مدى التغيير وكيفية التأثر لطبيعة المتغيرين من جهة ولطبيعة 
الدراسة من جهة أخرى كونها دراسة نظرية وليست تطبيقية، وكذلك لعدم توفر 
أدوات علمية لقياس التغير في أي من هذين المتغيرين، وبالتالي فإن دراسة 

أثيرات واآلثار المترتبة على سيادة الدولة الحديثة من جراء ظاهرة العولمة ستتم الت
من خالل ما تتيحه العولمة من فرص لفرض اشتراطات وقيود على الدولة الحديثة 

 عند ممارستها للسيادة . 

 -صعوبات الدراسة : 

 -تتمثل هذه الصعوبات، في اآلتي : 

للسيادة في البيئة الدولية والساحة العالمية اختالف الدول الحديثة في ممارستها  .1
باختالف قوتها وقدرتها، مما يترتب عليه اختالفها في تأثر سيادة كل منها بظاهرة 

 العولمة . 
إن ظاهرة العولمة ظاهرة شاملة متشابكة ومتداخلة تمس مختلف المجاالت  .0

، كما أنه من واألنشطة الحياتية، وبالتالي من الصعب فصل هذا التشابك والتداخل
ن  الصعب دراسة مختلف المجاالت التي تؤثر فيها العولمة على سيادة الدولة، واك
كانت هذه الدراسة تدرس المجاالت االقتصادية والسياسية والثقافية فألنها ترى أنها 
أهم المجاالت الحياتية بالنسبة لكل من متغيري الدراسة، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن 

لمجاالت في هذه الدراسة هو لغرض التوضيح واالستفادة العلمية الفصل بين هذه ا
 . 

بالر م من أن هذه الدراسة دراسة نظرية تحليلية، إال أنه يتم فيها استخدام بعض  .1
 األحداث والمواقف الخاصة ببعض الدول وذلك كلما دعت الحاجة . 
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 الفصـل األول
 ظاهرة الدولة احلديثة ونشأة السيادة

 

 

 -ينقسم الفصل األول إىل مبحثني : 

 قيثث ا اللولثثد اةليثثثد نن ويتنثث ول ا  يف ا ثث       املبحثثا األول :
 ومف هيم  ، نشأا   وأرك ن  ، وأنواع   ن

   السي دة م ي ر اللولد اةليثد نن فإنه يست  ض  املبحا الث نيأم :
دة ونشثأا   ونر ي ا ث ، اص هصث   ومر ه هث      ا  يف ت السثي  

وأنواع   والتف وت يف مم رست   م  بثني الثلول، والقيثود املث   ة     
 علي   قبل ظ ور ظ ه ة ال وملد يف م حلت   امل  ص ة ن 
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 املبحـــث األول  

 قيــــــام الدولـــــــة احلديثـــــــة
 

 املطلـــب األول

 ة احلديثـــةتعريفــات ومفاهيــم للدولـــ

 
كلمةة" د لة ةة" د ماةةل فع مةةد ل،ةةد ل لددال ،ةةلةدال لةلبال ة ،بةة    لةة   ة   ةةلد  ة لد  
 ة  غ،ةةة  مةةةد ة ةةة  خ ةةةي ة ةةة    ةةة ال ة،،بةةة  داةةةبية د لة ةةة" لةةة  د لغةةة" د ،  ،ةةة" دب ةةةي  
د زمعدال ةد لَّةَ ُ"  ،ب  د ح   ةلد ت  ،ب  لدَ ْتال ة ف،ل د لة "  غة،عب دب ي  د لف  مةد حةعد  

عدال ةقةةل  ،بةة  د اةة د د م ةةلدةد ةكةةن   ل ةةل  ،بةة  د اةة د ا،ةة  د  ع ةةت د م ،عقةة  مةةد خ ةةي حةة
 .( 1)ح،ث د زمعد د م ب د مد ح،ث د مكعد 

ة،اةة،  مع ةةل  داةة  د حلةةة خ ةةي م،بةةي د  ةةلدةد )بةةل  ،  ةةة  اةةد )  ةةم،" د لة ةة"( 
د  "ةةةةة،ة    بةةة ،،بة  دب  ةةعد د اة د مةةد اة   خ ةةي ر ةة ال كمةع ،اةة،  خ ةي مةةع قةل  ف،ةةل  د لة 

 .(2)ة ،د ل  دلا  عق د لغةي  كلم" لة " ل  د ،  ،" مع ،ف،ل )با  د  أق،ت ةد  ،عق د 
ة،،ةةل داةةبية د لة ةة" لةة  د لغةة" د ،  ،ةة" ) ، ،ةة ( ة  ل  بةةة    مةة" ا،ةة  اةةعلق" ة 

 ال( د ني    م خ ي م،ظم د لغعت د ة ة ،"Statoب،" )  ع ة ، ألاد ل  مال   د لغ" د ي 
ال ةلةة  دج،بع ،ةة" (Staat)ال ةلةة  د  معب،ةة" (Etat)ال ةلةة  د ف ب ةة،" (State)لفةة  دجب ل،ز،ةة" 

(Stato) "،ال ةلةة  د  ةة عب(Estatos) ال ة،،بةة  دلاةةبية لةة  د لغةةعت د ة ة ،ةة" حع ةة" مةةد
دل    د  ةد   عت  ي ة   م،،د م      ة مؤ  " قعبةب،" مبظمة"   ة   مع)ة" م،،بة"ال 

                                                 
  لمز،ل  د   كد مد ل (1)

ال ) .م.دل د ه،ئةةةة" د ماةةةة ،" د ،عمةةةة"  ل ةةةةأ ،  ةد باةةةة ال 2ال د م لةةةةل د ةدال بم، ةةةةم   فةةةةعظ د  ةةةة رد د كةةةة ،م -
 .521(ال   5791

ة    222م(ال   ة  5795  ،ة"  لك ةع ال ال ) .م.د ل د ةلد  د ،م  ع  د  عمةسد بعف   حمل د زدةيال  -
222 . 

م  2111ال ) دج ةكبل ،" ل مباةأا د م،ةع  ال      د بظم د  ،ع ،" ةد  ةعبةد د ل ة ة يمع ل  دا  د حلةال  (2)
 . 27(ال   
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،ف،ةةل  غة،ةةعب م،بةةي مغةةع، دب  معمةةعب خن ،،بةة  حع ةة"   مةةع لةة  د لغةة" د ،  ،ةة" لةةأد داةةبية د لة ةة"
د  غ،  ةد   ل  ة)ةلم د   ةعتال ة ع  ةع   لةعل  ي  ةد ةم لة  مةع ،ف،ةل  د م،بةي لة  كةد  غة" 

 . (1)ةقل ،اد خ ي ل  " )ع ،" مد د  بعقض ةد   عل 
ةد  ةي فةند د  بةعقض ،اة،   ع ةم محمةل زك ،ةع ة،ة   كةن    د كلمة" د لة ة" لة  د لغةة" 

ل   لةةت د  م،بةةي د  ةةلب" ةد غل ةة" لةة  ل ةة ا دلبحبةةعب د  ةة   لةةت دبه،ةةع  د  يلةة" د ،  ،ةة" قةة
د ،  ،ةة" دج ةةيم،" ة فككهةةعال  ة،ةةؤمد )لةةي ن ةة  د ماةةل  د لغةةةي  لكلمةة"ال لعاةةد د لة ةة" لةة  

 . (2)د لغ" د   لب ةد غل "ال ةد زمعد لدد لة " ةد لف  لةد  ي ج  عت ل،ة ةل ق د  . د 
د مهن   خ ي د  مع كعبت د  فعظ  لد )لةي د م،ةعب ال  م،لةل ةة،ا،  خ  دف،م   ة زدم 

لةةةإد خحةةةةل   فةةةم  اةةةعئ  د لة ةةة" لةةة  د فكةةة  د  ،ع ةةة  د غ  ةةة   بهةةةع مةةةةؤ  " قعبةب،ةةة"ال قةةةل 
ةاةلت )  ،ةل  حلة"  ع ، ،ة" بة،لة" ( مةد د   ل ةعتال ةد اة د)عتال ةد اةلدمعتال خ ةي م حلةة" 

ة ع  "ال   لد حكعمهعال ةحكةمع هةع .  مةع ال ةل ،ؤ   ل  كةبهع م    اال ةدل    د مد د   عتال 
د كةعد د ماةبلم ة  غة"  ل  د فك  د  ،ع   د ،   ال لأبهع اع ت  ا،  خ ي ندت د لل ة"ال ةد 

 . (3)ب  . د ،ة ل ،ف،ل ندت د م
ة  ل  دجاع ا خ ي  بة ة)لي د ة ام مةد )ةلم لقة"  ، ،ة  داةبية د لة ة" لة  د لغة" 

م دل مد ح ، " د مفهةم  لل  ة ل  د لغعت د غ  ،"ال  ل  بة د ،  ،" )  ،ع ،عب ةقعبةب،عب ( )د د 

                                                 
         - لمز،ل  د   كد مد ل (1)

بةةة د لس د ،لم،ةةة" ال )بةةة د لس ل مك  ةةة" د ةةةة ،ز لةةة  د  ةةةعبةد د ل ةةة ة يخ ةةة دف،م د ةةةة زدم ةم،لةةةةل د مهةةةن  ال  -
 .                                                                        52(ال   5771د ،ع م،"ال 

ال ) بغةعزي ل مباةة دت  عم،ة" قةع ،ةبسال 5ال بد لة " د  ةم،" لد  "  حل،ل،" م ع ب" ل،معد اع م د غة،دال  -
 . 27ة  29م(ال   ة   5771

م 5779  مة" ل مع ة    ةاةه،ةا ةمحمةةل  لة ال ) بة د لس ل لد  د ة ةدلال ال  بظ ،عت د لة "دبل ةلب بتال  -
 . 21ة  25(ال   ة   

مفهةةةم د ،ع م،ةة" لةة  د  بظةة،م د ةةلة   د م،عاةة  د ل د ةة" لةة  د ،يقةةعت د  ل ،ةة"  م ةةل   ع ةةم محمةةل زك ،ةةعال  (2)
 ا ل  عم،ةة" )ةة،د ال   ةةع " لك ةةة د  ا،ةة  مباةةة اال )د  ةةعفد م ةةعةدا لةة  د  ةة،علا ةلل ةةف" د حكةمةة" د ،ع م،ةة" د

 . 22م(ال   2115امس كل،" د ح ةقال 
 .52ة  52ال م      ق نك  ال   ة   د ة ،ز......خ  دف،م   ة زدم ةم،لةل د مهز  ال  (3)
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 م د) معل  دابيح،عب  ع  ام مد لل " م،بع  د ،ك ،"ال ة ع  ع   لع لة " ل  د ةدق  د  ،ع   
 . (1)ةد  عبةب  د ،     ،كس م،بي د مفهةم  غ"

لةةةم ة ،ةةللت  ،ةةع ،  ةمفةةعف،م د لة ةة" د حل، ةة"   ،ةةلل د لد  ةة،د  هةةع مةةد م  لةة  د ،
دجب ةةعب،" ة) ةة  م دحةةد  ةةع ،ي دجب ةةعب،" د بة،ةةدال ممةةع  ل  خ ةةي )ةةلم خمكعب،ةة" حاةة   م،ةة  
فةةن  د  ،ةةع ،  ةد مفةةعف،م  ل  بةةة   ةة  دجاةةع ا خ ةةي محعة ةة"  حةةل د  حةةعث د  ةة  د ةة بع  ل،هةةع 

 . (2)(  ، ،فعب م  لفعب  للة " 551حا  )

 تعريفات للدولــــة احلديثة :

ل خ ةةةةةي  د دل  يلةةةةةعت د م ةةةةة م ا  ةةةةة،د د مفكةةةةة ،د ،اةةةةة،  محمةةةةةل  ةةةةةعم  ) ةةةةةل د حم،ةةةةة
ةد لد  ةة،د ةد  حةةعث )لةةي د ةة ي    ااةةع هم لةة  محةةعةل هم  ي فةةعق )لةةي  ، ،ةة  ةدحةةل 
م،،د  للة " د حل، "ال   ،  د د ك ،  مد د  يلعت د بظ ،"  ،د ل هعد د  عبةد د ةلة   ةل هةعد 

ة ةةةة،د د ماةةةة غل،د  ع ل د ةةةةعت د  ةةةةعبةد د ،ةةةةعم د ةةةةلد ل  لةةةة  م  لةةةة  د بظمةةةة" د  عبةب،ةةةة"ال  ةةةةد 
د  ،ع ،" ةد  عبةب،" )لي ة ة د ،مةةم . ة   ة  فةن  د  يلةعت خ ةي د ب ،،ة" د م، ةلا  لظةعف ا 
د  ةم  كةد ملمة ة"  ل م،ة ال  ل  بهةع  مة ة  د  ، ،  بف هع . لع لة " ل  د ةدق ال ظعف اال ةد 

 د ك،عبهع د ةدحل مد ال،لا د غمةض  ةدد ل،مع ، ،لق  باأ هع  ة ل،مع ، ،لق  مع ، فع)د لد
د   ةفت ة لة   م،ة  د حةةدد ة )لةي  )بعاة   ة )ةدمةد م اة، " قةل   ةدلةق  ة    ةع،دال ةد 
د ظعف ا د مكةب"  هع مد د غمةض ةد  ، ،ل مع ، ،د  ، ،فهع  لق" ةة ةة  م دب مد د ا،ة " 

 . (3) مكعد . د 
)بةةعد  ، ،فةةة د  ةةع   للة   ةة" د حل، ةة" لكةةد مفكةة   ة لد س  ة  عحةةث ، ةةةم  ع  ةةعن ةد 

بمةةع ،،كةةس لةة  ن ةة  لك  ةةة د م، ل،ةة" ةم  ،، ةةة د ،لم،ةة"  دببيقةةعب مةةد مبظةةة   د  ةةع   ةةةال ةد 
حةةةد ظةةعف ا د لة ةة"ال ة ع  ةةع   لةةأد مةةع ، ةة  د   ك،ةةز )ل،ةةة ةدلف مةةعم  ةةة لةة  كةةد ة ي ل د ةة" 
)لم،ةة"  ةة،س خ ةة دز م  لةة  د  ، ،فةةعت ةد ،مةةد )لةةي ةاةةفهع ة حل،لهةةعال  ةةد ، ةة   د    كةةز 

                                                 
 . 51 لمز،ل  د   ل د م    د  ع قال ...........ال    (1)
  ،ةةةعضل مك  ةةة" ال )دم ةةةعلل )لةةةم د  ،ع ةةة" لمز،ةةةل  د ةةة ل ) مةةةعد د ةةة ةد  ةبظةةةعم   كةةةعت ةمحمةةةل د حلةةةةال  (2)

 . 552م(ال    5777د ، ،كعدال 
ال  اةةةةةةةةد د  ةةةةةةةعبةد د ةةةةةةةلة   د ،ةةةةةةةعم د  ةةةةةةةزد د ةد ل د  مع)ةةةةةةة" د لة ،ةةةةةةة"محمةةةةةةةل  ةةةةةةةعم  ) ةةةةةةةل د حم،ةةةةةةةلال  (3)

 . 72م(ال   5799) .م.دل .ل.دال 
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لم،" )لي  ،ض د  ، ،فعت د      ،د د غ ض ةد غع،" مد د ل د " ة ح ةق د ب ةعئ  د ل د " د ،
 . (1)د     ا ة خ ،هع فن  د ل د " د م  بلا ل  ن   )لي قةد)ل د مبه ،" د ،لم،" د  ح " 

ة أ ، ةةعب )لةةي مةةع  ةة قال ،مكةةد    ةة،م م،ظةةم  ، ،فةةعت د لة ةة" د حل، ةة"  م مةةة) ،د ل 
د ،بعاةةةة  د  ع ةةةة،" د معل،ةةةة"  ظةةةةعف ا د لة ةةةة"ال ةد  ةةةة   م مة)ةةةة" د  كةةةةزت  ، ،فع هةةةةع )لةةةةي 

   مبت د ،بعا  د  ع  "  عج عل" خ ي د ،بعا  د   ة ،" د مكمل"   ،عم  ي لة " حل، ".

 اجملموعة األوىل : التعريفات التقليدية :

   كز فن  د  ، ،فعت  للة " )لي )بعاة  د لة ة" د  ع ة،" ةفة  ) م مة)ة" مةد د لة دل د 
 قل،م  غ دل  محللال ف،ئ" حعكم" د  لب" / حكةم" د ةدحلا ( .خال د  كعد د

كمع ،، لهع مع ل  دا  د حلة ف  د  -    ب  ، ،فعت فن  د م مة)" - ةد لة " ل 
 . (2)د  . ا،  ،     ل    ض م،،ب"ال ة،     حكةم" مبظم"

ةد ة،، لهع خ  دف،م  حمل ال   )لي خبهع د ةحلا   أ   مد م مة)" مد د  ا  ، ،م
ال ة، ةةلم حةةعزم ح ةةد  م،ةة"  ، ،فةةعب (3))لةةي خقلةة،م م،ةة،د ة،  ةة،ةد   ةةلب"  ،ع ةة،" م،،بةة" د 

،    د د ف ة د لة   ، مة  )ل،ةة ح،ةث ،، لهةع  أبهةع د اة، عب ، ة،م )لةي خقلة،م م،ة،د ة،  ة  
 . (4) حعكم ةحكةم" ،اكيب م،عب د  لب" د  ،ع ،" د مبظم" د 

)" مةد د بةعس  ة  بهم  ةد ةب ماة  ك"ال ة،، لهع مف،ل محمةل اهع  )لي  بهع د  مع
 . (5)ة،،،اةد )لي خقل،م م،،د ة،  ،ةد   لب" ف،ئ" حعكم" . د 

ة،ا،  خ  دف،م محمل د ،بةعب  )بةل محعة ة"  حل،ةل مةل ةد د لة ة" خ ةي خمكعب،ة" د   ةة  
خ ي د  ، ،  د ني ،    بة   لل ل  د ف ة د لة   د   ل،ليال ةد ني ،     د د لة " ) ع ا )د 

                                                 
د ةةةبظم  ةةند ،ةةة ل محمةةةل كعمةةد  ،لةةةة  ، ،فةةعت م  لفةة"  ظةةةعف ا د لة ةة"ال   لمز،ةةةل  د ةة  ل محمةةل كعمةةةد  ،لةةةال  (1)

 . 22-21م(ال     5719ال )د  عف ا ل مب ،" به " ما ال د لة " ةد حكةم"د  ،ع ،" 
 . 21ال م      ق نك  ال   د بظم .........مع ل  دا  د حلةال  (2)
 . 522ال م      ق نك  ال   م علل ........خ  دف،م  حمل ال  ال  (3)
 . 511م(ال    5772ال ال )د  عف ا ل لد  د به " د ،  ،"د  عبةد د لة   د ،عمحعزم ح د  م،"ال  (4)
 . 1م(ال    5771ال )د  عف ا ل لد  د به " د ،  ،"ال 51ال بد مبظمعت د لة ،"مف،ل محمةل اهع ال  (5)
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حلا  ،ع ،" قعبةب،"   أ   مد م مة)ة" مد د بعس ، ،مةد )لةي خقلة،م محةلل ة،  ة،ةد د ة 
 . (1)  لب"  ،ع ،" ل  خبع   بظ،م حكةم  قعبةب  . د 

ةد ب ةةةل د مة ةةةة  ل ، ،فةةةعت د  ةةةع  " خبهةةةع  ةةةم  حةةةلل ب ،،ةةة" خقعمةةة" د لةةة دل )لةةةي دجقلةةة،م 
ي د ةة ام مةةد كةةةد لةدم د ةة   د  د  غ دلةة ال لدئمةة" م ةة م ا  مةةع خبهةةع ةق ،ةة"  ف ةة ا محةةلةلاال )لةة

 د ل دل )لي دجقل،م  اف" لدئم،" م  م ا )عميب مد  فم )ةدمد ق،عم  ي لة " .
لةةي ،كفةة  ة ةةةل د ،بعاةة  د  ع ةة،" د ةة يث د  ةة    ةة ق نك فةةةع   ،ةةعم د لة ةة"ال ةن ةة  

   بظةة دب  د ح ةةي د   عئةةد د  حةةد ةد م ب لةة"  ة ةةل ل،هةةع فةةن  د ،بعاةة   أاةةكعد م  لفةة" ة ع  ةةع
 اةة    ل،هةةع مةة  د لة ةةة"ال  ةةةند ، ةة    ،ةةعم د لة ةة"  د   اةة  خقعمةةة"  لةةة دلفع  ي  ةةكعبهع )لةةي 

 . (2)خقل،مهع د  غ دل  د محلل  اف" د لدئم،"  ي د   م د ،" 
 ، ،   ب س  بة س اةع    -  ل د د  ، ،فعت د   ل،ل،"  للة " - ة،،ل مد  مد

ع فةة  د م مة)ةة" مةةد د لةة دل ، ،مةةةد ةمحمةةةل  ،ةة ي )، ةةيال ح،ةةث ،، لةةع د لة ةة" )لةةي  بهةة
 اةةةف" لدئمةةة" لةةة  خقلةةة،م م،ةةة،دال   ةةة،ب  )لةةة،هم ف،ئةةة" مبظمةةة" د ةةة    د بةةةعس )لةةةي   ةةةم، هع 

 . (3)د حكةم" د 
) ةةع ا )ةةد د م مة)ةة" م  عب ةة"  ة،،ةة   د لة ةة"  أبهةةع الةكةةن    ، ،ةة  كمةةعد د غةةع  

 .( 4)م" . د مد د ل دل  ،،ش )لي ة ة د لةدم ل  خقل،م م،،د ة       لب" )عم" مبظ

 اجملموعة الثانية : التعريفات احلديثة :  

   مد د  ، ،فعت د حل، " )با ،د مهم،د   ة ،،د فمع ) د  ،علاال د ا ا،" 
د  عبةب،" د لة ،" (   حل،ل د لة " د حل، " ةن   خ ي  عب  د ،بعا  د  ع ،" د  ع  " 

                                                 
ال )د  ةعف ا ل د مب ،ة" د   ع ،ة" د حل، ة"ال د  عبةد د لة   د ،عم د  ةزد د  ةعب ل د لة ة"خ  دف،م محمل د ،بعب ال  (1)

 . 99م(ال   5779
ال ) ،ة ةت ل د ةلد  م ةعلل د بظمة" د  ،ع ة،" د ةلةد ة د حكةمةعت) ل د ،ز،ز اة،حعال  لمز،ل  د   ل خ  دف،م  (2)

 . 57م(ال   5792د  عم،،"  لب ع)" ةد با ال 
ال )د  ةعف ا ل مك  ة" دلب لةة 5ال بد مةل د لة  )لةم د  ،ع ة"اةع   ةمحمةةل  ،ة ي )، ةيال   ب س ب س  (3)

 . 291ة291   ة م(ال  5792د ما ،"ال 
ال )حلة  ل مل، ،ة" د ك ة  ةد مب ة)ةعت د  عم،،ة" ل د  عبةد د ل ة ة ي ةد ةبظم د  ،ع ة،"م علكمعد د غع  ال  (4)

 . 25م(ال   5791  عم،" حل ال 
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، كز كد د  ع  )لي  حل   للة "ال ة،مكد ل د "  ،ض فن  د  ، ،فعت مد  يد د  عف،د
 د ،با ،د .

ل   كز  ، ،فةعت فةند دل  ةع  )لةي )باة  د  ة،علا )بةل ة ة   ي  ، ،ة   ـ  االتجاه األول
 للة " د حل، "ال ل،، لهع )لي اعلق   ة ف،  )لي  بهع د م مة)ة" مد د لة دل ، ،مةةةد 

ال ة،، لهةةع (1) اةةف" لدئمةة" لةة   قلةة،م م،ةة،د ة  ةة،ب  )لةة،هم ف،ئةة" حةةةعكم" ندت  ةة،علا د 
ح ،د حمزا د  بلق   د ف  ) ع ا )د  ق،"  غ دل،" مةحةلا ةمبظمة"  ،ع ة،عب ةم ةكةب" 
مد ق د  كعد  ال،،د  هع حكةم" ةبب،" ندت  ،علا )لي  م،ة   بة د  د لة ة" ة ةل،هع 

ال ة،، لهةةع محمةةل )ز،ةةز اةةك ي  أبهةةع د مؤ  ةة"  ،ع ةة،" (2)د  ةةةا د كعل،ةة"  حمع،ةة" د لة ةة" د 
، بةةد م مةةة  مةةد د بةةعس  اةةف" لدئمةة" لةة  خقلةة،م م،ةة،د ة،  ةة،ةد  ةقعبةب،ةة"   ةةةم حةة،د

ال  مةع حعمةل  ةلبعد ل،، لهةع )لةي  بهةع د  مة   (3)  لب" )ل،ع  مةع س  ة،عل هع )لة،هم د 
مد د بعسال مد د  ب ،د م،عبال ،،،شال )لي  ة ،د دل ة   د ال )لةي خقلة،م م،ة،د محةلةلال 

ال  (4)ة)لةةي  لةة دل فةةند د  مةة  د  ة،ةةل،د  ةةع ةلد   ةةلب" حعكمةة"ال  هةةع د  ةة،علا )لةةي دجقلةة،م
ة،ةةةة دفع  د،مةبةةةل كع ل،ل،ةةةل ك، ،ةةةد ) ةةةع ا )ةةةد    د م مة)ةةة" مةةةد د لةةة دلال ،ح لةةةةد مبب ةةة" 
م،،بةة"  اةةة ا لدئم،ةة"ال ةم ةة  ل" اةة )،عب )ةةد  ،ةة"  ةة،ب ا  ع  ،ةة"ال ة هةةم حكةمةة" مبظمةة" 
 أ ةةةن )لةةةي )ع  هةةةع  اةةة ،  د  ةةةعبةد ة ب ، ةةةة )لةةةي  م،ةةة  د لةةة دل ةد م مة)ةةةعت د لد لةةة" 

 . (5)د حلةلفع د  عبةب،" . د  م
ـــا   ـــ  االتجـــاه ا   )لةةةي )باةةة   -ةقةةةل ،كةةةةد  ةةةمب،عب  -ل   ةةة بل  ، ،فةةةعت فةةةند دل  ةةةع   ـ

د ا ا،" د  عبةب،" د لة ،"  للة " د حل، "ال ةمد  ، ،فعت فةند دل  ةع   ، ،ة  ماةبفي 
ل،ة" ) ل دهلل  ا،م ح،ث ،   د لة " )لي  بهع د م مة)" مد د لة دل ، ببةةد  ق،ة"  غ د

                                                 
ال د(ال تال )دج كبل ،ةة" ل مباةةأا د م،ةع  ال      .52ال ب د  عبةةد د لة   د ،ةعم)ل  اةعلق   ة ف، ال  (1)

  71. 
ال )د  ةعف ا 2ال د  ةزد د ةدال بلل د  غ دل،ةع د  ،ع ة،"د لة " ل د "  حل،ل،" ل  م عح ،د حمزا د  بلق  ال  (2)

 . 52م(ال   5791ل مك  " د ب لة د ما ،"ال 
ال )لماةةةق ل لد  د فكةةة ال 2ال بد مةةةل د خ ةةةي د  ةةةعبةد د ةةةلة   د ،ةةةعم لةةة  ةقةةةت د  ةةةلممحمةةةل )ز،ةةةز اةةةك يال  (3)

 .17م(ال   5792
م(ال 5791ل لد  د به ةة" د ،  ،ةة"ال ال )د  ةةعف ا 1ال بد  ةةعبةد د ةةلة   د ،ةةعم لةة  ةقةةت د  ةةلمحعمةةل  ةةلبعدال  (4)

  211. 
 م      ق نك  ال          .، ………د ،لةم  د،مةبل كع ل،ل،ل ك، ،دال  (5)



 22 

ال ةكةن   ،، لهةع محمةل  ة،،ل د ةلقعق (1)م،،ب"  حكمهع ف،ئ" حةةعكم" م، ة    هةع لة ،ةعب د 
 أبهع د   م   ا ي ، ،م )لي ة ة د لةدم  ب،" دل    د  لةق خقل،م م،ة،د . ة  ةةم  ،ةبهم 
 ةةةلب"  ،ع ةةة،"   ةةةة ي  بظةةة،م د ،يقةةةعت لد ةةةد فةةةند د م  مةةة  . كمةةةع   ةةةة ي  م ،لةةةة لةةة  

 . (2)مةد ه" دآل  ،د . د 
ة،اةة،  ) ةةل د  ةةعل  د  ةةعل ي خ ةةي  د خك  ةةع  د لة ةة"  لا اةة،" د  عبةب،ةة" د لة ،ةة" ،،ةةل 
  ةة  مةةد ر ةةع   ةة،علا د لة ةة" د حل، ةة" د ،،  ةة   م ةة  د لة ةة"  ع ا اةة،" د  عبةب،ةة"   ةة دب مةةد ر ةةع  
د  ةة،علا . لكةةد لة ةة" ندت  ةة،علا  ،  ةة  ا اةةعب قعبةب،ةةعب لة ،ةةعبال ة كةةد د ،كةةس ا،ةة  اةةح،مال 

   لة ةةة  ،،ةةةل م م ،ةةةعب  ع  ةةة،علا . لةةة ،ض د مبظمةةةعت د لة ،ةةة" مةةة يب   م ةةة  للةةة،س كةةةد اةةة
 . (3) ع ا ا،" د لة ،"ال لةد دك  ع هع م  ن   د  ،علا . د 

 -مفاهيم للـدولة احلـديثة :

 ، مةل فةةن  د ل د ةة" )بةل  بعة هةةع  مفةةعف،م د لة ة" د حل، ةة" )لةةي  اةل ةل د ةة" م  لةة  
ال ةفةةةن  (4)لة ةةة" د حل، ةةة" مةةةد  ةةةيد  ةةةيث د  عفةةةعتدآل دد ةد لكةةةع  حةةةةد  حل،ةةةل مفهةةةةم د 

 -ف  ل دل  عفعت 
  -االتجاه األول : ) ا دو ة ككائن ح  ( : ـ 

،    د د لة " م  ل كعئد ح  ، كةد مد  ) عد ة ل،ةة  اةعئ  ةةظةعئ  ةلة ا 
 ،ةةةل ن ةةة  ، ةةةل  ، ةةة،  ة، ةةةمحد  ح،ةةةعا كعملةةة" لهةةةة ،ة ةةةل ة،بمةةةة ،ك ةةة  ة،ب ةةة  ة، ةةةة   ةةةم

 . ة،مةت
)لي اعلق   ة ف،  خ ي ح،عا د لة " )لي  بهع ) ع ا )د د  ل ةل"  حةلدث ة،ا،  

م  ع ،" له   باأ ة زلف  ة  ةلال كمع قل   لفة  ة  محد ة فبةيال ةل د ة" ح،ةعا د لة ة" ل 
 . (1)   ج )د      فن  د حلدث د 

                                                 
 . 511ال م      ق نك  ال   مة ة)" ..........مابفي ) ل دهلل  ا،مال  (1)
ب ع)ةة" ال ) ،ةة ةت ل د ةةلد  د  عم،،ةة"  ل2ال بد  ةةعبةد د ةةلة   د ماةةعل  ة د اةة ع محمةةل  ةة،،ل د ةةلقعقال  (2)

 . 295م(ال   5792ةد با ال 
 .511ة  517ال م      ق نك  ال   ة   د  عبةد ............) لد  عل  د  عل يال  (3)
ال م  ة   ة ق نكة  ال   مفهةةم ............... لمز،ل حةد فن  دل  عفعت  د   ل  ع م محمل زك ،عال  (4)

  22-21 . 
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كةةن   لةةأد مفهةةةم ) مع  ةة،ل،ة (  للة ةة" ،حةةللفع  أبهةةع م ةة ل كةةعئد حةة  م كةة  مةةد 
) ةعد كةد ) ةة ، ةةم   أل،ة" ةظ،فة" محةللا  ة ة ،"    ةعد د كةعئدال ة،،مةد فةند م مة)"  

ا،ةةةة  مبب ةةةة  لةةةة  ةظةةةةعئ   د ةةةة يدد كةةةةعئد  بظةةةةعم م،ةةةة،د  ح،ةةةةث ل ،حةةةةلث  ي  ةةةةلد د  ة 
 . (2)د ) عد ممع ،     )ل،ة  هل،ل  ة ةل فند د كعئد 

  -االتجاه ا  ا   : ) ا دو ة كأداة أو جهاز آ   ( : ـ 

دل  ةع  ) ةع ا )ةد  لدا  ة  هةعز ر ة  مهم هةع د  ،ةعم  ةألدد  اة دض  ةد لة " ةلق فند
م،،بةة" ة )مةةعد محةةللاال كةةإق د  د  ةةعبةد د ،ةةعم ة د حفةةعظ )لةةي د بظةةعم د  ةةعئم ةد ةة   ع  د مةةد 

 ة ح ،ق د اع م د ،عمال  أاكعد ةة عئد م  لف" .
د د ك،ةعد ة، لم  ةع  مع ، ةعد مفهةةم ةل ةعب  هةند دل  ةع ال د لع لة ة" فة  ن ة  د  ةزد مة

د  ،ع ةةة  د ةةةني ،،بةةة   اةةةة ا  عاةةة"   ةةة،علا د  ةةةعبةد ة  ةةةلم د ح،ةةةعا د ،عمةةة" ةد بظةةةعم د ،ةةةعم 
ة اةةةة ،  د اةةةةؤةد د ،عمةةةة"  ..........ر ةفةةةة   ، ةةةةت لةةةة دلدب  ة ف،ئةةةة" لةةةة لدبال  ةةةةد م مة)ةةةة" 

 . (3)مؤ  عت م ك " ك هعز ر   )لي قم" د م  م  . د 
د مةةةةةد  اةةةةةكعد د  بظةةةةة،م كمةةةةةع  د  ةةةةةع  لةبل،،ةةةةةة لي لةةةةةع   ،ةةةةة    د د د لة ةةةةة" اةةةةةك

دل  مةةع) ال  كفةةد د مةةد  بف ةةهع ةد  )ع،ةة"   ب،هةةع  ةةل د  بةةع  د  ع  ،ةة" ةد لد ل،ةة" ة ح ، ةةعب 
 . (4) هند د غ ض لأبهع  مل  د  ةا د م لح" ةد ك ،  مد ة عئد دجك د  ةد  م  . د 

ة،   ل ،ل ،  خب لز مفهةم د لة " كةألدا ةلةق    ة   ةع ،   د   ةل كعبةت د لة ة" لة  
د ،اة  د  ل،م"ال ةلةق كد ا دال لة "  ،ل مع ك  د ، ،ل ج  عئهم لة  ة ة  د ، ةل،ة"ال كمةع 
كعبةةةت د لة ةةة" دجقبع)،ةةة"  لدا  ،ةةةل د بةةة يد ج  ةةةع  د فيحةةة،د ة) ،ةةةل د  ضال ة ، ةةةعب لةةةإد 

 . (5)د لة " د حل، " ندت د ا غ" د  م ،ل،" ف   لدا ل  ،ل د    مع ،" ل  غيد د ،معد . د 

                                                                                                                                            
 . 555    ق نك  ال   ال م  د  عبةد ............)لي اعلق   ةف، ال  (1)
ال    م" ل  يد د ، ة  ال )د  عف ا ل  بة  د فك  د  ،ع  ال د ك ع  د  عب  لمز،ل  د   ل  ة ج   ع،دال  (2)

 . 519م(ال   5715لد  د م،ع  ال 
ال    مةة" ل ) ةةل دهلل  مةة،دال م د ،ةة" ل اةةع م د اةةمع  ةق ،ةةعقةس مة ، ةة ال د فةة ل ةد لة ةة" ةةع  مع ، ةةعدال  (3)

 .   21م(ال   5712 دبكل،د  لب ع)" ةد با ال ) غلدل ل مؤ  " ل
م 5719ال    م" ل  حمل ح ،  ) عسال ) د  عف ا ل مك  " به " ماة ال د لة " ع  لةبل،،ة لي لع  ال  (4)

 . 2(ال   
(5) 

Fredrick Engles, The Origin of the family, Private Property and the 

state, (NewYouk: International Publishers, 1981), P; 231. 
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 ةة،ي خ ةةي  ف ةة،   د مفهةةةم د مع ك ةة   للة ةة"ال ةد ةةني ، بعة ةةة   ةةعم" اةةهةدد ةفةةند مةةع ،
ح،ةةث ،ةة    د د د لة ةة" م   بةة"  اةةكد ) ةةةي  ة ةةةل ب  ةةعت م اةةع )" ل،مةةع  ،بهةةعال ة  ةةعد 
فن  د مؤ  " ةد  م د ، هع  فد  ع  م د  د ا د  د ب   ال ة ع   ل د د مبب   لةإد نة عبهةع 

بهةةةعد  د اةةة د  د ب  ةةةة   ......ر خد د لة ةةة" لةةة  د مفهةةةةةم  ة د ةةةمحي هع م فةةةةد  ةةةة  ل  ةد 
د مع ك    اكد  ،س ل ب ب ع عب  لاة د   ةد فة   ، ةعب )باة    ع ة  لة  د اة د  ح،ةث 

 . (1)    لم كألدا قم،،" ل  ،ل د ب  " د حعكم" د م  غل"   ه  د ب  عت د م  غل" د 
 د  كةةد م   ةلا ل  ح،د ،    ع  مع ، عد  د د لة ة" ة ةل ةعب  هةند د مفهةةم ة ، ة  

ل  د ف،ئ" م ة "  ع   لدم د  ةا ةد    ال ة  كةد مد    دد ةد  اعا،،د ل  د بظعم د ،ةعم 
ةد اةةع م د ،ةةعمال لهةة   لدا   لمةة" دجب ةةعد . لة ةة  دجب ةةعد لةة   لمةة" فةةن  د لدا خبمةةع فةةة 

 . (2)دبح د   ،ع   . د 
  -االتجاه ا  ا ث : ) ا دو ة ككائن إفتراض  ( : ـ 

فهةةةم د لة ةة"  بةةعد )لةةي فةةند دل  ةةع  )لةةي  د  للة ةة" ا اةة، هع دل)  ع ،ةة" ، ةة بل م
د م،بة،ةة" د م ةة  ل"ال  ي خ)بةةعد د لة ةة" ة ةةةلدب خل  د ةة،عب م ةة  يب  م،ةةزد )ةةد م مةةة  د لةة دل 

 د مكةب،د  هع.
ة،ةة   محمةل كعمةد  ،لةة  بةة د  مةع كةعد ة ةةل د لة ة" م،بة،ةعب ة ة،س معل،ةعب كةع ف ل لةةإد 

   د  مةع س  ةلبع هع خل  ةد ةب"  اة ع  رلم،ة،د ،،  ة ةد مم لة،د  هةع ) د لة " ل    ب،
ال ة، ةةة،   ، ةةةعب د لع ا اةةة،" د م،بة،ةةة" (3)د   ع ةةةمهع ي د اةةة   د م،بةةةةي ( ة، اةةة لةد 

كةن   لةإد  ةع  لةبل،،ةة لي  . (4) للة "  ظه فع كةحلا م   ل" )ةد د لة دل د مكةةب،د  هةع د 
 ة د  مع)" مبظةة دب خ ،هةع )لةي  بهةع اة   م،بةةي د لع   ،ا،  خ ي د  د د لة " ف  د م" 

(5) . 

                                                 
م(ال    2115ال ))مةةعد ل لد  د اةة ةق  لباةة  ةد  ةز،ةة ال خلد ا د لة ةة" د مفةةعف،م ةد  بةةة   ةةعم" اةةهةددال  (1)

11 . 
 . 25ة  21ال م      ق نك  ال   ة   د ف ل ......... ع  مع ، عدال  (2)
 . 29ال م      ق نك  ال   د بظم ........محمل كعمد  ،ةال  (3)
 . 29........ال   د م    د  ع قال . (4)
 . 9ال م      ق نك  ال   د لة " ع  لةبل،،ة لي لع  ال  (5)
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ة بةةةعد )لةةةي د)  ةةةع  د لة ةةة" كةةةعئد خل  د ةةة  ب  ةةةعب  هةةةند د مفهةةةةمال ،ةةة    ليبةةةةد  د 
د لة ةة" ) ةةع ا )ةةد  ةة ة ا   ع ةة،" ،ةة م ل،هةةع خ)ةةلدل د فةة ل  لح،ةةعا د فع ةةل"  لةاةةةد ة ةد ةةب" 

 . (1)د  أمد ةدجل د  ةد ، د خ ي )ع م د م د 
ع  للة " فند د مفهةم مفهةمعب م، عل،ز، ،ب  ،،لعم" اهةدد )لي فن  د بظ اال  ند ة،ؤكل   

د ،  بةةةةي حةةةةلةل د بظةةةة  خ ،هةةةةع كظةةةةعف ا د  مع)،ةةةة"  ة دق اةةةةعل،" م   بةةةة"  زمةةةةعد  ة مكةةةةعد 
ة،حةعةد د بفةعن خ ةي م،بةي  لةة  د ظةعف ا ةح ، ة"  ةف فةع ةد هةةل  د م اة   هةع لة  د  بةة" 

ق،مةةةةعب  ةح،ةةةةة"   ،ةةةةل  حةةةةلةل خمكعب،ع هةةةةع ةةظعئفهةةةةةع  د كةب،ةةةة" د اةةةةعمل" كمةةةةع  بةةةةةة ،لاةةةةق  هةةةةع
 . (2)دلق اعل،" ةدل  مع)،" د 

د    ة  ة ،ل ل د "  ،ض د  ، ،فعت ةد مفعف،م د م  لف"  للة " د حل، ة"ال لإبةة ة ةإ  دد 
 د بظةةةعم د ةةةلة   د م،عاةةة  ةةةع ،    ظةةةعف ا د لة ةةة" لةةةأد  م،ةةة  د ةةةلةد د حل، ةةة" د  عئمةةة" لةةة  د 

ةلةق د   ل ةد د  ةع ،    ظةعف ا ة   م،ة  اةة فع ةن ة  د  ةلدد مةد  ت ة مةل،هةع  بهةع  ،ف ة ض
د لة ةة" د   ،لةة" خ ةةي د لة ةة" د مل،بةة" خ ةةي د لة ةة" دجم  دبة ،ةة" خ ةةي د لة ةة" دجقبع)،ةة"  ةةم حع ،ةةعب 

 . (3)د لة " د حل، " 
ا،  خد  د،مةبل كع ل،ل،ل ك، ،د ،ؤكل )لي  د د د فك ا د    ،ؤكلفع ك ،  مد د ك ةع  

د د  بة  د  ،ع   ،    د ،م   ألةد  ب ،،،" م،،ب"  ،س  هع  ةبل مةد د ح ةعئق ةد  عئل"  أ
ال ل ل باةأت  م،ة  د ةلةد د حل، ة"  أاةكعد م  لفة" لة   مةعكد ة زمةعد  ع ، ،ة" (4)د  ع ، ،" د 

م  لف"  ح،ث خد  ةع ،ي باةأا كةد لة ة" حل، ة" قعئمة" حع ،ةعب ،  لة  )ةد ا،ة   د  يلةعب ك ،ة دبال 
د م  لف" ةد ظ ة  د م  ع،ب" د     م   هع كةد لة ة" حل، ة" )بةل باةأ هع  ةن   بظ دب  أل  ع 

(5 ). 
 

                                                 
 . 27ال م      ق نك  ال   خلد ا ......... لمز،ل  د  ل   عم" اهةددال  (1)
 . 27د م    د  ع قال ...........ال    (2)
  لمز،ل  د   كد مد ل (3)

 . 27-29    ل،معد اع م د غة،دال د لة " ........ال م      ق نك  ال   -

 . 511 د،ةبل كع ل،ل،ل ك، ،دال د ،لةم ........ال م      ق نك  ال    -
 . 511د م    د  ع قال ............ال    (4)
 . 519ة  511د م    د  ع قال ..........ال   ة    ل لمز،ل  د    (5)
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 املطلــب الثانـــي

 نشـــأة وأركــــان الدولـــة احلديثــــة

 

 -عوامل النشأة التارخيية :

ال يمكننت ديدينند  يمننة فمصيننة ينهننأة حديصتننن ي  ينندب دنننليست مدننيت ح  دنن     نندصند 
ت  قينم   د  نة   يديةنة عصند دل  نة صشنادتن   دنليسينة  يسن ة   يقحنة ييقيقي كمؤشليتعأيتمن 

دنننند  مننننت مصدهننننال   قننننلت   منننني دم   سنننننم  عشننننل  يدنننن    مصدهننننال   قننننلت   فمصيننننة   مم
 إلهنهننن   منني دم   ةنننمت عشننل شننتد    قنننل   ى ل حيننة عأنن   عنن    سهنن   معم عننة 

 قدهننندية   ين ننية  ةقنييننة  قنص صيننة يم يننت مسدأننال   معنننال    يينديننة   متمننة  يننت مننة 
  ة   يديةة . قينم   د    إللهنهن مل ال دنليسية مديصة متد  ه ه 

ه  يهة مهطصع إ  يت   من  هل  العدمنعينة ينت   إللهنهن  يم يهة حيت ه ه 
كأيدتن مفيج مدشنحك  ملكب مدقد مت  ىيد ب   ى حنب    د  مة    دفنع         داةيل 
  مدحننندة    سنةنندة عميدتننن  أ ننأ ك  إلص نننصت   نن م يدنناةل حن حيوننة   مييطننة حنن   حننن مل ال 

 . (1)صية    م ييدب ييتن   فمصية    مكن
مت س ة مدلية كة عنمنة   إللهنهن إال يص  يمكت إعل ء مين  ة لهد ىهم ه ه 
 -مت ع  مة   صشا    دنليسية  أد  ة   يديةة كمن يأت :

 -أواًل: العامل االقتصادي :

يشننيل ي نننمة شننت  ت إ نن  إت     دنمننة  القدهننندم كنننت    ننحب   لوي ننت يننت متنن ل 
   يمكنت لهند يهنم (2)ةة  دط لهنن إ ن    يند   ن م صنل ه  ننود ل ينت   دنن م   ين م     د  ة   يدي
  القدهندية حن دلكيف عأ  دط ل يدةيت متميت همن :  إللهنهن 

                                                 
  )عمننننت: د ل   شنننلر  أصشنننل   د  نننة   يديةنننة    حينننب عنننت   ت ينننةد ل عنننع : ميمننند  نننديد طن نننب   أمفيننن (1)

 . 906   909م(       9111   د فيع  
 . 91  ملعع  حر  كله    إد ل .........ي نمة شت  ت   (2)
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 -أ. عصر النهضة وانبالج الثورة الصناعية : 

م  شننتد  ي ل حننن 9541عقننب  ننق ط   ق ننطصطيصية يننت ينند  ىدننل ك   دةمنننصييت عنننم 
ينء   دأ م  إلص نصية    طحيدية ن صمل ل  مغندل    دديند منت   دأمننء إ ن  ي ل حنن ن قينم يلكة إلي

يننننفدهل    دأننن م  إلص ننننصية كنننن د ب    فصننن ت   العدمننننل     ين نننة  كننن  ك   دأننن م   طحيدينننة 
كن فيفينء    لينةين     طب   قند يهنطأا   مؤلسن ت عأن  د نمية هن ه   فدنل  حن نم عهنل 

  عديد ي     الد    عديد    عنء   دسد م   حسنل   العدمند عأ     ة   صتةة حمدص    حدب 
   دلكيف عأ    هصنعة كايد يحنلف م منا هن     دهنل   قند يد    نك إ ن    ندقد م   تعنل  
  ليفيننة إ نن    منندت حدنند مليأننة  الصطنن ر   هننصنعت   حقينننم   منندت   يديةننة دننم إصشنننء   ددينند 

  كمننن يةحدنن  لء    ىمنن  ة   دننت دننم دشننغيأتن يننت   دعنننل  مننت   مهنننلال    حصنن ك   دعنليننة
   هننصنعة يت يلحنيتننن يكحننل حكةيننل مننت دأننك   دننت الف  نن  دشنندغة يننت   فل عننة  ىمننل   نن م 
ععة حن قةنء عأن    صمننم   فل عنت  إلقطننعت  كمنن إت  كدشننال   حنل د    دقصينن    يلحينة 

ة عصنند   مأنن ك    دننت دننم دعصينند   نن ك ل  ىسننل  يد  إ نن  إحننل ف يهميننة إصشنننء   عينن     د ومنن
  حننن غيت ييتننن  كنن  ك دقننديم   مغليننن    منديننة    مدص يننة  تننم   صةننمنم إ يتننن  كنن  ك عنننء  
  كش ين    عغل يية كإيد    صدنوج   دت ييلفهن ه     دهل    دت يد  إ ن   كدشننال   دنن م 

أع   دننت ينندم دهننصيدتن  عأننب   عدينند  حن دننن ت ينندا ي نن  ر  مل كننف   نندت كية  أحةنننوع     نن
 . (*)م  د سنم حا دنل فهيد  ممن يد  إ   ديقير   مفيد مت  ىلحنح

 -ب. ظهور الطبقة الوسطى ) البرجوازية ( : 
                                                 

(*)
  -  ة ل    هصنعية  ل عع كة مت :   صح ج أمفيد ي ة عهل   صتةة      

    دنليخ  ى ل حت   يديب مت عهنل   صتةنة إ ن  منؤدمل يييصننلير  عحد   دفيف   ص  ل  عحد   يميد   حط -
 . 25-19       91م(    9195)حيل   : د ل   صتةة   دلحية  أطحنعة    صشل  

 . 901  ملعع  حر  كله      د  ة........ميمد  ديد طن ب   -
ك   حننننديلم  )عمنننننت :  ىهأيننننة  أصشننننل   دلعمننننة : من نننن6  طصشنننن ء   ننننق ط   قنننن     دممنننن حنننن ة كيصنننندم   -

 .11   11م(        9111   د فيع  

  دلعمة : ميمد عحد   قندل  غنفم م د د  )عمنت : د ل  ال ددد د  أقلت   يندم    دشليتح ة كيصدم   -
 . 921م(    9111  شل ر  أصشل    د فيع   

 ة   عنمدية  أدل  ن     صشل    د فيع     دلعمة :  أيم يد د  )حيل   :   مؤ 6  ط  د  ةع لج ح لد    -
 . 50م(    9119

 .49  ) حيل     د ل   عنمدية  ب. .ت (    مينةل   يت   قنص ت   د  ت   دنمميمد   مع  ب   -
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 ننند  سنن ة   صمنننم  إلقطنننعت   فل عننت طحقدننيت همننن : طحقننة  ىمننل ء  إلقطنننعييت 
ينننيت   ننن يت هنننم يلقنننننء   ننن يت يمأكننن ت  ىلع حمنننن عأيتنننن منننت إص ننننت  ييننن  ت  طحقنننة   ف 

 ننضلع   صديعننة  أةنندال   نن م يهنننب  ىمننل ء  إلقطنننعييت ح ننحب يننل حتم   مددن يننة مننت 
عتة   صم    مدت  من دحد  مت ل  ج يت   دعنل     هنصنعة منت عتنة يسنل   متنل  طحقنة 
ةن ةة ددك ت مت   دعنل  يهينب   يلال    مهنلال    مل حيت صن تن ةنل ء    نع   ند  إ ن  

  قتن  يننندا ي ننن  ر يعصحينننة يمننننم حةننننودتن  ينننلع ل ننن م عملكينننة عأننن    حةننننوع يمنينننة ي ننن
    ننأع   ديننة مننت سنننلج ينند د ي نن  قتن   نن   يقنمنن  هنن ه   طحقننة ديننن ال مننع   مأنن ك  ديقيننر 
يهنند يتمن   مشنندلكة حييننب دقنندم   نندعم   مننندم ال نندمل ل   مأنن ك يننت   قةنننء عأنن   ننيطل  

ت د  ننيع صفنن  هم    نن م يدصننت د  ننع هنن ه   طحقننة يننت  إلقطنننعييت   ننيطل    كصي ننة  حن دننن 
ي ننن  قتن  يلحنيتننننن  كنننن  ك ةنننمنصتن  ال نننندقل ل   ىمننننت يدنننن  دننندمكت مننننت ممنل ننننة صشنننننطتن 
  دعنننننلم  مةنننننعفة يلحنيتننننن ممننننن عننننفف ييمننننن حدنننند  ننننيطلدتن  القدهننننندية سنهننننة حدنننند يت 

ت عمأيننة   نندطنع  ليننع شنندنل ) ال ةننل وب حنند ت دمةيننة (   نن م ينندع  إ نن  مشنننلكدتن ينن
هصع   قل ل    ين ت   قد دع د  مطن نب   مأن ك ينت    نيطل  عأن  يلع ميندد    نكنت 
حييب يدمكص ت مت ح ط  أطنصتم عأيتمن  يت ييت دع د  مطن ب ه ه   طحقنة ينت يلع 
مينندد  دمةننة  نن ر  طصننت  تننن   ننكنت يمةأنن ت م نندتأك ت  حةنننودتن  عمنننة يننت مهنننصدتن 

 .  (*) صمنم  ين ت  يمنية مهن يتن 

                                                 
  أمفيد ي ة طحقة   حلع  فية  ل عع كة مت : (*)

م(    9112عن ت    ) نل  :   ند ل   عمنهيلينة  أصشنل    د فينع   إل  قنم      ين نتلعب ح دح     -
11 . 

 .99 92  ملعع  حر  كله          دنليخ........عحد   يميد   حطلير  عحد   دفيف   ص  ل   -

 . 11     10-95  ملعع  حر  كله        د  ة.......ميمد  ديد طن ب   -

 . 90-26  ملعع  حر  كله      دط ل ....عينت يل صك  ح يت   -

 . 91  ملعع  حر  كله    مفت م ......عحد  هلل   دل م   -
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 -ثانيًا: العامل السياسي :

هن     دنمننة مننت سنن ة مدلينة معليننن  ينندةيت متمننيت  إلهنهننن يمكنت إعمنننة يهننم 
 همن :

 -أ. حركة اإلصالح الديني : 

 ننند سنن ة عتنند  إلقطنننل   صمننل إ نن   ننأطة   كصي ننة   مدع نند  يننت   حنحننن عأنن  إصتننن 
يننر   كصي ننة  منند ك  ىل ةننت م  فيننة يننت صف  هننن   ننأطة إم ينننكم ي  يميننل   نن   يإصنن  مننت 

 يلع   ةل وب عأ    لعنين يت يم مكنت   صمل ل  أطغينت    ف ند   أ  ت عمن   كصي ة مت 
عتنننة    صيننن ة   دننننم   ننن م سأفننن   إلقطننننل منننت عتنننة يسنننل   متنننل    دديننند منننت   ل ء 

   ىيكنل   دت دتدال إ   إه ح   كصي ة    ء مت د سأتن ي  سنلعتن .
 ييكنل   إلفم     مديلل   دا يب   ليم   دنم ةد   حنحن   نأطند  كيأقنة يعنء  آل ء 

 دهننننة حنننيت يلكنننة   صتةنننة  يلكنننة  إلهننن ح   نننديصت  كمنننن قنننند ممةأنننت  إلهننن ح   نننديصت 
 فعيمت   م هب   حل د ندصدت ) مننلةت  ن ةل  عننت كنن فت ( ةن ل  ةنند  نأطن    حنحنن  ي نند 

   مدنعل  يت هكن ك   غفنل ت   يصينننف إ يتمنن   ف ينن ت    كصي ة   مدمةة يت  حدنف ف  ىمن  ة
 عنن  م   منندت  دعمتمننن   مأنن ك  ييننددتمن حقننن     طحقننة   ةن ةننة   صنشننوة ينننديةنل )   حلع  فيننة ( 
 م  عتة  إلقطنعييت   م نصدييت  أحنحن .  صندج عنت متن ل   حل د ندصدية قيننم   هنل ل   نديصت 

 كنة  يكيننة    حل د نندصدية يدنن  دننم  العدننل ال حن حل د نندصدية حننيت   نند ة  إلقطنعيننة   م ننييية  
يننت مدنهنند  )   نندفن ين (  حن دننن ت  ننند محنندي   د نننما   ننديصت كمننن إت إل نندقل ل    ننكنت يننت 
  منندت د ل  يةننل متننم يننت دفةننية  ددفيننف   ننل  حط   عغل ييننة    ق ميننة عأنن    ننل  حط   ديصيننة 

 . (*)  ة  ىمل    م  نهم يت قينم   د  ة   يديةةممن يد  ييمن حدد إ   يهة   ديت عت   د
                                                 

  أمفيد ي ة يلكة  إله ح   ديصت  ل عع كة مت : (*)
 . 969     12-11  ملعع  حر  كله        د  ة ......ميمد  ديد طن ب   -
    994-19  ملعنننع  نننحر  كنننله        دننننليخ......عحننند   يميننند   حطلينننر  عحننند   دفينننف   صننن  ل   -

910. 

 . 944 945       ملعع  حر  كله   .....محندئ...عةمنت   ل  ال  آسل ت   -

 =   .91 96  ملعع  حر  كله       مفت م..........عن م ميمد فكلين   -

 . 961  ملعع  حر  كله      دأ م .........ل يم  د كنلييأيد كيدية   -

 . 11  ملعع  حر  كله    محندئ .......إحل هيم ييمد شأحت   -
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 -ب. بروز الشعور واالنتماء القومي : 

إت صمننن    دعننننل     هنننصنعة  متننن ل   طحقنننة   حلع  فينننة   مدندينننة  أصمننننم  إلقطننننعت 
 ةنندال  ننأطة   كصي نننة  ةحننن   ال ننندقل ل يننت   منندت  يةنننل  عميننع هننن ه   دغيننل    حص نننب 

 دمةنننة   نننك ينننت متننن ل  ىصنشنننيد    ين نننية  د ل   قننن مت .مدفن دنننة ينننت حنننل ف  دصمينننة   شننن
   شدنل     سنهة   دت دمعد   مأ ك   صدشنل طحع هن ل    مأن ك عأن  ي ل ر   صقند  كن  ك 
طحنع شندنل   د  نة ينت عمينع  إلصيننء  كمنن حندي    لمن ف    طصينة دمتنل مدع ند  ينت   دأنم 

سينننة    مصن نننحن    سنهنننة  أدطنننة    صشنننيد   ننن طصت    شسهنننين    حط  ينننة   ىيننند ب   دنلي
   ل مية    يدفنال    ق مية  قد عفف  ه ه   لم ف    عت حن ت ية   ق مية . 

 ددةننننا يهميننننة   شنننند ل   قنننن مت   ننننيطلد  حشننننكة   ةننننا مننننت سنننن ة   هننننل عن  
  د سأينننننة    سنلعينننننة يينننننب متنننننل دينننننن ال حنننننيت د ة إقطنعينننننة كنة  يكينننننة  د ة إقطنعينننننة 

   يكية  غلع ديقير مهن ا ق مية .حل د دصدية ةد يسل  كنة
 ممنننن  ننننعد عأننن  حنننل ف   شننند ل   الصدمننننء   قننن مت حشنننكة يكةنننل ددفينننف   نننددمنة 
  صدشنل   أغة   ق مية يد  يت   كدنحة  ىمنل   ن م حندي يفينال دندليعينل عأن    نددمنة   أغنة 

ينت حدنع     أتعن    ميأية     ك كأ  حن لغم منت   مقن منة   شنديد    دنت متنل  ة   ديصي
 .( *) إلقطنعين 

 -ثالثًا: العامل الثقايف :

                                                                                                                                            

 . 50ه      ملعع  حر  كل   د  ةع لج ح لد    -

 . 95-99  ملعع  حر  كله       قنص ت ..........ليصي  عنت د ي م   -

 . 61   69  ملعع  حر  كله        دط ل .........  فقنصغ يليدمنت   -
(*)

  أمفيد ي ة حل ف   شد ل   الصدمنء   ق مت  ل عع كة مت :  
 . 51  ملعع  حر  كله    إد ل ........ي نمة شت  ت   -
 . 990-921  ملعع  حر  كله     ال ددد د ....... ح ة كيصدم  -

 . 11  ملعع  حر  كله    محندئ.......إحل هيم ييمد شأحت   -

 . 996  ملعع  حر  كله      د  ة.........ميمد  ديد طن ب   -

 . 961  ملعع  حر  كله      دأ م ..........ل يم صد كنلييأد كيدية   -

 .944 945  ملعع  حر  كله        .محندئ.......عةمنت   ل  ال  آسل ت   -

 . 11  ملعع  حر  كله    صش ء .........ح ة كيصدم   -
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 قننند صننندج عنننت يلكنننة يييننننء   دأننن م  إلص ننننصية    طحيدينننة   دنننت  صدشنننل  يحننننت عهنننل 
  صتةنننننة إ ننننن  عنصنننننب  الدهننننننة   محنشنننننل حنننننن دل عم   دلحينننننة  ضيكننننننل    كدنحنننننن   إلغليقينننننة 

 ن  مدلينة ةقنينن  يسنل      ل منصية   ك  ك عت يلكة  ال كدشنين    عغل يية    دت يد  إ
 عنت متن ل يلكنة  إلهن ح   نديصت   دنت  ننعنند  عأن    ديننلل منت  نيطل    كصي نة عأنن  
  فكل    مدلية . يت حنلف  آل ء  ييكننل  كدنحنن  ينت    ين نة   القدهنند    قننص ت  دندد منت 

نصن   ننود    مفكليت    ف  فة    فقتنء دؤ    ةقنية عنديد  مغنيل   مصنهةة  أةقنينة   دنت ك
آص  ك   مت حيت يحلف هؤالء   مفكليت عنت ح د ت غل شي    يندة  هيعة    كنلديصنة دم 
منننف ل ت    كنلديصنننة ليشننيأ   مكنننييأأت  عنننت عنننك ل  نن   عنن ت  نن ك  هنن حف  عنن ت ي  نندت 

دع نننند  يحننننلف م مننننا هنننن ه   ةقنيننننة      آدم  ننننميب  ينننن  ديل  م صد ننننيكي    ي ننننت  غيننننلهم
داةيل   دينل   دق صت عأ    فكل    مدلية  حل ف يكل   يند    مأ ك  يت   عديد  يت مت ل 

دصن  تن  كيفينة    هن ة إ ن    يكنم ينت   د  نة  د ل  ىينل د ينت  سديننل يكننمتم  كيفينة هن   
 السدينل    دت  دةي  يت صملية   دقد  العدمنعت لغنم  سند ال مفكليتنن )  ن ك  ل  ن   

ن    دننت دلدننب عأيتننن ييمننن حدنند متنن ل يكننل    معدمننع   منندصت هنن حف ( يننت طليقننة دصننن  تم  تنن
 قننند دعنننم   مأننن ك    طحقنننة   حلع  فينننة  صدشننننل هننن ه   ةقنينننة ديقيقننننل   مفتننن م  إلل د    دنمنننة .

 . (*)  د  ة   يديةة صش ء مهن يتم  يهد يتم   مدمةأة يت   قةنء عأ    د  ة  إلقطنعية   
                                                 

  أمفيد ي ة د ل   دنمة   ةقنيت  يةله  ل عع كة مت :   (*)
  ل نن ة دكدن ل ه غينل مصشن ل   محندي عندم   دندسة   دفنقينن  ديلينل   دعننل    دن مينةين ل سةل   ين ي    -

 . 605م(    6009أية   يق ر  )  قنهل  : عنمدة عيت شم  ك

    11-91      22     44ملعنننع  نننحر  كننننله       د  ننننة ....... ميمننند  نننديد طن نننب   -
941-944 . 

 . 11  ملعع  حر  كله    صش ء .....ح كة كيصدم   -

 .94 95  ملعع  حر  كله         دنليخ .......عحد   يميد   حطلير  عحد   دفيف   ص  ل   -

 .11  19  ملعع  حر  كله        محندئ ........ت  إحل هيم ييمد شأح -

  )طل حأ  :   ملكف   دن مت   دل  ن   يحينب   كدنب  ىسةنل  دط ل   فكل    ين تمعم عة حنيةيت   -
 .912   910م(       9111

 . 95-99  ملعع  حر  كله        قنص ت ........ليصي  عنت د ي م   -

 =    . 49ملعع  حر  كله      مينةل   .......ميمد   مع  ب   -

  ) إل كصدلية : د ل   مدنلال  يمتن   ىيكنل    ين ية   يديةة  هد هن يت صمم   يكمميمد ط  حد م   -
 . 994-904      25-50      61-99م(      9141

 . 61  ملعع  حر  كله    دط ل ........  فغنصغ يليدمنت   -
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 -رابعًا: العامل القانوني :

 ه     دنمة يت يدةيت همن : إلهنهن دةا د      

 -أ. ظهور نظرية السيادة : 

 قد دصن ة يل ط     يند  ينت كدنحنة )    ين نة ( ينت ةن ب م  ةنع  كدفن  ح هنال 
مننن هنن  قنننوم عأنن  يلع     قننع آصنن  ك  يم  عنن د  ننأطة عأيننن د سننة   د  ننة   يةصنننء عتنندم 

س  تمنن إم صمليننة  أ نيند  يننت   د  ننة ي      د  نة  إلقطنعيننة  نم ددع نند  إلمحل ط ليننة  د  نة 
ت متننل  يكنل     نيند  ةنل و قنند عننء  صملينة    ننيند   دحلينل  دل نيخ   نند    نيند    د  نة    

  مأننن ك حن  نننأطة   دأينننن   مطأقنننة د صمنننن  إلمحل طننن ل ي    حنحنننن   ي ة منننت كدنننب عصتنننن  قننننم 
عمت لينة (   ن م صشنل ينت عننم حن دصميل  تن ه  ) عنت ح د ت ( يت كدنح  )   كدب    ندة  أ

م   ينننل  حنننن د ت يت    ننننيند  هننننت    نننأطة   دأيننننن    مطأقننننة  أمأننننك  ال يينننندهن إال  هلل 9492
   قنننص ت   طحيدننت   حدنند   ننك عدننة هنن حف    ننيند   أمأننك صديعننة الدفنننر   صننن  عننت طليننر 

يصننن   يةنننل    دقننند  العدمننننعت  طيأنننة هننن ه   فدنننل   دسننن     صملينننة مفت مننننل  ين نننينل حيةننننل  يال
م  دس     صملية مفت منل قنص صينل يت   د قن    د  ينة منن حنيت   ند ة 9251مدنهد    دفن ين 

 . (*) ى ل حية    ك مع حد ية صشا    قنص ت   د  ت   دنم يت مفت م   ى ل حت

                                                 
(*)

 ل عع كة مت :  أمفيد ي ة مت ل صملية    يند       
  ل ننن ة دكدنن ل ه غيننل مصشنن ل   سةنن ل   د  ننة  أديكننيم  صمليننة    ننيند    دقأيديننةلقيننة لينننع إ ننمنعية   -

 . 949-949م(      6009)  قنهل  : عنمدة عيت شم  كأية   يق ر  

لال    ) إل ننكصدلية : مصشنننا    مدنننن ىيكنننم   دنمننة يننت قنننص ت  ىمننم قنننص ت    ننن مميمنند طأدنن    غصيمننت   -
 . 219م(    9190

 .922 924  ملعع  حر  كله    يه ة .......ميمد  نمت عحد   يميد   -

 . 991-999  ملعع  حر  كله      دأ م ........ل يم صد كنلييأيد كيدية   -

 . 95  ملعع  حر  كله    مفت م .......عن م ميمد فكلين   -
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 -م : 4411أكتوبر  41-41ب. معاهدة وستفاليا 

 هب   حل د ندصدت ينت عندد منت صدج عت مت ل يلكة  إلهن ح   نديصت   صدشننل   من
م ( حننيت   ننند ة 9251م ن 9291  نند ة  إلقطنعيننة  ى ل حيننة  يت قنمنن  ينننلب   ة ةننيت ) 

 إلقطنعية   كنة  يكية    ند ة  إلقطنعية   حل د دصدية   نم دصدتت يال حد قيع مدنهددت   هأا  
 .   ن م ) م ص دل    صنحل ك (    مدل يديت حن م مدنهد    دفن ين 

 يمن   لكنوف  ى ن ية  أصمنم   د  ت ) ى ل حت(    م يل د  ه ه   مدنهد   يتت:
داكينند  دل ننيخ يكننل    د  ننة   يديةننة هنننيحة    ننيند  حممتليتننن   نند سأت    سنننلعت   .9

قل ل محدي د  فت   ق   كمصمم ي ن ت  أد قنن  ييمنن حنيت   ند ة  ى ل حينة هنغيل      
 ل    حنحن   إلمحل ط ل عأ  ه ه   د ة . كحيل  ممن يد  إ   إصتنء  يط

إعدحنل مفت م    يند  مهطأينل قنص صيننل د  يننل ددمينف حن    د  نة   يديةنة  هنفة دندة   .6
عأ  يهأيدتن   قنص صية   د  ية يت   د قن    د  ية  ممن دعن حدع مت مفكلم   فق  

إ  يند    د  ة    غلحت إ    عدحنل ه ه   مدنهد  هت   دت يل     مفت م   يديب   
إ ننن  صمننننم   ننند ة        نننيند  حصمننننم د  نننة   تل ييشنننيت هنننؤالء   مفكنننليت عنننند  منننن 

 . (the westphalian state system) ي دفن ين 
إقل ل محدي عدم   ددسة يت   شؤ ت   د سأينة  ن  ء كنصن   ين نية ي  ديصينة  حإقل لهنن  .1

 سأينننة ي  صممتنننن   ديصينننة  محننندي   م نننن    ينننحت   ننند ة د صمنننن   صمنننل إ ننن  صممتنننن   د
  حن دن ت  ند   ددني  حيت   د ة  ى ل حية   كنة  يكية    حل د دصدية عأ       ء .

صتن عنء  عقنب  .5 إل نء محندئ  العدل ال   ل مت حن دق ة   د ة   صنشوة  سنهة    
 إصتينل  إلمحل ط لية   علمنصية   مقد ة  من صدج عص  مت مت ل د ة عديد  .

 أ  ه ه   مدنهد  عدد مت   ق  عد   قنص صية   د  ية  يهمتن : قد دلدب ع
ددنند حد يننة مننن عننلال ييمننن حدنند حننن ) دحأ من ننية   مننؤدمل   ( ك صتننن كنصنن  صديعننة  .9

 ى ة  عدمنل د  ت ي ل حت يدقد حيت   مأ ك عأ  هيوة مؤدمل .
ي  تننن ميننة   حدةننن    دحأ من ننية   مؤقدننة  مننن صعننم  .6 متنن ل    ننفنل     د ومننة    

عص  مت   دمنة عأن  دصمنيم   شنؤ ت   قصهنأية  ممنن يد  إ ن  إقنل ل يهنم   ق  عند 
   دحأ من ية مت يهنصن    مدينف   .
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 ةنننع  ى ننن   دننند يت  د نننعية   ق  عننند   قنص صينننة   د  ينننة   صنةنننمة  أد قنننن   .1
   د  ية .

  يدل م قد ية   مدنهد     ددييت   يد د    دس م ييمن حيت   د ة . .5

حنننل ف يهمينننة   مدنهننند   ينننت   د قنننن    د  ينننة حنعدحنلهنننن يد    إيةننننح  ديديننند .4    
مصن نننننحة  ينننننة  ىفمنننننن     مشننننننكة   د  ينننننة  ممنننننن يد  إ ننننن  إحنننننل م   دديننننند منننننت 

 .(*)  مدنهد     د  ية

 صور النشأة الواقعية :

 يقنننل  ق  عنند   قنننص ت   نند  ت   مدنهننل دصشننا   د  ننة   يديةننة حمعننلد  كدمنننة  ىلكنننت 
قنص صية   مك صة  تن مت معم عة مت  ىيل د  إقأيم  هيوة ينكمة   يند   شسهية   مندية    

 قنص صية د  ية .

                                                 
(*)

  أمفيد ي ة مدنهد    دفن ين  ل عع كة مت :       
  ) نل  :   نند ل   د قنن     ين نية   د  يننة دل  نة يننت  ىهن ة    دننليخ    صمليننن أنت عن د    دقنننحت  ع -

 . 52-55م(      9112  عمنهيلية  أصشل    د فيع   إلع ت  

- KRASNER “ S.D”, “ think again of souereingnty “, fonigh policy, 

NO 1,2001, P2. 

  هفية يت :يت صف    “ KAASNER “ S.D يل  
“ The peace of Westphalia produced the modern soverign state.”  

 .15 11  ملعع  حر  كله       مفت م ......عن م ميمد فكلين   -

 . 51-59  ملعع  حر  كله      محندئ  ......إحل هيم ييمد شأحت   -

 . 109 100  ملعع  حر  كله          دأ م .......عأت ميمد شمح    -

 .910-991  ملعع  حر  كله        دنليخ .....عحد   يميد   حطلير  عحد   دفيف   ص  ل   -

 .605   601  ملعع  حر  كله       محدي ........ين ل سةل   ي ي    -

 .94 95       ملعع  حر  كله     قنص ت ......ليصي  عنت د يلم   -
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  (1)    ه ل   ة ب  ت ه   صشا  هت :
: عصد د يل يلكنت عديد   م دك ت د  نة ينت   منةنت  دمتند حن دنن ت  الصورة األولى ن 

أنن  إقأننيم عغل يننت عدينند  قينننم د  ننة عدينند   حن نندقل ل معم عننة عدينند  مننت  ىيننل د ع
غيل ماه ة حن  نكنت  دصشنا هيونة ينكمنة  تنن  نيند  عأنيتم يدلدنب عأيتنن   شسهنية 

   قنص صية   د  ية  ه ه   ه ل  مت   هد حة حمكنت يد ةتن يت    ق    ينةل .
:  قد دصشنا   د  نة عنت طلينر   دفكنك ي   الصفهننة عنت د  نة قنومنة  الصورة الثانية ن 

 يت دد يل  أد  ة   مصفهأة  ىلكنت   مك صة  أد  ة . يد ل     ك حدد
:  دصشننا   د  ننة حن ةننم ي   الصةننمنم  يينندب حننيت د  دننيت قنننومديت  الصووورة الثالثووة ن 

 يد ل ي  حيت عد  د ة  حن دن ت دد يل  أد  ة   ةنمة  ىلكنت   مك صة  أد  ة  .

 -أركان الدولة احلديثة :

 ة   يديةة   ينل  ميمند   شننيدت يحن  لي          يقهد حتن   دصنهل   مك صة  أد  
صدصننت حالكنننت  دأننك   دصنهننل     عننب د  يلهننن   عنن د   د  ننة  ينن   عنن د  أد  ننة إال حد  يلهننن   

    دصق م يلكنت   د  ة   يديةة إ   معم عديت :(2)

 -اجملموعة األوىل : األركان املادية :

  -أواًل: مجموعة من األفراد ) السكان ( : 

 هننم   ننلكت  إلص نننصت  ى ن نننت يننت دكنن يت يم د  ننة يينننب ال يمكننت قينننم يم د  نننة 
 . (3)حد ت  ع د  كنت  تن 

                                                 
  أمفيد ل عع كة مت : (1)

     509  ملعنننننع  نننننحر  كنننننله         مننننندسة ......عي نننن    حطننننل  حطنننننل  غنننننن ت  ميمننننن د سينننننلم -
 506 . 

 . 964-966     ملعع  حر  كله     دأ م .......عأت ميمد شمي    -
    عننفء  ى ة  صمننم   يكننم   دنهننل  دل  ننة مقنلصننة يننت يهنن ة   ننصمم    ين ننيةميمنند   شنننيدت يحنن  لي    (2)

 . 60م(    9111)  قنهل  : عن م   كدب  
 =        فيد ل عع كة مت : أم (3)

م ن   9111  ) ب . م ت : ب . د . ت  محننننندئ   قنننننص ت   نننند  ت   دنننننم   دنهننننلعمننننل ي ننننت عنننند    -
 . 91م(    9111
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 يدنناةل هنن     ننلكت حننة ب مننؤةل   متمننة     يةننل كحيننل عأنن  يم د  ننة   نن  ء يننت 
د سننة   د  ننة مننت ييننب دصميمتننن    ين ننت  صشنننطتن  يعمن تننن   صدكننن    ننك عأنن   صدتنعتننن 

يصنة ينت   معننال    يينديننة   مسدأفنة  ي  سننلج   د  نة منت سن ة ييدن تننن   ين نن  عنمنة مد
 لد د ييدن تن  ير إمكنصيندتن    نوأتن   مد يل   ديتن يت   حيوة   دن مية   مييطنة حتنن يال يت 

  (1)ه ه   مؤةل     ة ب ال دؤةل يت قينم   د  ة مت عدم    ه ه   مؤةل   هت : 
حيل ل يم هغيل ل  ص حة   فيند  يي   دصن ح  منع م ننية :    ء كنت ك عدد السكان .9

   د  ة  مع م  لدهن     دية .
: د سأينننل مننت ييننب  سنند ال دلعننة كةنننيدتم مننت مصطقننة ىسننل    توزيووا السووكان .6

 سنلعيننننل منننت يينننب  صدقنننن تم منننت د  نننة ىسنننل   ننن  ء حنننن تعل    شنننلعية ي  غينننل 
   شلعية .

  دلقننننت    ننننديصت   كنننن  ك   دنننن  فت  ت: مننننت ييننننب   دصنننن ل  ىةصنننن نوووووس السووووكان .1
  نننديمغل يت  ننن  ء ينننت صننن ل   عنننص  ي  ينننت   دمنننل   منننت سننن ة  السننند ال ينننت 
  م ننننننند ين    مديشنننننننية  القدهنننننننندية  ينننننننت مننننننند  مشننننننننلكدتم    ين نننننننية  ينننننننت 
  سهنو    ةقنيية كن دند      دقن يد   ىعل ال  مد    ديهية   دأمت    دقدم 

   دقصت   دكص   عت .
 هيم عحننند   دفينننف شنننيين إ ننن  يصننن  يقهننند ح نننكنت   د  نننة   معمننن ل  ىينننل د  يشنننيل إحنننل 

  مقيمننننيت عأنننن  إقأننننيم   د  ننننة  نننن  ء يكنننننص   مننننت شنننندحتن ) العدمنننننعت ي     ين ننننت( ي  مننننت 
صمن دلحطتم   ىعنصب    يت ال دلحطتم حن د  ة ل حطة    الء ييب ال يصد ح ت إ   عص يدتن     

 . (2) ب  ىي  ة .   حن د  ة يقط ل حطة إقنمة  د طت ي
 يننل  ميمنند  نننمت عحنند   يمينند إت مدمننم عأمنننء   قنننص ت     ين ننة يعمدنن ت عأنن  
د مية   ل حطة   دت دلحط حيت   د  ة  شدحتن حنهنط ح   عص نية    يقهند حن عص نية ن عأن  
 ع    دم م ن دأك   ل حطة    ين نية    قنص صينة   قنومنة حنيت   د  نة  حنيت معم عنة  ىشنسن  

مكن صيت  دصهنلهن    نكنصت .   م ندصد  ن ينت ي ن نتن ن إ ن    قنع  اللدحننط  العدمننعت حنيت   

                                                                                                                                            

 . 961  ملعع  حر  كله    محندئ ........إحل هيم ييمد شأحت   -
 . 91-25  ملعع  حر  كله        دأ م ...... أمفيد ل عع : ل يم صد كنلييأيد كيدية   (1)
 .91 91  ملعع  حر  كله        محندئ .........إحل هيم عحد   دفيف شيين   (2)
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طلييتن   قنوم عأ  مفيج مت   مشنعل   دنطفية     مهن ا   مندية    العدحننل     دنليسينة  
   مصدك نة ن ينت معننة   قننص ت ن ينت هن ل    دف منن  مديصنة عأن  عنندر كنة منت   طنلييت   

  ة ييدد قنص ت   عص ية  ىشسن     يت مت يقتنم   دمدنع حعص نيدتن    ن يت    يت كة د(1)
 . (*)   ح  ك يصدج عصتن هفة   م  طصة(2)دلحطتم حتن ل حطة    الء   الصدمنء

 حن دن ت  حصنء عأ  ل حطة   عص ية يدم دق يم    كنت   مقيميت عأ  إقأيم   د  ة إ   
 -طنوفديت :

 : طائفة الشعب ) المواطنين (

 هت   طنوفة   دت ددمدع حعص ية   د  ة   يشنل إحل هيم عحد   دفيف شنيين إ ن   عن د 
منند  الت  تننن يينندهمن   منند  ة  العدمنننعت  يقهنند حنن    معمنن ل  ىيننل د   مقيمننيت عأنن  يلع 

  (3)  د  ننة    مدمددننيت حعص ننيدتن   هننؤالء  ىيننل د يطأننر عأننيتم منن  طصت   د  ننة ي  لعنينهننن   
 ىسل يتن     ين نت  يقهند حن    معمن ل  ىينل د   مدمددنيت حنن يق ر    ين نية  إمن   مد  ة

   يشنندلط يننت شنندب   د  ننة ةننل ل  دنن يل عنننمأيت متمننيت همننن : (4) ييننر  تننم محنشننلدتن   
 ال ننندقل ل حهنننفة م ننندمل  عأننن  إقأيمتنننن   عغل ينننت   ميننندد     دمنننة عأننن  داكيننند   لغحنننة ينننت 

 . (5)  ينكمة     يد    دي  مدنل    سة ل   أطة هيودتن

                                                 
 . 12  ملعع  حر  كله    يه ة .......ميمد  نمت عحد   يميد   (1)
  )  قننهل  : 5  ط  قنص ت   د  ت   دنمينمد  أطنت  عنوشة ل دب  ه ح   ديت عنمل   -  أمفيد ل عع : (2)

 . 149-151م(      9119لحية  د ل   صتةة   د
 . 959عحد   قندل   قندلم    قنص ت .........  ملعع  حر  كله     -

(*)
قلل   عصة   ديةيل ى ة مؤدمل  أدقصييت   مصدقد دي  لعنية عهحة  ىمم  يت   صقن  ييمن يس  يمن ل     

 ية ملدحطة ح نيند  كنة د  نة (    عص ية يعب يت يك ت محصينل عأ  ي ن    محدي   قنوة : ) إت م نوة   عص
م عأن  منن يأنت   9110كمن صه    مند   ى    مت  دفنقية   عص ية   دنت  يعند  ينت منؤدمل الهننم  نصة 

دسنند  كننة د  ننة حننات دينندد يننت ق  صيصتننن  ىشننسن    نن م ي نندمدد ت حعص ننيدتن .  دددننلال   نند ة  ىسننل  
د  ية     دنلال   ند  ت     محنندئ   قنص صينة   مددنلال حدأك   ق  صيت يت يد د عدم ددنلةتن مع  الدفنقين    
 حتن مت   د  ة عأ   ع    دم م يت م نوة   عص ية   .

 . 99  ملعع  حر  كله    محندئ ......إحل هيم عحد   دفيف شيين   (3)
 . 99  ملعع    نحر  .........     (4)
 .999   991ملعع  حر  كله        دأ م ......عأت ميمد شمح    -  أمفيد ل عع كة مت : (5)

 . 91  ملعع  حر  كله    محندئ .......عمل ي ت عد    -
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    يات   شدب يسدأنال عنت    ىمنة     دنت يدليتنن   نحدع حاصتنن   عمنع منت   صنن  
دلحطتم ييمن حيصتم ل  حط مشندلكة منت  يند    عنص     نديت    أغنة    دنند      نم ددتينا  تنم 

  (1)حدد يلهة إقنمة د  ة عت طلير  ال دقل ل عأ  إقأيم   يد    سة ل   نأطة مشندلكة   
. 

 طائفة األجانب :

 ه ه   طنوفنة ال ددمدنع حعص نية   د  نة  دشنمة  ىينل د   ن يت ييمأن ت عص نين   ند ة 
  (2)يسننل    ىيننل د عننديم    عص ننية   ىيننل د    عونن ت غيننل   مننلدحطيت حعص ننية د  ننة مينندد 

يم   د  نة  حن دن ت دلدحط ه ه   طنوفة حن د  ة حل حطة  إلقنمة    د طت صمنل ل   ع دهنن عأن  إقأن
 . (3)    يات   قنص ت   د  ت ييدد  تن ييكنمنل سنهة

 يل  ييأيب عي  ب   إت كة د  ة يل  يت يت دحنشل إت شننء   سدهنهنتن عأن  
 .( 4)شس  عديم   عص ية يت إقأيم ال يسةع   يند  ييد   

  -ثانيًا: اإلقليم الجغرافي : 

 ىلةية    إلقأيم يسةنع   نيند   يقهد ح  دأك   لقدة   عغل يية   ميد د  مت   كل 
  د  ة  ال يمكت ده ل صش ء د  ة د ت  ع ده  حن دن ت يإت   ل حطنة   دنت  دنلحط حنيت   د  نة 
قأيمتننن ل حطننة يديةننة   صشننا  دنليسينننل يقنند سأنن    ددليفننن   إلغليقيننة    ل منصيننة  أد  ننة مننت     

 .( 5) كل  إلقأيم كلكت ي ن ت مت يلكنصتن

                                                 
 . 112  ملعع  حر  كله      قنص ت ......ينمد  أطنت  عنوشة ل دب  ه ح   ديت عنمل   (1)
 . 11    عفء   ةنصت  ملعع  حر  كله      قنص ت   د  ت   دنمإحل هيم ميمد   دصنصت   (2)
د ين ة ييكننم   قننص ت   ند  ت   سنهنة حنىعنصنب منت يينب مدننمأدتم   ةندتم  يقن قتم    عحنندتم   أمفي (3)

 ل عع كة مت :
-911(      6000  )طننل حأ : مصشنن ل     عنمدننة   مفد ينننة    قنننص ت   نند  ت   دننننمعأننت ةنن م   -

606. 

 . 916-910  ملعع  حر  كله      محندئ ......إحل هيم ييمد شأحت   -
 . 94  ملعع  حر  كله    قنص ت ..........عي  ب  ييأيب  (4)
  ملعننع  ننحر  كننله      قنننص ت .... أمفينند ل عننع : ينمنند  ننأطنت  عنوشننة ل دننب  هنن ح   ننديت عنننمل   (5)

191-111 . 
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ال  ع ب  ال دقل ل حهفة م دمل   ةنحدة عأن   إلقأنيم  كن ت   نك   يل  عةمنت   ل  
  ي ننتم يننت دصميننة   شنند ل   قنن مت ييننب يت  إلقنمننة   د ومننة ينن ر إقأننيم مدننيت ددمننة عأنن  
إل نء  دشييد مي ة ق مية  طصية . ينإلقأيم ه   طت   ي  معلد إقأيم عغل يت .  ه   يةيل 

مة ىلع  ىحننء   ىعند د   دنت   لدحطن  يكل  ينب   ن طت  ني  كنالع عغل يينة   كنت ك ن
 . (1)حةميل  ىمة  كينصتن  مهيلهن   

  (2)حالحع هفن  مديصة هت :    يديةة مدنف  إلقأيم   عغل يت  أد  ة ي
: يينننب ال يهمينننة  هنننغل يعنننم   م ننننية ي  كحلهنننن عأننن  قيننننم   د  نننة منننت  المسووواحة .9

 عدم .

 إلقأننيم حهنن ل  د ومننة  م نندمل  ال : يم الحنند مننت يت يقننيم شنندب   د  ننة ينن ر  الثبووا  .6
 حه ل  مؤقدة .

: حمدصنن  يت يكنن ت  إلقأننيم مينندد يننت صطنننر ينند د مديصننة طحيديننة منديننة ي   التحديوود .1
  هطصنعية قنص صية   ي  حن ةل ل  إت يك ت مدهة  ىعف ء .

: يم ةل ل  يت يسةع  إلقأيم حن كنمة   نيند  هيونة ينكمنة   يند   الوحدة السياسية .5
 ننم دكننت د عنند  دفنقيننن  ي  مدنهنند   د  يننة ةصنويننة ي  عمنعيننة دننص  عأنن   حن د  ننة مننن
 غيل   ك.

يشيل إحل هيم ميمد   دصنصت إ   يص    مت سهننو   إلقأنيم  ينت   د  نة   يديةنة    
  ةحن     ديديد .  مدص  ه   يت   عمنعة   ق مية دقيم حهفة د ومة عأ  إقأيم ةنح   ميدد 

 . (3) ح ة ح  
  قنننندل   قننندلم يهميننة ددينننيت   ينند د  فقأننيم   عغل ينننت حن ص ننحة   نننيند   يحننلف عحنند 

  د  ة    أيد د يهمية  ين ية  قنص صية كحل  ىت   د  ة دحنشل  نينددتن ينت د سأتنن  عصندهن 
دصدتننت  ننيند  د  ننة  دحنندي  ننيند  د  ننة يسننل  .. حريمنندر يت غينننب ل ننم   ينند د ي   ةننع ينند د 

                                                 
 . 920  941  ملعع  حر  كله       محندئ .....عةمنت   ل  ال  آسل ت   (1)
 41م(     9126  )دمشر : مطحدنة عنمدنة دمشنر  د  ية   دنمة  يقن ر    أمفيد ل عنع : يؤ د شحنط   (2)

. 
 . 11    عفء   ةنصت  ملعع  حر  كله      قنص ت   د  ت   دنمإحل هيم ميمد   دصنصت   (3)
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   يدليتنننن عأنننت (1)د ت  عننن د   د  نننة منننت   صنيينننة   قنص صينننة   حكيفينننة غينننل دقيقنننة ال ييننن ة 
 . (2)ة م حاصتن   سط ط دفهة حيت يةنء   إقأيمية دحنشل ييتن  يند   مسدأفة   

  (3) :  يشمة  إلقأيم   عغل يت عأ  ة ةة عصنهل  هت
م :  يقهننند حننن  م ننننية   ينح نننة  ننن  ء كنصننن  فل عينننة ي اإلقلووويم الجغرافوووي البووور           

هننيل  ية   مننن عأيتننن مننت عحنننة  غنحننن   مننن ييتننن مننت  ننت ة  هةنننب   كنن  ك مننن ي عنند 
 ديدتن مت مدندت  ةل    .

:  يدكنن ت مننت  ىصتنننل    حييننل      مةنننير    قصنن     اإلقلوويم الجغرافووي المووائي      
  منويننة    سأعنننت    حينننل    مييطننن    دننت دطننة عأننيتم   د  ننة  حن دننن ت دشننلال عأننيتم ي  

 عأ  عفء مصتم  ييدد   ك ق  عد قنص صية د  ية .

:  يقهننند حننن  طحقنننن    تننن  ء   عننن م    فةننننء   كننن صت  اإلقلووويم الجغرافوووي الجوووو       
  سنلعت   دت ددأ   إلقأيمنت    نحقنت مع  ع د  سد ال يت دقديل إ   يم  لدفنل دمدد 

نعنند  قنص صيننة مينندد   ننيند    د  ننة   هنن    السنند ال صننندج عننت عنننمأيت :  ى ة غينننب ق
  ت     لدفنل  يمن   ةنصت : مد  إمكنصين  كة د  ة يت مل قحة ه    إلقأيم .

 قنند متنننل    كةينننل مننت   صملينننن  ينننت   فقنن    ننند  ت   قنننديم    يننديب يننن ة دكيينننال 
  طحيدة   قنص صية  د قة   د  ة حنإلقأيم مصتن : صملينة  إلقأنيم حنعدحننله عصهنل منت   دصنهنل 

صمليننة  إلقأننيم حنعدحنننله مينن ل   ننأطة   د  ننة  صمليننة  إلقأننيم حنعدحنننله ينند ل  أ ننأطة     مك صننة 
صمليننة  السدهنهننن  .   ننم دسأنن  إم مننت هنن ه   صمليننن  مننت عينن ب ممننن يد  إ نن  د عينن  

 . (4) صدقند    كة مصتن

                                                 
 . 951  ملعع  حر  كله      قنص ت ......عحد   قندل   قندلم   (1)
 . 699  ملعع  حر  كله      قنص ت ........عأت ة م   (2)
  أمفيد ل عع كة مت : (3)

  ) إل كصدلية :   مكدب   عنمدت   ينديب  5  ط  صمم    ين ية    يلين    دنمةيح    يفيد عأ    مدي    -
 .99 92م(       9115

 . 61-65  ملعع  حر  كله      صمم .........ميمد كنمة  يأ    -

 . 991-999  ملعع  حر  كله      دأ م ........عأت ميمد شمح    -
 . 955-915    ملعع  حر  كله    محندئ ...... أمفيد ل عع : إحل هيم ييمد شأحت   (4)
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 ننن   يشنننيل ميمننند   شننننيدت يحننن  ل   إ ننن  يت   فقننن    ننند  ت   ينننديب ينننل    يت ينننر 
   يصنن  مننت طحيدننة  droit reel institutionnelإقأيمتننن   يننر عيصننت دا ي ننت     د  ننة عأنن  

   يت مننن يدصين    ننك يصن  يننر ال دقيمن   ننأطة يسنل    يصنن  ال  de nature specialiسنهنة 
صمنن يمكنت   قن ة حاصن  ينر   د  نة ينت ممنل نة  نينددتن د سنة  يددحل ينر مأكينة ي   نيند      

 .  (1)   حيلم    ع م   صطنر إقأيمتن حكة عصنهل   حلم 

  -ثالثًا: الهيئة الحاكمة ) الحكومة ( : 

ددنند   ننلكت   ةن ننب مننت  ىلكنننت   منديننة  أد  ننة .  عننند ل مننن يينندب سأننط عصنند مدمننم 
د ل ت   دأ م    ين ية    قنص ت   د  ت    د د لم حنيت صشنا  هن     نلكت  صشنا    د  نة  ييندم 

ينت   د  نة )  صشنا    مقد نة    دقند  العدمننعت    دطن ل دل  ة صملين  صشا    تيوة   ينكمة 
.  ددصننت   تيوننة   ينكمننة يننت يح ننط  (*)  دنننليست    قنن  ( عأنن  ي ننن  صمليننن   صشننا    د  ننة

مدنصيتننن كمننن يل هنننن ل حننل  .م. منننكيفل     تيونننة   ملكفيننة   دننت  دفنننلع صمنمنننل يمصينننل عأننن  
   يدليتن يح    يفيد عأ    مدين  حاصتنن (2) عمنعة من  هغيل  كنص  ه ه   عمنعة يم كحيل   

    تيوة   دت ددحنل عنت  نيند    د  نة   دنديل شنو صتن   يسةنع   نأطنصتن  ىينل د   ىمن  ة   
   يؤكنند عحنند   قننندل   قننندلم عأنن  يهميدتننن  قينننم   د  ننننة    عنن د   يك مننة ةننل لم  قينننم (3)

نعنننة إ ننن  هيونننة  دمةيأتنننن منننت عتنننة    د  نننة .  حنعدحنلهنننن شنننس  قننننص صت ينننإت   د  نننة ينننت ي
  إليهنح عت إل ددتن مت عتة يسنل  .  منت مصمن ل   قننص ت   ند  ت  ينات مفتن م   يك منة 
   ع يفيد معم ل    أطن    دنمة.  مت صنيية يسل   يات  ع د   يك مة ملدحط حن مصم ل 

ت عأنن    نن ميفت  أد  ننة   نن م يفننلع عأيتننن   عننب إشننحنل عميننع ينعيننن     ننكنت   مقيمنني
 .  (4)إقأيمتن    سنةديت   أطنصتن   

                                                 
 . 50  ملعع  حر  كله    صمم .......ميمد   شنيدت يح لي    (1)
(*)

       965 961  ملعع  نحر  كنله        دأ م ............. أمفيد ل عع : عأت ميمد شمح      
  941-991 . 

  )حينننننل   : د ل   دأنننننم  أم ينننننيت  6  دلعمنننننة : ي نننننت هننننندب  طدكننننن يت   د  نننننة. مننننننكيفل  ل حنننننل  .م (2)
 . 59م(   9115

 . 99  ملعع  حر  كله      صمم .........يح    يفيد عأ    مدي    (3)
 . 946  ملعع  حر  كله      قنص ت .......عحد   قندل   قندلم   (4)
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 يميننف عةمنننت   ننل  ال حننيت   يك مننة ك ننأطة    يك مننة كحصيننة    يك مننة كممنل ننة  
ين يك مة ك أطة هت      أطة   دت دمنل     يند  يت   د  ة  يفم   صمنم  دصميم  ىم ل 

  يكننم يننت   د  ننة   دننت   يمننن   يك مننة كحصيننة يتننت   يعتننف   مؤ  ننن  (1)د سأينننل  سنلعينننل   
دقننن م ح ةنننع   ق  عننند   قنص صينننة  دصفيننن هن  دفهنننة ينننت صف عنننن   ىينننل د مشننندمأة عأننن  يعمننننة 

     يك مننننة كممنل نننة هننننت   طليقنننة  دسننننن    قنننل ل   دسننننة (2)  دشنننليع    دصفينننن     قةننننء   
 .  (3) ىعتف     مؤ  ن    يك مية  كيفية   د قة حيت   دشليع    دصفي     قةنء   

يدصن ة إ منعية   غف ة  هط ح )   يك مة ن    أطة (  يل  إصن    يعنب يسن  هن   
 الهنط ح حمدصننه   شنننمة  أ نأطة    ين ننية   إلد لينة  ييةننل    ننأطة   دشنليدية    قةنننوية 
 يد    دصفي ية .  كت ص دطيع   ديدب عت   د  نة يعنب عأن    يك منة    دنت يندد  عأن  

نعأية    ف لية حن مقنحة ال يفلع   قنص ت   د  ت منت صنيينة   محندي يينة ه     صي     دمدع حن ف
   عننت   فنعأيننة    ف ليننة  عننت   شننلعية كميفدنننت  يك مننة   د  ننة (4)شننلعية عأنن    يك مننة   

: ال د عد   د  نة إال إ   منل ن    يك منة  الفاعلية والفورية -9يةيال إ منعية   غف ة   
 ع     كنت   يطل  عأيتم . أطة يدأية  د ومة عأ   ىل 

: إ   كنصنن    فنعأيننة    شننلعية دميننف   د  ننة  ين قنننص ت   نند  ت    ةنندت يعتننة  الشوورعية -6
محننننندي   شنننننلعية  يدنننننلك   نننننكنت كنننننة د  نننننة يلينننننة يسديننننننل   صمننننننم    ين نننننت   القدهنننننندم 

 .  (5)  العدمنعت   
دمم ن يت  م يكت  حن دن ت ين يك مة ك أطة ددمنةة  ددشنح  مت ييب   مفت م حيت م

كة ن د ة   دن م  يمن   يك مة كحصية    يك منة كممنل نة يكن    مفت مننت يسدأفننت منت د  نة 
ىسنننل     نننك دحدننننل السننند ال طحيدنننة  ىصممنننة    ين نننية   القدهنننندية   العدمنعينننة  دحدننننل 

 . (6)السد ال   د نديل يت مسدأال د ة   دن م   مدنهل

                                                 
 . 929  ملعع  حر  كله    ..محندئ .......عةمنت   ل  ال  آسل ت   (1)
 . 929  ملعع    نحر  .............      (2)
 .  929  ملعع    نحر  .............      (3)
  )حيننننل   :   مؤ  ننننة   عنمديننننة  أدل  ننننن     صشننننل    د فيننننع    قنننننص ت   نننند  ت   دنننننمإ ننننمنعية   غننننف ة   (4)

 . 10م(    9111
 . 10     ملعع    نحر  .............  (5)
 . 929 أمفيد ل عع : عةمنت   ل  ال  آسل ت  محندئ ......  ملعع  حر  كله     (6)
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  فهنننة حنننيت    نننأطة    تيونننة   ينكمنننة  يأنننم ددننند   متنننل  ينننت   د  نننة   يديةنننة يكنننل 
مدع د  حن تيوة   دت دمنل تن حة  لدكنف  إ ن  مفتن م   د  نة   دنت يهنحي    من كنة    ييند  

 (1) تن   صدقأ  مت   تيوة   ينكمة   دت   م ددد دمأك مصتن       ممنل نة  مف   نة ممنهلهنن
. 

 -اجملموعة الثانية : األركان القانونية :

 -: السيادة :  أوالً 

إت  ىلكنت   مندية   دت  حر دقديمتن ةل لية  قينم يم د  ة غيل يصتن  ي   كنيية 
. الشنننندل ك    ينننند     د سأيننننة )   اليننننن     مينيمننننن ( يننننت   د  ننننة  يقننننن يم   يكننننم   نننن  دت 
   مصممنننن    د  ينننة   يك مينننة  غينننل   يك مينننة    شنننلكن  عحنننل    طصينننة  يلكنننن    دينننلل 

مننع   د  ننة يننت هنن ه  ىلكنننت  ي ت  كمننن يننل    فقنن    دقأينندم الحنند مننت  عنن د مدينننل     طصيننة
قنص صت يميف   د  ة عت غيلهن مت   مؤ  ن   إلص نصية  حييب ددميف ح    د  ة د ت  ن  هن 
يت   قنص ت   د  ت    قنص صت   د د لم  يت   د قن    د  ية    صمنم   دن مت   ه     مدينل 

 . (2)   يند   قنص صت ه  

                                                 
  أمفيد ل عع كة مت : (1)

 . 61  ملعع  حر  كله      د  ة  ..........ع لج ح لد    -

  ) إل ننننكصدلية :   نننند ل   عنمديننننة  مقدمننننة إ نننن    دأنننن م    ين ننننيةميمنننند طنننن  حنننند م   يأنننن  يمننننيت مل ننننت   -
 .14 15      م( 9111

  أمفيد ي ة    يند  كمدينل  أد  ة   يديةة  ل عع كة مت : (2)
 . 611  ملعع  حر  كله      قنص ت .......عأت ة م   -

 . 902  ملعع  حر  كله      قنص ت .....ينفم ي ت عمدة   -

 . 944  ملعع  حر  كله      قنص ت ......عحد   قندل   قندلم   -

 =   . 214  ملعع  حر  كله    كنم ...... ىيميمد طأد    غصيمت   -

 . 14  ملعع  حر  كله       عيف .......ميمد ينيم غنصم   -

 . 94  ملعع  حر  كله      مدسة ......ميمد عفيف شكلم   -

 . 12-15  ملعع  حر  كله        صمم ....ميمد كنمة  يأ    -

 . 11ت  ملعع  حر  كله        عفء   ةنص  قنص ت   د  ت   دنمإحل هيم ميمد   دصنصت   -

حل هيم يح سف م   -  .20 41  ملعع  حر  كله         عيف .....ميأ د   مت حت     

 . 11  ملعع  حر  كله    يمتن  .....ميمد ط  حد م   -
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 د عننند عننند  مدننننييل يسنننل   ةننند   دميينننف   د  نننة عنننت حقينننة   مؤ  نننن   إلص ننننصية 
 ىسل   مصتن مدينل من دمأك  مت ق     قتنل   ىيحننل ينت م  عتنة ييل دهنن   كن  ك   مديننل 
  م نننندصد عأنننن   صفل دهننننن حيننننر  ةننننع د نننند ل يننننصمم شننننو ت   د  ننننة  يعمن تننننن  يينننندد كنيننننة 

 نن  ء ل حنننىيل د ي    تيوننن    نن يت ديدنن يتم   د  ننة حنند سأتن   هصنننك  السدهنهننن    مددأقننة 
  مدينننننل   مننننفد ج   نننن م يدةننننمت يمننننليت همننننن دمدننننع   د  ننننة حدم ميننننة  السدهننننن  د سأتننننن 
 حن سةننن ل   محنشنننل  أقننننص ت   ننند  ت  منننن يمصيننن  منننت يقننن ر مكد نننحة  تنننن  منننن يةننند  منننت 

 صت   ممينف  أد  نة يال  هن     نيند  ييةنة   عحن  مدلدحة عأيتن  إال يصن  يحقن    مديننل   قننص
 . (1)  مدنييل   دت دميف   د  ة عت غيلهن مت   مؤ  ن   ىسل 

 دشننيل لقيننة لينننع إ ننمنعية إ نن  يت    ننيند  دةحنن   أد  ننة   عصنند دنن  يل مق مندتننن 
قأننيم   هيوننة مصممننة ينكمننة .  يكنن ت  أد  ننة ن صديعننة هنن ه    منديننة  مننت معم عننة ييننل د     

 . (2)ن   ير يت محنشل  كنية  السدهنهن    مدهأة ح ع دهن كد  ة       يند 
 حن دننن ت دننل  لقيننة لينننع إ ننمنعية يت   د  ننة  دمنننل     ننينددتن ح   ننطة يك مننة 
دننديل شننو ت   د  ننة   ددنن    ح ننط صف  هننن عأنن  إقأننيم   د  ننة يننت   نند سة   دددنمننة مننع حنننقت 

 طحقنل  مهن يتن   مشنل عة    أد قنن    دنت  د ة   معدمع   د  ت يت   سنلج حن م   د  ة 
دصشا حيصتنن  حنيت   ند ة  ىسنل     مصممنن    د  ينة   إلقأيمينة  ن  ء كنصن  ع قنن   ين نية 
ي   قدهنننندية .  يكننن ت  كنننة د  نننة   يلينننة   دنمنننة ينننت  سديننننل صمنمتنننن    ين نننت   صمنمتنننن 

د ت   سةنننن ل ىم د عينننن    القدهنننندم    دحنننننل  ىينننندي   عين    دننننت دنننؤمت حتننننن  ددحصنهننننن 
سنننلعت   هننت يننت  ننحية ديقيننر   ننك ددسنن  مننت    ين ننن   مننت  ىعمنننة مننن دننل ه مصن ننحنل 

 .  (3) دقدمتن  ديقير لينهية شدحتن  لعنينهن   

                                                 
 . 902  ملعع  حر  كله      قنص ت ........ أمفيد ل عع كة مت : ينفم ي ت عمدة   (1)

 .12 14  ملعع  حر  كله       ..  صمم .......ميمد كنمة  يأ    -

    عننفء   ةنننصت  ............  ملعننع  ننحر  كننله            قنننص ت   نند  ت   دنننمإحننل هيم ميمنند   دصنننصت   -
12-11 . 

 . 949  ملعع  حر  كله    سة ل ......لقية لينع إ منعية   (2)
 . 922  ملعع    نحر  ...........     (3)
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 يمكنننت ددلينننال   د  نننة        نننيند  حاصتنننن د  نننة غينننل سنةننندة  د  نننة يسنننل    نننديتن 
  مكننصت ينت إقأيمتنن   عغل ينت   حنلم  كنمة    أطة   مطأقة يت صطنر ي  يد د  سدهنهنتن

 . (1)   منوت    ع م مع عدم إس  تن حن يد د ي    ق  عد   دت   ةددتن   ق  صيت   مطحقة

 -ثانيًا : الشخصية القانونية الدولية : 

يقهنند عن ننم ميمنند فكليننن حن شسهننية   قنص صيننة   د  يننة   هنن يية كينننت ي   ينند  
 يد ء     عحن   يقنل  ق  عد   صمنم   قنص صت   د  ت  ين د  نة  ين ية مديصة الكد نب   يق ر 

ددننند منننت يشنننسن    قننننص ت   ننند  ت   لوي نننية   ينننت    قننن    دننن  ددننند منننت يشنننسن    قننننص ت 
ت كنننت ملكفهننن يننت   صمنننميت مسدأننال      يدنند دمدننع   د  ننة حن شسهننية (2)…     نند سأت     

 دنن ت ين د  نة شنس  قننص صت د  نت  إال يصن   ني    قنص صية   د  ية يةل ل مت آةننل    نيند    حن
كة شس  د  ت يدد مدمددنل حن  يند  . يحدع   مصممن    د  ية ددمدع حن شسهية   د  ينة 

 . (3)مع عدم  كد نحتن    يند 
 مت صنيية يسل  يل  ميمد ينيم غنصم يت   د  ة ددميف حاصتن   دمدأك يهأية 

ل   ق  عد   قنص ت   د  ت كإحل م   مدنهد    دحندة   دس ة يت   د قن    دت دسةع  محنش
  دمةية   دحأ من ت .  ه ه  ىهأية ال دد  يل  أعمنعن   إلقأيمية  ىسل  غيل   د  ة 
كن م ددمل    يشسن    قنص ت   د سأت  يت ه ددحع ي الل د  ة مت   د ة  ال ددسة يت 

 .  (4)ع قة محنشل  مع   قنص ت   د  ت   دنم   

                                                 
   ة        يند  حاصتن :يدلال ينت كأيفصف   د (1)

“A Sovereign state is state subject to no other state, and having full and 

exclusive authorithy within its Jurisdiction, without prejudice to the limits set 

by applicable law”. 

Re cueil Des ional law, E.N.Van Kleffens, Sovereighty in Internat أمفيند ل عنع :  -

, I, tome 82, 1953, P:84.                          cours Academie De Droit International 
 . 15  ملعع  حر  كله    ……..مفت م عن م ميمد فكلين   (2)
 . 509  ملعع  حر  كله    …….  قنص ت  أمفيد ل عع : ميمد  ديد   دقنر   (3)
 . 11  ملعع  حر  كله    …….   عيف صم  ميمد ينيم غن (4)
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ي دأفم د  يلهن  أدمدع   د  نة حن شسهية   قنص صية  (*) عد ة ب شل ط ي  مق من  د
  (1)   د  ية  ه ه   شل ط   ة ب هت :

: يم   قهد    م مت يعأ  دا      د  ة    مدع د يت ديقير  دند   الغاية .9
  لينهية  كنصتن .

  مؤ  ة  أد  ة   : يقهد حتن     يأة   دت يدم عت طليقتن ديقير   غنية اإلرادة .6
 يشدلط ييتن يت دك ت ددحيل  دع يد  فد ل      دية  أد  ة  دحلف يهمية ه     شلط 
عصد دل  ة يص  ل   د ة مت ييب    ةع    ين ت  دمييف حيت   د ة   م دقأة 
)  كنمأة(    يند   غيلهن مت   د ة   صنقهة    يند   كمن دحلف يهمية ه     شلط 

يت هية ي  حط ت دهلين    د  ة  يمت   ةل ل   كت ددد ه ه ييةنل عصد   صمل 
  دهلين  هييية يت دهدل حدد  إليهنح عت إل د    د  ة مت عنصب ييد 
 يعتفدتن   مددمد  ي  ممةأيتن   مددمديت ي  مت دل  دف ية  حن ددحيل عت إل ددتن .

يقتنء  : ييب يدم ك عدد مت االشتراك في خلق قواعد القانون الدولي العام .1
  قنص ت   د  ت حت     شلط القدهنل   شسهية   قنص صية عأ    د ة يقط د ت 
  ىيل د  حيعة  صدد م د لهم يت سأر ق  عد   قنص ت   د  ت   دنم   دليية   الدفنقية.

 يدلدب عأ    شسهية   قنص صية  أد  ة عدد مت   صدنوج   متمة   ك صتن   دف يل 
قد يطلي عأيتن مت دغيل      ء يت يك مدتن ي  يت طحيدة صمنم  إل دمل لية   د  ة لغم من

  (2)   يكم    نود ييتن   ه ه   صدنوج هت :
  دمل لية صفن  من قنم    د  ة حن د قيع    دهدير عأي  مت مدنهد     دفنقين   .9

 د  ية.
 صفن   ال دف من    من ية   د  ية     قدة عأ    د  ة . ة ع ب   دمل لي .6

                                                 
(*)

 أمفينند ينن ة م قننال   فقنن    قنننص صت   نند  ت مننت م ننا ة   شسهننية   قنص صيننة  غيننل   نند ة  مننت  السنند ال حننيت   
  قنننص ت   نند  ت يشننسن    قنننص ت   نند  ت   دنننم مننت ييننب   شسهننية   قنص صيننة  ل عننع : عحنند   دفيننف  ننلينت  

 . 655-659م(      9191ة   دلحية    )  قنهل  : د ل   صتة  دنم
 .659 650       ………  مفيد ل عع :   ملعع    نحر   (1)
  أمفيد ل عع كة مت : (2)

 .11 11  ملعع  حر  كله       ……  صمم ميمد كنمة  يأ    -

 . 91  ملعع  حر  كله    ……  صمم يح   يفيد عأت   مدي    -
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  ق  صيت   هندل     دت ال دأغ   ال دددة يال  يقنل  أ ةع   د د لم   قنوم ه يية  .1
 يت كة د  ة .

   دمل لية حقنء   يق ر   دت ددمدع حتن   د  ة . .5

 يقد ت   د  ة حهفة د ومة ىم لكت مت يلكنصتن   مندية    قنص صية عأ       ء 
   يند   ممن قد يدصت ي  يؤدم إ   يدصت يقد صتن  شسهيدتن   قنص صية   د  ية   صندعة عت 

يصنء   ةمي ة   د  ة  يمن إ   عنء ه     فقد ت حهفة مؤقدة ح حب يدب ي  ملال مديت 
   ء يكنت د  ت ي  عن مت د سأت يم سنلعت يات ه     فقد ت   مؤق  ىم لكت مت 

 .( 1) ىلكنت    نحقة ال يدصت  ال يؤدم  فصنء   ةمي ة   د  ة
 
 
 

                                                 
 - أمفيد ل عع كة مت : (1)

 11م (       9146  )   قننننهل  : مكدحنننة   صتةنننة   مهنننلية  نص ت   ننند  ت   دننننم  قنننميمننن د يننننيم   -
 15 . 

  )  قننهل  : مكدحنة  ىصعأن  6  ط  م عف يت   قنص ت   ند  ت   دننمسن د عحد   يميد يل ج  ي يت دل ي    -
 . 62م(    9129  مهلية  



 84 

 املطلــب الثالــث

 أنــــواع الـــدول احلديثــــة

 
نتج عن عدم سيادة نوع للدولة الحديثة، أن وضعت تقسيمات متعددة حسب معايير 
مختلفة لمعرفة أنواع الدول الحديثة، ويعد معيار قوة الدولة المعيار األهم بالنسبة لهذه 

ة الدولة من مقاومة العولمة الدراسة إذ أن قوة الدولة تحدد إلى أي مدى تتمكن سياد
 وفواعلها في البيئة الدولية، ومن المعايير المتناولة في الوقت الحالي ما يلي :  

 -معيار التكوين السياسي الدستوري ) التكامل / االندماج السياسي ( :

 -وتنقسم الدول الحديثة وفق هذا المعيار إلى قسمين هما :
: هيي اليدول التيي تنفيرد فيهيا هيئية حاكمية  / (الدول البسيطة    الووديد/ ا الودي د -1

واحيييييدة بيييييودارة لييييئونها الداخلييييية والخارنييييية وتسيييييري قوانينهييييا وسييييل اتها الييييث     
قليمهييا   وأ لييب دول  التنفيذييية والتلييريعية والقضييائية ي بكيفييية واحييدة علييى لييعبها واب

  ي 1 العالم أعضاء النماعة الدولية دول بسي ة 
ي دول تتسيم بال مركييية حيي  ييتم فيهيا تويييس ممارسية السيل ة : هيالدول الو كبي   -2

، ويتضييمن هييذا القسييم ألييكال متعييددة ي2 بييين سييل ة حكوميية مركيييية وأخييرى محلييية
، وعييادة مييا ي* منهييا مييا أفييبم فييي ذميية التيياريش كا تحيياد اللخفييي وا تحيياد الفعلييي

                                                 
 للمييد رانس كل من : ي1 

   101، مرنس سبق ذكره، ص …… القانون على فادق أبوهيف،  -
   184-181، مرنس سبق ذكره، ص ص ……  الونيي إبراهيم بوخيام وميلود والمهدي،  -
   21، مرنس سبق ذكره، ص …  الموني فراج وحسين درويش، خالد عبد الحميد بو  -
 40، مرنس سبق ذكره، ص ……  المدخل محمد عييي لكري،  -

   733، مرنس سبق ذكره، ص …… القانون عبد العييي سرحان،  -
 للمييد رانس كل من : ي2 

   187، مرنس سبق ذكره، ص …… الونيي إبراهيم أبوخيام وميلود المهذبي،  -
   101، مرنس سبق ذكره، ص …… القانون بوهيف، علي فادق أ -

ي* 
 للمييد حول ا تحاد اللخفي وا تحاد الفعلي / الحقيقي، رانس كل من :  

   101-103، مرنس سبق ذكره، ص ص …… القانون علي فادق أبوهيف،  -
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بحييييا  يسييييبب ا تحيييياد الكونفييييدرالي / المتعاهييييدي فييييي حييييدو  خليييي  لييييدى بعيييي  ال
، وتظييل الدوليية الفيدرالييية اللييكل السييائد ي* والكتيياب ويضييعونى علييى أنييى أحييد ألييكالى

 حاليًا لهذا القسم في القانون الدولي والع قات الدولية  

تنلأ هذه الدولة نتينة انضمام دول  االتداد الدطد الي   الدستو ي ا التعاهدي ( :  ي 
حييدة قائميية بأركانهييا المادييية والقانونييية عييدد ميين الييدول   أو الو يييات ي فييي دوليية وا

عليييى أسيييار دسيييتور واحيييد، وتتمتيييس هيييذه الدولييية بلخفيييية قانونيييية دوليييية وتميييارر 
السيييييييادة الخارنييييييية ونميييييييس ا ختفافييييييات الخارنييييييية، أمييييييا النيييييييء األكبيييييير ميييييين 
ا ختفافات الداخلية فيأن الحكومة المركييية للدولة تفو  حكومييات   اليدوي ت 

فيييي ممارسيييتى، وفيييي حالييية نليييوب حيييرب بيييين   دو ييييات / و ييييات ي  أو الو ييييات ي
   ي1 الدولة فأنها تفبم حرب أهلية   حرب دولية 

                                                                                                                                            

 =     47-41مرنس سبق ذكره، ص ص ، ……المدخل محمد عييي لكري،  -
   24و23، مرنس سبق ذكره، ص وص ……  الموني ن درويش، خالد عبد الحميد فراج وحسي -

               734و733، مرنس سبق ذكره، ص وص ……القانون عبد العييي سرحان،  -

   111-112، مرنس سبق ذكره، ص ص …  الونيي أبراهيم أبوخيام وميلود المهذبي،  -
ص       و ص 182و  181، مرنييييييييس سييييييييبق ذكييييييييره، ص و ص …… العلييييييييوم علييييييييي محمييييييييد لييييييييمبش،  -

181-183   
ي* 

يرى البع  اآلخر من الدراسين والبحا  أن ا تحاد الكونفدرالي منرد  انتمياع دوليي لمنموعية مين اليدولي    
قييائم بنيياء علييى معاهييدة أو اتفاقييية بييين هييذه الييدول والتييي   تيينص علييى قيييام دوليية قائميية بييذاتها وبأركانهييا 

نيييييرد انتمييييياع  نمعيييييية أو منظميييييةي دول مييييين حيييييي  الليييييكل الماديييييية والقانونيييييية، ليييييذا يعيييييد هيييييذا ا تحييييياد م
 والمضمون، للمييد رانس كل من :

   41-47، مرنس سبق ذكره، ص ص ……المدخل محمد عييي لكري،  -
   130، مرنس سبق ذكره، ص ……القانون اللافعي محمد بلير،  -

 للمييد رانس كل من : ي1 
   122-111ص  ، مرنس سبق ذكره،القانون         علي فادق أبوهيف،  -
   21، مرنس سبق ذكره، ص …  الموني خالد عبد الحميد فراج وحسين درويش،  -
   10، مرنس سبق ذكره، ص …  القانون محمود حافظ،  -
   734، مرنس سبق ذكره، ص …  القانون عبد العييي سرحان،  -
   44-41، مرنس سبق ذكره، ص ص ……المدخل محمد عييي لكري،   -
   114-114، مرنس سبق ذكره، ص ص … القانون اللافعي محمد بلير،  -
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 -معيار مدى اكتمال ممارسة السيادة :

وي ليييق علييييى اليييبع  مييين الدارسيييين والبحيييا  تسيييميات عدييييدة كيييالمركي السياسيييي 
الحديثييية وفقيييًا لهيييذا المعييييار إليييى والليييكل القيييانوني والوضيييس اليييدولي و يرهيييا، وتنقسيييم اليييدول 

 قسمين هما :
: هيييي اليييدول التيييي تيييدير حكوماتهيييا كافييية ليييئونها الداخليييية  اليييدول الكاواييي  السيييطاد/  -1

والخارنية وفيق إرادتهيا و  تخضيس فيي ذليت ألي تونييى أو تيدخل أو أليراف أو رقابية 
نما تخضس في ذلت لقواعد ا لقانون اليدولي أو سي رة أو هيمنة من أي وحدة دولية، واب

العام ولما قامت بالتوقيس والتفديق عليى من اتفاقيات ومعاهيدات دوليية وبميا تفرضيى 
عليهيييا عضيييويتها فيييي المنظميييات الدوليييية مييين وانبيييات أو قييييود   وهيييذا هيييو الوضيييس 

  ي1 الغالب حاليًا بالنسبة لنميس الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة
هييي الييدول التييي تخضييس حكوماتهييا عنييد إدارتهييا للييئونها :  الييدول القاة يي  السييطاد/  -2

الداخلية والخارنية  أو الخارنية فقي  أحيانيًاي ألليراف وهيمنية أي وحيدة دوليية أخيرى 
   ي2 تتقاسم معها الف حيات األساسية

                                                 
 للمييد رانس كل من : ي1 

  208و207، مرنس سبق ذكره، ص وص مبادئ       إبراهيم أحمد للبي،  -
  10و41، مرنس سبق ذكره، ص وص مبادئ     عمر حسن عدر،  -
   10، مرنس سبق ذكره، ص القانون       محمود حافظ،  -
براهيم أوخي  -    131، مرنس سبق ذكره، ص الونيي        ام، ميلود المهذبي واب
  70و21، مرنس سبق ذكره، ص وص الموني       خالد عبد الحميد فراج وحسين درويش،  -
   107، النيء الثاني، مرنس سبق ذكره، ص القانون الدولي العامإبراهيم محمد العناني،  -
   731، مرنس سبق ذكره، ص القانون      عبد العييي سرحان،  -

 للمييد رانس كل من : ي2 
   17، مرنس سبق ذكره، ص المدخل          محمد عييي لكري،  -
   70، مرنس سبق ذكره، ص المونيخالد عبد الحميد فراج وحسين درويش،  -
   127، مرنس سبق ذكره، ص القانون        علي فادق أبوهيف،  -
   10، مرنس سبق ذكره، ص مبادئ        علي حسن عدر،  -
   108، النيء الثاني، مرنس سبق ذكره، ص القانون الدولي العاميم محمد العناني، إبراه -
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وتتعيدد ألكال هيذا القسم وتتغير مس كل ت ور في الع قات الدولية، ولعل أهمها ميا 
 يلي:

: ويعرفها محمد المنذوب بأنها " الدولة التي ترب ها بالدولية المتبوعية  لتابع الدول  ا ي
، والتبعييية كع قيية بكييل أنواعهييا ي1 روابيي  خضييوع وو ء تيينقص أو تحييد ميين سيييادتها " 

ودرناتها تعمل على حرمان الدولة التابعية مين ممارسية إدارة نمييس أو معظيم ليئونها 
رة ليييييئونها الداخليييييية   واليييييدول التابعييييية فاقيييييدة الخارنيييييية ميييييس ا حتفييييياظ بممارسييييية إدا

لللخفييييية القانونييييية الدولييييية نظييييرًا ألنهييييا   تمييييارر التمثيييييل الدبلوماسييييي وتفييييريف 
اللئون الخارنية في كل ما يتعلق بالبيئة الخارنيية لهيا، وعنيد ضيعف ع قية التبعيية 

معاهدات تنارية قد تعين الدولة التابعة قنافل لها لدى الدول األخرى أو تقوم بوبرام 
معها، وتعد التبعيية ع قية  ارئية  يير  بيعيية بالتيالي فهيي وقتيية ونيادرة الونيود فيي 

   ي2 العفر الحالي
: ويعرفهيا عليى فيادق أبوهييف بأنهيا الدولية " التيي تضيس نفسيها أو  الدولي  الودوطي  ي

، ويييرى بعيي  الدراسيييين ي3 توضييس تحييت كنييف أو حماييية دوليية أخييرى أقييوى منهييا " 
لبحا  أن الحماية عبارة عن لكل من ألكال التبعية، وللحماية فورتين : الحماية وا

ا ختيارية أو األولية وهي التي تنلأ بمونب معاهدة بين دولتين الدولة المحمية التي 
تتنييايل عيين نيييء ميين سيييادتها الداخلييية أو كلهييا للدوليية الحامييية ويقييس األلييراف علييى 

عليييى الدولييية الحاميييية أيضيييًا، أميييا الحمايييية ا نباريييية تنظييييم الع قيييات الخارنيييية لهيييا 
 القهريييةي ا سييتعمارية فهييي تييتم قهييرًا وبقييرار يفييدر ميين الدوليية الحامييية أو بمعاهييدة 
تفيير  علييى الدوليية المحمييية وعييادة مييا يكييون الغيير  ميين ذلييت اسييتعمار إقليييم الدوليية 

                                                 
   11، مرنس سبق ذكره، ص محاضرات       محمد المنذوب،  ي1 
 للمييد رانس كل من : ي2 

  140و131، مرنس سبق ذكره، ص وص الونيي         إبراهيم بوخيام وميلود المهذبي،  -
   10، مرنس سبق ذكره، ص       القانون    محمود حافظ،  -
  201و208، مرنس سبق ذكره، ص وص مبادئ         إبراهيم أحمد للبي،  -
  13و11، مرنس سبق ذكره، ص وص محاضرات        محمد المنذوب،  -
  11و18، مرنس سبق ذكره، ص وص المدخل       محمد عييي لكري،  -
   21ذكره، ص ، مرنس سبق النظم        أبواليييد علي المتيت،  -

   121، مرنس سبق ذكره، ص القانون        علي فادق أبوهيف،  ي3 
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عت ذليت فيميا بعيد، المحمية كخ وة أولي تمهيدًا لضمى إلى الدولة الحامية إن است ا
وبالتالي فأن الحمايية تييدي إليى فقيدان الدولية المحميية  سيتق لها الخيارني كميا أنهيا 

   ي1 تمر بسيادتها الداخلية
: هيي الدولية التيي تحيرم بمونيب تليريس  الدول  ذات الوضعط  الخا     الوداطيد/ ( ي

ت قييييانوني خيييياص أو سياسيييية أو معاهييييدة خافيييية ميييين ممارسيييية بعيييي  ا ختفافييييا
الخارنيية كييوع ن الحيرب أو الييدخول فيي حييرب قائمية أو إبييرام أي معاهيدة أو اتفاقييية 
دولية ذات  ابس عسكري، وتتعهد الدولة المحايدة بعدم اللنيوء إليى اسيتخدام القيوة أ  
لليييدفاع عييين اسيييتق لها وحمايييية أراضييييها ومقابيييل ذليييت تتعهيييد اليييدول األخيييرى بييياحترام 

واستق لها ضد كل دولة معتدية، وللحياد أربس فور حيادها وضمان س مة أراضيها 
: 
: والييذي فيييى تلتيييم الدوليية بعييدم الخييروج ميين حيادهييا بالنسييبة ألي  الدطيياد الييدا   -أ 

 حرب من الحروب  

: وهييو الييذي فيييى تقييوم الدوليية بمحيي  إرادتهييا بييولتيام الحييياد فييي الدطيياد الوتةييت  -ب 
 موانهة حرب قائمة  

 ون لامل  قليم الدولة المحايدة بكاملى  : وهو الذي يكالدطاد الشاول  -ج 

: وهييو الييذي يقتفيير علييى منييا ق محييددة دون  يرهييا ميين إقليييم الدطيياد الصا يي   -د 
 الدولة المحايدة  

والحييياد الييدائم أبييري فييور نظييام الحييياد وتوضييس الدوليية المحايييدة فيييى أمييا بمونييب 
ة دسيتورية أو بمونيب معاهدة دولية تبرمها بع  الدول أو بمونيب تليريعات قانونيية داخليي

إنتهانها سياسة خارنية معينة مبنية على الحياد بأن   تعمل على الدخول في تكيت ت أو 

                                                 
 للمييد رانس كل من : ي1 

  171و121المرنس السابق،           ، ص وص  -
       731، مرنس سبق ذكره، ص القانون         عبد العييي سرحان،  -

   70سبق ذكره، ص ، مرنس الموني       خالد عبد الحميد فراج وحسين درويش،  -
  201و201، مرنس سبق ذكره، ص وص مبادئ        إبراهيم أحمد للبي،  -
  131و133، مرنس سبق ذكره، ص وص محاضرات        محمد المنذوب،  -
   21، مرنس سبق ذكره، ص النظم        أبواليييد علي المتيت،  -
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تحالفيييات عسيييكرية   ونظيييام الحيييياد مييين أنظمييية نقيييص السييييادة التيييي عرفيييت  بيييان القيييانوني 
   ي1 الدولي التقليدي

ا نتييداب أبييان  وقييد أختلييف الدراسيييين والبحييا  عنييد دراسيية األقيياليم الخاضييعة لنظييام
عهيييد منظمييية عفيييبة األميييم ثيييم لنظيييام الوفييياية فيييي عهيييد منظمييية األميييم المتحيييدة واألقييياليم 
المتمتعييية و يييير المتمتعييية بيييالحكم اليييذاتي وذليييت حيييول اعتبارهيييا مييين ضيييمن اليييدول الناقفييية 

ن كان معظمهم يتناولها على أسار إنها من الدول الناقفة السيادة    ي2 السيادة، واب
م محمد العناني يلير إلى أن نظام تدويل األقاليم يقفد بى         "  ير أن إبراهي

نميييا تخضيييس  ا دارة الدوليييية ليييبع  األقييياليم التيييي   تعيييد دوً  بيييالمعنى القيييانوني اليييدولي، واب
، وبالتالي فأن هيذه األقياليم فيي  ورهيا ي3 مبالرة من حي  التنظيم وا دارة للقانون الدولي " 

 ما تحقق لها ذلت   إلى أن تكون دول إذا

                                                 
 للمييد حول الدولة المحايدة، رانس كل من : ي1 

، النيييييء الثيييياني        ، مرنييييس سييييبق ذكييييره، ص وص القييييانون الييييدولي العييييامالعنيييياني،  إبييييراهيم محمييييد -
  101و108

  204و203، مرنس سبق ذكره، ص وص مبادئ        إبراهيم أحمد للبي،  -
            17-10، مرنس سبق ذكره، ص ص مبادئ        عمر حسن عدر،  -

  34-32ص ص ، مرنس سبق ذكره، محاضرات        محمد المنذوب،  -
  740و731، مرنس سبق ذكره، ص وص  القانون        عبد العييي سرحان،  -
   111-112، مرنس سبق ذكره، ص ص المدخل        محمد عييي لكري،  -

 للمييد حول هذه األقاليم، رانس كل من : ي2 
   187-171، مرنس سبق ذكره، ص ص القانون       علي فادق أبوهيف،  -
   110-101، مرنس سبق ذكره، ص ص القانون      عناني، إبراهيم محمد ال -
  141و140، مرنس سبق ذكره، ص وص الونيي       إبراهيم محمد العناني وميلود المهذبي،  -
   110-100، مرنس سبق ذكره، ص ص مبادئ        عمر حسن عدر،  -
   112-101، مرنس سبق ذكره، ص ص المدخل        محمد عييي لكري،  -

   101، النيء الثاني        ، مرنس سبق ذكره، ص القانون الدولي العامراهيم محمد العناني، إب ي3 
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 -معيار مدى التوازن بني إمكانيات القوة والسلوك الدولي :

هنات بع  الدراسيين والبحا  حياولوا وضيس معييار لتفينيف اليدول الحديثية وذليت 
من حي  مدى إمكانيات القوة القومية للدولة الحديثة وانعكاسات ذلت على سيلوكها اليدولي، 

  ي1  هذا المعيار إلى أربس أقسام :و تنقسم الدول الحديثة وفقًا ل
: وهيييي اليييدول التيييي تيييرى ووفقيييًا للمقيييايير التيييي تضيييعها، أنهيييا اليييدول الصوطييي  الصاقعييي  ي

وفيلت إلييى الحيد األنسييب بييين حنيم مييا ليديها ميين إمكانيييات القيوة ميين نهية وبييين مييا 
هية وفلت إليى من مستوى النفوذ والتأثير في الع قات الدولية والقانون الدولي من ن

أخييرى، وبالتييالي فهييذه الييدول تعمييل للحفيياظ علييى الوضييس الييدولي القييائم وذلييت بييان   
تسمم بحدو  أي تغيير فيى، وتتيأثر فيي ذليت ب بيعية أهيدافها القوميية وميدى تقييمهيا 
 مكانياتهييا مقارنيية بومكانيييات الييدول األخييرى ومييدى ونييود تحييديات مونهييى لهييا ميين 

 عدمى 
: وهيي اليدول التيي ليديها ليعور بفقيدان التناسيب بيين ميا   الدول الصوط  وغطي  الصاقعي ي

تمتلكهيييا مييين إمكانييييات القيييوة القوميييية وبيييين حنيييم التيييأثير الفعليييي اليييذي تمارسيييى فيييي 
الع قييات الدولييية، ذلييت وفييق مييا تعتقييده ممييا يولييد لييديها الييدافس لتغيييير الوضييس الييدولي 

ل في ذلت بعدة أميور منهيا: القائم ألحدا  التناسب الذي تسعى إليى، وتتأثر هذه الدو 
مدى إدراكها لونود دول أخرى أقل منها من حي  إمكانيات القوة تمارر تيأثير فعليي 
في الع قات الدولية أكبر منها ومين مميا تسيمم بيى إمكانياتهيا، وكيذلت بميدى الت يور 
اليييذي يلحيييق بومكانييييات القيييوة القوميييية ليييدى هيييذه اليييدول مميييا ييييدفعها إليييى العميييل عليييى 

فييي حنييم تأثيرهييا فييي الع قييات الدولييية، كمييا أن الت ييور السييابق ييييدي إلييى  التغيييير
حييدو  ت ييور  حييق فييي األهييداف القومييية لهييذه الييدول، إلييى نانييب ونييود الر بيية فييي 

 أحدا  التغيير التي تتولد كاستنابة لنياعات قومية معينة  
لحنم المحيدود لميا : هي الدول التي يتولد لديها لعور بأن االدول الضعطد  والصاقع   ي

تمتلكيييى مييين إمكانييييات القيييوة يتناسيييب ميييس الحنيييم الحيييالي لميييا تمارسيييى مييين تيييأثير فيييي 

                                                 
 -للمييد حول هذا المعيار وأقسامى، رانس : ي1 

،  القيياهرة : المكتبيية الع قييات السياسييية الدولييية دراسيية فييي األفييول والنظرييياتإسييماعيل فييبري مقلييد،  -
   132-111مي، ص ص 1111األكاديمية، 
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الع قيييات الدوليييية، كميييا أنهيييا تيييدرت بيييأن أي محاولييية ليييييادة تأثيرهيييا قيييد تعيييود عليهيييا 
بالضرر، وبالتالي فهيي قانعية ورا بية فيي اسيتمرار الوضيس اليدولي القيائم دون حيدو  

 إي تغيير فيى  
: وهييي الييدول التييي بيير م ممييا تعانيييى ميين ضييعف فييي دول الضييعطد  وغطيي  الصاقعيي  اليي ي

إمكانيات القوة لديها، والتي ر م إدراكها لهذا الضعف عند مقارنتها بميا تمتلكيى اليدول 
األخيييرى مييين إمكانييييات القيييوة، أ  أنهيييا تكيييون  يييير قانعييية و يييير را بييية فيييي اسيييتمرار 

ييير فييى، ليذا فهيي ميس حيدو  أي تغييير ميس الوضس اليدولي القيائم دون إحيدا  أي تغ
فقدانها للمقدرة على إحداثى وبالتيالي فهيي عيادة ميا تكيون منحياية إليى دولية كبيرى مين 
الدول القوية  ير القانعة نظرًا لمقدرتها على إحيدا  التغييير واليذي قيد يينعكر عليهيا 

 بآثار إينابية  

 -معيار قـوة الـدولة :

معييايير المهميية عنييد تفيينيف الييدول الحديثيية ي وخافيية يعييد هييذا المعيييار ميين أهييم ال
بالنسييبة لهييذه الدراسيية كييون أن قييوة الدوليية هييي التييي تحييدد مييدى قييدرة الدوليية علييى التييأقلم أو 
التكييف ميس ظياهرة العولمية ي وذليت بيالر م مين عيدم ونيود اتفياق عليى تعرييف محيدد نيامس 

مكيين ا سييتناد عليييى عنييد تفيينيف مييانس لمييا المقفييود بقييوة الدوليية وبالتييالي ل سييار الييذي ي
 الدول الحديثة  

فلقيييد تعيييددت األسييير المسيييتخدمة كمحيييددات لقيييوة الدولييية والتيييي بنييياء عليهيييا يمكييين 
تفنيف مختلف الدول مس إن هذه األسر تتفيف بأنهيا  يير ثابتية و يير مسيتمرة للدولية   

ياسية على أنها أي أن الدولة التي قد تفنف خ ل مرحلة يمنية معينة بناء على قوتها الس
دولة كبرى وفاعل دولي ميثر على الساحة الدولية قد   تبقى كذلت ميس ميرور الوقيت نظيرًا 

   ي* لتغير السياسات وموايين القوى سواء بداخل هذه الدولة أو خارنها
ومن ضمن األسر المتعددة المستخدمة كمحددات لقوة الدولة : متوسي  دخيل الفيرد 

الميوارد والثيروات ا قتفيادية المتاحية والتيي تملكهيا الدولية، مسياحة في الدولة، ا مكانيات و 

                                                 
وكمثيييال واضيييم : ا تحييياد السيييوفيتي السيييابق اليييذي ذكييير با سيييم كدولييية عضيييو دائيييم يمليييت حيييق الييينق      ي* 

 الفيتوي بمنلر األمين بميثياق منظمية األميم المتحيدة واليذي أنهيار وتفكيت وليم يعيد دولية كبيرى واحيدة بيل 
 تحول إلى عدد من الدول المختلفة القوة  
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ا قليم النغرافي الذي تقوم عليى الدولة، مدى التقدم الثقيافي ونسيبة التعلييم فيي الدولية، عيدد 
   ي1 سكان الدولة، األسلحة والقدرات العسكرية المتوفرة للدولة

م أحمييد لييلبي حييي  أن األسيير وتتفييق هييذه الدراسيية مييس الييرأي الييذي أخييذ بييى إبييراهي
المتعددة للقوة يمكنها منتمعة " أن تقيدم أقيرب التعياريف للقبيول بحيي  أن توافرهيا منتمعية، 
 ي2 أو في أ لبها، يمكن أن يقدم لنا تفورًا مقبوً  للدول الكبرى واليدول التيي ليسيت كيذلت " 

  
ابق، إ  أنهييا تحيياول وتتبييس هييذه الدراسيية للييدول الحديثيية وفقييًا لهييذا المعيييار تقسيييم سيي

إضييافة بعيي  التغيييرات اسييتنابة للمع يييات وللحقييائق الدولييية التييي يلييهدها النظييام الييدولي 
  ي * خ ل هذه المرحلة المعافرة

ويقوم هذا التقسيم على ونود أربيس أقسام، تفنف الدول الحديثة بناء على قوة الدولية 
 -  بمفهومها اللامل ي على أساسها، وهي كاآلتي :

هي الدول التي تملت أعلى معد ت القيوة بمفهومهيا الليامل  -:الدول الكب ى العظوى  -1
 ا قتفادية والسياسية والعسكرية والثقافيةي مقارنة ببقيية اليدول األخيرى وبالتيالي هيي 
المهيمنة على النظيام اليدولي وميسسياتى المختلفية، كميا إنهيا تمليت إرادة التفيرف فيي 

اعتها أن تكيييف اللييرعية الدولييية وقواعييد القييانون الييدولي بمييا   البيئيية الدولييية وباسييت 
يتعييار  مييس أفعالهييا وردود أفعالهييا فييي هييذه البيئيية وذلييت لخدميية مفييالحها ولتحقيييق 

   أهدافها

: هييي الييدول التييي تملييت معييد ت القييوة  بمفهومهييا الليياملي إمييا بمقييدار الييدول الكبيي ى  -2
متييياي بيييامت ت القيييوة ا قتفيييادية والثقافيييية أقيييل مييين اليييدول الكبيييرى العظميييى، أو أن ت

                                                 
   221-223، مرنس سبق ذكره، ص ص مبادئ       ، للمييد رانس : إبراهيم أحمد للبي ي1 
   270المرنس السابق،          ، ص  ي2 
وضس إبراهيم أحمد للبي تقسيمى على أسار منميوعتين : المنموعية األوليى : اليدول الكبيرى : وتليمل   ي *  

 ى  دول عظمى ودول كبرى   المنموعة الثانية : الدول األخرى : وتلمل دول وس ى ودول فغر 
   270للمييد رانس : المرنس السابق،      ، ص 

أثيير تغييير الوضييس نييهيية أحمييد التركييي،  -وللمييييد حييول الييدول العظمييى والييدول الكبييرى، رانييس أيضييًا : -
الييدولي علييى هيكلييية منليير األميين الييدولي دراسيية استلييرافية حييول توسيييس ن يياق العضييوية الدائميية فييي 

رة،   بنغييييايي : نامعييية قيييياريونر كليييية ا قتفيييياد والعلييييوم رسيييالة مانسييييتير  يييير منلييييو منلييير األميييين، 
   18و17م ي، ص و ص 2001السياسية، 
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بمعيييدل أعليييى مييين مقيييدار امت كهيييا للقيييوة السياسيييية والعسيييكرية، أو إنهيييا تمتليييت القيييوة 
ا قتفييادية بمعييدل أقييل ميين مقييدار امت كهييا للقييوة السياسييية والعسييكرية، وهييذه الييدول 

المسيار  تعمل من أنيل المحافظية عليى مركيهيا ومكانتهيا فيي البيئية الدوليية ميس عيدم
   ي* بمفالحها الحيوية العليا

: وهي الدول التي تمتلت معدل من القوة أقل مين اليدول الكبيرى وهيي  الدول الوسةى  -7
تسعى للحفاظ على هذا المعدل بحي  أن   ينخف  مس عملها على تنميتى وت يويره 

   وارتفاعى
هومها الليامل وتكياد : وهي الدول التي تملت أقل معد ت القوة بمف الدول ال غ ى -8

 -تضم معظم دول العالم، وتوند عدة تسميات لهذه الدول من بينها :
النامية، الفقيرة، دول الننوب، المتخلفة، التابعة، المخلفة، دول العالم الثال ، 
المستنيفة، ا نتقالية، الب يئة النمو، تحت المت ورة، ذات ا قتفاد الملوه، المتعددة 

   ي1 ا نتاج األسيوي، دول األمم البروليتاريةاألنما ، ذات نم  
وهنات العديد من المعايير األخرى التي وضعت لتفنيف الدول الحديثة وفقًا 

 ألسر مختلفة منها :
الذي يقره دستور الدولة وينص عليى قانونها، ويلير علي محمد  وعطا  شكل قظا  الدك :

ير المألوف في حقل العلوم السياسية لمبش إلى أنى يمكن ا ستناد على هذا المعيار  
والع قات الدولية، ويرى " نند كل دساتير الدول تذكر في إحدى موادها األولى لكل 
الدولة من حي  نظام الحكم وبذلت يمكن تقسيم الدول إلى نوعين رئيسين وهي الدول 

النم   الملكية ثم الدول النمهورية وهنات النوع الثال  الذي تسير عليى ليبيا وهو
   ي2 النماهيري أو الدولة النماهيرية " 

                                                 
تنب ا لارة هنا إلى أن الدراسة تنظر إلى أن كل دولة عظمى كبرى هي أساسًا مين اليدول الكبيرى ولكين     ي* 

 العكر  ير فحيم   
تنمية المنتمس من التحيدي  لي  ربي و خرون، للمييد حول هذه التسميات اللائعة ا ستعمال، رانس : ع ي1 

   88و87في، ص وص 2007،  القاهرة : دار الفنر للنلر والتوييس، إلى العولمة
   117و112، مرنس سبق ذكره، ص وص ……العلوم علي محمد لمبش،  ي2 
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: الذي تعتنقى الدولة وتمارر أفعالها وردود ووعطا  الوذهب السطاسي  األطدطولوجط (
أفعالها في البيئة الدولية ان  قًا من هذا ا عتناق وتفنف الدول الحديثة بناءًا على هذا 

ول الكتلة اللرقية، منموعة دول عدم المعيار إلى ث   أقسام : دول الكتلة الغربية، د
 ، وقد ساد هذا المعيار وانتلر استخدامى أبان فترة الحرب الباردة  ي1 ا نحياي

 

 خالصة املبحث االول

 
تناول المبح  ظاهرة الدولة متمثلة في أخر ألكالها السائدة حاليًا إ  وهو الدولة     

ة بمنموعة من األركان رئيسية أساسية الحديثة، وتمتاي الدولة الحديثة كميسسة إنساني
وضرورية مكملة، واألركان الرئيسية للدولة الحديثة تتمثل في لعب الدولة واب قليم 
النغرافي والهيئة الحاكمة، ويلتر  إقامة لعبها على إقليمها بففة دائمة ومستمرة، إما 

تس الدولة بالسيادة ا ركان الضرورية المكملة لقيام الدولة الحديثة فأنها تتنسد في تم
واللخفية القانونية الدولية، وتعد سيادة الدولة هي ما يميي لكل الدولة الحديثة عن 

الدولة األمبرا وريةي، كما إن سيادة الدولة  –األلكال السابقة لظاهرة الدولة  دولة المدنية 
     هي ما تميي الدولة الحديثة عن  يرها من الوحدات الدولية المعافرة األخرى 

كاللركات عبر الو نية، المنظمات الدولية، ميسسات المنتمس المدني، حركات التحرر، 
         الش ي 

ويمكن تعريف الدولة الحديثة بأنها منموعة من األفراد تقيم على إقليم نغرافي محدد     
ها بففة دائمة ومستمرة ويدينون بالو ء لهيئة حاكمة واحدة تتمتس بممارسة السيادة ول

لخفيتها القانونية الدولية، ويستعر  المبح  ا تناهات الث ثة المتناولة لمفهوم الدولة 
   الدولة ككائن حي، الدولة كأداة أو نهاي  لي، الدولة ككائن إفتراضي ي  

كما تناول المبح  مهد النلأة التاريخية للدولة الحديثة والعوامل الميثرة على هذه 
ضاع التي مرت بها القارة األوربية خ ل الفترة اليمنية الممتدة من النلأة، والظروف واألو 

منتفف القرن الخامر علر إلى منتفف القرن الثامن علر وأدت إلى بداية قيام الدولة 
 الحديثة، كذلت ت رق المبح  إلى فور النلأة الواقعية للدولة الحديثة 

                                                 
   228-217، مرنس سبق ذكره، ص ص … مبادئ للمييد رانس : إبراهيم أحمد للبي،  ي1 
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ئمة على معايير و أسر مختلفة ويبين المبح  األنواع المتعددة للدولة الحديثة القا
ومتباينة، وأهم هذه المعايير : معيار التكوين السياسي الدستوري  التكامل/ا ندماج 
السياسيي، ومعيار مدى إكتمال ممارسة السيادة، ومعيار مدى التواين بين أمكانيات قوة 

الحكم المقر في الدولة وسلوكها في البيئة الدولية، ومعيار قوة الدولة، ومعيار لكل نظام 
 دستور الدولة، ومعيار المذهب السياسي األيديولوني للدولة في الع قات الدولية 

وبالنسبة لهذه الدراسة، فأن معيار قوة الدولة أهم المعايير المفنفة للدول الحديثة إذ     
يفنفها إلى   دول عظمى كبرى، دول كبرى، دول متوس ي، دول فغرى ي تختلف في 

ى مقاومة الضغو  والقيود الداخلية والخارنية عند ممارستها للسيادة داخل الدولة قدرتها عل
 أو خارنها 
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 املبحـــث الثاني

 السيـــادة معيــار الدولـــة احلديثـــة
 

 املطلـــب األول

 تعريفــات ونشــأة ونظريــات السيــادة
  

مصدر كلمة السيادة الفعل ) ساد ( وتعني التسلط كما تعني الرفعة أو العلو أو 
لط عليهم،    ) القدر الرفيع، فيقال : ) ساد الرجل قومه ( بمعنى صـار نبياًل فيهم أو تس

 ساد الرجل فالنًا ( بمعنى غلبه عند المغالبة في الشرف .
ويرى بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى أن " كلمة السيادة             " 

Sovereignty  " مشتقة من اللفظ الالتيني "Superanus  " " (1)" ومعناه " األعلى . 
 Sovereigntyصلي لكلمة السيادة ويشير ياسر خضر الحويش إلى أن " المعنى األ

 .  Superiority  "(2)يرجع إلى كلمة السمو 
وبداية ظهور اصطالح السيادة بمفهومه القانوني الحالي ظهر في اللغة الفرنسية 

Souverainete  ومن ثّم انتقل إلى اللغات األوروبية األخرى ففي اللغة اإلنجليزية
Sovereignty  وفي اللغة األلمانيةSouvernitat (3 ). 

ويشير حامد سلطان إلى أن " للسيادة ـ في نطاق اللغة وفي نطاق القانون ـ جالل 
اللفظ، وعمق الصدى . وهي ترسم صورة ذهنية تشمل قيام الدول الكبرى وسقوطها، ونشوء 
الجمهوريات، والملكيات، واإلمبراطوريات وزوالها عبر مراحل التاريخ اإلنسانية الطويل، 

 . (4)لصراع بين الجماعات على السلطة وعلى القوة " نتيجة ل

                                                 
 . 564، مرجع سبق ذكره، ص ……..المدخل بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى،  (1)
 . 362، مرجع سبق ذكره، ص ……مبدأ ياسر خضر الحويش،  (2)
 . 302، مرجع سبق ذكره، ص ….خضوع للمزيد راجع : رقية رياض إسماعيل،  (3)
 . 493، مرجع سبق ذكره، ص …..ن القانو حامد سلطان،  (4)
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 تعريفات للسيادة : 

م ( أول من قام 3490م ـ 3426ويعد القاضي والمفكر الفرنسي جان بودان ) 
بمحاولة دراسة ووضع نظرية عن السيادة ـ وهو الشخص الذي ارتبطت به هذه النظرية 

ولي وقد عرفها بأنها " هي السلطة العليا وباسمه في تاريخ العالقات الدولية والقانون الد
على المواطنين والرعايا والتي ال تخضع للقوانين " ـ وذلك في كتابه الصادر في عام 

( والذي مع التسليم  six livers de la Republiqueم باسم ) الكتب الستة للجمهورية 3411
ا وضمن من بين ما تضمنه بأنه تناول فيه دراسة أفكار سابقة عليه أال أنه نهجها وطوره

الكتاب نظرية كاملة عن ما يختص بالسيادة، كما إنه أول من ادخل اصطالح السيادة في 
 .  (1)النظريات المعاصرة

وفي الغالب يقترن مفهوم السيادة بمفهوم السلطة السياسية، وقد تعددت اآلراء حول 
سيادة غير السلطة السياسية، ذلك ويمكن إجمالها في ثالثة آراء : الرأي األول يرى أن ال

والرأي الثاني يرى ضرورة التمييز بين السيادة والسلطة السياسية، والرأي الثالث يرى أن 
يفرق بين اصطالح ) السيادة في الدولة ( والذي يقصد به السلطة السياسية وبين 

 . (2) اصطالح ) سيادة الدولة ( أي السيادة التي ال يوجد في الدولة ما هو أعلى منها
ويبين يحي الجمل أن " السلطة السياسية والسيادة ليسا أال تعبيرين مترادفين، وأنه 
إذا أريد استعمال التعبيرين فأن السيادة تعتبر وصفًا من أوصاف السلطة السياسية للداللة 
نما  على عدم وجود سلطة أعال منها، وبذلك ال تعتبر " السيادة " شيئًا يغاير السلطة وا 

 صفة من صفاتها .تعتبر 
كذلك ومن ناحية أخرى فأنه يجوز االحتفاظ بالتعبيرين واستعمالهما في نطاقين 
متميزين، استعمال تعبير السلطة السياسية في نطاق النظم السياسية والقانون الدستوري، 
واستعمال تعبير السيادة في نطاق العالقات الدولية والقانون الدولي إذ أنه يغلب على فقهاء 

لقانون الدولي العام وعلى المواثيق الدولية استعمال تعبير " السيادة " بقصد توضيح أن ا
                                                 

م(،  ص 3995)دمشــق : دار الحصــاد للنشــر والتوزيــع،  الســيادة، عبــد الهـــادي عبــاس،  -للمزيــد راجــع: (1)
31 . 

، مرجــــع ســــبق ذكــــره، ص وص ……القــــانون حامــــد ســــلطان وعائشــــة راتــــب وصــــالح الــــدين عــــامر،  -
 . 131و130

م(،  ص 3909، )بيــروت دار النهضـة العربيــة، العاصـرةاألنظمــة السياسـية للمزيـد راجـع : يحــى الجمـل،  (2)
 .55-53ص 
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سلطة الدولة ال يوجد ما يعلوها في سلطات الدول األخرى، ذلك إنها كلها دول ذات سيادة 
 "(1)  . 

بالتالي يعرفها محمد طه بدوي بأنها " السلطة المطلقة الدائمة في الدولة وهي 
يسية التي تظهر الدولة على غيرها من التجمعات والتنظيمات البشرية األخرى الخاصة الرئ

 "(2)  . 
كما يعرف محمد طلعت الغنيمي السيادة بأنها " سلطة الدولة العليا على إقليمها 

 .( 3)وسكانها، وكذا استقاللها عن أية سلطة خارجية " 
القانونية العليا للدولة  في حين يعرفها محمد حافظ غانم بأنها " السلطة السياسية

وبمقتضاها تتصرف بحرية، وتضع القواعد القانونية وتقوم بإلزام الناس باحترامها . ويترتب 
 . (4)على ذلك استقاللها عن أية دولة أخرى ومساواة معها " 

ويعرفها محمد سامي عبد الحميد بأنها " سلطة الحكم في الدولة التي ال تعلوها 
ـ دون غيرها ـ بمباشرة جميع اختصاصات الحكم مظاهره على اإلقليم  سلطة، والتي تستأثر

 . (5)وفي داخله، وبالتعامل الخارجي مع سائر الدول ذات السيادة المماثلة " 
كذلك ترى رقية رياض إسماعيل السيادة في إنها " تمثل ما للدولة من سلطان على 

وال، كذلك ما تواجه به الدولة اإلقليم الدولي تختص به، بما يوجد فيه من أشخاص وأم
 . (6)الدول األخرى في الخارج " 

كما يتناول حسان عبد السميع هاشم أبو العال مفهوم )السيادة المطلقة( والتي يرى 
أن الدولة تتمتع بها ويعرفها بأنها " مجموع الصفات والخصائص التي تتميز بها السلطة 

 .  (7)السياسية في الدولة " 

                                                 
 . 55المرجع السابق، ..........، ص  (1)
 . 22، مرجع سبق ذكره، ص ….أمهات محمد طه بدوي،  (2)
 . 010، مرجع سبق ذكره، ص ….األحكام محمد طلعت الغنيمي،  (3)
 . 11، مرجع سبق ذكره، ص ………..الوجيز محمد حافظ غانم،  (4)
 . 305و302، مرجع سبق ذكره، ص وص ……أصول محمد سامي عبد الحميد،  (5)
 . 343، مرجع سبق ذكره،  ص ……خضوع رقية رياض إسماعيل،  (6)
، رسـالة مسئولية الدولة عن أعمال السـلطة القضـائية )دراسـة مقارنـة(حسان عبد السميع هاشم أبو العال،  (7)

 . 4م(، ص 3663ة القاهرة كلية الحقوق، دكتوراه غير منشورة، )القاهرة : جامع
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اغب الحلو أن " السيادة بالنسبة للدولة تعني تمتعها بالسلطة العليا ويـرى ماجد ر 
التي تمكنها من تنظيم كافة شئونها الداخلية بحرية كاملة، ابتداء من وضع دستورها 
وقوانينها، إلى تنفيذ سياستها وتشغيل إرادتها، دون أن تخضع في ذلك ألي سلطة أخرى . 

الخارجية، من عقد المعاهدات إلى تنفيذ التعهدات  كما تعني استقاللها في تنظيم شئونها
 .  (1)التي قد تلتزم بها في مواجهة غيرها، دون أن تتبع في ذلك أي دولة أخـرى " 

أما فاروق يوسف يوسف أحمد فإنه يعرف السيادة بأنها " يقصد بها حق الدولة في 
 .(2)لى منها "تصريف أمورها الداخلية والخارجية دون تدخل من أي سلطة أخرى أع

ويعرفها محمد سعيد طالب بأنها " هي الشرعية التي تتيح للدولة إصدار القوانين، 
 . (3)وتطبيقها في إقليمها وعلى مواطنيها وتابعيها " 

كما أن محمد طلعت الغنيمي وبعد أن عرفها يشير إلى " أن الرأي الراجح اليوم 
ل وخارج إقليمها، ولكن في إطار ما عن السيادة هو أنها حرية الدولة في التصرف داخ

 .  (4)تفرضه قواعد القانون الدولي " 
ويشير محمد كامل ليله إلى ما وصلت إليه السيادة في الوقت الحالي حيث يرى 
أنه " أصبح يقصد بسيادة الدولة إذًا قدرتها على التصرف بحرية واستقالل في شئونها 

ها الداخلية بمبادئ القانون الطبيعي وحقوق الداخلية والخارجية . وهي مقيدة في سيادت
األفراد األساسية ومقيدة في سيادتها الخارجية بقرارات الهيئات الدولية . وبما تبرمه من 

 . (5)معاهدات مع الدول األخرى، وبصفة عامة تقيد بقواعد القانون الدولي العام " 
أن السيادة حاليًا كذلك فأن حامد سلطان وعائشة راتب وصالح الدين عامر يرون 

  (6)تعني " مجموع السلطات التي تتمتع بها الدولة في الحدود التي تقررها القواعد الدولية " 
. 

 نشأة السيادة :
                                                 

 . 03مرجع سبق ذكره، ص ، …..النظم ماجد راغب الحلو،  (1)
 . 3، مرجع سبق ذكره، ص …….الثورة فاروق يوسف يوسف أحمد،  (2)
 . 369، مرجع سبق ذكره، ص ……الدولة محمد سعيد طالب،  (3)
 . 011، مرجع سبق ذكره، ص ……األحكام محمد طلعت الغنيمي،  (4)
 . 24، مرجع سبق ذكره، ص ….النظم محمد كامل ليله،  (5)
 . 131، مرجع سبق ذكره، ص …..القانون حامد سلطان وعائشة راتب وصالح الدين عامر،  (6)
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تشير رقية رياض إسماعيل إلى قدم فكرة السيادة " ظهرت فكرة السيادة ـ بمفاهيم 
السيادة كاصطالح فلم متعددة ـ منذ ظهور المجتمعات والتجمعات البشرية األولى . أما 

 . (1)يعرف أال في العصر الحالي " 
ويؤكد جاسم محمد زكريا على ذلك من حيث حداثة المفهوم إذ يرى " إن مفهوم 
السيادة لم يكن معروفًا لدى اليونانيين، إذ ال نجد في كتاب " السياسة " ذائع الصيت، 

لسيادة " إال ثالث مرات لم الذي وضعه أرسطو وعنى به بنظرية الدولة، ذكرًا للفظ " ا
نما اكتفت بما هو قائم على أرض الواقع، أي وجود  تنصرف إلى مناقشتها كمبدأ بذاتها، وا 
سلطة عليا وسامية داخل الدولة . كذلك األمر عند الرومان، أي ال وجود لنظرية السيادة 

 . (2)كما معروفة، ....... " 
ـــة المدينـــة والدولـــة اإلمبراطوريـــة لـــم  ويتفـــق معظـــم الدراســـيين والبحـــاث علـــى أن دول

ولم تعرفـا ) نظريـة السـيادة ( كمـا هـي معروفـة اآلن، فخـالل  (*)تشهدا أال )سيادة األراضي(
الفتــرة التاريخيــة الممتــدة منــذ بــدايات القــرن المــيالدي الســادس عشــر وحتــى منتصــف القــرن 

وم بدور كبيـر فـي إبـراز إن تق (**)الميالدي العشرين، استطاعت إسهامات الفقهاء والفالسفة
فكــرة الســيادة كمبــدأ أواًل ســاهم إلــى حــد بعيــد فــي قيــام الدولــة الحديثــة، ومــن ثــم تــم تطويرهــا 
وبلورتهــا وانتقلــت مــن مفهــوم سياســي إلــى آخــر قــانوني حتــى أصــبحت نظريــة ذات مغــزى 

 . (3)قانوني محدد في العالقات الدولية والقانون الدولي العام التقليدي والمعاصر

                                                 
 . 343، مرجع سبق ذكره، ص …..خضوع رقية رياض إسماعيل،  (1)
 . 15، مرجع سبق ذكره، ص …..مفهوم جاسم محمد زكريا،  (2)

ادة األراضي : إي امتالك حـق ممارسـة السـيادة علـى أراضـيها والتـي تمتـد حتـى علـى األراضـي التـي  سي  (*)
 يتم ضمها في إطار العالقات الجارية آنذاك، وللمزيد راجع :

 . 342، مرجع سبق ذكره، ص خضوع ......رقية رياض إسماعيل،  -
م( ـ جـان 3016 -م 3411: تومـاس هـوبز )من هؤالء الفقهـاء والفالسـفة إلـى جانـب جـان بـودان وبعـده    (**)

م 3023ـ جون لـوك ) 3102م( في كتابه " نظرية العقد االجتماعي " عام 3111-م3133جاك روسو )
م( في كتابه " قراءات حول االجتهاد " ـ كـراب كلسـن، للمزيـد 3149م ـ 3196م( ـ جون أوستن )3165ـ 

 راجع كل من :
 . 365سبق ذكره، ص ، مرجع مبدأ .....ياسر خضر الحويش،  -

 . 31-35، مرجع سبق ذكره، ص ص السيادةعبد الهادي عباس،  -
 للمزيد راجع كل من : (3)

 . 39-30المرجع السابق، ........، ص ص  -
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يعــد بطــرس بطــرس غــالي ومحمــود خيــري عيســى إن المفكــر جــان بــودان هــو أول و 
مــن اســتعمل كلمــة ) الســيادة ( فــي السياســة " فكــرة الســيادة كانــت معروفــة فــي أوروبــا قبــل 
كتابــات جــان بــودان، غيــر أن الكتــاب كــانوا يطلقــون عليهــا أســماء أخــرى فســموها " الســلطة 

ال الســلطة فــي الدولــة " وهــذه كلهــا مرادفــات لمعنــى العليــا " وســماها فقهــاء الرومــان " اكتمــ
 . (1)السيادة وهي السلطة العليا في الدولة " 

وقــد تــأثرت الســيادة عنــد نشــأتها بالعوامــل االقتصــادية والسياســية والثقافيــة والقانونيــة 
التي  أثرت في نشأة الدولة الحديثة، ويشير عبد القادر القادري إلى أن نشأة السيادة جاءت 

تزامنة مع قيام الدولة الحديثة " إن مبدأ السيادة يتزامن مع ظهور الدولة . وقـد كـان دورهـا م
فــي األصــل هــو تــدعيم وجــود الــدول الحـــديثة فــي أوروبــا ومقاومـــة هيمنــة البابــا واإلمبراطـــور 
والقضـاء على النظام اإلقطاعي . كما قـامت أساســًا لتبريـر اسـتئثار الملــوك بالسـلطة كلهـا، 

 .( 2)كـان ظهورهـا إيـذانًا بنشأة القانـون الـدولي بمفهومـه المعاصر " و 
وفــي كتابـــه ) الكتـــب الســـتة للجمهوريـــة ( عـــالي بـــودان نظريـــة الســـيادة إذ يـــرى أنهـــا 
تخول للحاكم سلطة مطلقـة عليـا غيـر معلقـة علـى شـرط أو مقيـدة بقيـد إال مـا يمليـه القـانون 

يفه للسيادة تناول مفهوم ) المواطنة ( والذي يـرى أنهـا الطبيعي واإللهي، وبعد أن وضع تعر 
ن أجـاز إقامـة  عبارة عن الخضوع للحاكم وال يعترف للمـواطن بحـق المشـاركة فـي الحكـم، وا 
عالقات أخرى متنوعة خارج حدود العالقات السياسية بين المواطنين أال أنه يبقى الخضـوع 

 .( 3)يعًا للحاكم على أنه القاسم المشترك الذي يجمعهم جم

                                                                                                                                            

 . 341-342، مرجع سبق ذكره، ص ص خضوع .....رقية رياض إسماعيل،  -

 . 312-313، مرجع سبق ذكره، ص ص العلوم .......رايموند كارفيليد كيتيل،  -

، مـــرجع ســبق ذكــره،    ص ص القــانون .........حامـــد ســلطان وعائشــة راتــب وصـــالح الــدين عــامر،  -
019-132 . 

 . 564، مرجع سبق ذكره، ص المدخل .......بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى،  (1)
 . 342، مرجع سبق ذكره، ص القانون ......عبد القادر القادري،  (2)
 ل من :للمزيد راجع ك (3)

 . 02و03، مرجع سبق ذكره، ص وص الوجيز .....إبراهيم أبوخزام وميلود المهذبي،  -

 . 35-33، مرجع سبق ذكره، ص ص السيادةعبد الهادي عباس،  -

 . 25، مرجع سبق ذكره، ص أمهات .....محمد طه بدوي،  -
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إِثـر ذلــك قــام بــودان بإرســاء دعــائم نظريتـه عــن الســيادة والتــي يمكــن إجمــال مبادئهــا 
  (1) -في اآلتي :

وجــود الســلطة العليــا هــو العنصــر الــرئيس فــي تكــوين الدولــة، والــذي تتمركــز حولــه  -3
 السلطات األخرى، فالمركزية في السلطات هي عماد الدولة .

دولــة ال ترأســها ســلطة أخــرى، وهــي تمــارس ســلطانها الســلطة العليــا المركزيــة فــي ال -3
 على مواطنيها مباشرة دونما قيد .

السلطة صاحبة السيادة داخل الدولة ال تخضع للقوانين التي تصدرها لتنظيم شئون  -2
 األفراد، فهي سلطة مطلقة مختصة بإصدار التشريع بيد إنها ال تخضع إلحكامه .

 الطبيعي ولقانون األمم .تخضع السلطة صاحبة السيادة للقانون  -5

وقد الحق التطور بنظرية بودان عن السيادة إثر تناول الفقهاء والفالسـفة والمفكـرين 
لها مـن مختلـف أنحـاء العـالم بالبحـث والتعليـق واإلفاضـة والنقـد، كمـا إن األحـداث المتواليـة 

بضـوابط أساسـية في حقل العالقات الدولية أثرت تأثيرًا كبيرًا علـى هـذا التطـور والـذي تمثـل 
من خالل انقسام الفقه الدولي التقليدي والمعاصر إلى مدراس مختلفة في هذا النطاق، منها 

:- (2)  

ـــ     : والتـــي وضـــع أساســـها ) ســـافيني ( وهـــي قائمـــة علـــى أن  المدرسةةةلتاليخرة ةةةةلـ
نمــا موجــود فــي داخــل عــادات وعــرف كــل أمــة والــذي تــواترت  القــانون ال يخلــق وا 

 ا .عليه فيما بينه

                                                 
 للمزيد راجع كل من : (1)

 . 131، مرجع سبق ذكره، ص .....القانون حامد سلطان وعائشة راتب وصالح الدين عامر،  -

 . 305، مرجع سبق ذكره، ص خضوع ......رقية رياض إسماعيل،  -

 . 10و14، مرجع سبق ذكره، ص وص مفهوم ....جاسم محمد زكريا،  -
 للمزيد راجع كل من : (2)

 =  . 304و305، مرجع سبق ذكره، ص وص خضوع .....رقية رياض إسماعيل،  -

، مرجــع ســبق ذكــره،    ص ص القانـــون .........الح الــدين عـــامر، حامـــد ســلطان وعائشــة راتــب وصــ -
131-139 . 
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: والتي أسسها ) دي مارتنز ( وترى أن القانون نتاج لسيادة المدرسلتالوضعةلتالواقعةلـ    
الدولـــة وهـــو الـــذي يقيـــد الدولـــة فأنـــه البـــد أن يكـــون صـــادرًا عـــن إرادتهـــا القائمـــة علـــى 

 الحرية واالختيار .
ــ     وأن تكــون : وقــد تزعمهــا ) يلنيــك ( وهــي تــدعو إلــى أن الســيادة البــد المدرسةةلتاللخللةةلـ

ـــة ونـــتي عـــن هـــذه  ـــه بإرادتهـــا الذاتي ـــد فإنهـــا تقبل ن قبلـــت القي ـــود تحـــدها وا  مطلقـــة ال قي
 المدرسة نظرية ) التحديد / التقييد الذاتي ( .

: والتي تزعمها ) بيليه ( وهي ترى أن أسـاس القـانون الـدولي كلـه فـي  المدرسلتالرابعلـ    
بها لكل دولة في نطاق التعـايش بـين  الحقوق األساسية الواجب االعتراف واالستمتاع

الــــدول فــــي العالقــــات الدوليــــة، وهــــذه الحقــــوق هــــي : الحــــق فــــي البقــــاء، الحــــق فــــي 
االســتقالل، الحــق فــي المســاواة، الحــق فــي االحتــرام، الحــق فــي ممارســة التجــارة مــع 

 الغير .
ونـــتي مـــن تفاعــــل هـــذه المـــدارس ظهــــور النظريـــة التقليديـــة فــــي الســـيادة بمظهريهــــا 

خلي والخارجي والتي تعد أن للدولة سيادة مطلقة فـي كيفيـة التعامـل وحـق التصـرف فـي الدا
 الشئون الداخلية والخارجية المتعلقة بها .

أما النظرية الحديثة فـي السـيادة والتـي نتجـت بسـبب التطـورات االقتصـادية والسياسـية 
ي توضــحها رقيــة ريــاض مــع بدايــة القــرن العشــرين المــيالدي فأنهــا ) الســيادة النســبية ( والتــ

نمــا يحــدها  إســماعيل " أي الســيادة المقيــدة بالقواعــد الدوليــة فســيادة الدولــة لــم تعــد مطلقــة، وا 
 .  (1)الضوابط القانونية المشروعة تأسيسًا على مبدأ السيادة وقواعد القانون الدولي . " 

يـدة ( فـي البيئـة إن النظريات الحديثة في السـيادة تأخـذ بمبـدأ ) السـيادة النسـبية / المق
الخارجية للدولـة أي فـي حقـل العالقـات الدوليـة وفقـًا للسـس والقواعـد التـي وضـعها القـانون 
الــدولي، أمــا فــي البيئــة الداخليــة للدولــة فأنهــا تمــنح للدولــة حــق تنظــيم كافــة شــؤونها الداخليــة 

 بالكيفية التي تناسبها .
لتـــي تترتـــب علـــى تمتـــع الدولـــة ويبـــين جاســـم محمـــد زكريـــا اآلثـــار القانونيـــة المهمـــة ا

 -بالسيادة، وهذه اآلثار هي :

                                                 
 . 300و304، مرجع سبق ذكره، ص وص خضوع ....رقية رياض إسماعيل،  (1)
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تمتع الدولة بالشخصية القانونية الكاملة، أي أن الدولة هي الكيان الوحيد الذي    -3" 
 يتمتع بكافة الحقوق والواجبات الدولية .

الدولة هي المرجع األعلى في الشأن الوطني " الداخلي "، ويعني انفراد الدولة   -3  
يازة وممارسة كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فال ينازعها أحد في بح

 ذلك .
 استقالل القرار السياسي وحرية إقامة العالقات الدولية أو عدم إقامتها، أي :  -2  

 حق إبرام المعاهدات والتمثيل الدبلوماسي أو االنضمام للمنظمات الدولية .  -أ  
 ال حق الدفاع الشرعي .الحق في استعم  -ب  
 . (1)الحق في اختيار النظام السياسي واالقتصادي االجتماعي المالئم "   -جـ  

 -ويحـــدد جــورج بــورد ثالثــة أهـــداف تحققهــا نظريـــة ســيادة الدولــة، هـــذه األهــداف هــي:
(2)   
: والــذي يتجســد فــي جملــة مــن الحقــوق للدولــة، منهــا : حــق يأكةةةدتاسةةيالدتالدولةةلت  -3

ـــة فـــي إصـــدار القـــرارات والقـــوانين التـــي تخـــدم مصـــالحها وتحقـــق أهـــدافها طبقـــًا الدو  ل
إلرادتهــا الحــرة، وحــق الحصــانة الــذي تتمتــع بــه الدولــة فــي مواجهــة الوحــدات الدوليــة 
األخرى، وحق الدفاع عن اإلقليم الجغرافـي الـذي تخـتص بـه وتكـوين األجهـزة األمنيـة 

وحـــق إنشـــاء الســـلطات الـــثالث التشـــريعية  للمحافظـــة علـــى األمـــن واســـتتبابه بـــداخلها،
والتنفيذية والقضائية وتحديد اختصاصات كل منهـا وفقـًا لدسـتور الدولـة، وحـق تسـيير 
شـــئونها مـــن خـــالل إصـــدار التشـــريعات واللـــوائح الحكوميـــة المتعلقـــة بكافـــة المجـــاالت 

هــا، والتــي الحياتيــة السياســية واالقتصــادية والثقافيــة والصــحية والتعليميــة والبيئــة وغير 

                                                 
 . 315، مرجع سبق ذكره، ص مفهوم ....جاسم محمد زكريا،  (1)
 . 301و301، مرجع سبق ذكره، ص وص خضوع ....نقاًل عن : رقية رياض إسماعيل،  (2)

- George’s Burdeau, “ L’independence “, Traite de Sience politique, L’ 

Etate, paris, 1967, pp: 336-337. 

- Goeorge’s Burdeau, Traite de science politique, Deuxieme Edition, 

Tome ll, L’Etat, Librairie Generale de Droit de Jurisprudence, R. 

pichonet R. Durand – Auzias, 20, Rue Soufflot, Paris, 1967, PP: 94-98, 

PP : 201-204. 
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تســرى فــي نطــاق حــدود إقليمهــا الجغرافــي وعلــى شــعبها وعلــى المقيمــين مــن األجانــب 
 على إقليمها .

: أي عــدم التــدخل فــي الشــئون الداخليــة للدولــة مــن أي وحــدة منةةاتاليةةد دتال ةةخر  ت  -3
، وللدولـة الحـق فـي رفــض ومقاومـة أي تـدخل خـارجي مباشـر أو غيــر (*)دوليـة أخـرى

ئل واإلمكانيات المتاحـة لهـا والمتـوفرة لـديها وبـأي طـرق تسـتطيع أن مباشر بكل الوسا
تســتخدمها الدولــة ســلمية أو حربيــة وذلــك لغــرض حمايــة كيــان الدولــة وأمنهــا القــومي 

 والمحافظة على حقوقها األساسية من أي تدخل أو اعتداء خارجي .
إقليمها الجغرافي  : إي سريان السلطان الداخلي للدولة على كافةفرضتسلطلتالدوللت  -2

وعلى كافة شـعبها وفـي إطـار مـا يحـدده الدسـتور والقـوانين المعمـول بهـا والسـائدة فـي 
ـــى إقليمهـــا  ـــة بكافـــة الحقـــوق الســـيادية الممنوحـــة لهـــا عل ـــالي تتمتـــع الدول الدولـــة، وبالت

 الجغرافي وكذلك بممارسة كافة السلطات التي تمنحها لها هذه الحقوق .

 -نظريات السيادة :

ددت وتباينت الدراسات حول صاحب ) مالك ( الحق في حيازة وممارسة السـيادة تع
 داخل الدولة وحول الكيفية التي يمارس بها السلطة استنادًا إلى هذا الحق .

                                                 
تقـر معظــم ـ إن لــم يكـن جميــع ـ مواثيــق المنظمـات الدوليــة فـي فقراتهــا وموادهـا بمبــدأ عـدم التــدخل فــي  (*)

مـــم الفقـــرة الســـابعة مـــن المـــادة الثانيـــة مـــن ميثـــاق األ -3الشـــؤون الداخليـــة للدولـــة، ومـــن هـــذه المواثيـــق، 
 -2م، 3954المــادة الثامنــة مــن ميثـــاق منظمــة جامعــة الــدول العربيــة عـــام  -3م، 3954المتحــدة عــام 

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة   -5م، 3951المــادة الخامســة عشــر مــن ميثــاق منظمــة الــدول األمريكيــة عــام 
رة الثانية من المادة الفق -4م، 3902الثالثة من ميثاق ) ما كان يعرف بـ ( منظمة الوحدة األفريقية عام 

م، ويؤكــد ياســر خضـر الحــويش وجــود اجتمــاع 3913الثانيـة مــن ميثــاق منظمـة المــؤتمر اإلســالمي عـام 
فقهي كامل على العالقة االرتباطية بين مبدأ عدم التدخل و السيادة، ويشير إلـى أن " المنطـق الطبيعـي 

يادة تتنـافى مـع التـدخل . وبعبـارة أبلـ ، يوحي أن أساس مبدأ عدم التدخل مستقر فـي مبـدأ السـيادة، والسـ
يمكن القول إن السيادة درع يمنـع التـدخل، ولكنهـا ليسـت سـيفًا للتـدخل " للمزيـد حـول مبـدأ عـدم التـدخل، 

 راجع كل من: 
  . 334مرجع سبق ذكره، ص مبدأ ....، ياسر خضر الحويش،  -

 .      94و95..، ص وص ، الجزء الثاني ..القانون الدولي العامإبراهيم محمد العناني،  -

 . 305، مرجع سبق ذكره، ص تطور ......ولفغان  فريدمان،  -

 . 350-329، مرجع سبق ذكره، ص ص القانون ......علي ضوي،  -
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وتشير أقدم الدراسات التاريخية إلى أن السيادة أقترنـت بالملـك وبالتـالي تعـد حـق لـه 
ر الدولة، وبفعل تطـور المجتمعـات اإلنسـانية وهو الذي يملك التصرف في كافة شؤون وأمو 

هوجمت نظرية السيادة حق للملك يتمتع استنادًا عليها بالسـلطة العليـا المطلقـة غيـر المقيـدة 
بقيـــود داخـــل الدولـــة، ونـــادى جـــون لـــوك بـــأن الســـيادة حـــق للشـــعب وأن الســـلطة العليـــا تجـــد 

 . (1)قد االجتماعيمستقرها فيه على أساس استنادها على القانون الطبيعي والع
وعلى أثر نظرية السيادة حـق للشـعب التـي اسـتطاعت القضـاء علـى نظريـة السـيادة 
حق للملك، توصل بعض الفقهاء إلى ضرورة البحث عن المكـان الشـرعي الـذي تسـتقر فيـه 
السـيادة، ونــتي عــن ذلــك أن ظهـرت نظريــة الســيادة حــق للدسـتور والقــانون وتــرى أن الســيادة 

ة من األفراد يقومون بوضع الدستور ويملكون صالحية تعديله بعد تنفيـذه تستقر في مجموع
كما إنها تضع السـيادة فـي كـل الهيئـات الحكوميـة التـي تعمـل علـى سـن القـوانين فـي نطـاق 

 . (2)اختصاصها القانوني ووفقًا للطريقة القانونية التي ينص عليها دستور الدولة وقوانينها
ن تحديـد صـاحب ) مالـك ( الحـق فـي حيـازة وممارسـة وتشير الدراسات الحديثة بشـأ

 -السيادة داخل الدول وجود نظريتين، هما :

                                                 
 للمزيد راجع كل من : (1)

 . 4-2، مرجع سبق ذكره، ص ص …….أعمال محمد عبد الحافظ هريدي،  -

 . 14-12 مرجع سبق ذكره، ص صالسيادة، عبد الهادي عباس،  -

 . 319-314، مرجع سبق ذكره، ص ص …..العلوم رايموند كارفيليد كتيل،  -
 . 10و14، مرجع سبق ذكره، ص وصالسيادةعبد الهادي عباس،  -للمزيد راجع كل من : (2)

 . 313-319، مرجع سبق ذكره، ص ص …..العلوم رايموند كارفيليد كتيل،  -
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 نظرية سيادة األمة :

يلخص عاصم أحمـد عجيلة ومحمد رفعت عبد الوهـاب هذه النظريـة فـي أمــرين : " 
: هو اعتبار السيادة " حق أمر "، أي حق يخول لصاحبه سلطة إصدار أوامر ونواه  األود

. 
: يـوجــز فـي إنـه مــادام هنـاك حـق فإنـه يجـب البحـث عـن صـاحبه وصـاحب السـيادة  اللخن 

 .  (1)هي األمـة " 
واألمة هنا وحسب نظرة هذه النظريـة هـي مـدلول معنـوي اجتمـاعي لكـائن اجتمـاعي 
يسمو على األفراد والجماعات المكونـة لـه ويعكـس وحـدتهم ومنظـورًا إليـه فـي أبعـاده الـثالث 

 . (2)والحاضر، والمستقبلالماضي، 

ومفهوم السيادة وفقًا لهذه النظرية وكما يرى عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبـد 
الوهــاب " يقــوم علــى أنهــا ملــك للمــة بأعتبارهــا شخصــًا مســتقاًل عــن األفــراد المكــونين لهــا. 

بمثابـة  فاألمة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، والحاكم الذي يباشر مظاهر السـيادة هـو
 . (3)وكيل عن األمة وال يعتبر صاحبًا للسيادة " 

 (4) -ويترتب على نظرية سيادة األمة عدة نتائي يمكن إجمالها في اآلتي :
 

                                                 
،)القـاهرة : دار الطباعـة الحديثـة، 4، طالـنظم السياسـيةاب، عاصم أحمـد عجيلـة ومحمـد رفعـت عبـد الوهــ (1)

 . 44م(، ص 3993
 للمزيد راجع كل من : (2)

 . 331-335، مرجع سبق ذكره، ص ص …..تطور مجموعة باحثين،  -

 . 00، مرجع سبق ذكره، ص ….الوجيز إبراهيم أبوخزام وميلود المهذبي،  -

 . 350ع سبق ذكره، ص ، مرج….مقدمة محمد طه بدوي وليلى أمين مرسي،  -

 . 21، مرجع سبق ذكره، ص السيادةعبد الهادي عباس،  -
 . 44، مرجع سبق ذكره، ص ……النظم عاصم أحمد عجيلة ومحمد رفعت عبد الوهاب،  (3)
 للمزيد راجع كل من : (4)

 . 04-02، ص ص …….المرجع السابق،  -

 . 01ص  ، مرجع سبق ذكره،….الوجيز إبراهيم أبوخزام وميلود المهذبي،  -

 . 21، مرجع سبق ذكره، ص السيادةعبد الهادي عباس،  -
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أن سيادة األمة عبارة عن وحدة واحدة ال تتجزأ وبالتالي ال يستطيع إي فـرد مـن  .3
اختيار مـن يعبـر أفراد األمة أن يستأثر بجزء منها على سبيل األنفراد بل يتعين 

 عن ويقوم بممارسة السلطة العليا اآلمرة في الدولة .
 قيام نظام حكم نيابي تمثيلي أي األخذ بالديمقراطية النيابية . .3

انتخــاب مــن يقــوم بممارســة الســلطة العليــا اآلمــرة يعــد وظيفــة الحقــًا مــن حقــوق  .2
خبين الختيار األفراد، لذلك للمة أن تحدد الشروط الواجب توافرها في هيئة النا

 اكفاء المرشحين لممارسة هذه السلطة .

 تقييد حق االقتراع العام وبالتالي األخذ بمبدأ االقتراع المقيد . .5

القـــانون يعـــد تعبيـــرًا عـــن إرادة األمـــة، أي تعبيـــرًا عـــن اإلرادة العامـــة إرادة األمـــة  .4
 وحدها وليس مجرد تعبير عن إرادة النواب أو إرادة الناخبين .

ب ممثاًل للمـة بأسـرها ال لنـاخبي دائرتـه االنتخابيـة الـذين ليسـت لـديهم يعد النائ .0
القـــدرة علـــى عزلـــه أو توجيـــه أو إصـــدار التعليمـــات إليـــه، وهـــو يمـــارس الســـلطة 

 وكياًل عن األمة بأسرها ال وكياًل عن ناخبيه .

  (1)وقد وجهت عدة انتقادات لهذه النظرية، ولعل أهم هذه االنتقادات : 
هناك حاجة إليها فـي الوقـت الحـالي لكونهـا اسـتنفذت أغراضـها التـي  إنه لم يعد .3

وجــدت مــن أجلهــا والتــي تجســدت فــي الحــد مــن والقضــاء علــى الســلطة المطلقــة 
 للملوك .

ــــة الواحــــدة،  .3 ــــيم الواحــــد للدول ــــى وجــــود شخصــــين معنــــويين داخــــل اإلقل ــــؤدي إل ت
د يــؤدي شخصــية للمــة وشخصــية للدولــة، ممــا يبعــث علــى االزدواج والخلــط وقــ

 إلى التنازع على السلطة والسيادة .

إن هــذه النظريــة تــدفع إلــى اســتبداد الحكــام، فــالقوانين التــي تصــدر مــن البرلمــان  .2
وبعــض أعمــال الهيئــات الحاكمــة التــي قــد تنــال مــن بعــض حريــات األفــراد تعــد 

                                                 
 . 29و21، ص وص …..للمزيد راجع كل من : المرجع السابق،  (1)

 . 40، مرجع سبق ذكره، ص …..النظم عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب،  -
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 تعبيرًا عن إرادة األمة والتي ال تعلوها أي إرادة أخرى، وبالتالي ال يجـوز للفـراد
 أن يتطاولوا عليها سواء بالنقد أو التجريح أو الطعن .

أن هذه النظرية تـتالئم مـع أنظمـة متعارضـة، فهـي تـتالئم مـع النظـامين الملكـي  .5
والجمهوري وكذلك مع الدكتاتوري مما دعا ببعض الدارسين والبحاث إلى القـول 

 بأنها ال تعد أساسًا لنظام سياسي محدد .

 -نظرية سيادة الشعب :

ون هذه النظرية أن مصدر السيادة هو الشعب القائم في الدولة في كل مرحلة مضم
مـن مراحلهـا، ويـتم توزيـع السـيادة ـ كقاعـدة عامـة ـ إلـى عـدد مـن األنصـبة بقـدر عـدد أفـراد 
الشعب على أن يكون لكل فـرد مـنهم جـزء منهـا وبـدون اسـتثناء إال مـا قـد يـنجم عـن قصـور 

وغ ســـن الرشـــد، والشـــعب هنـــا لـــه مـــدلوالن أحـــدهما يجســـده ذاتـــي كفقـــدان األهليـــة أو عـــدم بلـــ
كحقيقة اجتماعية تتمثل فـي مجموعـة األفـراد المتمتعـين بجنسـية الدولـة، أمـا المـدلول اآلخـر 
فأنه يجسده كحقيقة سياسية تتمثل في مجموعة األفراد الذين يتمتعون بالحقوق السياسية أي 

 . (1)جمهور الناخبين
  (2) -النظرية مجموعة نتائي أهمها :ويترتب على األخذ بهذه 

وفقًا لهذه النظرية فأن السيادة منسوبة إلى إفـراد الشـعب، وللشـعب حـق ممارسـة  .3
 السلطة بنفسه ولكل من أفراده نصيب من السيادة .

يعــد االنتخــاب حقــًا للفــراد ال وظيفــة يقومــون بهــا، وهــو حــق طبيعــي ال يمكــن  .3
 نزعه منهم .

                                                 
 للمزيد راجع كل من : (1)

 . 335و  332، مرجع سبق ذكره، ص وص …..تطور مجموعة باحثين،  -

 . 31مرجع سبق ذكره، ص ، ….مبادئ إبراهيم عبد العزيز شيحا،  -

 . 01و 01، مرجع سبق ذكره، ص وص …..الوجيز إبراهيم أبوخزام وميلود المهذبي،  -

 . 319-310، مرجع سبق ذكره، ص ص …..العلوم رايموند كارفيليد كتيل،  -
 للمزيد راجع كل من : (2)

 . 21و21، مرجع سبق ذكره، ص وص …..السيادة عبد الهادي عباس،  -

  . 334و335، مرجع سبق ذكره، ص وص …..تطور مجموعة باحثين،  -

 . 01و  01، مرجع سبق ذكره، ص وص …..الوجيز إبراهيم أبوخزام وميلود المهذبي،  -
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 يه فقط، وال يجوز للناخبين عزله .يعد النائب ممثاًل لناخب .2

 األخذ بنظام االقتراع العام واالستفتاء . .5

القـــانون وفقـــًا لهـــذه النظريـــة يكـــون تعبيـــرًا عـــن إرادة األغلبيـــة الممثلـــة فـــي هيئـــة  .4
 الناخبين وعلى األقلية اإلذعان لرأي األغلبية .

  (1) وقد وجهت عدة انتقادات لهذه النظرية، أهمها :
النظريـة أن تكـون تبعيـة النـواب لجمهـور نـاخبيهم، خاصـًة وأن يترتب علـى هـذه  .3

الناخبين يملكون عـزل النـواب، ممـا يجعـل النـواب يعملـون وفقـًا آلراء ومعتقـدات 
ن جاء ذلك على حساب الصالح العام .  ناخبيهم وبما يخدم مصالحهم حتى وا 

ريــة أن عمليــة ازدواج الســيادة بــين شخصــيتين معنــويتين التــي وجهــت كنقــد لنظ .3
 سيادة األمة تتكرر هنا مرة أخرى مما قد يؤدي إلى الخلط بينهما .

إنه وعلى افتراض نزاهة وسالمة ومشروعية االقتراع إال أن نظام االقتـراع العـام  .2
ــــة التشــــريع، كمــــا إن نظــــام  يظــــل عمليــــة محــــدودة لمســــاهمة الشــــعب فــــي عملي

ي مناســـبات االســتفتاء يظــل إجــراء محـــدود يقتصــر علــى اإلدالء بـــرأي محــدد فــ
 معينة حول قضية أو قانون ما .

                                                 
 للمزيد راجع كل من : (1)

 . 21، مرجع سبق ذكره، ص …..السيادة عبد الهادي عباس،  -

 . 21-20، مرجع سبق ذكره، ص ص ….مبادئ يحا، إبراهيم عبد العزيز ش -

 . 01، مرجع سبق ذكره، ص …..الوجيز إبراهيم أبوخزام وميلود المهذبي،  -
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 املطلـــب الثاني

 خصائص ومظاهر وأنواع السيادة والتفاوت يف ممارسة السيادة بني الدول

 

 خصائص السيادة :

  (1) -يمكن إجمال خصائص السيادة في أربع خصائص هي :
وتعنيييي  يييد  وجيييود أي  يييوة ةييير ية فيييو   يييوة الدولييية  -( : اإلطالالال) الااعيط  الالال  .1

القوانين العليا التي تملكها الدولية  وسلطتها، وال توجد أي حدود ثانوية لسلطة سن
. وتسمى هذه الخاصية ) باألصلية ( أيضًا لكون سيلطة الدولية ال تسيتمد أصيلها 
من سلطة أخرى بل أن الهيئيا  والمسسسيا  المختل ية هيي التيي تنبيع منهيا . في  

 وجود لسلطة أخرى معارضة أو منافسة لسيادة الدولة في الدولة .
: يقصد بها أن سيادة الدولة تةمل الجميع أفراد ومسسسيا   اع مومالااع موم  ا( .2

 داخل حدود الدولة . 

وتعنييي أن اسييتمرار سيييادة الدوليية مييرتبط باسييتمرار بقييا   -:اعالالاوامالااعا مومالال ا(ا .3
 وجود الدولة ذاتها . 

وتعنييي  ييد  إمكانييية وجييود أكثيير ميين  -:عالالامااعيلية الال اع)مي)الاللمالااع)(   الال ا(ا .4
لة أي أن سيادة الدولة ال تقبل التجزئة أو التقسي  لكون ذلي  سيادة واحدة في الدو 

يعنيييي القضيييا   ليهيييا . ويمكييين توزييييع السيييلطة بيييين الهيئيييا  واألجهيييزة الحكوميييية 
المختل ة داخل الدولة، فتقو  كيل منهيا بتقاسي  االختصاصيا  التيي ممارسيتها مين 

  بل كل هيئة أو جهاز .
ى لسييادة واحيدة هيي سييادة الدولية، وبالتيالي أال أنه فيي الدولية الواحيدة ال مجيال سيو 

 فأن الدول والسيادا  متساوية العدد .

                                                 
 للمزيد راجع كل من : (1)

 . 151و161جع سب  ذكره، ص وص، مر العلو  ......رايموند كارفيليد كيتيل،  -

 . 52-51، مرجع سب  ذكره، ص ص الوجيز ......إبراهي  أبوخزا  وميلود المهذبي،  -

 . 62و61، مرجع سب  ذكره، ص وص السيادة بد الهادي  باس،  -
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وخصائص السييادة األربيع السيابقة ال تعيد ميانع أميا  كيون الدولية ذا  السييادة دولية 
، فقد برز  خ ل النةأة األولى (1)خاضعة للقانون الدولي وذل  في حدود المسئولية الدولية

ئولية الدولييية  ييين ميييا  يييد يحيييده مييين أضيييرار تسيييببها مرافقهيييا، وميييع للسييييادة  ا يييدة  يييد  مسييي
انتةار األفكار الديمقراطية بظهور أفكار وكتابيا  ) روسيو ( وبيدخول الدولية فيي معيام   
ةباع حاجياته  ومتطلبياته ، أدى ذلي  إليى إليزا  الدولية  وتعا دا  مع األفراد إلدارة وتنظي  وا 

ة، ممييا تطليي  أن تكييون أ مالهييا فييي نطييا  الةيير ية بالخضييوع للقييانون أو لمبييدأ المةييرو ي
 . (2)وتساو  الدولة مع األفراد في الخضوع للقانون

 -مظاهـر السيادة :

  (3) -أن مظاهر سيادة الدولة تظهر  لى مستويين مختل ين، هما :
تتييولى الدوليية كنتيجيية لسيييادتها تنظييي  أداة الحكيي  فيهييا بكييل  -اعم)الال(واااعالالاا:ة ا 

تيييدخل أجنبيييي، وتقيييو  الدولييية بييلدارة الةيييئون الحياتيييية المختل ييية  ليييى إ ليمهيييا حرييية دون أي 
وتضييييطلع بمهمتييييي التةييييريع والقضييييا ، كمييييا أنهييييا تختييييار نظامهييييا السياسييييي واال تصييييادي 
واالجتما ي والثقافي ويمكنها تغيييره وتغييير ةيكل نظيا  الحكي  فيهيا سيوا  بطريي  سيلمي أو 

ا تراض خارجي  لى أن ال يكون هذا التغييير يميس  بالثورة أو االنق   دون أي تدخل أو
، كذل  تضع لن سها الدستور والذي (*)مصالح الدول األخرى أو يهدد السل  واألمن الدوليين

                                                 
 . 162، مرجع سب  ذكره، ص ……خضوع للمزيد راجع : ر ية رياض إسما يل،  (1)
 . 5-7، مرجع سب  ذكره، ص ص ….مسئولية ع ث  أبو الع ، للمزيد راجع : حسان  بد السمي (2)
 للمزيد راجع كل من : (3)

 . 121-111، مرجع سب  ذكره، ص ص السيادة بد الهادي  باس،  -

 .  4و  3فارو  يوسف يوسف أحمد، الثورة .....، مرجع سب  ذكره، ص وص  -

 . 117، مرجع سب  ذكره، ص ….القانون  لي صاد  أبوهيف،  -

 . 165، مرجع سب  ذكره، ص ….خضوع اض إسما يل، ر ية ري -
 ، واليييذي يييينص 1166612612( بتييياري  XX( )1231أصيييدر  الجمعيييية العامييية ليييل  المتحيييدة القيييرار )    (*)

 ليى أنيه : ل ليييس أليية دوليية حي  التيدخل مباةييرة أو بصيورة وييير مباةيرة، وألي سيب  كييان فيي الةييسون 
، و د ذكر القرار  يدد مين األ ميال المدانية التيي تعيد مين ل أةيكال الداخلية والخارجية ألية دولة أخرى ل

التدخل العدوانية  لى ةخصية اليدول ذا  السييادة ل ومنهيا : اسيتعمال إجيرا ا  ا تصيادية أو السياسيية 
أو من أي طبيعة أخرى للعمل  لى إكراه دولة ما  لى إخضاع ممارستها لحقو ها ذا  السيادة، وكذل  

الماديية والمعنويية لحرميان الةيعو  مين تكيوين وبليورة ا هويتهيا القوميية، التخريي  بالقييا  استعمال القيوة 
 بأي  مل وبأي ةكل سوا  مباةرة أو وير مباةرة بهدف تغيير نظا  دولة أخرى بالقوة .
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يصييبح ملزمييًا لهيئتهييا الحاكميية با تبارهييا السييلطة التن يذييية فييي تن يييذ مييا ي رضييه ميين ةييروط 
اسيتنادًا  لييه تقيو  السيلطة التةيريعية ويضعه مين  وا يد تحيدد كافية األميور السييادية واليذي 

بسن القوانين وتقو  الهيئة الحاكمة بوضع اللوائح التن يذية التي بها يكتمل البنيان التةريعي 
 للدولة .

تتيييولى الدولييية تنظيييي  وتسييييير كافييية    اتهيييا ميييع الوحيييدا   -اعم)الالال(واااع:الالالل   ا 
التمثييل الدبلوماسيي والقنصيلي  الدولية األخرى بمحض إراداتها، مع الدول  ن طري  تبيادل

برا  المعاهدا ، ومع المنظما  الدوليية باالنضيما  إليى  ضيويتها أو  وحضور المستمرا  وا 
االنسييحا  منهييا وحضييور انعقيياد دوراتهييا العادييية واالسييتثنائية وويرهييا ميين مظيياهر النةيياط 

 الدولي .

 أنـــواع )أشكــال( السيادة :

تظهير فيهيا وتعيد أوصياف تلحي  بالسييادة لكنهيا ال  للسيادة أنواع ) أةكال ( متعيددة
تجزئهييا، وتنييوع السيييادة يمكيين إرجا ييه إلييى اخييت ف معناهييا وطريقيية تناولهييا ودراسييتها  نييد 

 .(1)دراسي وم كري القانون الدستوري  نه في القانون الدولي و نه في العلو  السياسية
 ومن أه  أنواع السيادة التي يمكن دراستها، ما يلي :

. والم هيييو  السييلبي يعنيييي أن  (2): ولهييا م هوميييان سييلبي واخييير إيجييابي اع)الالال لالااعاا:ة الالال  ييي
سيلطة الدولية  ليى سيكانها وا  ليمهيا سيلطة  لييا ةياملة ال تخضيع ألي سيلطة أخيرى تعلوهيا 
أو تنافسها كما أنه ال يجوز أليية وحيدة دوليية أخيرى أن تباةير سيلطاتها  ليى إ ليي  الدولية،  

جيييابي فأنيييه يعنيييي حييي  الدولييية فيييي وضيييع  وانينهيييا وأنظمتهيييا وحريتهيييا فيييي أميييا الم هيييو  اإلي
التصييرف فييي ةييئونها الداخلييية وتكييوين نظيي  الحكيي  فيهييا وتنظييي  هيئتهييا الحاكميية ومرافقهييا 

 العامة وفقًا لمذاهبها واتجاهاتها دون أي تدخل خارجي .
                                                 

 . 688و685، مرجع سب  ذكره، ص وص األحكا  .....للمزيد راجع : محمد طلع  الغنيمي،  (1)
 السيادة الداخلية، راجع كل من : للمزيد حول (2)

 . 67، مرجع سب  ذكره، ص السيادة بد الهادي  باس،  -

 . 188، مرجع سب  ذكره، ص مبادئ ....إبراهي  أحمد ةلبي،  -

 . 55، مرجع سب  ذكره، صالمدخل ....محمد  زيز ةكري،  -

 . 86، مرجع سب  ذكره، ص الوجيز ....محمد حافظ وان ،  -

 . 31، مرجع سب  ذكره، ص ....القانون .محمود حافظ،  -
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ة إذا والسييييادة الداخليييية هيييي األسييياس فييي  يتصيييور وجيييود دولييية ذا  سييييادة خارجيييي
 . (1)افتقر  إلى السيادة الداخلية

: تقييو   لييى فكييرة اسييتق ل الدوليية أي  ييد  تبعيتهييا ألي وحييدة دولييية  اع)الال لالااع:ل   الال ييي 
أخييرى، إذ تتعامييل مييع بقييية الييدول  لييى  ييد  المسيياواة فييي الحقييو  وااللتزامييا  الدولييية وفييي 

للدوليييية فييييي إدارة ةييييئونها ظييييل  وا ييييد القييييانون الييييدولي العييييا ، وبييييذل  تعنييييي الحرييييية التاميييية 
و   اتهيييا الخارجيييية والتيييي ال تخضيييع فيهيييا أليييية سيييلطة تسيييمو  ليييى سيييلطتها وفيييي إطيييار 

 . (2)الحقيو  التي تك لها وتحيددها  وا يد القانيون اليدولي العا  للدولة في البيئة الدولية
اإل ليمييي : وتعنييي أن سييلطة الدوليية يييت  تحديييدها  لييى أسيياس نطا هييا  اع)الال لالااإلية م الال ييي 

فتةييمل كييل مييا يوجييد  لييى إ لييي  الدوليية ميين أةييخاص وأميي   ولييو كييان تابعييًا لجنسييية دوليية 
 . (3)أخرى

: ويرى جاس  محمد زكريا إنها تعني ل إمتداد السلطة العامة إليى  اع) لالااعم( ا  ااألية مي 
 . (4)خارج األ لي  لحماية األةخاص أو الممتلكا  في الخارج ل 

: وهييي تعنييي تحديييد سييلطة الدوليية  لييى أسيياس ةييع  الدوليية وبالتييالي  صالال  اع)الال لالااع :ييي 
 . (5)تسيري  لى ر ايياها أينما كانوا وحيثما وجدوا وأ اموا سوا  داخل إ ليمها أو خارجه

                                                 
 . 31للمزيد راجع : المرجع الساب ، ..........، ص (1)
 للمزيد حول السيادة الخارجية، راجع كل من : (2)

 . 67، مرجع سب  ذكره، ص السيادة بد الهادي  باس،  -

 . 157، مرجع سب  ذكره، ص …..م هو  جاس  محمد زكريا،  -

 . 188ع سب  ذكره، ص ، مرج….مبادئ إبراهي  أحمد ةلبي،  -

 . 31، مرجع سب  ذكره، ص …..القانون محمود حافظ،  -

 . 86، مرجع سب  ذكره، ص …..الوجيز محمد حافظ وان ،  -
 للمزيد حول السيادة األ ليمية، راجع كل من : (3)

 . 67، مرجع سب  ذكره، ص السيادة بد الهادي  باس،  -

 . 38، مرجع سب  ذكره، ص …..الموجز خالد  بد الحميد فراج وحسين درويش،  -

 . 157، مرجع سب  ذكره، ص …..م هو  جاس  محمد زكريا،  -
 .     157المرجع الساب ، ..........، ص  (4)
 للمزيد حول السيادة الةخصية، راجع كل من : (5)

 . 67، مرجع سب  ذكره، ص السيادة بد الهادي  باس،  -

 . 38مرجع سب  ذكره، ص  ،…..الموجز خالد  بد الحميد فراج وحسين درويش،  -
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 : ولها م هومان مختل ان، هما :   اع) لالااعيلموم  ي 
  ريع القييوانين بهييا . : ينظيير إليهييا  لييى إنهييا سييلطة الدوليية العليييا لتةيي اعمفهالالومااألو

وهي  لى الدوا  جز  مين التنظيي  الحكيومي التيابع للدولية واليذي بلمكانيه أن ي صيح 
بةييكل  ييانوني  يين األواميير العليييا الواجبيية الطا يية ميين سييكان الدوليية والقيييا  بتن يييذ 

 . (1)القوانين في الدولة، وهذه القوانين هي المعترف والمعمول بها في محاك  الدولة
 ينظر إليها استنادًا  لى مبدأ المساواة في السيادة بيين اليدول دون  عثلم اعمفهوماا :

النظر إلى مركز و وة الدولة في البيئة الدولية . ويةير أحمد إبراهي  ةيلبي إليى أنيه 
ل تقيييو  فكيييرة السييييادة القانونيييية  ليييى أسييياس تمتيييع جمييييع اليييدول، دون تميييييز، بمبيييدأ 

لمبييدأ . وهييي تعنييي، فييي هييذا اإلطييار، الحيي  فييي السيييادة، والمسيياواة بييينه  فييي هييذا ا
إصدار األوامر دون الخضوع لسيلطة  لييا فيي اليداخل أو الخيارج . وهكيذا ال تكيون 
سيادة الدولة  اصرة  لى الةئون الداخلية فقط بل تةمل كذل  مركزها في الجما ية 

ال  ومن ثي  يتضيح أن السييادة القانونيية تتسياوى فيهيا اليدول التيي}………{ الدولية 
 .( 2)تتقيد إال بلرادتها ل 

،أي أنهييا وبييالرو  ميين (*)فهنييا  دول تتمتييع بالسيييادة كصيي ة  انونييية ) دول  اصييرة (
تمتعهيا بالةخصيية القانونيية الدولييية وبيالحقو  المترتبية  ليهيا أال أنهييا ال تمتلي  القيدرة  لييى 

ال تسييتطيع فييرض  تحقييي  ذاتهييا القومييية بصييورة كامليية فييي حقييل الع  ييا  الدولييية كمييا أنهييا
إرادتهيا أو اليدفاع  ين هييذه اإلرادة وفيي أحيانيًا أخيرى ال تسييتطيع مجيرد تكيوين أو بليورة هييذه 

 . (3)اإلرادة

                                                 
 -للمزيد حول الم هو  األول للسيادة القانونية، راجع كل من : (1)

 . 154، مرجع سب  ذكره، ص ……العلو  رايمواند كارفيليد كيتيل،  -

 . 64، مرجع سب  ذكره، ص السيادة بد الهادي  باس،  -
 .181، مرجع سب  ذكره، ص …..مبادئ أحمد إبراهي  ةلبي،  (2)
مزيد حول ) الدول القاصرة ( يمكين الرجيوع إليى المطلي  الثاليه مين المبحيه األول مين ال صيل األول لل   (*)

 في هذه الدراسة ) معيار مدى إكتمال ممارسة السيادة (  س  الدول النا صة السيادة .
 للمزيد راجع كل من : (3)

 . 113و 112، مرجع سب  ذكره، ص و ص …..القانون  لي صاد  أبوهيف،  -

 . 111، مرجع سب  ذكره، ص …. …مبادئ اهي  أحمد ةلبي، إبر  -
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: يرى  بد الهادي  باس أن السيادة السياسية تعنى  اع) لالااع) ل)  الااعف ة  ا( ي 
التييييي لسيييييادة أولئيييي  الييييذين لييييديه  حيييي  االنتخييييا  والتصييييوي  أو القا ييييدة الةييييعبية 

 . (1)بواسطتها يت  اختيار أصحا  السيادة القانونية. ل 
ويراها رايموند كارفيلييد كيتييل أنهيا هيي ل التيي ال تسيتطيع التعبيير  ين إرادتهيا  ليى 

 . (2)ةكل أوامر  انونية ومع ذل  فلن إرادتها  د تكون لها الغلبة. ل 
مميا يجعييل السييادة القانونييية وبالتيالي فيأن السيييادة السياسيية تختيار السيييادة القانونيية 

األداة المن ييذة إلرادة السيييادة السياسييية، أي أن األواميير العليييا للدوليية والقييوانين المعمييول بهييا 
والمطبقيية فيهييا يجيي  أن تكييون مطابقيية للسيييادة السياسييية، و لييى الدراسيييين والبحيياه مرا يياة 

ن كييان وتقييدير العوامييل المييسثرة فييي خليي  السيييادة السياسييية و   تهييا با لسيييادة القانونييية . وا 
البعض منه  يرى ضرورة التأكيد  لى السيادة القانونية لكونها في نظره  هيي السييادة التيي 
تمارسها الدولة من الناحية العملية كما أنه  يرون أنه من األفضيل أن ييت  حصير مصيطلح 

عا  ( أو  ) االتجيياه العيا  السيادة بمعناه القانوني فقط، وتسمية القوى ال  انيونية ) باليرأي ال
 . (3)( أو ) اإلرادة العامة ( 

ويعطيي إبيراهي  أحميد ةيلبي م هيو  اخيير مختليف  ين السياب  للسييادة السياسيية هييو 
للدوليية  ليييى  Puissancereelleالسيييادة  ال علييية، ويييرى أنهييا ل تعبيييير  يين القييدرة ال علييية 
االرتبيياط بييين م هييو  القييوة وم هييو  ممارسيية سيييادتها، وبالتييالي فهييي وصييف لقييوة الدوليية . و 

 . (4)السيادة يمثل األساس النظري للقول بوجود م هو  سياسي أي  ملي للسيادة ل 
فالنةأة األولى لهيا ي وفقيًا لهيذا الم هيو  ي انحصير  فيي مجيرد رفيض الدولية االمتثيال 

تتجسيد  للوامير الصادرة من ويرها سوا  بداخلها أو خارجها، ويير أن فيي العصير الحيديه

                                                 
 . 64، مرجع سب  ذكره، ص السيادة بد الهادي  باس،  (1)
 . 154، مرجع سب  ذكره، ص …..رايموند كارفيليد كتتيل، العلو   (2)
 -للمزيد راجع كل من : (3)

 . 157و 154، مرجع سب  ذكره، ص و ص …..العلو  رايموند كارفيليد كتييل،  -

 . 67و 64، مرجع سب  ذكره، ص و ص السيادة بد الهادي  باس،  -
 . 111و  181، مرجع سب  ذكره، ص وص …..مبادئ إبراهي  أحمد ةلبي،  (4)
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فيي  ييا  الدوليية بيلدارة ةيئونها طبقييًا إلرادتهيا الحيرة وتحقيقييًا لمصيالحها القوميية وأن أدى إلييى 
 . (1)تجياوز اختصاصها اإل ليمي والتداخل مع سيادا  الدول األخيرى

 -التفاوت يف ممارسة السيادة بني الدول احلديثة :

ة إليى مبيدأ المسياواة فيي تةيير معظي  ي إن لي  يكين جمييع ي مواثيي  المنظميا  الدوليي
، والمسيياواة يقصيييد بهيييا المسييياواة القانونيييية بمعنيييى أن (*)السيييادة بيييين اليييدول األ ضيييا  فيهيييا 

تتسيييياوى أصييييوا  الييييدول األ ضييييا   انونييييًا أي ميييين الناحييييية القانونييييية بغييييض النظيييير  يييين 
االخييت ف فييي أنييواع الييدول الحديثيية ) و لييى األخييص ميين حيييه معيييار القييوة ( أي أن القييوة 
والمكانيية المادييية للييدول فييي البيئيية الدولييية ال تييأثير لهييا  لييى مبييدأ المسيياواة فييي السيييادة بييين 

 . (2)الدول من الناحية القانونية 
ومبدأ المساواة مبدأ  المي ويةير  ليي إبيراهي   ل  الميية المبيدأ تنبيع لييس مين أنيه 

، ولكين مين حقيقية إنيه ال يوجد  ال  واحد و انون دولي واحد يحكي  الع  يا  بيين أةخاصيه
نكييار مبييدأ المسيياواة  لييى  ال توجييد أسييس  المييية أخييرى يمكيين إةييادة المبييدأ  ليهييا } ....{ وا 
دولة من الدول أو  ضو من أ ضا  المجتمع الدولي سوف يخل  فراويًا  انونييًا ييسدي إليى 

ة هيو تصدع النظا  القانوني كله . ولذل  أصبح من العدالية أن نسكيد  ليى أن مبيدأ المسياوا
 .(3)أمر ال ونى  نه لوجود النظا  وفعاليته وهو أساس مبدأ  د  التدخل. ل 

                                                 
 . 111و 111للمزيد راجع : المرجع الساب ، ..........، ص وص  (1)
ذل  ميثيا  ميا كيان يعيرف بمنظمية ينص ميثا  منظمة األم  المتحدة في المادة الثانية ال قرة األوليى، وكي   (*)

الوحدة األفريقية المادة الثالثة ال قرة األولى، وكذل  ميثا  منظمة المستمر اإلسي مي الميادة الثانيية ال قيرة 
 األولى، وويرها من المواثي  الدولية تةير إلى مبدأ المساواة في السيادة بين الدول األ ضا  فيها .

 -للمزيد راجع كل من : (2)
-528، مرجع سب  ذكره، ص ص    ……القانون سلطان و ائةة رات  وص ح الدين  امر،  حامد -

531 . 

 . 236مرجع سب  ذكره، ص ، ….القانون  لي ضوي،  -

 . 17، مرجع سب  ذكره، ص ……، الجز  الثاني القانون الدولي العا إبراهي  العناني،  -

 . 57، مرجع سب  ذكره، ص …..مبادئ إبراهي  أحمد ةلبي،  -

 . 211-118، مرجع سب  ذكره، ص ص ……القانون لي صاد  أبوهيف،   -
، الحقييو  والواجبييا  الدولييية فييي  ييال  متغييير ي المبييادئ الكبييرى والنظييا  العييالمي الجديييد لييي إبييراهي ،  (3)

 . 447 (، ص 1115)القاهرة : دار النهضة العربية، 
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ويةييير إبييراهي  العنيياني إلييى أن مبييدأ المسيياواة فييي القييانون الييدولي يسييتلز  ل االحتييرا  
ن كنيا نسيل  بتمتيع الدولية بالسييادة  المتبادل بين الدول الختصاصا  وسلطا  كل منها . وا 

ا سيييادة الييدول األخييرى، بمعنييى أن أي تييدخل ميين جانيي  دوليية فييي فييلن هييذه السيييادة تقيييده
 . (1)ةسون دولة يمثل نقضًا لمبدأ السيادة والمساواة فيها ل 

ويرى  بد القادر القادري أن السيادة كوا ع سياسي معين ت ييد ل القيدرة  ليى االن يراد 
ال عليية  ليى االحتكيار  بلصيدار القيرار السياسي في داخيل اليدولة وخارجها . ومين ثي  القيدرة

 . (2)الةر ي ألدوا  القمع في الداخل، و لى رفض االمتثال لسلطة تأتيها من الخيارج ل 
وبالتالي تعد جمييع اليدول الحديثية متسياوية التمتيع بالسييادة )القانونيية( فيي القيانون  

السياسيييية اليييدولي والع  يييا  الدوليييية، إال أن الت ييياو  بيييين اليييدول يقيييع فيييي ممارسييية السييييادة 
 )ال علية( في البيئة الدولية .

إن الت ياو  فيمييا بييين اليدول فييي ممارسيية السييادة يتييأثر بقييوة الدولية العسييكرية ومييدى 
 . (3)ن وذها في النظا  العالمي ومو ع مركزها اال تصادي في التجارة الدولية 

لى ذل  يةير  لي ضوي حيه يرى أن ل كل الدول ذا  سييادة، وينةيأ  ين ذلي   وا 
مبييدأ فر ييي هييو تسيياوي الييدول فييي ممارسيية السيييادة، ولكيين ممارسيية السيييادة  لييى المسييتوى 

 . (4)الدولي أو الداخلي تت او  بحس   وة الدولة ا تصاديًا و سكريًا وبةريًا وسياسيًا ل 
وينتج  ن هذا الت او  فيي القيوى ميا بيين اليدول، وكميا يةيير الةيافعي محميد بةيير 

اإلمبرياليييية ( حييييه ييييرى ل وحييييه تت ييياو  القيييوى بيييين أ ضيييا  ظهيييور ظييياهرة التسييييد ) أو 
الجما يية الدولييية فأنييه ال توجييد حتمييًا    ييا  متسيياوية بينهييا . بييل يحييده كثيييرًا أن يتوسييع 
اختصاص أحد األ ضا   لى حسيا  اختصياص  ضيو اخير وهيو ميا يطلي   لييه ظياهرة 

 .( 5)ل  Imperialismeأو اإلمبريالية   Phenomene de Dominotionالتسيد 

                                                 
 . 211 (، ص 1111لمطبعة التجارية الحديثة، ، )القاهرة : االقانون الدولي العا إبراهي  العناني،  (1)
 . 173، مرجع سب  ذكره، ص …..القانون  بد القادر القادري،  (2)
 . 41، مرجع سب  ذكره، ص …..القانون للمزيد راجع : محمود حافظ،  (3)
 . 234، مرجع سب  ذكره، ص …..القانون  لي ضوي،  (4)
 . 224  ذكره، ص ، مرجع سب…القانون الةافعي محمد بةير،  (5)
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ويييرى ياسيير خضيير الحييويش أنييه ل يمكيين القييول أن المسيياواة م هييو  مثييالي أكثيير ميين 
كونها م هومًا  انونيًا . أي أنهيا تصيبح ذا  داللية سياسيية، روي   يمتهيا والحاجية إليهيا، أميا 

والمسيياواة فييي السيييادة تييدفع الييدول إلييى …{ مقييدار )  انونييية المسيياواة ( فلنييه ليييس كبيييرًا } 
العديد من القيود  لى هذه السيادة، سوا  كان  هذه القيود ات ا يية، أ   رفيية . ويتوليد   بول

 ن م هو  المساواة في السيادة، أن السيادة في القانون الدولي ال يمكن أن تكون مطلقة بل 
 . (1)هي سيادة نسبية ل 

 

                                                 
 . 211و211، مرجع سب  ذكره، ص وص ……مبدأ ياسر خضر الجويش،  (1)
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 املطلــب الثالــث

 القيود املؤثرة على السيادة قبل ظهور ظاهرة العوملة

  
تشير الدراسات  التترييياإ  ا السايتدم ازتاتي  شات اشاألتلت اكولاا مطوالات ز   اإ     
أا ماوداا يياادبت متل اتاوا ال ميلاات الاإل ا اار  ليام د ااا أاام زماادأ أيلات ل لدالااإ  يار أااام لاا  

مإزطااتال  زيتل ااإ بااإا ال ااتاوا دوا أا ياارددل  أو ي تساامل  أل  ي يااد الز ااو، ماام  ا اارا  كااام
رييب دايول  طزت وضع موداا ييود أيرى زستزدم زا ال تاوا الدستورل والتت  صربت شات 

 . (1)يتاوا وراثإ اللرش و رزإ الز طيإ وتر، الز و، أ رارا  شت أا ي ل وا زت يشتؤا مردتيتب 
لااا أا ساايتدم الدولااإ ال ديثااإ لاا  تلااد ز   ااإ ماا  أزاات الدراساات  ال ديثااإ شألالاات تشااير  

بت اسميإ  ويرى ز زد طتز إ لي م أا الت ور الإل   ق متلسيتدم أدى  لا أام جلا  زالات 
ازات تارد د يلات يياود ساوال طاتا إلا، شات  تتيإ زلاا آير وز لوزت  جديدا  " ش   تلاد ز   اإ وام

  أو شت زيداا ال تاوا الادولت اللات  أل زيداا ال تاوا الداي ت أل شت داليإ الدولإ متكشراد
 . (2)داليإ الدولإ مغيربت زا الدو  " 

ويت رق ز زد  تش   تا  ل لاليإ ميا زادى يضاوا الدولاإ ك طات  ويواداد ال اتاوا 
الدولت اللت  زا جلإ وزادى زات تز طام زاا  رياإ ا ز   اإ ا ل تصارب شات الميياإ الدولياإ زاا 

أاام   توجاد دولاإ ت ارر أالات تارشو اليضاوا ل  اتاوا  جلإ أيرى   يا  يارى " زاا الثتما 
الدولت أو تددا  الت تز ، التصرب م ريإ ز   إ شت زيداا اللاليت  الدولياإ . و تاا شات 
اك وا  التت يول   شيلت يوادد ال تاوا الدولت طتاا  الدولاإ الزيتل اإ ت اتو  تمريار زوي لات 

 . (3)ا مزت يالي  بإا الزويب " دا  ريق ا لتجتل  لا ت سير يوادد بإا ال تاو 
طزت يشير دثزتا الرواب  لا أام "  تا أياوى دو  اللتل  تيضع شات داااليتتلت زاع 

 . (4)الدو  اكيارى لملو يوادد الزات   الدولت التت   تتزطا مز ردبات زا الت ط  شيلت " 

                                                 
 . 07  زرجع سمق إطره  ص …..تطويا رومر   .زتطي ر   -زا :ل زييد راجع ط   (1)

 . 874  زرجع سمق إطره  ص …..الزدي  م رس م رس  تلت وز زود ييرل ديسا   -
 . 43و48  زرجع سمق إطره  ص وص ….الا   ز زد طتز  لي م   (2)
 . 49  زرجع سمق إطره  ص ……الوجيي ز زد  تش   تا    (3)
 . 364  زرجع سمق إطره  ص ……زمتدئ ا  دثزتا الرواب وآيرو  (4)
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متلاساامإ  ويتاااتو  ز زااد سااتزت دمااد ال زيااد أبزيااإ وجااود يوادااد يتاوايااإ دوليااإ ز يزااإ
لسيتدم الدولإ ال ديثإ   ي  يارى أاام "   يتصاور تزتاع الدولاإ مسايتدتلت زات لا  توجاد يواداد 
دوليإ ز يزإ تميا زضزوا السيتدم وز تبربت وترس  لط  زا الدو   دود سيتدتلت زساتلدشإ 

 . (1)زاع التيا   والتاتيا زت ميا السيتدا  الزتزييم والزتلترضإ " 
 ااتاوا الاادول اللاات  زااا ييااود وطااإل، ال يااود اكياارى التاات تااؤثر طزاات أا زاات ي رضاام ال

 . (2)د ا سيتدم الدولإ ت ع شت ا تق ززترسإ السيتدم وليس د ا السيتدم إاتلت 
  -ويزطا ت سي  زل   ال يود الزؤثرم د ا ززترسإ الدولإ لسيتدتلت   لا يسزيا بزت :   

 -القسم األول : القيود الطبيعية :

  داياا  المييااإ الداي يااإ ل دولااإ شاات طاا  زاات ت رضاام اكديااتا الساازتويإ وباات ييااود تتزثاا
واكداااراب واللاااتدا  والت تلياااد زاااا يياااود داااتدم زااات تطااااوا إا  تاااألثيرا  زلزاااإ دااااد ززترساااإ 

 . (3)السيتدم 
ويشير دمد اللتدل دمتس  لا "  ا بإه ال يود ليس  ييودا  يتاوايإ م  بت جيل زا 

سااا ال ااواايا وصاايت تلت . أالاات ت يااد الدولااإ ش اا  زااا الات يااإ الجااو الت طياارل الااإل يااؤثر شاات 
التاات  ت ااو  : أا الدولااإ الرشاايدم   تشاارا يااواايا تاااتيو زاتيضااإ دتزااإ الشاارايع الز مولااإ 
واللدالاااإ  وإلااا، كا زضاااتدم أزثااات  باااإه ال اااواايا ل شااارايع الزشاااتر  ليلااات ساااوب تي اااق أزااات  

يااؤدل إلاا،  لااا ثااورم أو تزاارد وطثياارم باات الدولااإ صاالومت  جزااإ يتساايإ شاات ت مي لاات ورمزاات 
 . (4)اكدلإ التتريييإ الزؤطدم للإا . " 

و تتجسااد بااإه ال يااود زااا يااال  المييااإ اليترجيااإ ل دولااإ  شاات وجااود ساايتدا  الاادو  
اكيرى وإل، اا اليت  زا زمدأل الزستوام شات السايتدم مايا الادو  وداد  التادي  ززات ي ارو 

تلت ل سيتدم ملاد  التلادل د اا سايتدا  الادو  اكيارى   ل أا د ا الدولإ الت يد داد ززترس

                                                 
 . 368  زرجع سمق إطره  ص …….أصو  ز زد ستزت دمد ال زيد   (1)
 . 349  زرجع سمق إطره  ص …….ال تاوال زييد راجع :  مرابي  اللاتات   (2)
 . 346  زرجع سمق إطره  ص الل و  ......رايزواد طترشي يد طيتي    -ل زييد راجع : (3)

 . 88  زرجع سمق إطره  ص السيتدمدمتس   دمد اللتدل -
 . 88الزرجع الستمق  ..........  ص  (4)
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سااايتدم أل دولاااإ ت اااب دااااد زمتشااارم دولاااإ أيااارى لسااايتدتلت  مزااات شااات إلااا، أيزاااتر التجساااس 
 . (1)ا ص اتديإ التت تسمح شت ال ضتل الطوات يترج ا تق سيتدا       الدو  

 -القسم الثاني :القيود االتفاقية )التعاهدية( :

ال ياااود دايااا  الميياااإ الداي ياااإ ل دولاااإ شااات ملاااو اكزاااور  والتااات يزطاااا تتزثااا  باااإه 
  يجتيبت شت اآلتت :

ا ريااإ ) الت ييااد ت الت ديااد الاااإاتت ( والتاات ز تدباات أا الدولاااإ مزجاارد تمايلاات ل تدااادم  ا
يتاوايااإ أو لدسااتور زلاايا شألالاات تصاامح ز ياادم مزاات ي اارو د يلاات وترتضاايم مإرادتلاات 

 . (2)ا ترا  بإه ال تددم أو بإا الدستور الإاتيإ ززت يتوجب د يلت 
ساازو ال اااتاوا الاادولت د اااا ال ااتاوا الاااداي ت )الااو ات( الاااإل شاات وضااالم وزااا ثااا   ا

تا يااإه يلااد أمااري ز ااتبر الساايتدم    أا ساايتدم الدولااإ شاات المييااإ الدوليااإ باات التاات 
واداااد   شلااات، ملااو ال (3)ي ررباات ال ااتاوا الاادولت   التاات ي رربااات ال ااتاوا الااو ات 

  ويمايا متساي  يوساب متساي  (*)ال تاوايإ التت ي يد ملت ال تاوا الدولت سيتدم الدولإ 
زدى تألثير الت ييد الإل يضلم ال تاوا الدولت د ا ال تاوا الاو ات  " تتزتاع الادو  
ززترسااااإ لساااايتدتلت  مساااا  إ  صاااادار ال ااااواايا واكا زااااإ وت مي لاااات د ااااا زوا ايلاااات 

ضايلت واليتضاليا لو يتلات . ويلتمار  صادار ال اواايا زاا واكشراد الز يزايا د اا أرا
صزي  السا  تا الاداي ت ل ادو  م يا    يجاوي للزا  الزت ادم التادي  شيام مزوجاب 
ال  رم الستملإ زا الزاتدم الثتاياإ زاا الزيثاتق .    أا تادوي    اوق اواساتا ودادبت 

لديااد زااا الوثااتيق زااا ا لتيازاات  الدوليااإ مزوجااب زيثااتق اكزاا  الزت اادم وصاادور ال
الدولياااااإ ل  اااااوق اواساااااتا مصااااايغإ  دالاااااات  وات تييااااات  دولياااااإ  ياااااد وضاااااع يياااااودا  

                                                 
  الجاايل الثااتات  .......  زرجااع ساامق إطااره  ص ال ااتاوا الاادولت اللاات  ماارابي  اللاااتات   -ل زييااد راجااع : (1)

937 . 
 . 44  زرجع سمق إطره  ص الزوجي .....يتلد دمد ال زيد شراج و سيا درويش   -

 . 938  زرجع سمق إطره  ص ال تاوا .....ل  د ت ضو  -
 . 83و 88زرجع سمق إطره  ص وص  السيتدم  ......دمد اللتدل دمتس   -ل زييد راجع : (2)

 . 344-346  زرجع سمق إطره  ص …..الل و  رايزواد طترشي يد طتي    -
 . 984  زرجع سمق إطره  ص ال تاوا .....د ت ضول   (3)
داااد ال تاواياااإ :  اااق الزااارور ل سااا ا اكجامياااإ شااات الزياااته اوي يزياااإ   زتياااإ   اااوق زاااا ضااازا باااإه ال وا   *))

 اواستا وتا ي  الزستي  الزتل  إ ملإا الجتاب  زاع ااتشتر اكس  إ الاوويإ .
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زوضوديإ د ا سيتدم الدو  الز   إ شات  صادار ال اواايا وت مي لات مادلا  متلدساتتير 
 . (1)الو ايإ التت تألثر  زل زلت متودالا اللتلزت ل  وق اواساااتا . " 

ت يشااير  ليلاات  سااات ز زااد جااتمر  ياا  ياارى " أا ساايتدم ا لتيازاات  اكرت تييااإ والتاا ا
الدولااإ د ااا  ي يزلاات يااد تطااوا يتضاالإ ل يااود وت دياادا  لصااتلح دو  أياارى مصاا إ 
استثاتييإ ومدوا التلدل د ا السيتدم الرسزيإ ل دولإ التات ورد  د اا سايتدتلت ت ا، 

ي  ملااااات " ال ياااود . وتسااازا باااإه ال ياااود الإاتياااإ التااات تسااازح الدولاااإ لا سااالت ماااألا ت تااا
 . (2)مت لتيازت  اكرت تييإ " . " 

ويلرشلت )شاوي،( مألالت دمترم دا  لتيازت  زاا يما  الدولاإ صات مإ اوي اي   ت ياد     
ملااد  ززتالتلاات والسااازتف مت ات ااتا مااألل شاااط  زااا اكشااطت  مإي يزلااات أو جاايل زاااام  

ه الدولااإ  ااق لصااتلح دولااإ ز ااددم أو داادم دو   وي تماا  ا لتاايا  ا رت ااتيت زااا بااإ
. و ااق ا رت ااتق (3)ا رت ااتق زااا جتاااب الدولااإ أو الاادو  اكياارى الزات لااإ ماات لتيا  

  (4)  -سوال درشت أو تلتبدل يا س  زا  ي  الزجت   لا ثال  أيست  :
: ويلااد اات ااتا ززاااوف مواساا إ التاايا  ارت ااتيت زااا دولااإ  لااا  حققاألرتفاقققلاألر  ققل  .أ 

دااااتدم متكالااااتر والم ياااارا  والي جااااتا  ياااار جزيااااع الاااادو  دوا اسااااتثاتل  ويتل ااااق 
الرام ااااإ ماااايا م ااااريا دااااتزيا مزضااااتيق  ميليااااإ والزضااااتيق وال اااااوا  وزااااا أباااا  

   3434زلتبااادا  وات تيياااات  باااااإا ال سااا  ات تييااااإ جايااااب ل م اااار اوي يزاااات دااااات  
 ااااو  ياااااتم السااااويس  وزلتباااادم " بااااتل ا  3444داااات   إوزلتباااادم ال ساااا ا ياي

 و  ياتم مازت .   ا3473مواسي و  " دت  
: ويلااد شااط  زااا أشااطت  ا ات ااتا مااتوي ي  يزاااح حققاألرتفاقققلاألر اققلاألر   ققل   .ب 

لدولاااإ أو لزجزوداااإ دو   ويرجاااع  لاااا ات تييااات  دولياااإ ثاتيياااإ أو جزتدياااإ يتصاااإ 
دارم  طزاح ازتياتي الصايد لدولاإ أيارى شات الزياته اوي يزياإ ل دولاإ  وط اق  اشاتل وام

ي  الدولااإ اكياارى  وط ااق زاارور أشاايتص أو زشااروا اسااتراتيجت طمياار د ااا  ي اا

                                                 
  دراست  استراتيجيإ  اللادد سيتدم الدو  شت ضول ال زتيإ الدوليإ ل  وق اواستامتسي  يوسب متسي    (1)

 . 360 (  ص 9773زرطي اكزترا  ل دراست  والم و  ا ستراتيجيإ     )أمو مت :84
 . 338 (  ص 3404  )ال تبرم : دار الالضإ اللرميإ  ال تاوا الدولت سات ز زد جتمر   (2)
 .    333و338الزرجع الستمق  ........  ص وص  (3)
 . 396و333الزرجع الستمق  ........  ص وص  (4)
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مضتيع لدولإ د ا  ي ي  الدولإ اكيرى  أو طتاألجير أزاتطا يتصاإ أو وساتي  ا ا  
 أو ز ترا  أو زواائ أو  يربت .

: ويلااد أيضاات  شااط  زااا أشااطت  ا ات ااتا مااتوي ي   حققاألرتفاقققلاألر اققلاألر  قق    .ج 
د يم زلتبدم شرستل   ير أام يرجع  لا أ راو سيتسيإ أو  رميإ  طتلإل اص 

  ميصاااااوص الت صاااايات  والزاشااااا   اللساااااطريإ شاااات ملاااااو الااااادو  3434داااات  
الزليوزإ يال  ال رب اللتلزيإ اكولا  وطتلتاتي  دا جيل زاا اكراضات ويتزاإ 

 (**)  أو ال مو  موجود يوا  دولياإ د اا  ي اي  الدولاإ(*)يوادد دسطريإ لدولإ أيرى
. 

زلايا زاا  ي اي  الدولاإ زااا الساالف وت اري  طا  أو ملااو  اا      الت يياد ويلاات تجرياد جاايل
أاواا السالف شيم  وإل، أزات ل زتياإ دولاإ زاا زيات ر ا دتادال الز اتجئ د يلات أو 
كملااتد ي اار ال اارب أو لاشاار السااال  شاات أزااتطا التااوتر والصااراا  ودااتدم زاات ياشااأل 

 . (1)الت ييد زا زلتبدا  وات تييإ دوليإ ثاتييإ أو جزتديإ 
 -زت زا يال  المييإ اليترجيإ ل دولإ  شألا بإه ال يود تتجسد شيزت ي ت :أ    
يواداااااد ال اااااتاوا الااااادولت والزلتبااااادا  والزاااااؤتزرا  ودضاااااويإ الدولاااااإ شااااات أل زاااااا  ا 

الزا زت  الدوليإ وزت يد يت  مم إل، زاا شارو التيازات  ويياود د اا سايتدم الدولاإ 
  (2)الت دياااد ال اااتاوات اللاااتلزتوباااو زااات يسااازيم ملاااو الدارسااايا والم ااات  متلت يياااد ت 

ويشاير د ات ضااول  لاا أا " دضااويإ زا زاإ اكزا  الزت اادم  تاؤدل  لااا يياود أشااد 
د ا السيتدم  شتلزيثتق متلاسمإ لت ، الدو  يسازو د اا طا  التايا  دولات آياار تارتم  

                                                 
زاا الدساتور اليتماتات يزااع اليتماتا زاا التسا ح وش ات   4يتددم أزريطيإ شت اليتمتا  والزتدم  86توجد  تليت     *))

ز زد مويصاإ  زاالم زاتدم الاا   ....  زرجاع   -لترتيمت  زت ملد ال رب اللتلزيإ الثتايإ  ل زييد راجع :
   . 977303703سمق إطره  ز تضرم  ير زاشورم متتريخ 

   .3404د يم زلتبدم السال  الزصريإ ا اوسرايي يإ دت   طزثت  د ا إل، زت اص   *) *)
 . 04-00  زرجع سمق إطره  ص ز تضرا  .....ل زييد راجع : ز زد الزجإوب   (1)
 -ل زييد راجع ط  زا : (2)

 .                    347-344  زرجع سمق إطره  ص …..الل و  رايزواد طترشي يد طتي    -
 . 86و83  زرجع سمق إطره  ص وص السيتدمدمد اللتدل دمتس   -

 . 099  زرجع سمق إطره  ص ال تاوا .... تزد س  تا ودتيشإ راتب وصالف الديا دتزر   -
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(  طزااات أا يااارارا  زج اااس اكزاااا واجماااإ ال ماااو   374مااام الدولاااإ اللضاااو ) الزاااتدم 
 . (1)زا الزيثتق ( . "  93م  جزيع الادو  اكدضتل ) الزاتدم والتا يإ زا ي

طزااات أا يواداااد ال اااتاوا الااادولت  يالااا  تلزااا  زااااإ المااادايت  اكولاااا ل  اااتاوا الااادولت 
الزلتصار د اا زاااع اساتيدا  ال ارب طوسااي إ زاا وساتي  الدولااإ شات  ا  زاتيدتتلاات 

لتوصاا   لياام شاات بااإا زااع الاادو  اكياارى  ويلااد زيثااتق اكزاا  الزت اادم يزااإ زاات تاا  ا
الشااألا  ياا  تاااص )الزااتدم الثتايااإ ت ال  اارم الراملااإ( د ااا ت ريزاات   سااتيدا  ال ااوم أو 

 .  (2) تا زجرد التلديد ملت     دشتدت  دا طيتا الدولإ ول ز تش إ د ا م تيلت
 لااور اصاا الف الزياارا  اللاات  ل مشااريإ والااإل ي يااد مااألا بااات، زااات ق د ااا الطاارم  ا 

  شااات  يااار زتااااتو  سااايتدم  ل دولاااإ زاااا الااادو  ال ديثاااإ طألداااتلت اكرضااايإ أصااام 
الم اااتر أو ت ااا، الزوجاااودم شااات ال  اااب الشااازتلت أو الجااااومت  وتشاااير ريياااإ رياااتو 
 سااازتدي   لاااا أا باااإه الزاااات ق أصااام   تاااا   التلاااتوا شيزااات مااايا الااادو  د يلااات 

 دم ل تاوا ات تييت  دوليإ ويواايا دوليإ وضلتلت زؤتزرا  دوليإ طزؤتزر اكز  الزت
   طزاات أا بااإه الزااات ق أصاام   " يااترج ا ااتق ا يتصااتص 3404الم ااتر داات  

 الو ات كل دولإ ويتضلإ لاليتصتص اللتلزت وتتزيي متكتت :
   تيضع بإه الزات ق ل ق التز ، أو  ق الزصتدرم زا الدو  . -3
 يجب د ا جزيع الدو  الزشترطإ شت  دارم بإا الترا  اللتلزت ل مشريإ . -9

اتااااتج بااااإه الثااااروا  يجاااا -4 ب مااااإ  الجلااااود الدوليااااإ لتطثيااااب دز ياااات  استطشااااتب وام
 واستغالللت ل صتلح اللت  لط  الدو  .

 .(3)يجب أا تتزتع بإه الزات ق متلسال  الداي  والملد دا الصرادت  الدوليإ."  -8
 ا      طزت تلد ال يود التت يد ت رو د ا سيتدم الدولإ يال  التلتوا الدولت مايا الادو  أو
أثاتل دز يإ ا ادزتج والتطتز  شيزت ميا زجزودإ زا الادو  زاا أبا  الزشاتط  التات 

                                                 
 . 933  زرجع سمق إطره  ص ال تاوا .....د ت ضول   (1)
 . 66-69  زرجع سمق إطره  ص ص زمتدئ ..... مرابي  أ زد ش مت   -ل زييد راجع : (2)

 . 93  زرجع سمق إطره  ص .....ال تاوا ..د ت ضول   -

 . 907  زرجع سمق إطره  ص ال تاوا .....الشتشلت ز زد مشير   -
 . 307  زرجع سمق إطره  ص يضوا .......رييإ ريتو  سزتدي    (3)
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  ووش ات  لزات ياراه أشارب  مارابي  د ياإ د ات (1)يد تلوق بإا التلاتوا أو باإه اللز ياإ
شألااام يزطااا  رجااتا إلاا، " كالاات تضاا  شاات  رشيلاات زسااأللتيا زتاتشسااتيا وزتاتيضااتيا 

 وبزت :
  اك اراب الداي اإ شات اللز ياإ التطتز ياإ د اا   ا  وصايتاإ :  ارص الادو  رتو ىألألألألألألألأل

است الللت وسيتدتلت ودد  التاتي  ط يت أو جيييت  دا باإه السايتدم متدتمتربات رطاات  زاا 
 أرطتا الدولإ ال ديثإ ويصوصت  متلاسمإ ل دولإ الاتزيإ .

داااا جااايل زاااا :  تجاااإ التطتزااا  امتااادال   لاااا تااااتي  ال طوزااات  اكدضاااتل  ر ثلن ققق ألألألألألألألألأل
سااا  تالت طشااار  ضااارورل لي اااق اورادم السيتسااايإ متتجاااته صااااع ال ااارارا  الزو ااادم 

 . (2)الاليزإ لزسيرم التطتز  . " 
الزجاااتزال  الدوليااااإ والتاااات يلرشلااات ز زااااد الزجااااإوب مألالااات دمااااترم دااااا " تصاااارشت   ا 

زساا طيإ ادتااتد  الاادو  أا تأليااإ ملاات وتلزاا  مزوجملاات شاات داليتتلاات اليترجيااإ مغيااإ 
 سيا بإه اللاليت  وال  ت  د يلت ودوا أا يترتب د ت اوياال  ملات أو  بزتللات ت

  ومتلتااتلت   يلااد يريلاات (3)أل التاايا  يااتاوات أو أيالياات أو أيااإ زساايوليإ يترجيااإ " 
ازاات طاا  زااات يترتااب د ياام بااو الزلتز ااإ متلزثاا  وباات تاشااأل دااا  دزااال   ياار يااتاوات وام

يتاوايااإ  إا زاات رضااي  الاادو  مااإل،  وطزثاات   اللاارب واللااتدم ويااد تت ااو   لااا يوادااد
  ويشاير د ات (4)د ا إل، زت  د  لالزتيتيا  وال صتات  الدم وزتسيإ وال اصا يإ 

ضاااول  لااااا أا ساااايتدم الدولااااإ   تزتااااد  لااااا ز ااااتر الملثاااات  الدم وزتساااايإ وال اصاااا يإ 
ا اكجاميإ الزوجودم د ا  ي يزلت و   لا زو  ت بإه الملثت   ي  باات، يياود د ا

سااايتدم الدولاااإ شااات باااإا الشاااألا " شاااتلزو  وا الدم وزتسااايوا ورؤساااتل الااادو  اكجامياااإ 

                                                 
التطتزاا  اكيتصااتدل الاادولت والتازيااإ ا يتصااتديإ " دراسااإ أشاارب  ماارابي  د ياام د اات   -ل زييااد راجااع : (1)

  (  9773  رستلإ دطتوراه  ير زاشورم  ) ال تبرم : جتزلإ ديا شزس ط يإ ال  وق  "ا ريإ وت مي يم 
 .   43-03ص ص 

 . 06الزرجع الستمق  .......  ص  (2)
  ) ميااارو  : الاااادار الجااااتزليإ ل  متدااااإ والاشاااار  الوساااي  شااات ال اااتاوا الااادولت اللاااات ز زاااد الزجاااإوب   (3)

 . 88  (  ص 3444
 . 83و388الزرجع الستمق  .....  ص وص ل زييد راجع :  (4)

و اااو  ا زتياااتيا  وال صاااتات  الدم وزتسااايإ وال اصااا يإ راجاااع : ات تيياااإ شيياااات ل لاليااات  الدم وزتسااايإ للااات   -
   . 3464   وات تييإ شييات ل لاليت  ال اص يإ للت  3463
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ز صااوا ضاد  زطتايااإ ال امو د اايل  أو ا ايل  أو ز ااتطزتل  أو الت  ياق زللاا  أو 
تا ياااإ اك طااات  الصاااتدرم د ااايل  شااات الزساااتي  الجاتيياااإ والزداياااإ  أو اتياااتإ  جااارالا  

وزتسايإ وال اصا يإ م صاتاإ ي ار  زللات د اا يسريإ د يل   طزت تتزتاع الزماتات الدم 
 . (1)س  ت  الدولإ ديوللت أو ت تيشلت أو التا يإ د يلت . " 

زمااتدئ اكيااالق الدوليااإ التاات يز يلاات الضاازير اللااتلزت والتاات زااع دااد  وجااود صاا إ  ا
 ليازياااإ يتاواياااإ للااات     أا زصاااتلح الااادو  ت ااارو زرادتتلااات وداااد  ا ساااتلتتر أو 

  ويل اات ز زااد (2)داتدم  تيضااع ساايتدم الدولاإ لزثاا  بااإه الزماتدئ ا ساتي تب ملاات و 
 الزجإوب ملو اكزث إ د يلت وبت :

 وجوب ا ترا  الودود والللود التت ت  للت الدولإ د ا ا سلت .  -"   
 ا متلتد دا الطإب والدسيسإ والزراو إ شت اللاليت  الدوليإ .  -  
 ولم .زرادتم زمتدئ اللدالإ والشرب والزر   -  
 اجدم الدو  التت     ملت الطوار  ) ت   ال يضتا واليليا  وال ريق .. ( .  -  

 .(3)استلزت  الرأشإ وا زتاتا دا  ايا  اكإى متكمريتل شت أثاتل ال روب . "  -

 

                                                 
 . 937  زرجع سمق إطره  ص ال تاوا ....د ت ضول   (1)
 . 80-83  زرجع سمق إطره  ص ص الوسي  ....د الزجإوب  ل زييد راجع : ز ز (2)
 . 83الزرجع الستمق  ......  ص  (3)
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 خالصة املبحث الثاني

 
يستلرو الزم ا  التلري ات  الزتلاددم ل سايتدم د اا  ياتالب تيصصات  الدارسايا 

وتزثاا  الساايتدم شاات بااإه الدراسااإ  ااق وياادرم ال طوزااإ شاات الدولااإ ا طوالاات الساا  إ  والم اات  
الل ياات شيلاات ا د ااا تصااريب شااؤوا وتساايير أزااور شاالملت الداي يااإ واليترجيااإ وشاات زيت ااب 
الزجاات   واكاشااا إ ال يتتياااإ دوا وجاااود أل تااادي  أو ضااغو  د يلااات    زااات تز يااام يواداااد 

دولااإ الزدياااإ والدولااإ اكزمرا وريااإ بااإا الز لااو  ال اادي  ال ااتاوا الاادولت اللاات   ولاا  تلاارب 
 ل سيتدم.
ويتلرو الزم   لاشألم السيتدم الزتيازاإ زع ييت  الدولاإ  ال ديثاإ  ثار زلتبادم وساات تليت     

  ولل  زرجع إل،  لور طتتمت  وأرال اللديد زاا ال  لاتل والز طاريا أماريب   )جاتا  3684
  ) الطتب الستإ ل جزلوريإ (  وتلاد ا ريتات سايتدم  3300 موداا ( شت طتتمم الصتدر دت 

اكزاإ وسايتدم الشالب أباا  الا ريات  الزلتزاإ مدراساإ وت ديااد صات ب      ) زتلا، ( ال ااق 
شت  يتيم وززترسإ السيتدم داي  الدولإ ال ديثإ   ل الزطتا الشردت الإل تست رشيم السيتدم 

زتاع ملات سايتدم الدولاإ ال ديثاإ : اك االق طزت يت رق الزم   لزجزودإ اليصتيص التت تت
) ال  ليإ (  اللزو  ) اللزوزيإ (  الادوا  ) الديزوزاإ (  داد  ال تم ياإ للا سات  ) اللتجيياإ 
(  ويماااري ز اااتبر ززترساااإ الدولاااإ ال ديثاااإ لسااايتدتلت د اااا الزساااتوييا الاااداي ت والياااترجت  

 الزتلدياااإ اوي اااي   الشيصااايإ   يزيإاويويت اارق  لاااا أشاااطت  السااايتدم: الداي ياااإ  اليترجياااإ  
ال تاوايااااإ مز لوزيلاااات  السيتساااايإ ) ال ل يااااإ (  وتتسااااتوى جزيااااع الاااادو  ال ديثااااإ شاااات ال ااااتاوا  
الدولت واللاليت  الدوليإ شت السيتدم ال تاوايإ وش ت  لزمدأ الزستوام شت السيتدم     أاام وا ارا  

م يوجااد  يااتالب وت ااتو  شاات ززترسااإ لتاااوا الاادو  ال ديثااإ زااا  ياا  زليااتر يااوم الدولااإ شألااا
السيتدم السيتسيإ ) ال ل يإ ( تملت  ويتالب وت تو  الدو  زا  ي  يوتلت وزرطيبت وزطتاتلت 
شاات المييااإ الدوليااإ والا اات  الاادولت  وتاااتو  الزم اا  ملااو أباا  ال يااود الزااؤثرم د ااا ززترسااإ  

اللولزااإ  وباات ز ساازإ  لااا  الدولااإ ال ديثااإ لساايتدتلت يماا   لااور الزر  ااإ الزلتصاارم ل ااتبرم
ييود  ميلياإ ويياود  ت تيياإ         ) تلتبدياإ (  وباإه ال ياود شات زجز لات تجلا  زاا سايتدم 
الدولااإ ال ديثااإ ساايتدم اسااميإ شاات جزيااع اك ااوا  وليساا  ز   ااإ مطاا  اك ااوا   وبااإا وضااع 

 السيتدم يم   لور  تبرم اللولزإ شت زر  تلت الزلتصرم .
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 الفصـــل الثاني
 ظاهــرة العوملــة : الواقــــع واآلفــــاق 

 

 

 يتناول هذا الفصل مبحثني : 

 : حماولة لتحديد وصياغة ظااهة  الوململاة    وكلا      املبحث األول
من خالل اتاتوةات روةيفار اا وسةاتاة املفااهيا امل اة اة  اا        

 ونشأر ا ورطملةار ا وصملةها   

 :  ال ااملا الداةوااة أل واأل واااس ل اااهة    الفملاعاال   املبحااث الثااان
الوململااة    يتطااة  وا ةملاعاال الوململااة والااع ر اا      واا     
الدةاتااا)   وسوا) الوململااة  وو متت ااا) راادية الوململااة أل  ووا  

 و واس الوململة   اجملاال) االقتصاسية وال ياتية والث اةية   
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 املبحـــث األول  

 ـرة العوملــةحماولـــة لتحديــد وصياغــة ظاهـ
 

 املطلـــب األول

 تعريفات للظاهرة ودراسة للمفاهيم املقاربة األخرى 

 
يشير ماجد شدود إلى معنى كلمة ) العولمة ( وأصلها اللغوي حيث  يثرأ أ         
العولمة في اللغة العربيثة مث  ) العثال  ( وي صثا بهثا فعثا )  ثول  (  لثى ول  ) فو ثا (   

الصثيغة  ييثد وجثود فا ثا ييعثا . أي  ييثد وجثود فعثا ءصثدي ورا  .... { ويالحظ أ  هثه  
ظاهرة العولمة . يس هدف  حقيق غايات وأهداف محددة م  هثها اليعثا ويقابثا هلثغ صثيغة 

 (ZATION  ( فثثثثثي ازنكليليثثثثثة  لثثثثثى  ثثثثثالف صثثثثثيغة )ISM  (           فثثثثثي كلمثثثثثة )
GLOSALISM    . (1)( ال ي  عني العالمية . 

منصثور إ    العولمثة ث لغثة  ث هثي  عمثي  الشثي  و وسثيه دا ر ث   ويرأ ممدوح محمثد
 .  (2)ليشما العال  كل ، ويقاا  ول  الشي  أي جعل   الميا  .   

وبال الي فإ  العولمة  عني جعا الشي   لى مس وأ  المي أي أ  ين قا مث  حيثل 
سه ويعني هنا العال  المحدود الضيق ويقصد ب  هنا الدولة الحديثة إلى آفاق الالمحدود الوا

 . (3)كل ، م جاولا  في هلغ كافة الحدود والحواجل ل عمي  هها الشي  و وسيه دا ر  
ويشير ب   بد الي اح دحال  أن   ند  يحص مصطلح ) العولمة ( لغويثا  يييثد بهنث  
  يد ا في إطثار مصثطلح ) القولبثة (، والقولبثة إنمثا  عنثي ا ح ثوا  وا نثلوا  الكلثي  حثت 

  واحثثد، و  شثثغ فثثي أ  مسثثهلة ا ح ثثوا  إنمثثا  ثثوحي بطثثرف يوحثثوي، وطثثرف ي ح وثثووأ، شثثي
                                                 

، )دمشثثقا ااوا ثثثا للنشثثر وال وليثثثه العولمثثثة ميهومهثثا ث مظاهرهثثا ث سثثثبا ال عامثثا معهثثثااجثثد شثثدود، م (1)
 . 49 (، ص 2002وال دمات الطبا ية، 

، )ازسكندريةا دار الجامعثة الجديثدة العولمة دراسة في الميهو  والظاهرة واابعادممدوح محمد منصور،  (2)
 . 44 (، ص 2009للنشر، 

، السثثنة   ، العثثدد مجلثثة السياسثثة الدوليثثةا هالثثة مصثثطيى، العولمثثة ... دور جديثثد للدولثثة، للمليثثد راجثثه (3)
 . 99 ، ص 4331، أك وبر 491
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و لي  يمك  القوا إ  فكرة العولمة  بع   لثى نثوم مث  ال ياضثا   ا ب ال ثي  ، فهصثحا  
هثثثها الثثثرأي ءثثثد يرجعثثثو  اامثثثر إلثثثى مسثثثهلة ال ياضثثثا   العراكثثثي   الثثثهي  رف ثثث  ا دميثثثة منثثثه 

ابنثثي آد  وهكثثها هثثي سثثنية البشثثرية ءا مثثا  دا مثثا   لثثى الصثثرام ميالدهثثا إنطالءثثا  مثث   صثثرف 
 .  (1)وال نافس، ...   

والعولمة كاصطالح حدي  ا س عماا نسبيا ، ويؤكد  لي غربي  لى هلثغ          
حقيقة اامر، أن  ل  يك  لميهو  العولمة أي حضور  اص ءبا من صف الثمانينيات حيث  

ت ازنجليليثة الجديثدة ءثد  طثرق للميهثو  للمثرة ااولثى سثثنة نجثد أ  ءثاموس أوكسثيورد للكلمثا
 . (2)، واصيا  إيا  بهن  م  الكلمات الجديدة ال ي برلت  الا    ال سعينيات .   4334

بيد أ  حداثة ا صطالح    نيي ءد  الظاهرة، إه يشير جالا أمي  إلى أن     لى 
د  فثي العثال ، هثو اسث  دا  حثدي ، الرغ  م  أ  اس  دا  ليظ ) العولمة ( لوصثف مثا يحث

 .  (3)فإ  الظاهرة نيسها ءديمة جدا  .   
وبثالرغ  مث  شثيوم اسث  دا  مصثطلح ) العولمثة ( فثي معظث  ث إ  لث  يكث  جميثه ث 
الدراسثثثات ال ثثثي   نثثثاوا الظثثثاهرة ها هثثثا، إ  أنهثثثا  رفثثثت  سثثثميات أ ثثثرأ أهمهثثثا ) الكوكبثثثة، 

دمها بعث  الدارسثي  والبحثا  كم روادفثات لمصثطلح الكونية، القولبثة، الشثوملة( وال ثي يسث  
 . (4)العولمة

إ  أ  البع  م  الدارسي  والبحا  يرأ ضرورة ال مييل بي  هه  ال سميات لوجود 
ا  الفثثثثات بينهثثثثا، فوفثثثثق الدراسثثثثات اليرانكيونيثثثثة يوجثثثثد  مييثثثثل بثثثثي  ) العولمثثثثة (        و ) 

ه   المصطلح ااوا بان شار و وسثه ااسثواق الكونية ( والهي  شير إلي   ادي آكي  آينا   ي
والسثثثياحة والمعلومثثثات وال كنولوجيثثثا وال قنيثثثة، بينمثثثا يشثثثير الثثثثاني إلثثثى ان شثثثار القثثثي  وحقثثثوق 

                                                 
،      ص 2002، أك ثوبر 925، العثدد مجلثة العربثيب   بد الي اح دحال ،  ساؤ ت أفرل ها العولمثة،  (1)

29 . 
 . 431، مرجه سبق هكر ، ص  نمية .... لي غربي وآ رو ،  (2)
، 2،   ط4331 – 4531العولمة وال نمية العربية م  حملة نابليو  إلى جولة ااورو ثواي جالا أمي ،  (3)

 . 5 (، ص 2004)بيروتا مركل دراسات الوحدة العربية، 
 (،    ص 4333، )الثدار البيضثا ا أفريقيثا الشثرق، العولمثةا أيثة  ولمثةللمليد راجثها يحيثي اليحيثاوي،  (4)

29 . 
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، كمثثثا يميثثثل محمثثثثد رؤوف حامثثثد بثثثثي            ) (1)ازنسثثثا  والثقافثثثات والديمقراطيثثثثة .   
فعثثثاا نا جثثثة  ثثث  مصثثثالح لي ثثثات العولمثثثة ( و ) الكوكبثثثة ( فيقثثثوا   إ  العولمثثثة اف عثثثاا وأ

 ثثثثر بط  Universal الميثثثثة محثثثثدودة، وأمثثثثا الكوكبثثثثة فهثثثثي جنثثثثوح إلثثثثى أ الءيثثثثات  الميثثثثة 
بمصالح البشر واار  ككا، وم  منظور إنسثاني محث  . وهكثها  كثو  المسثافة شاسثعة 
بثثثي  العولمثثثة والكوكبثثثثة، ويظثثثا هنثثثثاغ الكثيثثثر  مثثثا يمكثثثث  وينبغثثثي  حقيقثثثث  فكريثثثا  وسياسثثثثيا  

 . (2)ديا  و كنولوجيا  لعبور هه  المسافة .  واء صا

 إشكالية إجياد تعريف حمدد للظاهرة :

  عدد و   لف  عرييات ظاهرة العولمة ومحاو ت  حديدها ب عدد وا  الف الدارسي  
والبحا  لهثا، نظثرا  لغموضثها و ثد  وضثوحها مث  جهثة ول شثابكها و ثدا لها و عقثدها و عثدد 

وهلثثثثغ بثثثثالرغ  مثثثث  العثثثثدد الها ثثثثا مثثثث  المثثثثؤ مرات والنثثثثدوات  ،(3)جوانبهثثثثا مثثثث  جهثثثثة أ ثثثثرأ
 .)*(والمل قيات والمدا الت وغيرها وال ي أءيمت حولها

ويشثير حسثثي  معلثو  إلثثى   أنث  رغثث  ال ثداوا الواسثثه للعولمثة، كثثث  مصثطلح  ، ورغثث  
 صا د ردود اافعاا إلا ها، كث  ظاهرة  ، فهي ما  لاا غير واضحة المعثال ،   مث  حيث  

(، و  مثثثثثثث  حيثثثثثثث  ا  بارهثثثثثثثا  لثثثثثثثى أر  الواءثثثثثثثه )  Conceptually حديثثثثثثثد الميهثثثثثثثو  ) 
Empirically    . )(4)  . 

                                                 
، )ا لقثثاهرةا مركثثل البحثثو  العولمثثة والسياسثثة ا ج ما يثثة فثثي أفريقيثثا ءضثثايا وا جاهثثات ثثادي آكثثي  آينثثا،  (1)

 . 24 (، ص 4333العربية للدراسات العربية واافريقية وال وثيق، 
،  ثثر ا محمثثد رؤوف حامثثد، سلسثثلة كراسثثات   ثثرو  ، )القثثاهرةا المك بثثة إدارة العولمثثةجثثورل لثثودل،  (2)

 . 91 (، ص 4333 ااكاديمية،
 للمليد راجه كا م  ا  (3)

 (،        ص و 4333، )القاهرةا دار ميريت للنشر والمعلومثات، العولمة والطريق الثال السيد يسي ،  -
 . 49و  49ص 

مجلثثة شثثؤو   بثثد الي ثثاح  لثثي الرشثثدا ، العولمثثة وا جاهثثات سثثيادة الدولثثة القطريثثة فثثي الثثوط  العربثثي،  -
 . 54 ، ص 2000وا/سب مبر ، أيل405، العدد  ربية

حاوا أحد البحا  رصد ومعرفة  دد هه  ازسهامات ال ي ناءشت ظاهرة العولمثة ووجثد أنهثا  صثا إلثى     (*)
المثقثثثف العربثثثي   . للمليثثثد راجثثثها مصثثثطيى  بثثثد الغنثثثي، 4333( محاولثثثة وهلثثثغ ح ثثثى ربيثثثه 45000)

 . 41، ص  (2000، )القاهرةا الهي ة المصرية العامة للك ا ، والعولمة
مجلثثة شثثؤو  حسثثي  معلثثو ، الدولثثة و  المنثثاي العثثالمي الجديثثد  الطريثثق الثالثث  ... وفثثرص ال ثثالص،   (4)

 . 429 ، ص 2004، أيلوا/سب مبر 405، العدد  ربية
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ويكمثثثث  السثثثثب  فثثثثي هثثثثها ا  ثثثث الف بثثثثي  مجمثثثثا ال يسثثثثيرات المقدمثثثثة مثثثث  م  لثثثثف 
الدارسثثي  والبحثثا  لال ثث الف فثثي طثثرق فهمهثث  لهثثا ولال ثث الف فثثي ال  صصثثات المعرفيثثة 

يديولوجيثثة ال ثثي ينطلثثق منهثثا كثثا دارس أو باحثث   جثثا  الظثثاهرة والعلميثثة ولال ثث الف فثثي اا
ومثثا ي ر ثث   ليهثثا مثث  ا  ثثاه  لموءثثف مثث  الظثثاهرة سثثوا  بقبولهثثا أو رفضثثها، وكثثهلغ لكثثو  
ظثاهرة العولمثة  بثثرل و ثؤثر فثثي م  لثف المجثثا ت الحيا يثة ا ء صثثادية والسياسثية والثقافيثثة 

 وغيرها .
جثامه مثثانه للظثاهرة يثثرأ صثالح السنوسثثي  وحثوا  ثثد  الوصثوا إلثثى  حديثد  عريثثف

أ  السب  في هلغ ءثد يرجثه إلثى أ  ظثاهرة العولمثة مثا  ثلاا كظثاهرة   مسث مرة فثي الكشثف 
   أبعادها ووجوههثا الم  ليثة وهثها يليثد مث  صثعوبة إيجثاد  عريثف محثدد لهثا. فبقيثت كثا 

 .  (1)محاو ت  عرييها مي وحة و قريبية ...   
ى أنث  ولالء ثرا  مث  صثياغة  عريثف شثاما للظثاهرة فإنث  مث  ويشير السيد يسي  إلث

الضرورة اا ه في ا   بار العمليات ال ي  كشف    جوهر الظثاهرة وهثي ثثال   مليثات 
  العملية ااولى   علق بإن شار المعلومات بحي   صبح مشا ة لدأ جميه الناس، العمليثة 

ة الثالثثثة هثثي ليثثادة معثثد ت ال شثثاب  بثثي  الثانيثثة   علثثق ب ثثهوي  الحثثدود بثثي  الثثدوا، والعمليثث
 .  (2)الجما ات والمج معات والمؤسسات .   

ومثث  ضثثم  المحثثاو ت ال ثثي سثثعت لمعرفثثة ظثثاهرة العولمثثة وبال ثثالي محاولثثة إيجثثاد 
  عريف جامه شاما لها، يمك  هكر ثال  محاو ت في هها الصدد ا 

بحا  في ا ه ما  بظاهرة العولمة، ا  شير إلى ا ياق الدارسي  والالمحاولة األولى  ث 
و ركثثثل  لثثثى أ  ا  ثثث الف يقثثثه بيثثثنه  حثثثوا رؤيثثثة كثثثا مثثثنه  لهثثثا . و  ضثثثم  هثثثه  

  (3) -المحاولة أربه ا جاهات لهه  الرؤأ، وهي ا 

                                                 
 (،     ص 2000، )القثاهرةا دار المسث قبا العربثي، العر  م  الحداثة إلثى العولمثةصالح السنوسي،   (1)

429 . 
، شثثثثباط/فبراير  221، العثثثثدد 20، السثثثثنة مجلثثثثة المسثثثث قبا العربثثثثييسثثثثي ، فثثثثي ميهثثثثو  العولمثثثثة،  السثثثثيد  (2)

 . 5 ، ص 4331
 . 425و  429، مرجه سبق هكر ، ص و ص العر  ...للمليد راجها صالح السنوسي،   (3)
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   ا يثثرأ أ  العولمثة هثثي المرحلثة النها يثثة فثي سثثقوط الحثا الوسثثط االتجاا  األو
الر ايثثثثة ا ج ما يثثثثة (، وفثثثثي  صثثثثر الثثثثهي  بن ثثثث  الرأسثثثثمالية ) دولثثثثة الرفاهيثثثثة و 

 العولمة فإ  الدولة ءد  قد  اس قال ها م  هها الدور و   لى    هه  الوظا ف.

  ا يرأ أ  العولمثة لث   ثؤدي إلثى ا  يثا  ال صوصثيات وبال ثالي االتجا  الثاني
 لق مج مثه  ثولمي واحثد، وهلثغ نظثرا  لكثو  النظثا  الرأسثمالي م عثدد ااشثكاا 

، إ  أ  العولمثثثة سثثث ؤدي إلثثثى  قويثثثة ال جمعثثثات وال كثثث الت مثثث  حيثثث  ال طبيثثثق
ازءليميثثثة بثثثي  الثثثدوا ال ثثثي  وجثثثد بينهثثثا ءواسثثث  مشثثث ركة للحيثثثاظ  لثثثى ش صثثثية 

 وهويات دوا هه  ال جمعات في  صر العولمة . 

   ا يثثرأ أ  العولمثثة فرصثثة  اري يثثة أ احهثثا ال قثثد  الثثهي أحدث ثث  االتجااا  الثالاا
ة و حرر رأس الماا، لشعو  الثدوا الوسثطى والصثغرأ الثورة ال قنية ال كنولوجي

 )  لى وج  ال صوص ( لل رول م  مهلءها ال نموي ال حديثي .

  ا يرأ أ  العولمة  عمثي  لثنمط حضثاري معثي  هثو الثنمط الغربثي االتجا  الرابع
اامريكثي، وهلثغ بازسثث ناد إلثى وسثثيل ي  ا السثوق كمجثاا للمنافسثثة   بقثا  فيثث  

اصثثثثلح، واا ثثثثال  كوسثثثثيلة لل ثثثثهثير فثثثثي الثقافثثثثة فثثثثي ظثثثثا ال قثثثثد  إ  لألءثثثثوأ وا
 ال كنولوجي الهي  حول  الدوا العظمى والكبرأ .

و قسثثث  هثثثه  المحاولثثثة  نثثثد دراسثثث ها ل عرييثثثات العولمثثثة الشثثثا ه  المحاولاااة الثان:اااة   ث
اس  دامها لدأ أغل  الدارسي  والبحا ، هه  ال عرييات إلى أربه ف ثات       هثي 

 (1) -ا 
    وهلثغ بثالنظر إليهثا  لثى أنهثا حقبثة لمنيثة العولمة باعتبارهاا مرحةاة تار:ة:اة

محثثددة مثث  ال ثثاريا ازنسثثاني، وهثثه  الي ثثة  ركثثل  لثثى الثثلم  با  بثثار  العنصثثر 
الحاسثثث  وبال ثثثالي فثثثإ  العولمثثثة هثثثي المرحلثثثة ال اري يثثثة ال ثثثي بثثثدأت فثثثي أ قثثثا  

 ان ها  الحر  الباردة . 

                                                 
 . 409-39، مرجه سبق هكر ، ص ص العولمة و ....السيد يسي ،  -للمليد راجها  (1)

، )أبثثوظبيا مركثل ازمثثارات العولمثة وااءلمثثة ا جاهثا  جديثثدا  فثي السياسثثات العالميثةوت، ري شثارد هيجثث -
 . 99-25 (، ص ص 4331للدراسات والبحو  ا س را يجية، 
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 ا و ركثثل هثثه  الي ثثة  لثثى الدولثثة :ااال لاااواهر ادتةااا :ة العولمااة باعتبارهااا تجة
وظيييا   لى ا  بار إنها سلسلة م رابطة م  الظواهر ا ء صثادية كال ص صثة 
و حريثثثثثر ااسثثثثثواق و  لثثثثثي الدولثثثثثة  ثثثثث  أدا  بعثثثثث  وظا يهثثثثثا وليثثثثثادة إن شثثثثثار 
ااسث ثمار ااجنبثي المباشثر وال كامثثا بثي  ااسثواق الرأسثثمالية، و ثرأ هثه  الي ثثة 

ال لايثثثد فثثثي هثثثه  الظثثثواهر واار يثثثام فثثثي معثثثد ت ال يا ثثثا ا ء صثثثادي بثثثي   أ 
الثثدوا بصثثورة حديثثثة وجديثثدة هثثو الثثهي يمثثنح لهثثه  الظثثواهر د لثثة  شثثير إليهثثا 

 ظاهرة العولمة . 

  ا  ثثرأ هثثه  الي ثثة أ  نهايثثة العولمااة باعتبارهااا انتةاااران لا:منااة الياا:  األمر: :ااة
الغربثثي ) بقيثثادة الو يثثات الم حثثدة ( وهليمثثة الحثثر  البثثاردة بان صثثار المعسثثكر 

المعسثثثكر الشثثثرءي ) ب يكثثثغ ا  حثثثاد السثثثوفي ي السثثثابق (  عثثثد الن يجثثثة النها يثثثة 
للصثثرام اايثثديولوجي الثثهي بثثدأ بينهمثثا بعثثد الحثثر  العالميثثة الثانيثثة، وأ  الحقبثثة 
ال اري يثثثة ال ثثثي  ل هثثثا شثثثهدت ال ركيثثثل  لثثثى ءثثثدرات و يثثثوق المؤسسثثثات والثثثنظ  

ريكية، وأصحا  آرا  هه  الي ة يشبهو  إلى حد ما أنصار نظرية ال حثدي  اام
في اليكر السياسي اامريكي ال ي  رأ أ  ال جانس في القثي  ينبغثي أ  يث   مث  

  الا ال مسغ بمبادئ الرأسمالية والديمقراطية . 

  ا  ثثرأ هثثه  الي ثثة أ  العولمثثة العولمااة باعتبارهااا ثااورا اجتماع:ااة وت نولوج:ااة
جديثثد مثث  أشثثكاا النشثثاط يثث   فيهثثا ا ن قثثاا مثث  الرأسثثمالية الصثثنا ية إلثثى  شثثكا

المابعثثد الصثثنا ي للعالءثثات الصثثنا ية، و وجثثد ن بثثة  كنولوجيثثة صثثنا ية  قثثود 
هثثها ال حثثوا و عمثثا  لثثى  ثثد ي  فكثثرة السثثوق الكثثوني الواحثثد مثث   ثثالا  طبيثثق 

  الي ثثثة  ثثرأ أنثثث  سياسثثات ماليثثثة و كنولوجيثثة وا  مانيثثثة واء صثثادية م  ليثثثة، وهثثه
وكن يجة للثورة ال كنولوجية وا  صالية ال قنية الم طورة فإ  اليضا            ) 
الكوني (    ضغط  مما أدأ إلثى ظهثور ومث   ثالا  الحث  الشثبكات الم  ليثة 

 ) أو ال جارة ازلك رونية ( .  Network Economyا ء صاد ازلك روني 

وح محمثود منصثور هثه  المحاولثة  لثى أنهثا   محاولثة يقثد  ممثد المحاولة الثالثاة   ث 
زسثث عرا  از جاهثثات الر يسثثية السثثا دة بصثثدد  عريثثف   العولمثثة   كميهثثو  يشثثير 
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، (1)إلثثثى  لثثثغ الظثثثاهرة المسثثث جدة، وهلثثثغ بغيثثثة ال عثثثرف  لثثثى كنثثث  هثثثه  الظثثثاهرة،   
  (2) -وا  جاهات الر يسية ال ي   ضمنها هه  المحاولة ثماني ا جاهات هي ا 

 العولمة ك كثيف لل يا الت الدولية . .4

 العولمة ك راجه اثر العاما الجغرافي .  .2
 العولمة بمعنى الال ث إءليمية .  .9

 العولمة بمعنى انضغاط اللما  والمكا  .  .9

 العولمة بمعنى  ملية ال وحيد الكوني .  .9

 العولمة بمعنى ال حرير .  .9

 العولمة بمعنى ا س عمار أو الهيمنة .  .5

 ة بمعنى ال غري  أو اامركة . العولم .1
و  ضثثح هثثه  ا  جاهثثات الر يسثثية الثمانيثثة فثثي ال عريثثف الثثهي يقدمثث  ممثثدوح محمثثود 
منصور للعولمة بعد أ  ءا  بدراسة هه  ا  جاهات، و عريي  لها   العولمة هي  ملية مثدارة 

دة مثثثث  إراديثثثثة وغا يثثثثة  سثثثث هدف مثثثث   اللهثثثثا القثثثثوأ المهيمنثثثثة  لثثثثى النسثثثثق العثثثثالمي، ازفثثثثا
ااوضثثام الدوليثثة ال ثثي  ر بثثت  لثثى ال طثثور الها ثثا فثثي  كنولوجيثثا ا  صثثاا والمواصثثالت، 
وليثثادة كثافثثة ال يثثا الت الدوليثثة ودرجثثة ا   مثثاد الثثدولي الم بثثادا، وصثثورة ال وليثثه العثثالمي 
الثثراه  للقثثوة، ث ومثثا نثث    ثث  هلثثغ كلثث  مثث  الشثثعور بانضثثغاط اللمثثا  والمكثثا ، و هثثاوي 

ءليمية، و لايد الو ي بالعال  ككا م كامثا ث، فثي  حقيثق الهيمنثة العالميثة، وهلثغ اليواصا اا
م   الا العما  لى فر  أنماطها السياسية وا ء صادية وا ج ما ية والثقافية والمعيشية 
 لى بقية مناطق العال ،  حقيقا  لمصالح  لغ القثوأ المسثيطرة، مث   ثالا منظومثة م كاملثة 

 (3)وات أو الوسا ا الم نو ة والم ساندة والمهي ة ل حقيق  لغ الهيمنثة .   م  ااسالي  وااد
. 

                                                 
 . 44، مرجه سبق هكر ، ص العولمة ...ممدوح محمود منصور،  (1)
 . 49-44للمليد راجها المرجه السابق، .....، ص ص  (2)
 . 45و  49ابق، ....، ص و ص المرجه الس  (3)
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ويثثثثرأ  بثثثثد الكثثثثري  بكثثثثار أ    العولمثثثثة ظثثثثاهرة مثثثث  الظثثثثواهر الكبثثثثرأ هات اابعثثثثاد 
وال جليات الم عددة . والظواهر الكبرأ  وصف أكثر م  أ   عرف . لكث   بثد مث  محاولثة 

حي  مثثث   ثثثالا هكثثثر بعثثث  الميثثثاهي  الم علقثثثة صثثثياغة  عريثثثف إجرا ثثثي  قريبثثثي، يثثث    وضثثث
 .  (1)بطبيعة العولمة و مليا ها و جليا ها .   

 حماولة لوضع تعريف للظاهرة من خالل دراسة جوانبها : 

 سثثثعى هثثثه  الدراسثثثثة للقيثثثا  بمحاولثثثثة لمعرفثثثة ودراسثثثثة أهثثث  جوانثثثث  ظثثثاهرة العولمثثثثة 
وهلثثغ مثث  أجثثا محاولثثة إيجثثاد  عريثثف  الم عثثددة والم  ليثثة والم شثثابكة والم دا لثثة فيمثثا بينهثثا

محدد يشما م  لف هه  الجوان ، بعثد إجثرا  دراسثة لكثا جانث   لثى حثدا وأهث  ال عرييثات 
وازسهامات الم ناولة م  بع  الدارسي  والبحا  وال ي وضعت حولها في هها الجان  أو 

 هاغ . 

ة ليسثت ظثاهرة ا يثرأ حسث  حنيثي إ    العولمثالجانب  التاار:ةي لاااهرا العولماة  ث 
جديثثدة، بثثا ءديمثثة ءثثد  ال ثثاريا،  نثثدما كانثثت   صثثدر حضثثارةت مثثا كبثثاءي الحضثثارات و قثثود 

 . (2)العال  .   

وينظثثر أحثثد الدارسثثي  والبحثثا  إلثثى الرسثثا ت الدينيثثة السثثماوية الكبثثرأ والحركثثات 
إلثى ازصالحية والمهاه  اارضية ال ي   جاول محيط نشه ها إلثى  ثارل حثدودها المكانيثة 

حيثمثثا ي واجثثد مثث  يثثؤم  بهثثا،  لثثى أنهثثا  ثثالا هلثثغ كانثثت  عثثول  المج معثثات اا ثثرأ بمثثا 
 صثثثنع  فيهثثثثا مثثث   غيثثثثرات جهريثثثثة وبمثثثا  جريثثثث   لثثثى أنمثثثثاط الحيثثثثاة اليوميثثثة لشثثثثعو  هثثثثه  

 . (3)المج معات م   جديد ونسا للقدي 

جديثدة، ويشير السيد أحمد  مر أ   لما  ال اريا يرو    إ  العولمة ليست ظثاهرة 
بثثا إ  بثثثدايا ها ااولثثى  رجثثثه إلثثى نهايثثثة القثثر  السثثثادس  شثثر مثثثه بثثد   مليثثثة ا سثثث عمار 
الغربي  سيا وأفريقيثا واامثريكي ي ، ثث  اء رنثت ب طثور النظثا  ال جثاري الحثدي  فثي أوروبثا، 

                                                 
، ) ما ا دار از ال  للنشر 2، طالعولمة طبيع ها ث وسا لها ث  حديا ها ث ال عاما معها بد الكري  بكار،  (1)

 . 44 (، ص 2004وال وليه، 
 . 45 (، ص 2000، )دمشقا دار اليكر، 2، طما العولمةحس  حنيي وصادق جالا العظ ،  (2)
 . 49، مرجه سبق هكر ، ص العولمة ...الكري  بكار، للمليد راجها  بد  (3)
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اامر الهي أدأ إلى و دة نظا   المي م شابغ معقد  رف بالعالمية، ثث  العولمثة بعثد هلثغ 
   .(1)  . 

ويرأ جالا أمي  إ  ظاهرة العولمة ظاهرة  اري ية ءديمة لقد   ناصرها ااساسثية، 
ويشير إلى أ  هه  العناصر   جسد في ا  ي   الدياد العالءات الم بادلثة بثي  اامث ، سثوا  
الم مثلثثثثثة فثثثثثي  بثثثثثادا السثثثثثله وال ثثثثثدمات، أو فثثثثثي ان قثثثثثاا رؤوس اامثثثثثواا، أو فثثثثثي ان شثثثثثار 

ر، أو فثثي  ثثهثر أمثثة بقثثي  و ثثادات غيرهثثا مثث  اامثث ، كثثا هثثه  العناصثثر المعلومثثات واافكثثا
يعرفهثثثا العثثثال  منثثثه  ثثثدة ءثثثرو ، و لثثثى اا ثثثص منثثثه الكشثثثوف الجغرافيثثثة فثثثي أوا ثثثر القثثثر  

 .  (2)ال امس  شر، أي منه  مسة ءرو  .   

ويؤكثد جثثواد الشثثقوري اسثث مرارية  اري يثثة الظثاهرة   ظثثاهرة حضثثارية ماللمثثة لل ثثاريا 
اني فثثي كلي ثث    ثثداولها اامثث  ال ثثي وجهثثت هثثها ال ثثاريا، ليثثادة  أو نقصثثانا  . ومثثا يميثثل ازنسثث

ال عثثول  ال ثثاري ي الثثهي نعاصثثر    .......... { هثثو  ثثدا ا العامثثا ا ء صثثادي مثثه العامثثا 
 .  (3)از المي، واس  با هما للعاملي  السياسي والثقافي .   

ا يثرأ محمثد ديثا  أ            را العولماة الجانب  ال :نام: ي ) الحر اي ( لاااه ث 
العولمثثة هثثي الحركثثة النشثثطة والحثثرة الم سثثار ة للمبثثاد ت العالميثثة، الماليثثة وال جاريثثة، هثثي 
إلغثثثثا  الحثثثثدود والحثثثثواجل ال شثثثثريعية والجمركيثثثثة و الفهثثثثا أمثثثثا  حركثثثثة  نقثثثثا السثثثثله ور وس 

 . (4)اامواا .   

نها حركة  دا لية واضحة ويعرفها بهنهثا   وي ناولها إسما يا صبري  بد اهلل  لى أ
ال ثثدا ا الواضثثح امثثور ااء صثثاد وااج مثثام والسياسثثة والثقافثثة والسثثلوغ دو  إ  ثثداد يثثهكر 

                                                 
، 299، العدد 29، السنة مجلة المس قبا العربيالسيد أحمد  مر، إ ال  العولمة و هثير  في المس هلغ،  (1)

 . 52 ، ص 2000حليرا /يونيو 
 ، 4331اير ، شثثباط/فبر 221، العثثدد 20، السثثنة مجلثثة المسثث قبا العربثثيجثثالا أمثثي ، العولمثثة والدولثثة،  (2)

 . 29ص 
جثثواد الشثثقوري، ك ثث  وءثثرا ات )طثث   بثثد الثثرحم ، حثثوارات مثث  أجثثا المسثث قبا،  ك ثثا  الجيثث ا الك ثثا   (3)

 . 941 ، ص 2004،  مول/يوليو 293، العدد 29، السنة مجلة المس قبا العربي (، 49
 . 93 ، ص 2000، يناير 939، العدد مجلة العربيمحمد ديا ،  ولمة ا ء صاد،  (4)
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بالحثثثدود السياسثثثية للثثثدوا هات السثثثيادة أو ان مثثثا  إلثثثى وطثثث  محثثثدد أو لدولثثثة معينثثثة ودو  
 .  (1)الحاجة إلى إجرا ات حكومية .   

لى أ  ظاهرة العولمة     ج  في مجملها نحو ال هكيد  لى ويشير مصطيى النشار إ
أ  آليات اء صادية ومعلوما ية وثقافية وسياسية  ديدة ساهمت في ا جا  العثال  نحثو ال ثلي 
بلي موحد أو ال شكا بمظاهر م شابهة في  وال  السياسة وااء صاد والمعلومات والثقافة . 

  (2)  . 
رة مثث   ثثالا هثثها الجانثث   لثثى إنهثثا   ليثثادة درجثثة ويقثثد  رمثثلي لكثثي  عرييثثا  للظثثاه

ال ثثثرابط وال شثثثابغ وال ثثثدا ا بثثثي  م  لثثثف أطثثثراف ا ء صثثثاد العثثثالمي الثثثهي ءاد ثثث  و مق ثثث  
 .  (3)الشركات دولية النشاط .   

ويعرفهثثا أحمثثد سثثيد مصثثطيى بهنهثثا   اني ثثاح  لثثى العثثال  . هثثي حركثثة م دفقثثة ثقافيثثا  
 .  (4)ا  .   واء صاديا  وسياسيا  و كنولوجي

لالثة الحثواجل  ويراها ب   بد الي اح دحال  إنهثا ظثاهرة حركيثة مركبثة  عنثي   نثلم واا
والقيثثثثود  ثثثث  ال عثثثثامالت ا ء صثثثثادية ) حريثثثثة  ثثثثنقالت السثثثثله وال ثثثثدمات، والعمالثثثثة ور وس 
اامثثواا (، وكثثها حريثثة ال بثثادا اليكثثري، إضثثافة إلثثى ال ثثد ا فثثي الجانثث  ا ج مثثا ي بشثثي  

العثثثالمي ) كثثثاز ال  العثثثالمي لحقثثثوق ازنسثثثا  ( إضثثثافة إلثثثى السثثثعي ل قلثثثيص  مثثث  ال قنثثثي 
 .  (5)و حجي  فكرة سيادة الدولة .   

وي طرق محمد ااطرش إلى أنها حركة اندماجية  امة، ويرأ أنها  عني بشكا  ا  
أ   انثثثدمال أسثثثواق العثثثال  فثثثي حقثثثوا ال جثثثارة وا سثثث ثمارات المباشثثثرة وان قثثثاا اامثثثواا والقثثثو 

                                                 
مجلثثة المسثث قبا إسثثما يا صثثبري  بثثداهلل، الكوكبثثةا الرأسثثمالية العالميثثة فثثي مرحلثثة مثثا بعثثد ازمبرياليثثة،  (1)

 . 9 ، ص 4331، آ /أغسطس 222، العدد 20، السنة العربي
، )القثاهرةا دار ءبثا  ما بعد العولمة ءرا ة في مسث قبا ال يا ثا الحضثاري وموءعنثا منث مصطيى النشار،  (2)

 . 94 (، ص 2009والنشر وال وليه، للطبا ة 
 ، 4333، ينثاير   292، العثدد مجلة العربيرملي لكي، آليات اليوضى في ا ء صاد العالمي الراه ،  (3)

 . 49ص 
 (، ص 4333، ) . . ا  .د. ، 2، ط حثديات العولمثة وال  طثيط ا سث را يجيأحمد سيد مصطيى،  (4)

44 . 
 . 29، مرجه سبق هكر ، ص مجلة العربي...،  ب   بد الي اح دحال ،  ساؤ ت (5)
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العاملثثة والثقافثثات وال قانثثة ضثثم  إطثثار مثث  رأسثثمالية حريثثة ااسثثواق، و اليثثا   ضثثوم العثثال  
لثثى ا نحسثثار الكبيثثر فثثي  لقثثوأ السثثوق العالميثثة، ممثثا يثثؤدي إلثثى ا  ثثراق الحثثدود القوميثثة واا
سثثيادة الدولثثة، وأ  العنصثثر ااساسثثي فثثي هثثه  الظثثاهرة هثثي الشثثركات الرأسثثمالية الضثث مة 

 .  (1)ات .   الم  طية القومي
ا  شثثثير سثثعاد  يثثثري إلثثثى أ  الجانااب  التيناااي ) الت نولاااوجي (  لاااااهرا العولماااة  ث 

البشرية ل   عرف ءبثا هثه  المرحلثة   و ثا ر ومجثا ت لل غيثرات كثال ي نعيشثها اليثو ، ويبثدو 
أ  ال غيرات  لى مثدأ حيثاة جيثا واحثد فثي  صثرنا أكثثر ممثا كثا  يجثري  ثالا ألثف  ثا  

هلثغ بيعثا الثثورة العلميثة ال كنولوجيثة ال ثي أصثبحت هات طثابه  لمثي شثاما . سابقا  . كثا 
فهثثثي    عثثثرف الحثثثدود والحثثثواجل ااءليميثثثة والوطنيثثثة أو ءثثثواني  رءابثثثة وأحكثثثا  وهثثثي  مثثثس 

 .  (2)البلدا  الم طورة والبلدا  اليقيرة واا  بنس  وأسالي  م باينة .   
رة ال كنولوجيثة    ناءصثت المثدد البينيثة كما يبرل حسي  كاما بها  الدي  أهمية الثو 

بي  ا ك شافات نظريا  و طبيقها  مليا  وصنا يا  ث   سويقها  جاريا ، وبثد   مث   قثود طويلثة 
أصبحت المدد البينية سني  معدودة ث  شهورا  ءليلة، وأصبح ازنسا  محاطا  بقدر ها ا مث  

 .  (3) ا ك شافات ال كنولوجية في كافة مجا ت الحياة،  
إ  ءيثثثا  ااسثثثواق الماليثثثة العالميثثثة و مليثثثة ال صثثثنيه وال سثثثويق هات البعثثثد العثثثالمي 
ووسثا ا اا ثال  اا باريثة العالميثة يمكثث  إرجثام كثا هلثغ إلثثى مثا ءامثت الثثورة ال كنولوجيثثة 
مثثثث  إحداثثثثث  مثثثث   طثثثثورات فثثثثي مجثثثثاا ال قنيثثثثة المعلوما يثثثثة ل صثثثثبح بال ثثثثالي وسثثثثا ا الثثثثثورة 

 .  (4)أ اليوا ا الحيوية لظاهرة العولمةال كنولوجية إحد
ويراهثثثثثا جثثثثثوني جريثثثثثي مثثثثث  هثثثثثها الجانثثثثث   لثثثثثى أنهثثثثثا  عنثثثثثي   ا ن شثثثثثار العثثثثثالمي 
لل كنولوجيات الحديثة في مجاا ازن ال الصنا ي واا صا ت م  كا اانوام  بر الحدود 

                                                 
 . 942، مرجه سبق هكر ، ص ندوة العر  والعولمةمحمد ااطرش، العر  والعولمةا ما العما،  (1)
، )بيثروتا دار الكنثول اادبيثة، العولمة وحثدة النقيضثي   ولمثة رأسثماا والعولمثة ازنسثانيةسعاد  يري،  (2)

 . 490 (، ص 2000
، )القثثثاهرةا دار المعثثثارف، الوطنيثثثة فثثثي  ثثثال  بالهويثثثة    حثثثديات العولمثثثة  بهثثثا  الثثثدي ، حسثثثي  كامثثثا  (3)

 . 43 (، ص 2000
، العثدد 29، السنة مجلة المس قبا العربيللمليد راجها انطوا  لحال ، ال قانة والسياسة واام  القومي،  (4)

 . 92 ، ص 2004،  شري  الثاني/نوفمبر 259
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كة  بر الحدود ث في ال جارة، ور وس اامواا، وازن ال، والمعلومات . وهه  الليادة في الحر 
هثثي فثثي حثثد ها هثثا ن يجثثة  ن شثثار ال كنولوجيثثات الجديثثدة إلثثى مج معثثات مالالثثت ح ثثى اليثثو  

 .  (1)في مرحلة ما ءبا الحداثة .   
أما برها  غليو  فإن  يرأ هها الجان  وأهمي   م   الا ما  جسد  ظاهرة العولمثة 

و ي لحقا ال قنية والعلو  الهي ي   في ، إه يشير إلى أنها  عني   ثمرة إل قا  ال طور الموض
بصرف النظثر  ث  رأي أي واحثد منثا، وأي واحثد مث  المراكثل والمؤسسثات ال ثي  سثاه  فثي 
رادة المج معثثثات أو الجما ثثثات والن ثثث  ال ثثثي  سثثثيطر  ليهثثثا فثثثي  وظيثثثف هثثثها   طثثثوير ، واا

ا .   ال طور الموضو ي لضما  سيطر ها أو  حسي  مواءعها أو  كريس هيمن ها أو سثياد ه
(2)  . 
ا يثربط محمثد صثالح المسثير بثي  هثها الجانث  الجانب  الرأسمالي لااهرا العولماة  ث 

والجانثثث  ال قنثثثي ال كنولثثثوجي لهثثثه  الظثثثاهرة، إه يثثثرأ أ    العولمثثثة ها هثثثا، ال ثثثي هثثثي إحثثثدأ 
 .  (3)ثمرات الثورة المعلوما ية ليست سوأ أ لى مراحا الرأسمالية .   

 يا ا ر بثثثاط ال ثثثاري ي بثثثي  ظثثثاهرة العولمثثثة والرأسثثثمالية وي نثثثاوا  ثثثل الثثثدي  إسثثثما
و طور هها ا ر بثاط   أ  جثهور العولمثة  م ثد فثي الماضثي ل ثر بط بنشثهة النظثا  الرأسثمالية 
نيسثث ، و لثثى وجثث  ال حديثثد الرأسثثمالية ااوروبيثثة فثثي حركثثة  ناميهثثا  لثثى مسثث وأ ااسثثواق 

نيثة إلثى ااسثواق العالميثة فثي المسث عمرات ااوروبية الوطنية، ث   روجها م  حثدودها الوط
 .  (4)أو في دوا العال  الثال  للسيطرة  ليها م   الا الشركات هات الصية العالمية .   

إلثى أ  العولمثة     ضثم  شثي ا  جديثدا ، إه يثرأ أنهثا    Marcuse Peterويشثير 
الرأسثثمالية كافثثة اابعثثاد  عنثثي إ    شثثكال  جديثثدا  للرأسثثمالية، أحاطثثت مثث   اللثث  العالءثثات 

 .  (5)والمجا ت ازنسانية .   
                                                 

، )القاهرةا مك بة الشروق المجلس اا لثى للثقافثة، كاه  وأوها  الرأسمالية العالميةاليجر الجو  جريي،  (1)
 . 14 (، ص 2000

 (،     ص 2000، )دمشقا دار اليكثر، 2، طثقافة العولمة و ولمة الثقافةبرها  غليو  وسمير أمي ،  (2)
29 . 

 . 95 (، ص 4333ب   لي،  ، )الدوحةا مطابه  ليالعر  والغر  والعولمةمحمد صالح المسير،  (3)
 . 499 ، ص 2000، مايو 931، العدد مجلة العربي ل الدي  إسما يا، العولمة وألمة المصطلح،  (4)
(5) 

, Issue: Monthly ReviewMarcuse Peter, "the languages of Globalization",   
July, 2000, P2.                                                                                                          
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و ند  ناوا صادق جالا العظ  لهه  الظاهرة فإن  يقثد   عرييث  لهثا مركثلا   لثى هثها 
الجان ، ويرأ أنها   هي حقبة ال حوا الرأسمالي العميق لإلنسانية جمعا ، فثي ظثا هيمنثة 

دة نظثا   ثالمي لل بثادا غيثر م كثاف    دوا المركل وبقياد ها و حت سيطر ها وفي ظا سثيا
(1)  . 

ويل ثثثص  بثثثد الي ثثثاح  لثثثي الرشثثثدا  هثثثها الجانثثث  مثثث  جوانثثث  هثثثه  الظثثثاهرة   إ  
العولمة  مثا مرحلة م قدمة م  مراحا  طور الحضارة الرأسمالية و سعى إلى  صدير القثي  

اا ثرأ، وي مثثا  والمؤسسات والثقافات ال ي ولد ها هه  الحضارة إلى المج معات والثقافثات
هلثثغ فثثي سياسثثات ا ني ثثاح ال حثثرري وا ء صثثاد العثثالمي، مثث   ثثالا مثثا  لعبثث  المؤسسثثات 
ا ء صثثثادية وال جاريثثثة مثثث  دور مهثثث  فثثثي  سثثثويق العولمثثثة وحثثث  الثثثدوا  لثثثى إلالثثثة القيثثثود 
ال جارية والموانه الثقافية سعيا  زلالة الحدود المج معية الياصثلة، وفثر  نمثوهل محثدد مث  

 .  (2)الحياة ال ي  يرل  الحضارة الغربية بهدف الهيمنة والسيطرة  لى العال  .    نمط
ا  عثد ظثاهرة العولمثة المرحلثة الجانب  االستعماري ) األمبر:الي ( لااهرا العولماة  ث 

الثالثة م  مراحا  مليثة اام ثداد ال ثاري ي لألسث عمار وال ثي كثا  الغثلو العسثكري المباشثر 
اولثثثى بينمثثثا  جسثثثدت المرحلثثثة الثانيثثثة فثثثي ال بعيثثثة ا ء صثثثادية والسياسثثثية يمثثثثا مرحل هثثثا ا

والثقافيثثة، وءثثد جثثا ت إرهاصثثات العولمثثة كمرحلثثثة فثثي هثثه  العمليثثة ال اري يثثة فثثي المرحلثثثة 
الثانيثثة منهثثا،  اصثثة إثثثر هليمثثة المعسثثكر الشثثرءي وانهيثثار نظثثا  الثنا يثثة القطبيثثة وبال ثثالي 

 .  (3)بي و كريس هيمن    لى العال  عليل  يوق وءوة المعسكر الغر 
ويعرفها  بد ا ل  بلقليل بربط  بي  هها الجان  والجان  الرأسمالي لها، ويرأ أنهثا 
  هي الدرجة العليا فثي  الءثات الهيمنثة / ال بعيثة ازمبرياليثة، وهثي لحظثة   ثوي   ن صثار 

نيثة، ومثا برحثت هثه   عيثد النظا  الرأسمالي العالمي كونيا ، الثهي  ثرل مث  رحث  الدولثة الوط
 . (4)إن اج  ا دا ا حدودها و ارجها  لى السوا  .   

                                                 
 . 499، مرجه سبق هكر ، ص ما العولمةحس  حنيي وصادق جالا العظ ،  (1)
 . 59و 59، مرجه سبق هكر ، ص وص مجلة شؤو   ربية بد الي اح  لي الرشدا ، العولمة ...،  (2)
، الكثانو  ) 9، العثدد 4، السنة مجلة دراساتالسيادة،  للمليد راجها ندا  مطر صادق، العولمة وا  راق (3)

 . 90و  93 ، ص و ص 4333ديسمبر ( 
، مرجثه نثدوة العثر  والعولمثة بد ا ل  بلقليل، العولمة والهوية الثقافيةا  ولمة الثقافة أ  ثقافثة العولمثة،  (4)

 . 940سبق هكر ، ص 
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ويثثرأ إسثثما يا لءثثلوق أ  ظثثاهرة العولمثثة ليسثثت إ  إمبرياليثثة مثث  نثثوم جديثثد    ) 
إمبريالية الشركا  (، ويعرفها بهنها هي   نظثا  شثاما لل  ريث  والنهث  ازمبريثالي المثلدول، 

رات،  ك س  في  الشرا ح العليا مث  رأسثماليات المسث عمرات، لموارد وثروات شعو  المس عم
اوا مثثثرة فثثثي  اري هثثثا، طبيعثثثة إمبرياليثثثة، بالمشثثثاركة مثثثه منظومثثثة الرأسثثثمالية العالميثثثة فثثثي 
ازمبرياليثثات اا  ) واا  إن شثثرت ث فثثي منافسثثة إح كاريثثة ث شثثركا ها  ثثابرة القوميثثات حثثوا 

 .  (1)العال  ( .   
مبريالية في صثور ها الحديثثة ل وكيثد نثوم محثدد مث  اامبرياليثة إ  العولمة  جسد اا

هثثثو ) اامبرياليثثثة الثقافيثثثة ( الثثثهي يغثثثلو الجسثثثد والثثثروح والعقثثثا أي ازنسثثثا      ) اليثثثرد ( 
بكامل ، وهها النوم م  ازمبرياليثة ي ر ثرم ويقثوي فثي ظثا وجثود إلديثاد إن شثار ءثوة النثو ي  

 . (2)وازمبريالية السياسيةا  ري  ازمبريالية ا ء صادية 
ويشثثير يوسثثف الشثثاروني إلثثى أ  بعثث  الدراسثثي  والبحثثا  يثثرأ أ  العولمثثة بثثديا 
لالس عمار   با  بار أنها في النهاية  كريس لهيمنة الدوا ااكثر  قدما   لى الدوا الناميثة، 

لثثدوا، أو سثثيطرة الشثثركات الم عثثددة الجنسثثيات  لثثى ا ء صثثادات الوطنيثثة والمحليثثة لهثثه  ا
ولكثثثث  مثثثث   ثثثثالا أدوات    لثثثثف  ثثثث  أدوات الحثثثثر  البثثثثاردة، بمعنثثثثى آ ثثثثر فثثثثإ  أهثثثثداف 
ا س عمار كانت السيطرة  لى الشعو  لالس يادة م  إمكانا ها ا س را يجية    طريق ءثوة 
السثثثالح، بينمثثثا ميهثثثو  العولمثثثة يهثثثدف أيضثثثا  إلثثثى السثثثيطرة  لثثثى الشثثثعو  لكثثث  مثثث   ثثثالا 

                                                 
 . 49 (، ص 2004 . ا  .د. ، ، ) .العولمة إمبريالية الشركا إسما يا لءلوق،  (1)
، )لنثد ا دار العولمثة دراسثة  حليليثة نقديثةللمليد راجها  بد اهلل  ثمثا  ال ثو  و بثد الثرؤوف محمثد آد ،  (2)

 . 39 (، ص 4333الوراق، 
يعرف هربرت شيللر ازمبريالية الثقافيثة،  لثى أنهثا هثي   جمثام العمليثات ال ثي  سث  د  زد ثاا مج مثه  -

جبارهثا، بثا ما إلى النظا   العثالمي الحثدي ، وكيثف  ث   اسث مالة الطبقثة المهيمنثة فيث ، والضثغط  ليهثا واا
رشثثثو ها أحيانثثثا ، كثثثي  شثثثكا المؤسسثثثات ا ج ما يثثثة فثثثي ا سثثثاقف مثثثه ءثثثي  المركثثثل المهثثثيم  فثثثي )النظثثثا  

يثثث  ،  رجمثثثةا وجاا صثثثاا والهيمنثثثة الثقافيثثثةالعثثثالمي( وبنثثثا ، أو ح ثثثى ال ثثثروي  لهثثثا .  . هربثثثرت شثثثيللر، 
سثثثمعا   بثثثد المسثثثيح، ومراجعثثثةا م  ثثثار محمثثثد ال هثثثامي، )القثثثاهرةا الهي ثثثة المصثثثرية العامثثثة للك ثثثا ، 

 . 24 (، ص 4339
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ي د  أساسا  مصالح الدولة الم قدمة، وءد يحقق ءدرا  م  ال نمية  وجيهها   بام نمط  نموي 
 . (1)للدوا النامية .   

أما محمد  ابد الجابري فإنث  يثرأ أ    العولمثة هثي   مثا بعثد ا سث عمار   با  بثار 
أ    ما بعد   في مثا هه  ال عابير   يعني القطيعة مه الث  ما ءبثا  ، بثا يعنثي ا سث مرار 

 .  (2)جديدة،    في  بصورة
ا يحثثثدد محسثثث  أحمثثثد ال ضثثثيري جاناااب  الا:مناااة ) األمر اااة ( لاااااهرا العولماااة  ث 

مثال   العولمة بهنها   ثمرة طبيعية برغبة الكيانات الكبرأ في ال وسه، والسيطرة، والهيمنثة، واا
ازرادة، وبسط النيوه، وهي ن يجة منطقية لليثادة اح ياجثات المشثرو ات الكبثرأ إلثى أسثواق 

 .  (3)مي وحة  نمو بشكا دا   ومس مر .   
ويقصثثد شثثوءي جثثالا بالعولمثثة   هلثثغ النثثلوم الثقثثافي الثثهي يبثثدو فثثي ظثثاهر  جديثثدا  
ويسثثمي  الثثبع  النظثثا  العثثالمي الجديثثد . أو يقثثاا أ  العثثال  بثثات ءريثثة واحثثدة  هثثاوت معهثثا 

ول لهثثها الميهثثو  الحثثدود القوميثثة ليسثثود مركثثل  ثثالمي  لمثثي و قنثثي واء صثثادي وثقثثافي، و ثثر 
 . (4)الو يات الم حدة اامريكية والشركات م عددة القوميات، وهها هو الجديد .  

يسثثث ند الدارسثثثي  والبحثثثا  الثثثهي  ي نثثثاولو  هثثثه  الظثثثاهرة مثثث  هثثثها الجانثثث   لثثثى أ  
العولمة  عني  عمي  نمط معي  م  أنماط الحياة ازنسانية    ص ب  جما ة أو أمثة بثها ها 

العثثال  أجمثثه وفثثي جميثثه المجثثا ت الحيا يثثة ا ء صثثادية والسياسثثية والثقافيثثة  لثثى مسثث وأ 
وغيرها، ونظرا  ا  الد وة للعولمة ث وفق هها ال صور ث صثدرت مث  الدولثة صثاحبة الهيمنثة 
والمنيردة بها بعد ان ها  الحر  البثاردة واا  يثا  نظثا  الثنا يثة القطبيثة، فثإ  هثؤ   الدارسثي  

 لى أ  العولمة  عني ) اامركة ( أي الد وة إلى  بنثي النمثوهل اامريكثي والبحا  ي يقو  

                                                 
، أك ثثوبر 925، العثثدد مجلثثة العربثثييوسثف الشثثاروني، الثقافثثة الكونيثثة هثثا هثثي  هديثثد للهويثثة ااضثثعف،  (1)

 . 21 ، ص 2002
 (، 4335، )بيثثروتا مركثثل دراسثثات الوحثثدة العربيثثة، رءضثثايا فثثي اليكثثر المعاصثثمحمثثد  ابثثد الجثثابري،  (2)

 . 499ص 
دارة  صثثر الالدولثثةمحسثث  أحمثثد ال ضثثيري،  (3) ، )القثثاهرةا مجمو ثثة العولمثثة  مقدمثثة فثثي فكثثر واء صثثاد واا

 . 49 (، ص 2000النيا العربية، 
 . 90 ، ص 4331، ديسمبر 914، العدد مجلة العربيشوءي جالا، العولمة و عري  ال رجمة،  (4)
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فثثي م  لثثف المجثثا ت الحيا يثثة والعمثثا  لثثى  وسثثيه ان شثثار ، طالمثثا أنهثثا ظلثثت ءثثادرة  لثثى 
 .  )*(، وبال الي فالعولمة هي مجرد أمركة للعال (1)ال حك  في آليات هه  الظاهرة

انث   لثى إنهثا   فالعولمثة ث فيمثا نثرأ و ؤكثد  ويراها بركثات محمثد مثراد مث  هثها الج
الشواهد العلمية ث ميهو  نظري يعبر     وج  أيديولوجي، يعكثس إرادة مركليثة لالسث قطا  
رسثثا  د امثثات  والهيمنثثة  لثثى العثثال  مثث   ثثالا الثثد وة إلثثى  بنثثي نمثثوهل حضثثاري محثثدد، واا

 . (2)قافة واا صاا .   هها النموهل و كريس  بإس  دا  آليات السياسة وااء صاد والث
ويضثثه محمثثد  مثثارة  عرييثثا  لهثثا إه يثثرأ أنهثثا   إج يثثاح الشثثماا للجنثثو  .. اج يثثاح 
الحضثثارة الغربيثثة ث ممثلثثة فثثي النمثثوهل اامريكثثي ث للحضثثارات اا ثثرأ .. وهثثي ال طبيثثق 

هثو  العملي لشعار ) نهاية ال اريا ( الهي أرادوا ب  ازد ثا  بثه  النمثوهل الغربثي الرأسثمالي
) القثدر اابثدي ( للبشثرية جمعثا ، وهثو  طبيثق يسث  د  ث فثي  مليثة ا ج يثاح ث أسثلو  ) 
صرام الحضارات (، الهي يعني ث في  ثوال  القثوأ الثراه  ث أ   صثرح الحضثارة الغربيثة مثا 

 .  (3) داها م  الحضارات .   

                                                 
 للمليد راجه كا م  ا  (1)

مجثثدي  بثثد الحثثافظ،  بثثد مثث  فثث  ا شثث باغ أو   بثثي  مصثثطلحي العولمثثة .. والهيمنثثة ...، فثثيا محمثثد  -
، نثثدوة العولمثثة هيمنثثة منيثثردة فثثي المجثثا ت ا ء صثثادية والسياسثثية والعسثثكريةنثثوار )  قثثدي  وأشثثراف (، 

 . 91 (، ص 4333)القاهرةا دار جهاد للطبا ة والنشر وال وليه، 

 . 52و54مرجه سبق هكر ، ص و ص ، مجلة شؤو   ربية بد الي اح  لي الرشدا ، العولمة ...،  -

 . 943، مرجه سبق هكر ، ص ندوة العر  والعولمة بد ا ل  بلقليل، العولمة ...،  -

 . 495و  499، مرجه سبق هكر ، ص و ص ءضايا ...محمد  ابد الجايري،  -

 . 99، مرجه سبق هكر ، ص مجلة السياسة الدولية.، هالة مصطيى، العولمة .. -

 ،   ص 2002، سثثب مبر 929، العثثدد مجلثثة العربثثيبركثثات محمثثد مثثراد، العولمثثة هلثثغ الميهثثو  المثثراو ،  -
 . 21-29ص 

يسثث عما بعثث  الدراسثثثي  والبحثثا  مصثثثطلحات ا ثثرأ كمرادفثثات لمصثثثطلح )أمركثثة العثثثال (، ومثث  هثثثه       (*)
كدنة أو كوكلة ( العال  في إشارة واضحة إلثى بلثو  بعث  ااسثما  للشثركات المصطلحات ) كن كة أو م

اامريكية العمالءة ) كن اكي ث ماكدونالدل ث كوكاكو  ( لنسبة كبيثرة مث  ا ن شثار وال عمثي  . للمليثد راجثه 
 . 409، مرجه سبق هكر ، ص العولمة ... بداهلل  ثما  ال و  و بد الرؤوف محمد آد ،  -ا

 . 21، مرجه سبق هكر ، ص مجلة العربيحمد مراد، العولمة ...، بركات م -
 . 21المرجه السابق، .....، ص  (2)
، ) القثثثاهرةا دار نهضثثثة مصثثثر للطبا ثثثة والنشثثثر م ثثثاطر العولمثثثة  لثثثى الهويثثثة الثقافيثثثةمحمثثثد  مثثثارة،  (3)

 . 49 (، ص 4333وال وليه، 
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لد وبثثثثة ويقصثثثثد بهثثثثا أحمثثثثد الرشثثثثيدي وفقثثثثا  لهثثثثها الجانثثثث  أنهثثثثا  عنثثثثي   المحثثثثاو ت ا
للو يات الم حدة اامريكية لير  سطو ها ومنه  حيا ها  لى شعو  العثال  كافثة، بمثا فثي 
هلثثغ الشثثعو  هات الهويثثات الثقافيثثة وصثثاحبة ازسثثهامات الحضثثارية الضثثاربة فثثي أ مثثاق 

 .  (1)ال اريا ازنساني .   
ا جثثثا  ويثثثرأ  بثثثد العليثثثل الثثثدوري أ    العولمثثثة  عنثثثي هيمنثثثة اء صثثثادية وسياسثثثية و 

للهيمنة الثقافية،   .......... { وءد بات م  الصعوبة ال مييل بثي  الحثد الثهي ين هثي  نثد  
النيوه اامريكي والحد الهي  بدأ مع  العولمة، سوا  أكانت العولمثة مجثرد شثكا مث  أشثكاا 
  اامركثثة العالميثثة أ  كانثثت ظثثاهرة مسثث قلة، بثثا وي جثث  الثثرأي إلثثى إنهثثا الهيمنثثة اامريكيثثة . 

(2). 
ويشثثير مصثثطيى  بثثد الغنثثي إلثثى أ  العولمثثة ) مثث  هثثها الجانثث  ( أصثثبحت  عنثثي    
نمثثا سثثيادة النظثثا  الكثثوني اامريكثثثي    السثثيادة المطلقثثة لثثيس لنمثثوهل اء صثثادي وحسثث ، واا

 .  (3)الموحد  بر آليا   وأهداف  ال ي  ؤكد  لى هلغ يوما  بعد يو  .   
أ أ    العولمة كميهثو   هثدف إلثى إءامثة ويل ص حسي  شريف هها الجان ، إه ير 

نظا ا ثقافي ث إج ما ي ث اء صادي ث سياسي .. يهدف إلى  كريس الهيمنة اامريكية ومحثو 
 .  (4)الهويات القومية اا رأ صاحبة الميرا  وال اريا .   

وبعثثثثد دراسثثثثة بعثثثث  ازسثثثثهامات اليكريثثثثة والعلميثثثثة المقدمثثثثة مثثثث  بعثثثث  الدارسثثثثي  
انثثث  مثثث  جوانثثث  ظثثثاهرة العولمثثثة .. يمكثثث  القثثثوا أ  كثثثا جانثثث  مثثث  والبحثثثا  فثثثي كثثثا ج

الجوان  يصف ويحدد جل  م  الظاهرة وأ  الجوان  مج معة  صف و حدد الظثاهرة ككثا، 
ويشير جالا أمي  في هها الصدد   نح  إلا  العولمة كالعميا  إلا  الييا، في  لثغ القصثة 

مث  الييثا، فيصثي   لثى إنث  الييثا بهكملثث ، الشثهيرة ال ثي يلمثس فيهثا كثا مث  العميثا  جانبثثا  

                                                 
 . 59، مرجه سبق هكر ، ص ومياهي ندوة العولمةا ءضايا أحمد الرشيدي، ظاهرة ....،  (1)
، 291، العثدد 22، السثنة مجلة المسث قبا العربثي بد العليل الدوري، الهوية الثقافية العربية وال حديات،  (2)

 . 5 ، ص 4333 شري  ااوا/أك وبر 
 . 91، مرجه سبق هكر ، ص ……….المثقف مصطيى  بد الغني،  (3)
، الجثثثثل  2004-4519 سثثثث قالا والعللثثثثة إلثثثثى سثثثثيادة العثثثثال  الو يثثثثات الم حثثثثدة مثثثث  احسثثثثي  شثثثثريف،  (4)

ال ثثامسا  حثثديات القثثر  الحثثادي والعشثثري  للسثثيادة وانعكاسثثات ازرهثثا  الثثدولي  لثثى الو يثثات الم حثثدة 
 . 299 (، ص 2004، )القاهرةا الهي ة المصرية العامة للك ا ، 2004 ا  
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دو  أ  يعثثرف أ  للييثثا جوانثث  أ ثثرأ كثيثثرة . كثثا منثثا فثثي وصثثي  للعولمثثة  لثثى صثثوا  
 .  (1) ماما ، لو  أ  معظمنا   يريد أ  يع رف به  بقية العميا  ه   لى صوا  أيضا  .   

 التمييز بني مفهوم العاملية وظاهرة العوملة : 

ي  والبحثثثا  إلثثثى أ  العالميثثثة والعولمثثثة ميهومثثثا  واحثثثدا ، ومثثثنه  ينظثثثر بعثثث  الدارسثثث
أسثثامة المجثثهو  الثثهي يعثثرف العولمثثة  لثثى إنهثثا العالميثثة ويقثثدمهما فثثي  عريثثف واحثثد بهنهثثا    
) العولمثثثة أو العالميثثثة (   ال وسثثثه الم لايثثثد المطثثثرد فثثثي  ثثثدويا ازن ثثثال مثثث  ءبثثثا الشثثثركات 

بال والي مه الثورة المس مرة  Internationalization of Productionم عددة الجنسيات 
في از صا ت والمعلومات ال ي حدت بالبع  إلى  صور أ  العال  ءثد  حثوا باليعثا إلثى 

، بمثثا يشثثير إليثث  اصثثطالح القريثثة الكونيثثة Global Village     .(2)ءريثثة كونيثثة صثثغيرة 
مكثثثثثا  بيضثثثثثا الثثثثثثورة الصثثثثغيرة مثثثثث  أ  دوا وشثثثثثعو  العثثثثثال  ونظثثثثثرا  زنضثثثثغاط اللمثثثثثا  وال

ال كنولوجية الحديثثة أصثبحت  عثيش فثي ءريثة واحثدة   ثهثر أجلاؤهثا بثهي حثد  فثي أي جثل  
 .  )*(منها واا  كا  هها ال هثر بنس  م باينة وفي مجا ت م  لية

أمثثا محمثثد حسثث  ا بيثثاري فإنثث  يثثرأ العالميثثة  لثثى إنهثثا    شثثما كثثا مثثا هثثو يم ثثد 
وكثا مثا هثو مصثطنه ح ثى يشثما العثال  كلث  دو   يرءثة  وي سه م  طيا  العوا ق والحواجل،

 .  (3)أو  مييل .   
ويضثثثه ماجثثثد شثثثدود  عرييثثثا  لهثثثا إه يثثثرأ أ  العالميثثثة    عبثثثر  ثثث  المثثثدأ وازطثثثار 
الجغرافي للعال  الموجثود الثهي بثدأت   وضثح و  حثدد مالمحث  وحثدود  الجغرافيثة مث   ثالا 

ل اري يثثثة ال ثثثي  ل هثثثا وحملثثثت معهثثثا  كثيثثثف حركثثثة الكشثثثوف الجغرافيثثثة الواسثثثعة والمراحثثثا ا
                                                 

، )السثثنة مجلثثة المسثث قبا العربثثيال كنولثثوجي الحثثدي ،  جثثالا أمثثي ، العولمثثة والهويثثة الثقافيثثة والمج مثثه (1)
 . 91 (، ص 4331، أغسطس 299، العدد 24

، )القثاهرةا الثدار المصثرية العولمة وااءليمية مس قبا العال  العربثي فثي ال جثارة الدوليثةأسامة المجهو ،  (2)
 . 99 (، ص 2000اللبنانية، 

 . 4399ريثة الكونيثة ( هثو العثال  مارشثاا ماكلوهثا  فثي  ثا  يهكر أ  أوا مث  اسث عما اصثطالح ) الق     (*)
 للمليد راجه كا م  ا 

 . 50، مرجه سبق هكر ، ص ………العولمة ماجد شدود،  -

 . 422، مرجه سبق هكر ، ص …..العولمة يحيي اليحياوي،  -
هي ثثة المصثثرية ، )القثثاهرةا الالمنظمثثات الدوليثثة الحديثثثة وفكثثرة الحكومثثة العالميثثةمحمثثد حسثث  اابيثثاري،  (3)

 . 22و  24 (، ص و ص 4351العامة للك ا ، 
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اا صثثا ت، و وسثثيه العالءثثات وااني ثثاح بثثي  الثثدوا القا مثثة . وكثثا دولثثة منهثثا  ظثثا م ميثثلة 
 ثث  غيرهثثا ومنيصثثلة ومسثث قلة . إلثثى جانثث  الدولثثة ثمثثة هي ثثات م عثثددة ومنظمثثات م نو ثثة 

 .  (1) عما في المج مه الدولي .   
العالمية ميهو  يجسد العال  الهي نحيا فثي إطثار   ويرأ بع  الدارسي  والبحا  أ 

الم كثثو  مثث  أبعثثاد  ال اصثثة وهثثي ثالثثثة أبعثثاد، البعثثد الجغرافثثيا والثثهي يقصثثد بثث  كوكثث  
اار  ومثثثا  ليثثث  ومثثثا فيثثث  بهءاليمثثث  الجغرافيثثثة الثثثثال  البثثثري، والبحثثثري، والجثثثوي، والبعثثثد 

ن مو  إلى نوم واحد هو ) الجنس البشريا والهي ين مي إلي  كا أناس العال  وه  جميعه  ي
البشثثثري ( بم  لثثثف دولهثثث  ال ثثثي ءاربثثثت ) المثثثا  ي دولثثثة ( وبم  لثثثف لغثثثا ه  وال ثثثي حثثثوالي 

 99لغثثة ( وبم  لثثف ديانثثا ه  ال ثثي  قثثار      )  42لغثثة ( من شثثرة منهثثا )  900 ثثددها ) 
لثثف  عثثداده  ديانثثة ( منهثثا ) ثثثال  ديانثثات سثثماوية ( اليهوديثثة والمسثثيحية وازسثثالمية وبم  

والهي وصا إلى ما فوق ) س ة مليار نسمة (، والبعد السياسيا والهي ي ل ص في ال نظي  
 .  (2)الدولي المعاصر

ويشثثير جاسثث  محمثثد لكريثثا إلثثى أ  ميهثثو  العالميثثة يبقثثى ميهومثثا    يصثثع  ضثثبط  
م  ل ير و قنين  في  عريف جامه مانه، واا  وكا  ي درل ما بي  الد وة إلى ال عاو  بي  اا

، Internationalizationوصو   إلى ال دويا العالمي  Internationalismالبشر جميعا  
 .  Global State    .(3)والدولة العالمية 

إ  أ  معظ  ث واا  ل  يك  جميه ث الدارسي  والبحا  ي يق  لى ضرورة ال مييل بي  
 العالمية والعولمة . 

أ  العالميثثثة   هثثثي حاصثثثا جمثثثه  صوصثثثيات  إه يميثثل محمثثثد  مثثثارة بينهمثثثا فيثثثرأ
حضارية  صبح  المية بثال وافق والحريثة وا   يثار .. بينمثا العولمثة هثي ءسثر وءهثر يعثول  

فيي العالمية ي  ار ازنسا ، وفي العولمثة …………… {  صوصية حضارية بعينها،   
 . ( 4)   يار لإلنسا  .   

                                                 
 . 22، مرجه سبق هكر ، ص ………..العولمة ماجد شدود،  (1)
 . 402، مرجه سبق هكر ، ص ………ميهو  للمليد راجها جاس  محمد لكريا ،  (2)
 . 409، ص ……………….المرجه السابق،  (3)
 . 49ص ، مرجه سبق هكر ، ………………….م اطر محمد  مارة،  (4)
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  ليسثثثثت سثثثثوأ  عبيثثثثر  ثثثث  واءثثثثه وكثثثثهلغ أحمثثثثد الرشثثثثيدي والثثثثهي يثثثثرأ أ  العالميثثثثة 
جغرافي،  لى  الف   العولمثة   ال ثي هثي ث كمثا  قثد  ث إفثرال لواءثه سياسثي ينبنثي بالدرجثة 
ااولى  لى فكرة الهيمنة وا ح وا ، بمعنى أ  يشيه في العال  نمثط واحثد للدولثة الغالبثة أو 

 .  (1)المهيمنة .   
ازنسثا  إه يثرأ أ  العالميثة     ويميل محمد فا ق بينهما م  منظور مسثهلة حقثوق 

 عنثثثي ازل ثثثلا  فثثثي هثثثها المجثثثاا بالميثثثاهي  ال ثثثي أءرهثثثا المج مثثثه الثثثدولي . و عنثثثي أ  حقثثثوق 
ازنسا  كا   ي جلأ، بمعنى أ   كثو  الحقثوق ا ء صثادية وا ج ما يثة والثقافيثة جنبثا  إلثى 

 جن  مه الحقوق السياسية والمدنية وهي    قبا ال را   .
عولمة في مجاا حقوق ازنسا  ف عني  عمي  ميهو  حقوق ازنسا  فثي الثقافثة أما ال

اامريكيثثة با  بارهثثا ثقافثثة اامثثة الصثثا دة والسثثا ية للهيمنثثة  لثثى العثثال  كلثث ، وال ثثي  ملثثغ 
 .  (2)أكثر م  غيرها  ناصر ال هثير في العال  .   

مثة                   ) كما أ  محمد  ابد الجابري يميثل بينهمثا إه يثرأ أ    العول
Globalisation  (    ءصثا  لل صوصثي . أمثا  العالميثة ( إرادة للهيمنة، وبال ثالي ءمثه واا

Universalite Universalisme  فهي طموح إلى ا ر يام بال صوصثية إلثى مسث وأ ،)
  الميا العولمة اح وا  للعال ، والعالمية  ي ح  لى ما هو  المي وكوني . 

ميثثة فثثي المجثثاا الثقثثافي، كمثثا فثثي غيثثر  مثث  المجثثا ت، طمثثوح مشثثروم، نشثثدا  العال
ورغبة فثي اا ثه والعطثا ، فثي ال عثارف والحثوار والث الءح . إنهثا طريثق اانثا لل عامثا مثه   
ا  ثثثر   بوصثثثي    أنثثثا ثانيثثثة   طريقهثثثا إلثثثى جعثثثا ازيثثثثار محثثثا ااثثثثرة . أمثثثا العولمثثثة فهثثثي 

وسثثثلب   صوصثثثي  ، وبال ثثثالي نييثثث  مثثث    العثثثال    . طمثثثوح، بثثثا إرادة    ثثثراق   ا  ثثثر   
 .  (3)العالمية إغنا  للهوية الثقافية، أما العولمة فهي ا  راق لها و مييه .   

 التمييز بني مفهوم العالقات الدولية وظاهرة العوملة : 

                                                 
 . 59، مرجه سبق هكر ، ص ندوة العولمةا ءضايا ومياهي ، ……….أحمد الرشيدي، ظاهرة  (1)
، 299، العدد 22، السنة مجلة المس قبا العربيمحمد فا ق، حقوق ازنسا  بي  ال صوصية والعالمية،  (2)

 . 9 ، ص 4333 مول/يوليو 
، مرجثثه سثثثبق نثثدوة العثثر  والعولمثثثة شثثر أطروحثثثات، محمثثد  ابثثد الجثثثابري، العولمثثة والهويثثة الثقافيثثثةا  (3)

 . 904هكر ، ص 
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إ  النظثثثرة الواءعيثثثة للعالءثثثات الدوليثثثة  لالثثثت محكومثثثة بنظريثثثة القثثثوة، كمثثثا أ  واءثثثه 
 . (1)ءات الدولية ييسر به  فكرة القوة ث  مليا  ث مالالت هي أساس العالءات الدوليةالعال

كما أ  هناغ م  يقد   عرييا  للعولمة  لى أنها  سييد القوة بميهومها الشاما      ) 
ا ء صادي والسياسثي والثقثافي والعسثكري وال قنثي واز المثي(، وبال ثالي يثرأ أنهثا ااسثاس 

أو يصثثثثثنه شثثثثثكا النظثثثثثا  ) الثثثثثدولي / العثثثثثالمي ( فثثثثثي القثثثثثر  الواحثثثثثد الثثثثثهي سثثثثثوف يصثثثثثي  
 .  (2)والعشري 

ويشثثير ماجثثد شثثدود إلثثى  إ  مجمثثا ال غييثثرات ال ثثي حثثدثت فثثي بنيثثة المج مثثه الثثدولي 
وفي نو ية العالءات الدولية وما رافقها مث   طثورات اج ما يثة اء صثادية  لميثة  قنيثة شثكلت 

وا العثثثال  مثثث  الميهثثثو  الجغرافثثثي والمكثثثاني إلثثثى العثثثال  مر كثثثلات دافعثثثة وحاملثثثة لعمليثثثة  حثثث
بميهوم  ال يا لي والواءعي أي أ  جميه وحدات المج مه الدولي أصبحت جل ا  وطرفا  فا ال  

 . (3)أو منيعال  في حركة ال طور ال اري ي وهه  هي القانونية العامة للعولمة. 
جديثثدة  بثثرل دا ثثا العالءثثات ويثرأ حسثثي  معلثثو  أ  العولمثثة  عبثثر  ث    ديناميكيثثة 

الدوليثثة، مثث   ثثالا  حقيثثق درجثثة  اليثثة مثث  الكثافثثة والسثثر ة فثثي  مليثثة إن شثثار المعلومثثات 
و لثثى مثثا يبثثدو، فيثثي إطثثار هثثه  الديناميكيثثة ) الجديثثدة (، … والمك سثثبات العلميثثة وال قنيثثة 

لثثثثدا رة ي لايثثثثد دور العامثثثثا ال ثثثثارجي فثثثثي  حديثثثثد مصثثثثير ااطثثثثراف الوطنيثثثثة المكونثثثثة لهثثثثه  ا
 .  (4)المندمجة، وبال الي ل وابعها ) أو ا هوامشها ( أيضا  ..   

ون       لايد دور  هثير العواما ال ارجية والوحدات الدولية اا رأ فثي العالءثات 
الدولية، أ   عمقت بدرجة أكثر ألمة الدولة الحديثة مث  حيث  كونهثا اليا ثا الثدولي المثؤثر 

يثثة وهثثي االمثثة ال ثثي بثثدأت مثثه أوا ثثا السثثبعينيات مثث  القثثر  وااساسثثي فثثي العالءثثات الدول
                                                 

،  رجمثةا شثعبا  محمثد، مراجعثة و قثدي ا       ثل  حليثا العالءثات الدوليثةللمليد راجثها كثارا دويث ش،  (1)
 . 90-91 (، ص ص 4319الدي  فودة، )القاهرةا الهي ة المصرية العامة للك ا ، 

سثثثثوية فثثثثي لمثثثث  العولمثثثثة ال ثثثثدا يات المسثثثث قبلية .. ل يثثثثار   العثثثثر    للمليثثثثد راجثثثثها حسثثثثي  معلثثثثو ، ال  (2)
نثدوة العولمثة وال حثو ت المج معيثة فثي الثوط  ا س را يجي، فيا  بثد الباسثط  بثد العثاطي )  حريثر (، 

 . 445 (، ص 4333، )القاهرةا مك بة مدبولي، العربي

 . 92سبق هكر ، ص ، مرجه مجلة المس قبا العربي، ……..نايف  لي  بيد، العولمة  -
 . 23، مرجه سبق هكر ، ص ……العولمة ماجد شدود،  (3)
، مرجثثه سثثبق نثثدوة العولمثثة وال حثثو ت المج معيثثة فثثي الثثوط  العربثثي، ………حسثثي  معلثثو ، ال سثثوية  (4)

 . 442هكر ، ص 
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المثثثثيالدي الماضثثثثي، إ  أ  ظثثثثاهرة العولمثثثثة  جسثثثثد الدرجثثثثة الكبثثثثرأ / العليثثثثا مثثثث  ال عميثثثثق 
 .  (1)والكثافة لهه  االمة

إ  ال لط الدا ر بي  معظ  الدارسي  والبحا  بي  العالءات الدولية وظاهرة العولمة 
ا م ثثا  لثثى شثثكا مثث  ال واصثثا العثثالمي، إ  أ  الحقيقثثة وكمثثا يراهثثا يمكثث   يسثثير  لكونهمثثا ء

 بثثد الكثثري  بكثثار أ  العالءثثات الدوليثثة  غثثاير العولمثثة و  قثثاطه معهثثا فثثي  ثثدد مثث  النقثثاط، 
 منها ا 

 قو  العولمة  لى  الءات ءهريثة، أحثد طرفيهثا ءثوي غالث  وطرفهثا ا  ثر ضثعيف   -  
أ   قثو  العالءثات الدوليثة  لثى أسثس مث   مغلو   لى أمثر ،  لثى حثي  أنث  ي وءثه

 ال كافؤ والسيادة . 
معظثثثث  نشثثثثاطات العالءثثثثات الدوليثثثثة  قثثثثو  بثثثث  الحكومثثثثات فيمثثثثا بينهثثثثا، ودور اافثثثثراد  -

والمؤسسات هامشي فيها،  لى حثي  أنشثطة العولمثة،    قثو  بهثا الثدوا  لثى نحثو 
نما الشركات والمؤسسات الم عدية الجنسية .   أساسي، واا

لعالءثثات الدوليثثة   ياءيثثات ومعاهثثدات وأ ثثراف دوليثثة،  قيثثد كثثا ااطثثراف   ضثثه ا -
المش ركة في  لغ العالءات،  لى حي   قثو  أنشثطة العولمثة  لثى ا  بثارات  اصثة 
  ضثثه  ليثثة السثثوق والمصثثلحة ال جاريثثة  ولثثها فثثإ  ال لثثط الثثهي يقثثه بثثي  العولمثثة 

غة الشر ية  لثى حركثة العولمثة والعالءات الدولية، ءد يكو  المراد من  إضيا  الصب
 .  (2)و لطيف وءعها في أهها  الناس .   

ويطثثثرح الجثثثدا ااكثثثاديمي حثثثوا ضثثثرورة ال مييثثثل بثثثي  العالءثثثات الدوليثثثة والعولمثثثة 
موضثثوم  ولمثثة السياسثثات الدوليثثة، و شثثير ناديثثة محمثثود مصثثطيى إلثثى أنثث  يمكثث  أ  يثث   

 ال مييل بي  دا ر ي  لهها الجداا ا 
ااولثثى مركلهثثا الدراسثثات حثثوا  صثثا ص العالءثثات الدوليثثة ونهايثثة الحثثر    الثدا رة 

الباردة . الدا رة الثانيثة مركلهثا الدراسثات حثوا العولمثة .  محثور حثوا ثالثثة أسث لة أساسثية 
 طرح ها دراسات نظرية العالءات الدولية في مرحلة ما بعد الحر  الباردة. 

                                                 
، السياسثثيةنثدوة العولمثة والعلثو  للمليثد راجثها ناديثة محمثود مصثطيى، العولمثة وحقثثا العالءثات الدوليثة،  (1)

 . 31مرجه سبق هكر ، ص 
 . 93، مرجه سبق هكر ، ص ……العولمة  بد الكري  بكار،  (2)
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؟ هثثا د ثثا  صثثرا  جديثثدا  ؟ ومثثا سثثمات هثثا  غيثثر العثثال  بعثثد نهايثثة الحثثر  البثثاردة 
أي لمثثاها ان هثثت الحثثر  ……… { . هثثها العصثثر ومثثا ا  ثث الف بينثث  وبثثي  مثثا سثثبق ؟   

الباردة ؟ ها ا  العال   غير فان هت الحر  الباردة أ  أ  الحثر  البثاردة حثي  ان هثت أدت 
 .  (1)إلى  غير العال  وم  أحد مالمح هها ال غير العولمة .   

 

                                                 
 .39، مرجه سبق هكر ، ص ندوة العولمة والعلو  السياسية، …..نادية محمود مصطيى، العولمة  (1)
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 املطــلب الثاني

 بدايـــات النشـــأة والتطـــورات

 
ةاع وعةجم إ،مةا    يشير علي غربي إلى أنه " إذا كان تعريف العولمة  يكتيةي غمًو
فإن تحجيج متى برزت العولم  كحقيق  حياتي  بالنظر إلى مختلف المعاني والمًامين التي 

 .  (1)طبعت المفهوم هو أكثر صعوب  . " 
 هما :  ،زأينظاهرة العولم  فإنه يمكن تقييم هذا النشأة إلى وعنج جراي  نشأة 

 النشأة التارخيية للظاهرة : 

يةةرم معظةةم الجاريةةين والبحةةاي الةةذين يتنةةاولون ظةةاهرة العولمةة  إنهةةا ظةةاهرة تاريخيةة  
النشةةأة يجيمةة  مةةن حيةةي الةةزمن  وبالتةةالي فةةإنهم يقومةةون بجرايةةتها مةةن زوايةةا تاريخيةة  محةةججة 

ارس أو باحةةي مةةنهم وينطلقةةون مةةن منظةةور هةةذت الزاويةة  التاريخيةة  مةةن حيةةا اختيةةار كةة  ج
 نقط  أو حجي معين وحتى يصلون إلى المرحل  المعاصرة لهذت الظاهرة .

فمن منظور الحًارة اإلنياني  يةرم ،ة   أمةين أن نشةأة ظةاهرة العولمة  هةي نشةأة 
  اليةةةةري  فةةةةي هةةةذت الحًةةةةارة مةةةةن حيةةةةي القةةةجم وذلةةةةى عنةةةةج فهةةةةم العولمةةة  بمعنةةةةى " التًةةةةا  

اليةل  أو اششةخا   بانتقا الميافات الفاصل  بين الم،تمعات اإلنياني   يواء فيما يتعلق 
 .  (2)أو ر وس اشموا  أو المعلومات أو اشفكار أو القيم  " 

وهناى من الجاريين والبحاي من ًو  مراح  زمني  متتابع  لنشأة ظاهرة العولمة   
  (3) -وهذت المراح  هي : 

وتيةمى المرحلة  ال،نينية   وتمتةج بةجايتها مةن فتوحةات الفراعنة  مةروراع مرحلة التكوين :   . 1
المترامية  اشطةراف ) اإلغريقية   الرومانية   اإلية مي  " اشموية   اإلمبراطوريةاتبتكوين 

والعبايةةي  والعثمانيةةة "  التتاريةة   اشوروبيةةة  "البرتباليةةة  واشيةةباني  والفرنيةةةي  واإلن،ليزيةةة  
لمانيةةة  ) النازيةةة  ("  اشمريكيةةة  (  كمةةةا بةةةرزت فيهةةةا يًةةةايا ومفةةةاهيم إنيةةةاني  ،ةةةرت واش

                                                 
 . 191  مر،  يبق ذكرت    تنمي  ............علي غربي وآخرون   (1)
 . 1  مر،  يبق ذكرت    العولم  و .................،   أمين   (2)
 . 05-99  مر،  يبق ذكرت      العولم  "مقجم  .....للمزيج را، : محين أحمج الخًيري   (3)
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محاول  تنميطها على ميتوم العةالم : كاشلعةاا اشولمبية   ،ةواوز نوبة  للية م  الةزمن 
العةةالمي  التةةاريم المةةي جي للتقةةويم ال،يري،ةةوري  ييةةام منظمةة  اشمةةم المتحةةجة ووكا تهةةا 

 المتخصص  .

تبجأ اإلرهاصات اشولى لهةذت المرحلة  مة  بةجايات فتةرة الوفةاق ميالد املصطلح : .  مرحلة 2
الجولي في اليبعينيات من القرن المي جي الماًي بين القطبةين الةجوليين اللةذين كانةت 
جاورة بينهما الحرا البارجة  وتبلورت هذت المرحلة  مة  انتهةاء عمة  اتفايية  ال،ةات وبةجء 

مية  والتةي بةجأت فةي العمة  علةى إزالة  كافة  الحةجوج والحةوا،ز عم  منظم  الت،ارة العال
المعلومةةةات واشفكةةةار واليةةةةل   انيةةةيااالفاصةةةل  بةةةين الةةةجو   ممةةةا يةةةاعج علةةةةى انتشةةةار 
 والخجمات ور وس اشموا  بين مختلف الجو  . 

وهةي المرحلة  الزمنية  الحالية  والتةي تتصةف بالتشةابى والتةجاخ  .  مرحلة النمو والتمدد : 9
ًةةةي فةةةي مختلةةةف الم،ةةةا ت الحياتيةةة  ممةةةا أجم إلةةةى أن تصةةةبي المصةةةالي متجاخلةةة  الوا

 ومتفاعل  نظراع لًعف الحجوج والحوا،ز الفاصل  بين الجو  .

كمةةا يةةربط بعةةر الجاريةةين والبحةةاي النشةةأة التاريخيةة  لظةةاهرة العولمةة  ببجايةة  النشةةأة 
 .  (1)ن مي جي التاريخي  لظهور وييام الجول  الحجيث  منذ ما يقارا خمي  يرو 

ويقجم الييج أحمج عمر ) نموذج ،ان شولت ( الذي يتتب  النشأة التاريخية  للظةاهرة 
 من منظور أحجاي روييي  مهجت لها  ويذكر هذت اشحجاي على النحو التالي : 

 عبر المحيطات .  فللتلبراأو  خجم  جولي   1111" عام  
عةةةالم لليةةةاعات وفقةةةاع لتوييةةةت أجخةةةا  نظةةةام التنيةةةيق علةةةى ميةةةتوم ال 1111عام    

 غرينتش . 
 أو  نظام ل تصا  التلفوني بين لنجن وباريس .  1191عام   
 " اشمريكي  .  K.D.K.Aأو  إذاع  بالراجيو من محط  "   1925عام   

                                                 
 . 21  مر،  يبق ذكرت    العولم  ..........الييج ييين   -للمزيج را، :  (1)

 . 100مر،  يبق ذكرت      نجوة العرا والعولم ،   أمين  العولم  والجول    -
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أو  نظةةةةام  نتقةةةةا  اشمةةةةوا  عبةةةةر الحةةةةجوج الجوليةةةة  مةةةةن جون فةةةةرر  1929عام   
 .  غلوكيمبور الًراوا عليها في 

خطاا الملى ،ةورج الخةامس فةي افتتةات مة تمر للبحرية  البريطانية    1995 عام  
محط  تابع  للبحري  اإلنكليزي  عبر  212في لنجن  الذي ربط بين 
 يت يارات في آن واحج .

إجخا  نظام العط ت المترابط  الةذي شة،  اليةياح  العالمية  علةى  1919عام   
 نطاق واي  .

 الجز . أو  مطعم لماكجون 1900عام   
 عصر القذاوف الب يتيكي  العابرة للقارات .  1901عام   
 إط ق أو  يمر صناعي إلى الفًاء الخار،ي .  1901عام   
 بجء أو  اتصا ت جولي  باشيمار الصناعي  .  1912عام   
 . 121أو  طاورة نفاث  وايع  الح،م من طراز    1919عام   
 ني شيعار صرف اشوراق المالي  . إنشاء أو  نظام إلكترو  1911عام   
 أو  م تمر جولي للتنمي  البشري  .  1912عام   
الحكومةةةةة  اشمريكيةةةةة  تزيةةةةة  القيةةةةةوج علةةةةةى أيةةةةةعار صةةةةةرف العمةةةةة ت  1911عام   

 اش،نبي  . 
بجء أو  بي مباشر باشيمار الصناعي  على اشطباق المقامة  علةى  1911عام   

 يطي المناز  . 
خجام ت،ةةاري للكةةاب ت المصةةنوع  مةةن اشنيةة،  البصةةري   أو  ايةةت  1911عام  

 والتي عملت على زياجة يجرة ا تصا ت ال يلكي  . 
إتمةةام ربةةط كامةة  مةةن اشنيةة،  البصةةري  حةةو  العةةالم  اشمةةر الةةذي  1911عام   

 . (1)الوياوط المتعججة والمحمول  وغيرها ."  ايتخجاميه  عملي  

                                                 
 . 19و  12  مر،  يبق ذكرت    و   م،ل  الميتقب  العربيالييج أحمج عمر  أع م .......   (1)
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جروبرتيةةةن ( مةةةن أكثةةةر النمةةةاذج لجرايةةة  النشةةةأة ويعةةةج النمةةةوذج الةةةذي صةةةاغه ) رولن
التاريخي  للعولم  ايتخجاماع من يب  الجاريين والبحاي  ويرصةج هةذا النمةوذج خمةس مراحة  

  (1) -لنشأة العولم  تيتمر حتى المرحل  الراهن  للظاهرة  والمراح  هي : 
الخةامس عشةر وايةتمرت بجأت في القارة اشوروبي  منذ بةجايات القةرن . املرحلة اجلنينية : 1

حتةةةى منتصةةةف القةةةرن الثةةةامن عشةةةر  ونمةةةت فيهةةةا الم،تمعةةةات القوميةةة  وبةةةجأت ال،برافيةةةا 
 الحجيث  وانتشر التقويم ال،يري،وري . 

ايتمرت في القارة اشوروبي  ة بصةف  أيايةي  ة مةن أوايةط القةرن الثةامن . مرحلة النشوء : 2
ولي  وزاج عجج ا تفاييات الجولي    و،اءت أفكار عن الع يات الج1115عشر حتى عام 

وبةةةةرزت الم ييةةةةات المهتمةةةة  بشةةةةوون تنظةةةةيم الع يةةةةات الجوليةةةة   وبةةةةجأت محةةةةاو ت جمةةةة  
الم،تمعةةةات غيةةةر اشوروبيةةة  فةةةي الم،تمةةة  الةةةجولي والع يةةةات الجوليةةة   وطرحةةةت يًةةةي  

 النزعتين القومي  والجولي  . 
عشةرينيات مةن القةرن المةي جي وايةتمرت حتةى ال 1115بجأت من عام . مرحلة االنطالق : 9

العشةةةرين  وظهةةةرت فيهةةةا فكةةةرة الم،تمةةة  الةةةجولي وحةةةجثت يةةةرع  فةةةي تطةةةور وانتشةةةار عةةةجج 
ويةةةةاو  ا تصةةةةا ت والمواصةةةة ت العالميةةةة   كمةةةةا أنهةةةةا شةةةةهجت المنافيةةةةات الجوليةةةة  ذات 
الطاب  العالمي كاشلعاا اشولمبي  و،واوز نوب  وطبقت فكرة الزمن العالمي وحجثت فيها 

را العالميةة  اشولةى وتةةم بعةج انتهةةاء هةذت الحةةرا إنشةاء أو  منظمةة  جولية  بةةين الةةجو  الحة
 هي منظم  عصب  اشمم . 

بجأت من أواخر العشرينات حتى أوايط اليتينات مةن . مرحلة الصراع من أجل اهليمنة : 1
ةوعات واشمةور المتعلقة  باإلنيةاني   القرن المي جي اليابق  وشهجت التركيةز علةى المًو
لقةةاء القنبلةة  الذريةة  علةةى مةةجينتي هيروشةةيما ون،ةةازاكي  وذلةةى بيةةا محةةارق الهولوكيةةت واق
اليابةةانيتين خةة   الحةةرا العالميةة  الثانيةة   وبةةرزت فيهةةا منظمةة  جوليةة  ،جيةةجة هةةي منظمةة  

                                                 
ةةة  العةةةالمي : العولمةةة  كفكةةةرة محوريةةة   فةةةي: مايةةةى  (1) للمزيةةةج را،ةةة : رولنةةةج روبرتيةةةن  ريةةةم خارطةةة  للًو

  تر،مةة : عبةةج الوهةةاا علةةوا ) مةة  والحجاثةة ثقافةة  العولمةة  القوميةة  والعولفيذريةةتون ) إعةةجاج ( وآخةةرون  
 . 21و  21م(    و   2555ا.م.ن: الم،لس اشعلى للثقاف  المشرو  القومي للتر،م   

 . 92-95  مر،  يبق ذكرت      نجوة العرا والعولم الييج ييين  في مفهوم العولم    -
 



 121 

اشمم المتحجة بوكا تها المتخصص   وانطلقت فيهةا الحةرا البةارجة بةين الكتلتةين الشةريي  
 والبربي  . 

بجأت في اليتينيات وتيةتمر حتةى التيةعينيات مةن القةرن لة عدم اليقني ) الشك ( : . مرح0
المةي جي العشةةرين  ومةةن يةةماتها ًةةم جو  العةالم الثالةةي ) الةةجو  الصةةبرم ( فةةي حركةة  
خاص  بها هي حركة  عةجم ا نحيةاز ل نةجماج فةي الم،تمة  العةالمي  وتصةاعج ا هتمةام 

علةى القمةر  وتريةخت القةيم مةا بعةج الماجية   وانتهةاء بالعلم و،اء فيهةا هبةوط أو  إنيةان 
الحرا البارجة  وانتشار أيلح  الجمار الشام   وازجياج الحةروا اشهلية  والطاوفية  بيةبا 
تنةةامي النزعةةات العرييةة  والجينيةة  فةةي جاخةة  الجولةة  الواحةةجة أو فةةي مةةا بةةين بعةةر الةةجو   

نيةة   وأصةةبي النظةةام الةةجولي أكثةةر وبةةروز حركةة  الحقةةوق المجنيةة  والحركةةات العالميةة  المج
انيةةياباع ويةةيول   وانتشةةار المعلومةةات ويةةرع  نقلهةةا  وتركةةز ا هتمةةام أكثةةر علةةى الم،تمةة  

 المجني العالمي والمواطن  العالمي  والنظام اإلع مي العالمي . 

 النشأة ) املرحلة ( املعاصرة للظاهرة : 

  فةي العقةج اشخيةر مةن القةرن وهي المرحل  التي شهجت مي ج ) اصط ت ( العولمة
 .  (1)المي جي اليابق بالرغم من يجم الظاهرة ذاتها

إن التبيةةر الةةذي أصةةاا طبيعةة  النظةةام الةةجولي أجم إلةةى التحةةو  مةةن نظةةام الثناويةة  
القطبيةةةة  إلةةةةى نظةةةةةام اشحاجيةةةة  القطبيةةةةة  علةةةةى إثةةةةةر انتهةةةةاء الحةةةةةرا البةةةةارجة وزوا  الصةةةةةرا  

الشريي  ) بقياجة ا تحةاج اليةوفيتي اليةابق وجو  منظومة   اإليجيولو،ي بهزيم  وتفكى الكتل 
حلةةف واريةةو ( وانتصةةار الكتلةة  البربيةة  ) بقيةةاجة الو يةةات المتحةةجة اشمريكيةة  وجو  منظومةة  
حلةةف النةةاتو (  وعقةةا خرو،هةةا كجولةة  منتصةةرة ومهيمنةة  علةةى جو  العةةالم  جعةةت إلةةى ييةةام 

حةةةرا الخلةةةي  الثانيةةة        ) عاصةةةف  النظةةةام الةةةجولي ال،جيةةةج ويةةةعت إلةةةى تريةةةيخه أثنةةةاء 
الصةةةحراء ( ومةةةا يترتةةةا عليةةةه مةةةن مةةةا يحملةةةه مةةةن مًةةةمون يةةةجعو إلةةةى تعمةةةيم الييايةةةات 

 . (2)اشمريكي  وأيلوا حياتها كنموذج ي،ا أن تحتذي به بقي  شعوا جو  العالم

                                                 
يةةةر     العةةةرا والميةةةلمون فةةةي القةةةرن العولمةةة  والميةةةتقب  ايةةةتراتي،ي  تفكللمزيةةةج را،ةةة : يةةةيار ال،ميةةة    (1)

 . 151م(    2555  )عمان: اشهلي  للنشر والتوزي   الحاجي والعشرين
  العةةةرا والعولمةةة  شةةة،ون الحاًةةةر وغمةةةور الميةةةتقب محمةةةج علةةةي حةةةوات   -للمزيةةةج را،ةةة  كةةة  مةةةن:  (2)

 . 19م(    2552)القاهرة: مكتب  مجبولي  
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إثةةةر هةةةذا ا نتصةةةار للكتلةةة  البربيةةة  ظهةةةرت إحةةةجم الجرايةةةات تم،ةةةج النظةةةام البربةةةي 
جو  العةةةةالم إلةةةةى انتهةةةةاج ييايةةةةاته ا يتصةةةةاجي  والييايةةةةي  والثقافيةةةة  بتطبيةةةةق  وتةةةةجعو بقيةةةة 

مًةامينه الرأيةمالي  والليبراليةة  والتحررية   علةى اعتبةةار أن انتصةارت يمثة  نهايةة           ) 
التاريم البشري ( في ظ  عجم و،وج أفكار ور م أخةرم تًةاهيه أو تقةجم كبةجي  أو منةافس 

 . (1)لي لمًامين هذا النظام يخلق الجول  العام  المت،اني له  كما إن التطبيق العم
كما أن جراي  أخرم ارتكزت على فكرة مفاجها أن بعج انهيار الشيوعي   فإن النظةام 
الجولي ييشهج صرا  أو صجام بةين الحًةارات  بةين الحًةارة البربية  فةي محاولتهةا لبيةط 

ارات اشخةرم  وتةزامن ذلةى مة  و،ةوج ييطرتها وثقافتها على شعوا العالم وبين بقي  الحًة
ن  الحا،  لجم م،تمعات هذت الحًارات لتقليج ومحاكاة المماريات والم ييات البربية   واق
أهم حًارتان يتوا،هان الحًارة البربي  بالتحجي همةا الحًةارة الصةيني  ) الكونفشيويةي  

 .  (2)( والحًارة اإلي مي 
بلةةورت معةةالم هةةذت المرحلةة  المعاصةةرة ويمكةةن إ،مةةا  م،موعةة  مةةن المتبيةةرات التةةي 

  (3) -لظاهرة العولم  في م،موع  من النقاط  هي : 
وزيةةةةةاجة اليةةةةةرع  التةةةةةي يةةةةةتم بهةةةةةا نقةةةةة  اشخبةةةةةار  ا تصةةةةةا تتطةةةةةور تكنولو،يةةةةةا  .1

والمعلومات وتةجاولها والتفاعة  معهةا  ممةا جعةا الةبعر إلةى تيةمي  هةذا العصةر 
 لمعلومات .بعصر تكنولو،يا اإللكترونيات أو عصر م،تم  ا

                                                                                                                                            

 .=91م   1999  يناير 112  العجج م،ل  العربيلوطني   عبج البايي الهرمايي  العولم  والهوي  ا -

يعج الشلماني  محاًرة غير منشورة بعنوان: النظام الجولي ال،جيج  ألقيت ًمن المويم الثقافي بمعهةج  -
الجرايات الجبلومايي  لجفعتين العاشرة والحاجي  عشر للمحلقين اليياييين التابعين شمان  الل،ن  الشعبي  

ا  الخةةةةةةةار،ي والتعةةةةةةةاون الةةةةةةةجولي  )طةةةةةةرابلس: معهةةةةةةةج الجرايةةةةةةةات الجبلومايةةةةةةةي   بتةةةةةةةاريم العامةةةةةة  ل تصةةةةةةة
 م( . 1/1/2552

 . 19  مر،  يبق ذكرت    م،ل  ش ون عربي عبج الفتات علي الرشجان  العولم  ......   -
ة: مركةز   تر،م : حيين أحمج أمين  )القةاهر نهاي  التاريم وخاتم البشرللمزيج را، : فرانييس فوكوياما   (1)

 . 201و    211و    111و    155م(    1999اشهرام للتر،م  والنشر  
  تر،مةةة : طلعةةةت صةةةجام الحًةةةارات: إعةةةاجة صةةةن  النظةةةام العةةةالميللمزيةةةج را،ةةة : صةةةاموي  هنت،تةةةون   (2)

و          115و  159م(    و   1991الشايا  تقجيم: ص ت ينصوت  )القاهرة: جار يطور  
290 . 

  العةةةجج ،ريةةةجة اشهةةةرام ا يتصةةةاجيرا،ةةة : محمةةةوج توفيةةةق  العولمةةة  وزمةةةن ا يةةةتعمار ال،ميةةة   للمزيةةةج  (3)
 . 11م    95/1/2551  بتاريم 1199
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التقةةاء الةةجو  الكبةةرم جو  العةةالم اشو  والةةجو  الصةةبرم جو  العةةالم الثالةةي فةةي  .2
ةةات تخةةت  بقًةةايا تمةةس اإلنيةةاني  ،معةةاء  كقمةة  اشرر فةةي ريةةوجي  مفاًو

 م . 1992،انيرو عام 
تحو  الرأيمالي  إلى نظام عالمي مهيمن في ظ  التحو ت المياعجة علةى هةذا  .9

 التحو   وهي : 

يعةةرف بايتصةةاج الشةةبك  المترابطةة  أو الموحةةجة نتي،ةة   نتشةةار ظهةةور مةةا  .أ 
يةةوي  ارتبةةاطالةةنمط اإلنتةةا،ي الرأيةةمالي علةةى الميةةتوم العةةالمي بعةةج تزايةةج 

 اإلنتاج العالمي  بالنظم والم ييات الرأيمالي  . 
جارة 1990ييةةام منظمةة  الت،ةةارة العالميةة  عةةام  .ا  م التةةي تتةةولى مهةةام مرايبةة  واق

لمي القةةةاوم علةةةى حريةةة  الت،ةةةارة الجوليةةة  والنظةةةر إلةةةى النظةةةام الت،ةةةاري العةةةا
 اليوق العالمي كوحجة واحجة . 

تعةةاظم جور الم ييةةات الرأيةةمالي  العالميةة  ) كالشةةركات عبةةر الوطنيةة  (  .ج 
 في تو،يه الييايات الجولي  على حياا جور الجو  الحجيث  . 

ي القطبية  تحو  طبيعة  النظةام الةجولي مةن نظةام ثنةاوي القطبية  إلةى نظةام أحةاج .1
 م .1919إثر انتهاء الحرا البارجة عام 

تبنةةي جو  منظومةة  حلةةف النةةاتو ايةةتراتي،ي  ،جيةةجة للمةةن أيرهةةا م،لةةس الحلةةف  .0
م وتيةةةمي لهةةةا بالتصةةةجي لكافةةة  اشخطةةةار التةةةي يةةةج تهةةةجج أمةةةن 1999فةةةي عةةةام 

 وايتقرار ومصالي الجو  اشعًاء في كاف  أنحاء العالم . 
وع  اخت فات بين فترة الحرا البارجة وفترة العولمة  ويبرز توماس  . فريجمان م،م

التي تلتها  " فإذا كان المنظةور الةذي يحةجج عةالم الحةرا البةارجة هةو " ا نقيةام " فةالمنظور 
الذي يحجج العولم  هو " التكام  " . كان الرمز لنظام الحرا البارجة هو اليور الةذي يقيةم 

  اإلنترنةةت العالميةة  التةةي توحةةج بةةين ال،ميةة  . ال،ميةة  . أمةةا رمةةز نظةةام العولمةة  فهةةو شةةبك
كانت الوثيق  التي تحجج نظام الحرا البارجة هي " المعاهجة " . أما الوثيق  التي تحجج نظام 

 . ( 1)العولم  فهي " الصفق  " . " 

                                                 
  تر،مةةة : ليلةةةةى زيةةةةجان  اليةةةيارة ليكيةةةةاس وشةةة،رة الزيتةةةةون محاولةةةة  لفهةةةم العولمةةةة تومةةةاس  . فريةةةةجمان   (1)

 . 91م(    2555لتوزي   مرا،ع : فايزة حكيم  )القاهرة: الجار الجولي  للنشر وا
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ويمكن إجراج م،موع  من التحو ت التي رافقت المرحل  المعاصرة لظاهرة العولمة   
  (1) -: وهذت التحو ت هي 

 تنامي ظاهرة ا عتماج الجولي المتباج  .  .1
 الثورة الهاول  وغير الميبوي  في م،ا  ا تصا ت والمعلومات .  .2

 التطور الذي طرأ على ًو  الجول  الحجيث  كشخ  يانوني جولي .  .9

ظهةةةةور نوعيةةةة  مةةةةن المشةةةةك ت التةةةةي تحمةةةة  تهجيةةةةج لكافةةةة  الم،تمعةةةةات جون أي  .1
 فاصل  بين الجو  . اعتبار للحجوج والحوا،ز ال

اخت ف طبيع  النظام الجولي من الثناوي  القطبي  إلى اشحاجي  القطبي  في ظ   .0
انفةةةراج الو يةةةات المتحةةةجة اشمريكيةةة  بالهيمنةةة  والزعامةةة  علةةةى جو  العةةةالم ) لمةةةجة 

 زمني  معين  أو لفترة م يت  ( . 

 -رز ات،اهان هما:وعن الع ي  بين ظاهرة العولم  وهيمن  نمط معين في الحياة ب
: يةةرم أن هنةةاى ارتبةةاط بةةين ظةةاهرة العولمةة  وهيمنةة  نمةةط معةةين فةةي  االتجاا األال  

ها على بقي  شعوا العالم .   الحياة ومحاول  فًر
إن العولم  ظاهرة حتمي   وطالما أن العولم  ظاهرة حتمي  ف  ،جوم و  طاو  من 

م معهةا . كمةا أن العولمة  هةي انتشةار محاو ت مقاومتها أو رفًها ب  ي،ا التكيف والتةأيل
لنظام معين ونمط معين للحياة ة أيرا الةنظم واشنمةاط لةه فةي المةجم الحةالي المنظةور ة هةو 
النظام والنمط اشمريكي  بالتالي فإنه   ،جوم و  فاوجة من الويوف في و،ه انتشةار ازجيةاج 

 .  (2)يوة هيمن  هذا النمط في الحياة 
" أن العولمةةة  يةةةج أصةةةبحت يةةةم  العصةةةر بةةةجون منةةةاز   وأن  ويةةةرم إيةةةماعي  ييةةةرة

الويوف في و،هها أو محاول  ت،نبها أو العزل  عنها  إنما هو خةروج علةى العصةر وتخلةف 
وراءت  فهي شامل  تأخذ الطاب  العالمي وذلى شن ك  مكوناتها وآثارها         ) اإلي،ابية  

القطريةةة   وشةةةموليتها تصةةةيا كةةة  الم،ةةةا ت  واليةةةلبي  (   تراعةةةى الحةةةجوج ال،برافيةةة  للجولةةة 

                                                 
 . 10  مر،  يبق ذكرت    نجوة العولم : يًايا ومفاهيمأحمج الرشيجي  ظاهرة .........   (1)
عولمة  القهةر الو يةات المتحةجة والعةرا والميةلمين يبة  وبعةج أحةجاي يةةبتمبر للمزيةج را،ة : ،ة   أمةين   (2)

 . 09م(    2552  )القاهرة: جار الشروق  م2551
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الحيويةةة  لانيةةةان  إذ تت،لةةةى مةةةن خةةة   ،ميةةة  م،ةةةا ت الحيةةةاة يةةةواء منهةةةا ا يتصةةةاجي  أو 
 .  (1)ا ،تماعي  أو الييايي  أو الثقافي  . " 

: يرم أن العولمة  كظةاهرة ميةتمرة    تتويةف علةى محةاو ت فةرر االتج األالث نيأل
على بقي  شةعوا العةالم . إذ أن هةذت المحةاو ت لفةرر هيمنة   هيمن  نمط معين من الحياة

هذا الةنمط يةج تًةعف مة  بةروز يةوة هيمنة  نمةط آخةر ويةعيه ل نتشةار والفةرر علةى بقية  
 شعوا العالم . 

ولع  هذا ما جعا مصطفى كام  الييج إلى عجم ربط العولم  بالجول  المهيمن  على 
 يت  بينما العولم  ظاهرة ميتمرة  لذلى يشير إلى أن النظام الجولي نظراع شن هذت الهيمن  م

" العولمةة  ميةةتمرة حتةةى لةةو احتلةةت الصةةين أو غيرهةةا مكانةة  الهيمنةة  فةة  يةةبي  للعةةوجة عةةن 
  فالعولمةة  مرتبطةة  بةةالتحو ت المعرفيةة  والتطةةورات التكنولو،يةة  التةةي أحةةجثتها (2)العولمةة   " 

ي ظة  الت،ةارة اإللكترونية  العالمية  والشةركات الثورة العلمي  وبحرك  ر وس اشمةوا  الحةرة فة
عبةةر الوطنيةة  ونمةةو جور الم ييةةات الجوليةة  ) كمنظمةة  الت،ةةارة  العالميةة  ( التةةي تةةجعو إلةةى 
 (3)حري  الت،ارة وفتي اشيةواق والحةجوج أمةام حركة  انتقةا  اليةل  والخةجمات ور وس اشمةوا 

 . 

 التطـــورات : 

ة العولم  أن برزت بعر التحجيات أمام الجول  ترتا على المرحل  المعاصرة لظاهر 
الحجيثةة  يةةواء بةةجاخلها أو خار،هةةا  فمةةن ،هةة  أجت ظةةاهرة العولمةة  إلةةى صةةحوة الت،معةةات 
المحليةة  جاخةة  الجولةة   ومةةن ،هةة  أخةةرم تبةةين للةةجو  ًةةرورة ا نةةجماج فةةي تكةةت ت إيليميةة  

 لموا،ه  هذت التحجيات . 

                                                 
عولمةةةةة  الفقةةةةةر الم،تمةةةةة  اقخةةةةةر.. م،تمةةةةة  الفقةةةةةراء اعي  ييةةةةةرة وبلقايةةةةةم يةةةةة طني  وعلةةةةةى غربةةةةةي  إيةةةةةم (1)

 .  19م(    2559  )القاهرة: جار الف،ر للنشر والتوزي   والمحرومين
  مر،ة  يةبق ذكةةرت  نةجوة العولمة : يًةايا ومفةاهيممصةطفى كامة  اليةيج  العولمة  والتحةو  الةجيمقراطي   (2)

  121 . 
 . 121را، : المر،  اليابق  ................    للمزيج  (3)
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  زاجت العولمةةة  عةةةجج العةةةالميين  مةةةواطني ويثيةةةر بيبةةةا نةةةوريس التيةةةا   التةةةالي " هةةة
العالم  الذين يشعرون بارتيات في اليفر والعيش والعم  فةي م،تمعةات مختلفة  أم هة  كةان 

 .  (1)ا نتعاش في القومي  أو المحلي  كرج فع ؟ " 
كمةةةةا أن أحةةةةج الجاريةةةةين والبحةةةةاي أشةةةةار إلةةةةى ًةةةةرورة ا هتمةةةةام بالظةةةةاهرة اإليليميةةةة  

  فقةةج تنةةامى فةةي هةةذت المرحلةة  المعاصةةرة لظةةاهرة العولمةة  ازجيةةاج (2)،جيةةجال،جيةةجة بمفهومهةةا ال
عجج المنظمات اإليليمي  التي ت،م  عجة جو  مكون  تكت ت ايتصاجي  بالجر،  اشولى ويةج 
تتطةةةور إلةةةى ييايةةةي  وحتةةةى ثقافيةةة  اشمةةةر الةةةذي يةةةرات الةةةبعر حةةة  ويةةةط تتخةةةذت الةةةجو  فةةةي 

فعةةة  مةةةن الةةةجو  لتعزيةةةز و،وجهةةةا فةةةي موا،هةةة   موا،هةةة  العولمةةة  ويةةةرات الةةةبعر اقخةةةر كةةةرج
العولمةةة   وممةةةا زاج مةةةن تنةةةامي هةةةذت التكةةةت ت اإليليميةةة  أن منظمةةة  الت،ةةةارة العالميةةة  تيةةةمي 

ايتصةةاجي ) ت،ةةاري أو ،مركةةي أو   تحةةاجللةةجو  الوايعةة  فةةي فًةةاء ،برافةةي واحةةج والمكونةة  
جو  اشعًةةاء فةةي هةةذا منةةاطق للت،ةةارة الحةةرة ( أن تطبةةق معاملةة  أكثةةر م ءمةة  لمنت،ةةات الةة

 .  (3)التكت 
ويشير شقيفه الطاهر إلى أن " ظاهرة التكت ت الجولية  والقارية  تشةك  م شةر وعةي 
يةةومي و،مةةاعي عةةالمي للويةةوف ًةةج تيةةار العولمةة  أو التقليةة  مةةن آثارهةةا اليةةلبي  فةةي أجنةةى 

 . (4)احتما   " 

                                                 
بيبةةةانوريس  حكةةةم عةةةالمي ومواطنةةةون عةةةالميون  فةةةي: ،وزيةةةف س.نةةةاي و،ةةةون ج. جونةةةاهيو ) تحريةةةر (    (1)

 2552  تعريةا: محمةج شةريف الطةرت  )الريةار: مكتبة  العبيكةان    الحكم في عالم يت،ه نحو العولمة 
 . 219م (    

نةةجوة العولمةة  والعلةةوم ا محمةةج اليةةيج يةةليم  حةةو  وريةة  العولمةة  والع يةةات الجوليةة   للمزيةةج را،ةة : تعقيةة (2)
 . 115  مر،  يبق ذكرت    الييايي 

 للمزيج را،  ك  من :  (3)
نةةةةجوة العولمةةةة  محمةةةةج محمةةةةوج اإلمةةةةام  الظةةةةاهرة ا يةةةةتعماري  ال،جيةةةةجة ومبزاهةةةةا بالنيةةةةب  للةةةةوطن العربةةةةي   -

 . 151و  155  مر،  يبق ذكرت    و   ربيوالتحو ت الم،تمعي  في الوطن الع
 . 111و  115  مر،  يبق ذكرت    و   العولم  و ...........الييج ييين   -
 . 95  مر،  يبق ذكرت    العولم  .........يحيي اليحياوي   -
 . 21-11  مر،  يبق ذكرت      تحجيات .....أحمج ييج مصطفى   -

  الربيةةة  ) مةةةارس ( 1  العةةةجج 1  اليةةةن  م،لةةة  جرايةةةاتلميةةةتقب   شةةةقيف  الطةةةاهر  العولمةةة  واحتمةةةا ت ا (4)
 . 9ف (     1999م ) 1129
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ق  علةةى النشةةأة كمةةا أنهةةا أجت إلةةى تقويةة  تكةةت ت ايتصةةاجي  ظهةةرت فةةي مراحةة  يةةاب
م( و،ةةوج 1990إلةةى عةةام  1995المعاصةةرة لظةةاهرة العولمةة   ويةةج شةةهجت الفتةةرة ) مةةن عةةام 

خطةةار ال،ةةةات ) منظمةةة  الت،ةةةارة  عةةجج مةةةن ا تفاييةةةات الت،اريةةة  اإليليميةة  التةةةي تةةةم عقةةةجها واق
 .  (1)اتفايي  92العالمي  فيما بعج ( بها وبلغ عجج هذت ا تفاييات 

المو،ةةةوجة حاليةةةةاع فةةةةي هةةةةذت المرحلةةةة   اإليليميةةةة التكةةةةت ت  ( أهةةةةم 1ويبةةةين ال،ةةةةجو  ) 
 وتطورات التي تصيا هذت التكت ت من ،راء ظاهرة العولم  . 

أل

أل)*(جد  أليبينألأهمألالتكتالتألاالقتص ديةأل)ألاإلقليميةأل(ألالمع صرة
أل

 السماا ت العضااا ء اسمألالمجم عة

بوليفيةةةةةةةةا  كولومبيةةةةةةةةا  اشكةةةةةةةةواجور   ميثاق اشنجيز
 بيرو  فنزوي .

اتفاييةةةة  الت،ةةةةارة الحةةةةرة عقةةةةجت فةةةةي 
كثيةةةةراع   ولكنهةةةةا غيةةةةر فعالةةةة  1919

فةةي تعزيةةز الت،ةةارة إلةةى أن نشةةطت 
 .1992في 

منظمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  التعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاون 
ا يتصةةةةاجي لةةةةجو  آيةةةةيا 

 والمحيط الهاجي

أيةةةةتراليا  برونةةةةي  كنةةةةجا  تشةةةةيلي  
الصةةين  هةةون  كةةون   إنجونييةةيا  
اليابان  كوريا  ماليزيا  المكييى  

  بابواغينيةةةةةةةةا ال،جيةةةةةةةةجة  نيوزيلنةةةةةةةةجا
الفلبةةةةةةةةةةةةين  يةةةةةةةةةةةةنبافورة  تةةةةةةةةةةةةايوان  

 الو يات المتحجة.

العمةةة  علةةةى إنشةةةاء منطقةةة  ت،اريةةة  
 .2525حرة بحلو  عام 

منظمةةةةةةةةةةةةة  جو  ،نةةةةةةةةةةةةةوا 
شةةةةةةةةةرق آيةةةةةةةةةيا )آيةةةةةةةةةيان( 

 لمنطق  الت،ارة الحرة

برونةةةةةةةةةةاي  إنجونييةةةةةةةةةةيا  ماليزيةةةةةةةةةةا  
 الفلبين  ينبافورة  تاي نج  فيتنام.

أنشوت منظم  آيةيان كهيوة  تةأمين 
م  اتفايي  للت،ارة الحرة  1911في 
بهةةةةةةجف إلبةةةةةةاء القيةةةةةةوج  1999فةةةةةةي 

علةةةةةةةى الت،ةةةةةةةارة فيمةةةةةةةا بةةةةةةةين بلةةةةةةةجان 
 .عاماع  10المنطق  خ   

                                                 
  )القةةةاهرة: مركةةةز اشهةةةرام للتر،مةةة  انف،ةةةار يةةةبتمبر بةةةين العولمةةة  واشمركةةة للمزيةةةج را،ةةة : إبةةةراهيم نةةةاف    (1)

 . 111م(    2552والنشر  
 . 111-111يابق  ......      بشيء من التصرف من المصجر  للمزيج را، : المر،  ال   (*)



 121 

يتبةة  



 129 

 

 السماا ت العضااا ء اسمألالمجم عة

البرازيةةةةةةة    أيةةةةةةةتراليا  اشر،نتةةةةةةةين  م،موع  جو  كارينز
كنةةةةجا  شةةةةيلي  كولومبيةةةةا  في،ةةةةي  
هنباريةةةةةةةةةةا  إنجونييةةةةةةةةةةيا  ماليزيةةةةةةةةةةا  
نيوزيلنةةةةةةةةةةةةجا  الفلبةةةةةةةةةةةةين  تاي نةةةةةةةةةةةةج  

 .أورغواي

ةي   1911أنشوت فةي  ككتلة  تفاًو
خةةةة   ،ولةةةة  أوروغةةةةواي لمصةةةةجري 

 المنت،ات الزراعي .

النميا  بل،يكةا  الةجانمرى  فنلنةجا   اشوروبي ا تحاج
فرنيةةةةا  إيطاليةةةةا  إيرلنةةةةجا  ألمانيةةةةا  

  هولنةةةةةةةةةجا  غلكيةةةةةةةةةمبور اليونةةةةةةةةةان  
  اليةةةةةةةةةةةةويج  إيةةةةةةةةةةةةبانياالبرتبةةةةةةةةةةةةا   

 المملك  المتحجة.

اتحةةةاج ،مركةةةي مةةة  تحريةةةر تةةةجفقات 
ا يةةةةةةةةةتثمار  وتنيةةةةةةةةةيق تنظيمةةةةةةةةةي  
وحريةةةةةةة  تحةةةةةةةرى العمالةةةةةةة   وكةةةةةةةذلى 
تعةةةةةةةةاون فةةةةةةةةي الييايةةةةةةةة  الخار،يةةةةةةةة  
 وم ييةةةةةةةات مركزيةةةةةةة  يويةةةةةةة  )وتةةةةةةةم

 إصجار عمل  موحجة اليورو(.

المملكةةةةةةةةةةةة  العربيةةةةةةةةةةةة  اليةةةةةةةةةةةةعوجي    م،لس التعاون الخلي،ي
يةةةةةةةةةةةةةةت  يطةةةةةةةةةةةةةةر  البحةةةةةةةةةةةةةةرين  الكو 

 اإلمارات العربي  المتحجة  عمان.

تحقيةةةةةةةةةةةةةةةةق التعةةةةةةةةةةةةةةةةاون الييايةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
 وا يتصاجي واشمني.

ليبيةةةا  تةةةونس  ال،زاوةةةر  المبةةةرا   المباربي ا تحاج
 موريتانيا.

الهجف هو تحقيق تعاون ايتصاجي 
أكبر  بمةا فةي ذلةى اتحةاج ال،مةارى 
)إ  أنةةةةةةةةةه اقن فةةةةةةةةةي شةةةةةةةةةبه حالةةةةةةةةة  

 ،موج(.

منظمةةةة  اليةةةةوق المشةةةةترك  
 شمريكا ال،نوبي 

اشر،نتةةةةةين  البرازيةةةةة   بةةةةةاراغواي  
 أوروغواي.

تةةةةةم تنفيةةةةةةذ ا تحةةةةةاج ال،مركةةةةةةي فةةةةةةي 
1990. 

اتفاييةةةةةةةة  الت،ةةةةةةةةارة الحةةةةةةةةرة 
 شمريكا الشمالي 

كنةةةةةةةةةةةةةةجا  المكيةةةةةةةةةةةةةةيى  الو يةةةةةةةةةةةةةةات 
 المتحجة.

 .1991تم تنفيذ الت،ارة الحرة في  

م،موعةة  التنميةة  ل،نةةوا 
 أفريقيا

أن،ةةةةةةةةةةةةو   بوتيةةةةةةةةةةةةوانا  لييةةةةةةةةةةةةوتو  
  ناميبيةةةةةةةةةةةا  قموزامبيةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةة وي  

يةةةةةةةةةةةةةةوازيلنجا  تنزانيةةةةةةةةةةةةةةا  زامبيةةةةةةةةةةةةةةا  
 .زمبابوي

 الهجف هو تعزيز حري  الت،ارة.

 



 195 

أما بالنيب  للمحلي  والعولم   فإن عبج الكريم بكار يرم أنهما شيوان متًاجان    " 
فالعولمةةة  تيةةةعى إلةةةى اختةةةراق الحةةةجوج والحةةةوا،ز الثقافيةةة  والييايةةةي  وال،برافيةةة   علةةةى حةةةين 

 .  (1)ى الحفاظ على الخصاو  والمكتيبات الوطني  والمحلي  . " ييعى المحليون إل
ويشير أنطةوني ،يةجنز إلةى أن " العولمة  ت،ةرف نحةو اشيةف  ة فهةي تخلةق حا،ةات 

 .  (2)،جيجة وكذلى احتما ت ،جيجة نحو انبعاي الهويات المحلي  . " 
الحةجوج  بينمةا  ويفرق اليةيج ييةين بةين العولمة  والمحلية  " فالعولمة  تقلة  مةن أهمية 

ت كج المحلي  على الخطوط الفاصل  بين الحجوج . والعولم  تعني تويةي  الحةجوج  فةي حةين 
 .  (3)أن المحلي  تعني تعميق الحجوج . " 

أما تومةاس  . فريةجمان فإنةه أطلةق اصةط ت ) العوحلية  ( ويحةاو  فيةه المةزج بةين 
موا،هتهةةا لثقافةةات يويةة  أخةةرم  علةةى  العولمةة  والمحليةة   ويعرفةةه بأنةةه " يةةجرة ثقافةة  مةةا  فةةي

امتصا  التأثيرات التي تتوافةق طبيعيةاع معهةا وأن تثةرم هةذت الثقافة   ويةجرتها علةى مقاومة  
تلى اششياء الجخيل  بحق  ويجرتها على أن تحتوي تلى اششياء التي يمكن  رغم اخت فهةا  

ف إليةه العوحلية  فإنةه معرفة    أمةا مةا تهةج(4)وا حتفاء بها شنها شةيء مختلةف "  ا يتمتا 
مةةجم مقةةةجرة اشفةةةراج مةةةن ،عةةة  جولةةةتهم وثقةةةافتهم تتكيةةةف وتتةةةأيلم مةةة  ظةةةاهرة العولمةةة  بطريقةةة  

 . (5)تيتطي  بها تنميتها وتطورها وبجون أن تطبى عليها هذت الظاهرة

                                                 
 . 11  مر،  يبق ذكرت    العولم  .........بكار    الكريم عبج (1)
  تر،مة : مالةى عبيةج أبةو شةهيوة ومحمةةوج الطريةق الثالةي ت،جيةج الجيمقراطية  ا ،تماعيةة ،يةجنز   أنطةوني (2)

 . 19م (     1999محمج خلف  ) طرابلس: جار الرواج  
 . 19  مر،  يبق ذكرت    …………لم  العو الييج ييين   (3)
 . 911  مر،  يبق ذكرت    الييارة ......توماس  . فريجمان   (4)
 . 911للمزيج را، : المر،  اليابق  ............     (5)
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 املطلــب الثالث

 صــور ظاهــرة العوملــة 

 
ن هنةاى شةك  واحةج أو صةورة واحةجة ي كج عبج ال،لي  كاظم الوالي على أنه " لم يكة

للعولمةة   بةة  هنةةاى صةةور متعةةججة ومختلفةة   وكةة  صةةورة مةةن هةةذت الصةةور هةةي عولمةة  بحةةج 
 .  (1)ذاتها . " 

ويكمن تعجج صور ظاهرة العولم  لكونها ظاهرة شةامل  تمةس بشةك  مباشةر مختلةف 
الييايةي  والعولمة   اشنشط  والم،ا ت اإلنياني   إ  أنه تعةج العولمة  ا يتصةاجي  والعولمة 

 الثقافي  أهم صور هذت الظاهرة . 

 العوملة االقتصادية : 

تشير العولم  ا يتصاجي  كما يرم محموج محي الةجين إلةى " إزالة  العواوةق الوطنية  
ا يتصةةاجي  ونشةةر التكنولو،يةةا والت،ةةارة وأنشةةط  اإلنتةةاج وزيةةاجة يةةوة الشةةركات عةةابرة الحةةجوج 

لبةةةاء القيةةةوج عليهةةةا وخصخصةةة  اشصةةةو  الوطنيةةة  والم ييةةةات الجول يةةة  وتحةةةرر اشيةةةواق واق
وزيةةةاجة التعةةةام ت فةةةي النقةةةج اش،نبةةةي وتكامةةة  أيةةةواق رأس المةةةا  وايةةةتحجاي أجوات ماليةةة  

 .  (2)،جيجة . " 
كما يقصج بالعولمة  ا يتصةاجي  يةياجة نظةام ايتصةاجي واحةج تنًةوي تحتةه مختلةف 

يتصةةةةاجي  المعقةةةةجة التشةةةةابى والمتةةةةأثرة أطرافهةةةةا جو  العةةةةالم وفقةةةةاع لمنظومةةةة  مةةةةن الع يةةةةات ا 
ببعًها الةبعر والقاومة  علةى أيةاس تبةاج  اليةل  والخامةات والمنت،ةات واشيةواق ور وس 

 .  (3)اشموا  والعمال  والخبرة

                                                 
  21  اليةةن  م،لةة  الميةةتقب  العربةةيعبةةج ال،ليةة  كةةاظم الةةوالي  ،جليةة  العولمةة  بةةين ا ختيةةار والةةرفر   (1)

 . 19م    2552ون الثاني/يناير   كان210العجج 
محمةةوج محةةي الةةجين  العولمةة  وأيةةلوا اإلجارة ا يتصةةاجي : منظةةور مصةةري  فةةي: علةةي توفيةةق الصةةاجق  (2)

جارة ا يتصةاجات الوطنية وعلي أحمج بلب  )تحريةر(     )أبةو ظبةي: صةنجوق النقةج العربةي نةجوة العولمة  واق
 . 219م(    2555معهج الييايات ا يتصاجي   

 .11  مر،  يبق ذكرت   م،ل  الميتقب  العربيالييج أحمج عمر  إع م ......   -للمزيج را، :  (3)
 . 19  مر،  يبق ذكرت    م،ل  الميتقب  العربيعبج ال،لي  كاظم الوالي  ،جلي  ........   -
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وهنةاى مةةن الجاريةين والبحةةاي يراهةةا أنهةا مرحلةة  متطةةورة للمنظومة  الرأيةةمالي  والتةةي 
تصةةاجيات يوميةة  ذاتية  تمثةة  القاعةةجة ل يتصةاج الةةجولي إلةةى تتميةز با نتقةةا  التةةجري،ي مةن اي

بنى فويي  يمثلها ا يتصاج العالمي القاوم على أنظم  إنتا،ي  كوني  أي هةي الشةك  المتقةجم 
  وتهةجف العولمة  ا يتصةاجي  كمةا يةرم إيةماعي  ييةرة إلةى        " تحوية  (1)لريمل  العالم

مةةةن اهتمامةةةه بةةةأي أمةةةر حيةةةاتي آخةةةر بمةةةا فةةةي ذلةةةى  العةةةالم إلةةةى عةةةالم يهةةةتم با يتصةةةاج أكثةةةر
اشخةةة ق والقةةةيم اإلنيةةةاني  التةةةي هةةةي فةةةي ترا،ةةة  تةةةجري،ي تاركةةة  الم،ةةةا  للع يةةةات اليةةةلعي  
والربحيةةة  النفعيةةة ح وأصةةةبحت   تةةةولي أي اهتمةةةام بةةةالموارج البشةةةري  التةةةي   تيةةةت،يا لتلةةةى 

 . (2)المباجئ  " 

 العوملة السياسية : 

حاي ت،ات العولم  الييايي  إلى ات،اهين عنةج جرايةتها ومحاولة  ينقيم الجاريين والب
ة  الجولة  الحجيثة  فةي  ا ت،اتتعريفها .  اشو  يتناولها من ،راء التبيير الذي طةرأ علةى ًو

الثةاني فإنةه يتناولهةا مةن خة   محاولة  فةرر  ا ت،ةاتالنظام الجولي والع يات الجولية   أمةا 
مريكيةةة  بشةةةك  خةةةا  ( للحريةةة  والجيمقراطيةةة  وحقةةةوق اإلنيةةةان القةةةيم والمفةةةاهيم البربيةةة  ) اش

 على بقي  جو  العالم . 
ووفقةاع لهةذا ا ت،ةات يةرم اليةيج أحمةج عمةر العولمة  الييايةي  بأنهةا " تعنةي . االجتاه األول : 1

أن الجول    تكون هةي الفاعة  الوحيةج علةى الميةرت الييايةي العةالمي  ولكةن تو،ةج إلةى 
ججة ال،نيةةةةيات ومنظمةةةةات عالميةةةة  و،ماعةةةةات جوليةةةة  وغيرهةةةةا مةةةةن ،انبهةةةةا هيوةةةةات متعةةةة

التنظيمات الفاعل  التي تيعى إلى تحقيق مزيج من الترابط والتجاخ  والتعةاون واشنةجماج 
  كذلى يرم عبج ال،لي  كاظم الوالي إنهةا تعنةي " تقلةي  فاعلية  الجولة  أو (3)الجولي  " 

،نييات والمنظمات العالمي  شريكاع للجولة  فةي تقلي  جورها  واعتبار الشركات المتعججة ال
 .  (4)صن  يراراتها الييايي  . " 

                                                 
 للمزيج را، :  (1)

 . 9  مر،  يبق ذكرت    العولم  .............إيماعي  زيزوق   -
 . 21  مر،  يبق ذكرت    عولم  ..........  ييرة وبلقايم ي طني  وعلي غربي  إيماعي -

 . 21المر،  اليابق  ...........     (2)
 . 19  مر،  يبق ذكرت    م،ل  الميتقب  العربيالييج أحمج عمر  إع م ...........   (3)
 . 11  مر،  يبق ذكرت    بيم،ل  الميتقب  العر عبج ال،لي  كاظم الوالي  ،جلي  ......   (4)
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يةةرم أن العولمةة  الييايةةي  تةةجعو إلةةى م،موعةة  يةةيم مهمةة  كالجيمقراطيةة  . االجتاااه النااان  : 2
. وفةةي ظةة  الهيمنةة  البربيةة    )  (1)والليبراليةة  الييايةةي  وحقةةوق اإلنيةةان والحريةة  الفرجيةة 

جو  العةةةالم  يشةةةير طةةةة   عترييةةةي  إلةةةى أن العولمةةة  ) الييايةةةةي  (  اشمريكيةةة  ( علةةةى
تصةةبي أمةةام مفاريةة  واًةةح  فةةي ظةة  ازجوا،يةة  المعةةايير " ففةةي الويةةت الةةذي تبشةةر فيةةه 
بالجيمقراطيةةة  والليبراليةةةة  وحقةةةةوق اإلنيةةةةان وحريةةةة  الفةةةرج والحريةةةةات العامةةةة   فهةةةةي تبةةةةر 

م إمةا بيةبا المصةالي الت،ارية   هةذت القةيم فةي كثيةر مةن بلةجان العةال انتهةاىالطرف عةن 
 .  (2)وأما بيبا ييايات بعر الجو  وتحالفاتها . " 

 العوملـة الثقافية : 

أو التوحيةةةةةةةةةةج  Uniformalisationتةةةةةةةةةةرتبط العولمةةةةةةةةةة  الثقافيةةةةةةةةةة  بفكةةةةةةةةةةرة التنمةةةةةةةةةةيط 
Unification  الثقافي للعالم  وذلى وفق ما رأتهةا ل،نة  اليونيةكو العالمية  لاعةجاج لمة تمر

م  وهةذا التنمةيط الثقةافي كمةا تةرم الل،نة  يةتم 1991الثقافي  من أ،  التنمي  عام  الييايات
الثورة التكنولو،ي  وأجواتها وهيكلها ا يتصاجي اإلنتا،ي المت،يج في شبكات نقة   بايتب  

  واشجوات تتمثة  فةي شةبكات المعلومةات وا تصةا ت (3)المعلومات وتحريى ر وس اشموا 
اوي واإللكترونيةةةةات والحوايةةةةيا واإلنترنةةةةت ووكةةةةا ت اشنبةةةةاء العالميةةةة  وينةةةةوات البةةةةي الفًةةةة

ن لةةةم تكةةةن أمريكيةةة  فإنةةةه مةةةن الممكةةةن م حظةةة  الهيمنةةة   اإلع ميةةة  واإلع نيةةة  و،ميعهةةةا واق
 .  (4)والييطرة اشمريكي  عليها لنشر الثقاف  الشعبي  اشمريكي    ثقاف  النخب  اشمريكي 

                                                 
 للمزيج را، :  (1)

  )فاليتةةةةا: منشةةةةورات  التصةةةةنيف القيمةةةةي للعولمةةةة عقيةةةة  حيةةةةين عقيةةةة  وعةةةةز الةةةةجين حيةةةةين أبةةةةو الةةةةتمن   -
ELGA  2551    )911م . 

 11  مر،  يبق ذكرت    نجورة العرا والعولم تعقيا ط   عترييي  حو  وري  في مفهوم العولم    -
. 

 .  11  .............    المر،  اليابق (2)
 . 11  مر،  يبق ذكرت    م،ل  الميتقب  العربيللمزيج را، : الييج أحمج عمر  إع م .....   (3)
 . 19و  11  مر،  يبق ذكرت    و   العولم  .......للمزيج را، : ييار ال،مي    (4)

 . 1ق ذكرت      مر،  يبم،ل  الميتقب  العربيعبج العزيز الجوري  الهوي  ......   -
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يرم أغلا الجاريين والبحاي ( هي تعميم للثقاف  الشعبي  إن العولم  الثقافي  ) كما 
واليةةيطرة علةةى أذواق اشفةةراج فةةي مختلةةف جو  العةةالم  ا نتشةةاراشمريكيةة  اليةةاعي  اقن فةةي 

ابتةةجأ مةةن الةةنمط الحيةةاتي اليةةومي فةةي اللبةةاس واشطعمةة  اليةةريع  والفةةن واشجا وغيرهةةا مةةن 
و ء  فةةةي ظةةة  الهيمنةةة  اشمريكيةةة  علةةةى النظةةةام اليةةةل  ا يةةةته كي  إلةةةى الفكةةةر وا نتمةةةاء والةةة

 .  (1)الجولي وجوله والتي تتعزز بتفويها التقني والعلمي في الم،ا  الثقافي
ويبةةةين محمةةةج عابةةةج ال،ةةةابري جور وماهيةةة  العولمةةة  الثقافيةةة  " تتةةةولى القيةةةام بعمليةةةة  

جيةجة تمامةاع لةم يشةهج تيطيي الوعي  واختراق الهوي  الثقافية  للفةراج واشيةوام واشمةم  ثقافة  ،
التةةةةاريم مةةةةن يبةةةة  لهةةةةا مثةةةةي ع : ثقافةةةة  إشةةةةهاري  إع ميةةةة  يةةةةمعي  وبصةةةةري  تصةةةةن  الةةةةذوق 
ا يةةةةته كي ش اإلشةةةةهار الت،ةةةةاري ي والةةةةرأي الييايةةةةي ش الجعايةةةة  ا نتخابيةةةة  ي وتشةةةةير ر يةةةة  
 خاصةةة  لانيةةةان والم،تمةةة  والتةةةاريم  إنهةةةا " ثقافةةة  ا ختةةةراق " التةةةي تقةةةجمها العولمةةة  بةةةجي ع 

 .  (2)للصرا  اإليجيولو،ي . " 
ويشةةير مصةةطفى عبةةج البنةةةي إلةةى أن العولمةة  الثقافيةة  بةةةذلى هةةي " فعةة  اغتصةةةاا 

الةةذي ي،ةةري بةةالعنف ة  ا ختةةراقثقةةافي وعةةجوان رمةةزي علةةى يةةاو  الثقافةةات .. إنهةةا رجيةةف 
مة  . " الميلي بالتقان  ة فيهجر يياجة الثقاف  في ياور الم،تمعات التي تبلبها عملي    العول

(3)  . 
  (4) -ويمكن إ،ما  أهم يمات العولم  الثقافي   في اقتي : 

،جيةةةجة  ايةةةته كي وتهةةةجف إلةةةى خلةةةق أيةةةواق  ا يةةةته ىتم،ةةةج  ايةةةته كي إنهةةةا  .1
ط ق العنان للشهوات والرغبات   .  ا يته كي واق

                                                 
 للمزيج را،  ك  من:  (1)

 . 1المر،  اليابق  ................     -
 . 91  مر،  يبق ذكرت    الييارة ..............توماس  . فريجمان   -
 . 19  مر،  يبق ذكرت    م،ل  الميتقب  العربيعبج ال،لي  كاظم الوالي  ،جلي  ............   -
 . 11  مر،  يبق ذكرت    ف  ..........ثقابرهان غليون ويمير أمين   -

 . 952  مر،  يبق ذكرت    نجوة العرا والعولم محمج عابج ال،ابري  العولم  .....   (2)
م(    1999  )القةاهرة: الهيوة  المصةري  العامة  للكتةاا  ال،ات والتبعي  الثقافية مصطفى عبج البني   (3)

 . 11و  15و   
 . 101-119  مر،  يبق ذكرت      الوطني ........بهاء الجين  للمزيج را، : حيين كام   (4)
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 إنها تكرس الفرجي  واشناني  . .2

 إنها ماجي  بحث  .  .9
تيعى إلى تحقيق الربي والمنفعة  والوصةو  إلةى أهةجافها  انتهازي  ايتب لي إنها  .1

 بأي وييل  ) الباي  تبرر الوييل  ( . 

 

 خالصة املبحث األول 

 
يبرز المبحةي ظةاهرة العولمة  كظةاهرة شةامل  متجاخلة  ذات ،وانةا متعةججة ومختلفة  
ةةةوت  تمةةةس م،مةةة  الم،ةةةا ت واشنشةةةط  اإلنيةةةاني   اشمةةةر الةةةذي أجم إلةةةى  زيةةةاجة عةةةجم ًو

لظةةاهرة وتعقةةجها ممةةا أثةةر بشةةك  واًةةي علةةى مختلةةف الجاريةةين والبحةةاي عنةةج تنةةاولهم لهةةا ا
بالجرايةة  والتحليةة   كةة  جارس أو باحةةي مةةنهم حيةةا م،ةةا  تخصصةةه ومويفةةه اإليةةجيولو،ي 
منهةةةا يةةةواء بقبولهةةةا أو رفًةةةها  وبةةةالرغم مةةةن المحةةةاو ت العجيةةةجة المتكةةةررة لهةةة  ء الجاريةةةين 

ي،اج تعريف محجج شام  لها إ  أن هذا اشمر يبجو بصعوب   والبحاي لرصج هذت الظاهرة واق
بمكةةان تحقيقةةه  لةةذلى تبقةةى ،ميةة  المحةةاو ت مفتوحةة  وتقريبيةة  وخاًةةع   عتبةةارات الزمةةان 

 والمكان والثقاف  الم ثرة على ك  جارس أو باحي .
 إثر ذلى  يتطرق المبحي للخلط الجاور بين الجاريين والبحةاي حةو  ظةاهرة العولمة 
من ،ه  وبعر المفةاهيم المقاربة  لهةا كمفهةومي العالمية  والع يةات الجولية   نظةراع للتةجاخ  
ي المبحي  وا لتماس بين الظاهرة وك  المفهومين  مما أو،ا ًرورة التمييز بينهم  ويًو

 الفرق بين هذت المفاهيم وظاهرة العولم  . 
كظةاهرة تاريخية  يجيمة  مةن  وييتعرر المبحي أهم مراح  النشأة التاريخي  للعولم 

خةة   اشحةةجاي الجوليةة  والعالميةة  التةةي شةةهجها تةةاريم اإلنيةةاني  الطويةة   وكظةةاهرة معاصةةرة 
مت،ةةةججة بةةةرزت مةةة  مةةةي ج ا صةةةط ت ذاتةةةه إثةةةر التبيةةةرات والتحةةةو ت التةةةي مةةةر بهةةةا النظةةةام 

ريكي  ( بالهيمن  يوم معين  ) الو يات المتحجة اشم انفراج وانعكاسالجولي والع يات الجولي  
نظام الثناوي  القطبي  وبةروز نظةام اشحاجية  القطبية    انهيارعلى جو  وشعوا العالم عقا 
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وبالتةةالي يةةعيها خةة   هةةذت المرحلةة  المعاصةةرة للظةةاهرة لتعمةةيم نمةةط حياتهةةا علةةى بقيةة  جو  
 العالم وشعوبه في مختلف الم،ا ت واشنشط  وعلى كاف  الميتويات .

حةةةي للتطةةةورات ال حقةةة  علةةةى المرحلةةة  المعاصةةةرة لظةةةاهرة العولمةةة  ثةةةم يتعةةةرر المب
والتةةةي بةةةرزت كةةةرجوج أفعةةةا  عليهةةةا متمثلةةة  فةةةي اإليليميةةة  والمحليةةة  ومةةةا يةةةنعكس علةةةى هةةةذت 
التطورات من آثار على الجول  الحجيث  ويياجتها  ويتناو  المبحي الصور المختلفة  لظةاهرة 

م  ا يتصاجي  والعولم  الييايي  والعولم  الثقافي  العولم  وأهمها بالنيب  لهذت الجراي  العول
وتحتوي ك  صورة مةن هةذت الصةور علةى فواعة  وأبعةاج مختلفة  ومتباينة   وبالتةالي تعةج كة  

 صورة من هذت الصور عولم  بحج ذاتها في م،الها .
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 املبحــث الثاني 

 الفواعل ) القوى الدافعة ( واألبعاد لظاهرة العوملة 

 
 املطلــب األول

 الفواعل ) القوى الدافعة ( االقتصادية والبعد االقتصادي لظاهرة العوملة

 
 أواًل : الفواعل االقتصادية للظاهرة : 

  يمكن إجمال الفواعل االقتصادية لظاهرة العولمة في خمس فواعل، وهي :

 -الشركات عرب الوطنية / القومية : 

تعد الشركات عبر الوطنية إحدى أهم الفواعل االقتصادية الرئيسيية لظياهرة العولمية 
 .  (1)إن لم تكن األهم على اإلطالق

ويعييييد منتصييييا الالييييرن الميييييالدش التاسيييي  عشيييير النشيييي ة األولييييى ) التاريخييييية ( ل يييي   
ن بنسب متفاوتية إليى تجياو  الشركات، فالد ترتب عن مجموعة من العوامل أ دت مجتمعة وا 

ه   الشركات للحدود الوطنية للدولة الحديثة إلى البيئة الخارجية، ومن ه   العوامل: ضييق 
األسييواق الوطنييية مالارنيية بييوفرة اإلنتيياي األميير اليي ش أدى إلييى قليية اإلسييت ال  وللحاجيية إلييى 

ري حدود الدولة أش فيي البيئية أسواق جديدة، وجود أيدش عاملة رخيصة ومواد خام أولية خا
الخارجية ل ا مما يمثل بالنسبة ل    الشركات فرصة ل يادة األرباح بواسطة تالليل التكاليا، 
سييييي ولة الوصيييييول إليييييى األسيييييواق الوطنيييييية والخارجيييييية ومعرفييييية أوضييييياع ا بفضيييييل وسيييييائل 

بالة علي يا، االتصاالت الحديثية نني ا  وسيرعت ا ) كيالبرق والتل يراا ( مالارنية بالوسيائل السيا

                                                 
 للم يد راج  كل من:  (1)

 . 33ج  سبق  كر ، ص ، مر العولمة .............سعاد خيرش،  -

 . 611، مرج  سبق  كر ، ص ندوة العرب والعولمةجالل أمين، العولمة ........،  -

 . 24، مرج  سبق  كر ، ص العولمة .........عبد الكريم بكار،  -

 . 33، مرج  سبق  كر ، ص مجلة العربيمحمد دياب، عولمة ................،  -
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قامة تعاون مشتر  فيميا بين يا فيي معظيم المجياالت الحياتيية  (1)تاللص الحروب بين الدول وا 
. 

ويييرى محمييد دييياب أن بواسييطة هيي   الشييركات تييتم أل عولميية راوس األمييوال واألنتيياي 
نتالييال المعلومييات وشييبكة اإلعييالم و ييير  والتصييريا ومجمييل العمليييات المالييية والتجارييية، وا 

ر عدد محدود مين هي   الشيركات العمالقية عليى المفاصيل الرئيسيية لالقتصياد  ل  . ويسيط
 .  (2)العالمي . أل 

شييركة كبييرى تالييرر مصييير العييالم  422ويشييير مي ييوب  الييب أحمييد إلييى أن أل هنييا  
شييركة كبييرى تسيييطر عليى التجييارة واإلنتيياي الييدوليين  122االقتصيادش ميين أصييل مييا ياليارب 

 .  (3)في جمي  أنحاا العالم . أل 
كمييا أن تعييداد هيي   الشييركات خيياري وطن ييا األم فييي ا دييياد ميين خييالل فروع ييا فييي 

، كييي ل  فيييرن الشيييركات عبييير الوطنيييية تيييتحكم بتجيييارة الدولييية العظميييى )*(مختليييا دول العيييالم
% مييين 32الم يمنيية فيييي العييالم، إ  يشيييير بيييول هيرسييت وجراهيييام تومسيييون إلييى أن ألحيييوالي 

 .  (4)الشركات متعددة الالومية، ألتجارة الواليات المتحدة تالوم ب ا 

                                                 
، )بيييييروت، مركيييي  دراسييييات الوحييييدة العربييييية، المتعييييددة الجنسيييييةالشييييركات للم يييييد راجيييي : سييييمير كييييرم،  (1)

 . 63م(، ص 6333
 . 33، مرج  سبق  كر ، ص مجلة العربيمحمد دياب، عولمة ...........،  (2)
، مجلية المسيتالبل العربييمي وب  الب أحميد، العيرب والعولمية: مشيكالت الحاضير وتحيديات المسيتالبل،  (3)

 . 11م، ص 4222/يونيو ، ح يران411، العدد 43السنة 
شيركة  66222م كيان 6311تظ ر الدراسات والبيانات الدولية أن عدد الشركات عبير الوطنيية فيي عيام   (*)

% ميين حجيييم التجيييارة العالمييية، أميييا فيييي عيييام 41شيييركة فرعييية وت ييييد مسييياهمت ا عليييى  34222تييتحكم بيييي
ة وتتعاميل بي كثر مين حجيم شيركة فرعيي 421222شيركة تيتحكم بيي 31122م فالد وصيل العيدد إليى 6332

 التجارة العالمية . للم يد راج  كل من : 
 .  21، مرج  سبق  كر ، ص العولمة ........يحيي اليحياوش،  -

 . 661، مرج  سبق  كر ، ص العولمة ............ماجد شدود،  -

، 12، مرجي  سيبق  كير ، ص و ص مجلة المستالبل العربييمي وب  الب أحمد، العرب .............،  -
11 . 

 . 32، مرج  سبق  كر ، ص مساالة ...........بول هيرست وجراهام تومبسون،  (4)



 633 

إن برو  دور الشركات عبر الوطنية يش ل أ هان الدارسين والبحاث والمفكرين من  
سبعينيات الالرن  المييالدش السيابق وتتضيه أهميية  لي  برنشياا ج يا  خياص ب يا فيي إطيار 
لم األميييم المتحيييدة و لييي  بيييالر م مييين مميييا القتييين مييين اعتراضيييات كبييييرة مييين أ ليييب دول العيييا

 . (1)بخصوص دورها وت ثيرها وأثرها على ه   الدول
ويشيييير جيييون جرييييي إليييى نميييو وقيييوة هييي   الشيييركات أل ف ييي   الشيييركات تسيييت ثر ا ن 
بحييوالي ثلييث النيياتل العييالمي وثلثييي التجييارة العالمييية . واألميير األكثيير دالليية أن حييوالي ربيي  

ة . ويفييد مسيه أجرتين األميم التجيارة العالميية يحيدث داخيل نطياق الشيركات المتعيددة الجنسيي
تريلييون دوالر أل  1.1حوالي  6333المتحدة أن الناتل المشتر  ل    الشركات كان في عام 

(2) . 
وتالييوم هيي   الشييركات بالييدخول فييي عملييية انييدماي وشييراا الممتلكييات والشييركات علييى 

مليية ، ويبين روبروت جي . صامويلسون هي   الع)*(المستوى العالمي بشكل مكثا ومستمر
وحيد ، وصيلت قيميية االنيدماجات وعملييات الشييراا  6333فخيالل أل النصيا األول مين عييام 

مليييار دوالر فييي الييدول المتالدميية والنامييية علييى السييواا .  122عبيير الحييدود إلييى أكثيير ميين 
 6333ويعيييادل المبليييب السيييابق تالريبييياا كيييل االنيييدماجات وعملييييات الشيييراا التيييي حيييدثت عيييام 

 31)      6336ميييرات عميييا حيييدث عيييام  1الر (، وي ييييد بمعيييدل ملييييار دو  122ب كملييين ) 

                                                 
نيدوة العولمية والتحيوالت المجتمعيية فيي اليوطن للم يد راج : محمد محمود اإلمام، الظياهرة ...........،  (1)

 . 32-34، مرج  سبق  كر ، ص ص العربي
 . 32 كر ، ص  ، مرج  سبقالفجر ..........جون جريي،  (2)

تالوم الشركات عبير الوطنيية برنشياا عملييات االنيدماي بين يا عبير اسيتراتيجيات مختلفية من يا: اسيتراتيجية   (*)
التحالا: ومن األمثلة علي ا تحالا ) توشيبا ( مي  ) موتيوروال ( فيي صيناعة وتسيويق وسيائل االتصيال 

أشيبا  المواصيالت، وتحيالا ) تومسيون ( اإللكترونية، وتحالا ) سييمن  ( مي  ) فيلييبس ( فيي صيناعة 
مييييي  ) جي.في.سيييييي ( فيييييي صيييييناعة شيييييرائط الفييييييديو . واسيييييتراتيجية شيييييراا األسييييي م فيييييي شيييييركات  ات 
التخصصات: فالد اتج ت بعض الشركات لمكاملة رؤوس أموال ا ومن األمثلة علي ا ) جنرال موتيور  ( 

% فييي أسيي م ) دايييو 12و     % فييي أسيي م ) سييو وكي (1% فييي أسيي م شييركة ) إيسييو و ( و 33ل ييا 
% مييين أسييي م ) ميييا دا  ( وظ يييرت بالتيييالي ظييياهرة السييييارة العالميييية ) 31موتيييور  (، ولشيييركة ) فيييورد ( 

المتعددة الجنسيات ( . وك ل  استراتيجية الشراا: وكمثال علي ا شراا    ) نش.بيي.أم ( لشيركة ) ليوتس 
% مييين سيييوق أنظمييية 32سيييوفت ( التيييي تحتكييير ملييييار دوالر لمواج ييية شيييركة ) مايركو  3.1( بميييا قيمتييين 

تحييييديات التشييي يل والييييتحكم والحواسييييب اإللكترونييييية وتطبيالات ييييا . للم ييييد راجيييي : أحمييييد سييييد مصييييطفى، 
 . 43و  41، مرج  سبق  كر ، ص و ص ...........
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 (1)مليار دوالر (، و ل  طبالاا لتالرير األستثمار الدولي الصادر عن األمم      المتحيدة . أل 
 . 

ويطلق علي ا أحد البحاث اصيطالح ) اإلحتكيارات الخمسية الجدييدة ( و لي  لكون يا 
اهرة العولمية، ف ي   الشيركات تجمي  خمسية تحتكر المرتك ات الحاليالية التي تين ض علي يا ظي

أصناا لالحتكار هي: احتكار التكنولوجيا الحديثة الرفيعة، احتكار المؤسسات المالية  ات 
النشاط العالمي، احتكار الالرار في الحصول على الموارد الطبيعية واستخدام ا على صعيد 

لوسائل العسكرية التيي تتييه المعمورة، احتكار وسائل اإلعالم على صعيد عالمي، احتكار ا
 .  (2)التدخل ) من بعيد ( دون الخوض في عمليات حربية مكلفة وطويلة

وتتميييي  هييي   االحتكيييارات ) الشيييركات ( بخصيييائص م مييية تجعل يييا مييين أهيييم فواعيييل 
  (3) -ظاهرة العولمة، وه   الخصائص هي : 

 سواا من حيث اإليرادات أو المي انيات . الضخامة :  .6

وال ش يمي ها بانتشار التخصص بيالر م مين اميتال  أسي م فيي  ة :تنوع األنشط .4
 شركات أخرى  ات تخصصات أخرى . 

ففروع ييا منتشييرة فييي مختلييا دول العييالم وتييرتبط ببعضيي ا االنتشاااا الرااا اا  :  .3
اليييييبعض بواسيييييطة أنظمييييية إداريييييية  ات تالانييييية عاليييييية فيييييي مجيييييالي المعلوماتيييييية 

جلي ييية ويعييد الييدوالر األمريكييي عملت ييا واالتصيياالت، وتسييتخدم  البيياا الل يية اإلن
 الرئيسية . 

ن تعبئاااة المااااخاال العالم اااة :  .2 أش أن يييا ال تناليييل أموال يييا مييين مكيييان  خييير ) وا 
باسييييييتطاعت ا سييييييحب أرصييييييدت ا (، بييييييل تعتمييييييد علييييييى االقتييييييراض ميييييين البنييييييو  
والمصييارا أو ميين الجم ييور مباشييرة عبيير طييرح سييندات لاكتتيياب العييام بالعمليية 

 ن تواجدها .المحلية في مكا

                                                 
 ،مجلة الكتب وج ات نظرروبرت جي. صامويلسون، من ينتصر: وعود العولمة ....... أم محا يرها،  (1)

 . 32م، ص 4222، فبراير 63، العدد 4السنة 
 . 32، مرج  سبق  كر ، ص ثالافة ............للم يد راج : برهان  ليون وسمير أمين،  (2)
 . 214و  216، مرج  سبق  كر ، ص و ص مف وم ...........للم يد راج : جاسم محمد  كريا،  (3)
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أش أن يييا تسيييتالطب الكفيييااات المتميييي ة وتاليييوم بتيييداول م عبييير  تعبئاااة الءااااا ال : .1
فروع يا، و ليي  ألتباع يا سياسيية ) اصييطياد اليرؤوس الناب يية ( فيي شييتى ميييادين 

 العلوم اإلنسانية والطبيعية . 

ويؤكييد صيياله السنوسييي إن الشييركات عبيير الوطنييية أل عنييدما تمييارس نشيياط ا علييى 
ة األرضييية وتفيرض هيمنت ييا علييى االقتصياد العييالمي، ف ييي تاليوم فييي واقيي  األميير إتسيا  الكيير 

بدور الرسل للحضارة ال ربيية، ألن ميا تجيرش عولمتين مين سيل  وقييم وأفكيار ومعلوميات هيي 
 .  (1)جميع ا نتاي الحضارة ال ربية وثالافت ا . أل 

 -صندوق النقد الدولي : 

تييييون وود  التييييي عالييييدت فييييي يوليييييو تييييم إنشيييياا هيييي ا الصييييندوق بموجييييب اتفاقييييية بري
م وتييييم عالييييد الجلسيييية االفتتاحييييية 6321م، وأصييييبحت نصوصيييي ا نافيييي ة فييييي ديسييييمبر 6332

 .  (2)م 6321لمجلس محافظي الصندوق في مارس 
وي ييدا الصييندوق إلييى الحفيياظ علييى قيميية العمييالت بعييد أن تييم اعتميياد نظييام يرتكيي  

، ويشييير جييوري (3)ربطيين بسييعر اليي هبعلييى تالييييم قيميية العمييالت بالنسييبة للييدوالر اليي ش تييم 
لودي إليى أنين ومي  ميرور الوقيت أل أصيبحت التنافسيية فيي العيالم بيين شيركات، وليسيت بيين 
أنظمية قوميية . كيان علييى صيندوق الناليد اليدولي أن يتحييول مين هدفين بخصيوص المحافظيية 
د على ثبات أسعار تحيويالت العملية إليى م مية أخيرى هيي األقيراض . بيدأ  هي ا التحيول بعي

، وباعتبيييار الصيييندوق تحيييت سييييطرة البليييدان ال نيييية المتالدمييية . فاليييد كانيييت هييي   6316عيييام 
 .  (4)البلدان تعتبر عاليدت ا ) الفردية ( هي هديت ا للعالم الفالير، أل 

ويحدد  كريا بشير إمام الشروط التيي يركي  صيندوق الناليد اليدولي عليى تنفيي ها مين 
 قبل الدول، وه   الشروط هي : 

 بدخول االستثمارات األجنبية دون قيد أو شرط ودون بيروقراطية . السماح  .6

                                                 
 . 614كر ، ص ، مرج  سبق  العرب ..........صاله السنوسي،  (1)
 . 11، مرج  سبق  كر ، ص العولمة أل مالدمة ....للم يد راج : محسن أحمد الخضيرش،  (2)
 . 44أل، مرج  سبق  كر ، ص إدارة ..........للم يد راج : جوري لودي،  (3)
 . 43و  44المرج  السابق، ................، ص و ص  (4)

 أل
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تحديد الم ايا والحواف  والتس يالت لتل  الشركات، وكي ل  اإلعفيااات الضيريبية  .4
 والجمركية .

 عدم تفضيل المستثمر المحلي . .3

 وض  سياسة ضريبية طويلة األمد .  .2

اح واألتعياب وميدفوعات السماح دون قيود بتحويل رأسمال المال األجنبيي واألربي .1
 سداد الالروض األجنبية . 

 حرية حركة النالد األجنبي إلى الداخل والخاري دون أش شروط .  .1

عيداد الدراسيات التيي يسي ل ب يا عليى  .1 إنشاا وكالة أو هيئة لترويل االسيتثمار، وا 
 .  (1)الشركات األجنبية ولوي السوق المحلي بدون مالابل . أل 

دور صيندوق الناليد اليدولي كفاعيل اقتصيادش لظياهرة ويبر  محسن أحمد الخضييرش 
العولميية ميين خييالل وظائفيين التييي يؤدي يييا والمتمثليية فييي أل تصييحيه االخييتالالت فييي ميييوا ين 
المدفوعات للدول األعضاا واستعادة توا ن ا، وتحاليق اسيتالرار فيي أسيعار صيرا عمالت يا، 

قامة نظام متعدد األطراا للمد فوعات الدولية ... الخ . وفي وتحرير المدفوعات الجارية، وا 
واق  األمر فالد استطا  صندوق الناليد اليدولي أن يعميل عليى تيدعيم التعياون الناليدش اليدولي 
مييين خيييالل تنظييييم دائيييم، وفييير األج ييي ة الال مييية للتشييياور والتعييياون حيييول المشيييكالت النالديييية 

 (2)ة العالميية، أل الدولية، وقد أس م مساهمة فعالة فيي تسي يل التوسي  والنميو المتيوا ن للتجيار 
 . 

 -البنك الدولي : 

وبييدأ فييي ممارسيية  6321تييم إنشيياا البنيي  الييدولي بموجييب اتفاقييية بريتييون وود  عييام 
م والبنييي  كمجموعييية يضيييم بعيييد التطيييورات التيييي عاصيييرها ثيييالث 6321نشييياطن فيييي يونييييو 

  (3) -مؤسسات رئيسية يطلق علي ا البن  الدولي، وه   المؤسسات هي : 

                                                 
 . 633م (، ص 4222عمان: مكتبة روائ  مجدالوش، ، )في مواج ة العولمة كريا بشير إمام،  (1)
 . 11و  11، مرج  سبق  كر ، ص و ص العولمة أل مالدمة ........محسن أحمد الخضيرش،  (2)
 . 13و  11للم يد راج : المرج  السابق، ..................، ص و ص  (3)
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لتموييل أعمييال إعيادة البنياا والتعمييير لميا دمرتيين ول  لإلنشاا  والتعم ااا : البنا  الااا ي
الحرب العالميية الثانيية وتنميية اقتصياديات اليدول المتخلفية، باإلضيافة إليى عملييات 

 األقراض . 
ب يييييدا دعيييييم التنميييييية  6311والتيييييي أنشيييييئت عيييييام مؤسساااااة التمو ااااا: الاول اااااة :  ي

 جي  الالطا  الخاص في ا ومساعدت ا. االقتصادية في الدول الص رى من خالل تش
وتعميل عليى تاليديم المسياعدة  6312والتيي ت سسيت عيام الاابطة الاول اة لتتنم اة :  ي

 للدول األكثر فالراا وبشروط تمويل أيسر وأقل تكلفة .  
ويض  البن  الدولي شروط عليى اليدول لتالديمين الاليروض إلي يا، ويشيير فيالح كياظم 

 الدولي هي :  المحنة إلى أن شروط البن 
 التالشا على طريق تالليص العج  في المي انية .  .6
 تخفيض العملة المحلية .  .4

 إل اا الدعم الحكومي للسل  األساسية .  .3

 اتبا  سياسات األقتراض . .2

 الحد من اإلستيراد . .1

 . (1)بناا إحتياطي من العمالت األجنبية . أل  .1
اسيم قيروض لضيبط البنيية  ويالوم البن  الدولي بتاليديم ومينه الاليروض لليدول ) تحيت

Structural adjustment loans  ب ييدا  يييادة قييدرت ا علييى المنافسيية فييي االقتصيياد )
العالمي، وتالتضيي عمليية تاليديم هي   الاليروض مين اليدول الالييام بيبعض الت يييرات وتنفيي ها: 

حية، التوجن بتشجي  وتسري  الت يييرات السياسيية المتعلالية بيالتحول إليى األسيواق الحيرة المفتو 
والعمييل علييى تالليييص وميين ثييم إل يياا الييدعم الحكييومي، وتبنييى سياسيية الخصخصيية، وتحجيييم 
وتالليل دور الحكومات . أن البن  الدولي بسياسيتن هي   إنميا يعكيس تبنيين رؤيية أحاديية هيي 

 .  (2)الرؤية الفردية األنجلو أمريكية

                                                 
-م6243، الكانون/ديسيييمبر 2د ، العييد6، السيينة مجليية دراسييياتفييالح كيياظم المحنيية، العيييرب والعولميية،  (1)

 . 26ا، ص 6333
 . 42و  43، مرج  سبق  كر ، ص و ص إدارة ...........للم يد راج : جوري لودي،  (2)

 أل
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ن يسيعى إليى ويرك  البن  الدولي في خطابين الحيالي عليى ت كييد اسيتنتاجين أساسييي
  (1) -أن يجعل من ما عاليدة، ه ين االستنتاجين هما : 

 أن ظاهرة العولمة ال مفر من ا ويجب قبول ا كما هي .  األو:  :
أن برمكييان الييدول الصيي رى أن تتكيييا وتتيي قلم ميي  هيي   الضييرورة أش ميي   الثااان  :

 ظاهرة العولمة . 

 -منظمة التجارة العاملية : 

يييية العامييية للتعريفييية الجمركيييية والتجيييارة ) والمعروفييية باسيييم نيييتل عييين جيييوالت االتفاق
 43والتيي شياركت في يا  6321الجات ( ابتداااا من جولة جنيا ) الجولة األساسيية ( عيام 

 6311وجولية جنييا عيام  6316وجولية توركياش عيام  6323دولة مروراا بجولة ننسي عام 
) جنيييييا ( بييييين عييييامي وجوليييية كينيييييدش  6316-6312وجوليييية ديلييييون ) جنيييييا ( عييييامي 

وانت يييااا بجولييية األورجيييواش بيييين  6313-6313وجولييية طوكييييو بيييين عيييامي  6312-6311
6331، قيام منظمة التجارة العالمية عام 6332-6331عامي 

(2) . 
وتالوم اتفاقية الجات على فكرة أساسية ي بسييطة ي مفادهيا أن التجيارة يجيب أن تكيون 

يي  ) أفيراد ي دول ي شيركات ( سيوا يسيتفيد إ ا ميا بيين الشيركات وبنياا عليى  لي  فيرن الجم
 .  (3)أصبه السوق حر ومفتوح م  وجود تدخل حكومي محدود

وعن فكرة قيام منظمة دوليية للتجيارة العالميية يشيير جمعية سيعيد سيرير الي وش     أل 
، وقيييد انبثاليييت الفكيييرة عييين 6321ظ يييرت فكيييرة إنشييياا منظمييية دوليييية للتجيييارة ألول ميييرة عيييام 

م الواليات المتحدة األمريكيية برعيداد مشيرو  إلنشياا منظمية التجيارة الدوليية، عليى طريق قيا
، بنيوداا لت سييس 6321 رار صندوق النالد، والبني  اليدولي .. ثيم تضيمن ميثياق هافانيا عيام 

                                                 
، مرجي  سيبق  كير ، ص مجلية دراسياتللم يد راج : فالح كياظم المحنية، العيرب ....................،  (1)

 . 26و  22و ص 
 . 611-621، مرج  سبق  كر ، ص ص العولمة ....... للم يد راج : أسامة المج وب، (2)

، الخريييا 1، العييدد 4، السيينة مجليية دراسيياتعبييد الناصيير الم ييدش قييداد، نثييار منظميية التجييارة العالمييية،  -
 . 62و  3ا، ص و ص 4222-م6232

 . 41، مرج  سبق  كر ، ص إدارة ........للم يد راج : جروي لودي،  (3)
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 مؤتما الوزاا  )  رتمع ماة ء: سنت ن (
 ) المرتس الوزااي (

 عال تسو ة المناز  ماارعة الس اسال التراا ة المرتس العااام 

 لرنة الترااة والتنم ة مرتس حقوق المتء ة مرتس الستاع مرتس الخامال
 

 لرنة م زان الما وعال

 لرنة الم زان ااة

هيئيية دولييية للتجييارة . ولكيين رفييض الكييونجرس األمريكييي التصييديق علييى مشييرو  هافانييا قييد 
 .  (1)..أل حال دون نجاح ه   الفكرة 

 
 (2) -و وضح الشء: التال  اله ء: التنظ م  الااخت  لمنظمة الترااة العالم ة: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، رسيييالة دكتيييورا   يييير منشيييورة، النظيييام الاليييانوني لمنظمييية التجيييارة العالميييية، جمعييية سيييعيد سيييرير الييي وش (1)

 . 436م(، ص 6333)الالاهرة: جامعة عين شمس، كلية الحالوق، 
 . 131للم يد راج : المرج  السابق، ........، ص  (2)
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واختصياراا       )  World Trade Organizationوتعد منظمة التجارة العالميية 
W.T.O  كميييا يراهيييا ل. دافييييد بيييراون أل مؤسسييية عالميييية ناشيييئة جمعيييت و راا االقتصييياد )
االتفاقيات التجارية التي تسمه بتدفق المال والبضائ  والناس عبر الحيدود العالميية  ليناقشوا

 . (1). أل 
أمييا عيين الوضيي  الالييانوني للمنظميية فييي إطييار قواعييد الالييانون الييدولي فييرن إسييماعيل 
صبرش عبد اهلل يرى إن ميثاق ا ) دستورها ( يعد مشروعاا قانونياا دولياا لالسيتثمار األجنبيي، 

يشييير إليى السييلطات ) الالانونييية الدوليية ( التييي تتمتيي  ب يا المنظميية ف ييي   أل تطييرح كميا أنيين 
ليييى جانيييب هييي   السيييلطة التشيييريعية التيييي تمارسييي ا  للمناقشييية فكيييرة قيييانون دوليييي للعميييل . وا 
المنظمييية توجيييد ل يييا سيييلطة قضيييائية للفصيييل فيييي المنا عيييات المتعلالييية بتنفيييي  اتفاقيييية ال يييات 

حكيم، ولكن ا تسمي األفراد ال ين يشكلون ا ألقضاةأل، كما إن ا . وهي تسمي ا هيئة الت 6332
تحتكر أعمال التحكيم ألنن إجبارش بينص االتفاقيية . وأخييراا ليدي ا شيرطة إ  تينص االتفاقيية 
على لجان فحص األداا وااللت ام ب حكام ا أن تفتش في شؤون كل عضو في المنظمة مرة 

 . ( 2)كل خمس سنوات . أل  
ننسيين وتوكييومبي لومومبييا كاسييونجو يشيييران إلييى مييا تحمييل منظميية  كمييا أن كييوامي

التجارة العالمية على العمل من أجل تحاليالن أل تتمثل وصاية ه   المنظمة في تنظيم التجارة 
العالمييية لمصييلحة المصييارا الدولييية والشييركات العالمييية متعييددة الجنسيييات باإلضييافة إلييى 

 .  (3). أل  اإلشراا على السياسات التجارية الوطنية
أن ال ييدا الرئيسييي للمنظميية هيييو تحرييير التجييارة العالمييية بالعميييل علييى إ اليية كافييية 
الاليييود التعريفييية و ييير التعريفييية أمييام حركيية التجييارة العالمييية فييي السييل  والخييدمات لتسيي يل 

، ومين أجيل تحالييق هي ا (4)عملية التجيارة الخارجيية فيميا بيين اليدول والشيركات عبير الوطنيية
                                                 

، في: جو ييا ل. دافيد براون ونخرون، العولمة والمنظمات  ير الحكومية وعالقات الالطاعات المتعددة (1)
 . 316، مرج  سبق  كر ، ص الحكم في .............س. ناش ..............، 

نيدوة إسماعيل صيبرش عبيداهلل، العيرب والعولمية: العولمية واالقتصياد والتنميية العربيية )العيرب والكوكبية(،  (2)
 . 311، مرج  سبق  كر ، ص العرب والعولمة

، ترجمية: حميدش عبيد اليرحمن ورانييا حسيين، العولمية وأفرياليياانجو، كوامي ننسن وتوكومبي لومومباكيا سي (3)
م(، 4226)الالاهرة: جامعة الالاهرة برنامل الدراسات المصرية األفريالية كلية االقتصاد والعليوم السياسيية، 

 . 23ص 
 للم يد حول أهداا منظمة التجارة العالمية، راج  كل من :  (4)
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تضيي  المنظميية جمليية ميين الشييروط علييى الييدول السيياعية لالنضييمام إلييى عضييويت ا ال ييدا 
واجبيية التطبيييق، وهيي   الشييروط تنسييجم وتتوافييق ميي  شييروط كييل ميين صييندوق النالييد الييدولي 

 (1) -والبن  الدولي، وشروط المنظمة هي : 

 تالليص والعمل على إل اا الحواج  والاليود الجمركية والتعريفية .  .6

لسوق ) أش قوانين العرض والطلب (، وبمعنيى نخير إل ياا تيدخل سيادة قوانين ا .4
 الدولة في المجال االقتصادش . 

 العمل على تطبيق خصخصة األقتصاد .  .3

النظيير إلييى السييوق العالمييية كوحييدة واحييدة متكامليية، بمعنييى الموافاليية علييى حرييية  .2
 انتالال رؤوس األموال والسل  واألشخاص عبر الحدود فيما بين الدول . 

 يل الوصول إلى البيانات والمعلومات بتطبيق نظام الشفافية فيي المعلوميات تس .1
 وعدم حجب أش معطيات فيما يخص بحركة التجارة في األس م والعمالت . 

تطبييييييق التكاميييييل فيييييي الصيييييناعة وال راعييييية وتالسييييييم األعميييييال، وقييييييام الصيييييناعة  .1
فة واألكثر  جيودة ( التنافسية ) األكثر جودة واألقل تكلفة ( واستيراد ) األقل تكل

 وعدم حماية السل  الوطنية . 

فيييته حريييية االسيييتثمار أميييام الشيييركات عبييير الوطنيييية، وتاليييديم م اييييا وتفضييييالت  .1
للمستثمر األجنبي والسماح بتحويل األربياح واألصيول، وعيدم تفضييل المسيتثمر 

 الوطني على األجنبي . 

يانيات الكبيرى الفرصية وهك ا وكما يبين ياسر خضر الحويش فالد وجيدت اليدول والك
السييانحة أل إلعييادة ترتيييب العالقييات الدولييية التجارييية بحيييث يمكيين فييرض الرؤييية الرأسييمالية 
علييى السيييوق العيييالمي مييين خيييالل إنشييياا منظميية جدييييدة تضيييم معظيييم اليييدول وتسييييطر عليييى 

                                                                                                                                            

 . 3، مرج  سبق  كر ، ص مجلة دراسات...........، عبد الناصر الم دش قداد، نثار ... -

 . 211-213، مرج  سبق  كر ، ص ص النظام ..........جمعة سعيد سرير ال وش،  -
 . 636و  632، مرج  سبق  كر ، ص و ص في مواج ة ......للم يد راج :  كريا بشير إمام،  (1)



 621 

معظييم السييوق العييالمي، وبحيييث يييتمكن أعضيياا هيي   المنظميية ميين رفيي  الحييواج  أو الاليييود 
 .  (1)ب التجارة الدولية . أل أمام انسيا

وتنيييياقش منظميييية التجييييارة العالمييييية فييييي هيييي   المرحليييية مشييييرو  ) االتفاقييييية متعييييددة 
( والتييي يشييار إلي ييا  Multilateral Investment Agreementاألطييراا لالسييتثمار 

، ويشيييير سيييليمان المنييي رش أن الميييراد مييين هييي   األتفاقيييية أن تكيييون      )*( ( M.I.Aاختصيييار ) 
طييياراا قانونيييياا مسيييتالراا لتسييي يل حركييية انسيييياب االسيييتثمارات الدوليييية عليييى مسيييتوى متعيييدد أل إ

األطيييراا، حييييث تيييتلخص أهيييداف ا الرئيسيييية فيييي وضييي  معيييايير متالدمييية لتحريييير االسيييتثمار 
 .  (2)وحمايتن ثم إيجاد نلية لتسوية المنا عات في وثيالة واحدة مل مة للجمي  . أل 

  -هسم  والنندات   القيي  الإلتورويي   : املضاربون املاليون محلة األ

  (3) -ينالسم الالطي  اإللكتروني إلى مجموعتين رئيستين هما : 

 : الشركات عبر الوطنية . المرموعة األولى  .6

: هييم األفييراد المشيياركون فييي عمليييات بييي  وشييراا األسيي م والسييندات المرموعااة الثان ااة  .4
م الالييدرة علييى االنتالييال بيي موال م ميين دوليية والعمييالت فييي مختلييا دول العييالم واليي ين لييدي 

لدولة أو داخل الدولة  ات ا عليى أسياس الميدى الالصيير بعكيس المجموعية األوليى، وهيم 
المتعيياملون فييي شييركات التيي مين والتجييارة المصييرفية والحييوالت البنكييية وميي  المسييتثمرون 
ا األفييييراد ويشييييملون الجمييييي  أش باسييييتطاعة أش شييييخص لدييييين كمبيييييوتر شخصييييي إجييييرا

                                                 
 . 136، مرج  سبق  كر ، ص مبدأ .........ياسر خضر الحويش،  (1)

يييرى جييودة عبييد الخييالق أن هيي   االتفاقييية تعنييي أل أن الشييركات دولييية النشيياط تصييبه مطلاليية الحرييية فييي    (*)
اختييييار المشيييرو : موقعييين، حجمييين، شيييكلن التنظيميييي، جنسييييات العييياملين فيييين، التكنولوجييييا ... أليييخ دون 

واالقتصياد السياسيي للدولية  مساالة من جانب الدول المضييفة لالسيتثمار.أل. جيودة عبيد الخيالق، العولمية
 . 613، مرج  سبق  كر ، ص ندوة العولمة: قضايا ومفاهيمالالومية، 

م(، ص 6333، )الالياهرة: مكتبية ميدبولي، السوق العربية المشتركة فيي عصير العولميةسلميان المن رش،  (2)
436  . 

 . 611و  612، مرج  سبق  كر ، ص و ص …….السيارة للم يد راج : توماس ل. فريدمان،  (3)
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معيييامالت ماليييية عبييير االتصيييال المباشييير بواسيييطة شيييبكة اإلنترنيييت العالميييية مييين مكيييان 
 .  )**(تواجد  . ومن هنا انتشرت التجارة اإللكترونية

                                                 
يعيييرا نيييو اد ال يتيييي التجيييارة اإللكترونيييية ب ن يييا أل التجيييارة التيييي تيييتم باسيييتخدام التالنييييات التيييي وفرت يييا ثيييورة   (**)

المعلوميييات واالتصييياالت وشيييبكة اإلنترنيييت عبييير التبيييادل اإللكترونيييي للبيانيييات متجييياو ة عنصيييرش ال ميييان 
طاا المياليين وتضي  قواعيد جدييدة لعملييات والمكان وت طي قطاعيات عدييدة مين بيائعي المفيرد إليى الوسي

البييي  والتسييجيل والتخيي ين والتسييليم و ييير  ليي .أل . نييو اد ال يتييي، العولميية بييين مكاسييب الشييمال ومفيياقر 
ا،   ص 6333-م6243، الكانون/ديسيمبر 2، العيدد 6، السينة مجلية دراسياتالجنيوب ي رؤيية عربيية، 

11 . 
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ويشيييير محسييين أحميييد الخضييييرش إليييى ميييا أحدثتييين التجيييارة اإللكترونيييية أل لاليييد فتحيييت 
ه يسييراا عليى أش إنسيان فيي التجارة اإللكترونية نفاقياا جدييدة أميام المعيامالت الدوليية، وأصيب

أش مكييان فييي العييالم، وفييي أش وقييت ميين األوقييات الاليييام ب ييا والتعامييل مع ييا وفي ييا، وبيي ش 
 .  (1)…أل شكل، وب ش حجم 

إن المضييييياربين ) المتييييياجرين ( فيييييي هييييي   المرحلييييية فيييييي مختليييييا األسيييييواق والسيييييل  
لسيندات واألسي م، وهيم والخدمات العالمية يتاجرون وبفضل التجيارة اإللكترونيية بيالعمالت وا

ال يعترفييون باألوضييا  الخاصيية أو بييالظروا التييي تكييون علي ييا دوليية ميين الييدول وكييل مييا 
ي م يييم هيييو تحالييييق مصيييالح م و ييييادة أربييياح م فاليييط، ودون اهتميييام لدراسييية تفاصييييل وضييي  
وظرا كل دولة فيما عدا ما يؤثر على مصالح م وأرباح م، ودون اهتمام ميا إ ا كيان  لي  

ضرار على الدول أو يترتب علين أش نتائل أو نثار سلبية أم إيجابيةيسبب خسائ  .  (2)ر وا 
ويبين جودة عبد الخالق حجم التعامالت في النالد األجنبي أل تصيل قيمية التعيامالت 

تريلييون ) ملييون ملييون ( دوالر.  4في النالد األجنبي في اليوم الواحيد حاليياا إليى ميا يعيادل 
تريليييون دوالر فييي  1.1و  1السييل  والخييدمات سيينوياا يتييراوح بييين حجييم التجييارة الدولييية فييي 

مثييل حجييم التجييارة  622العييالم . أش أن حجييم التعامييل فييي النالييد األجنبييي فييي السيينة يعييادل 
 .  (3)العالمية . أل 

(  حجم المبيعات المسجلة للتجارة اإللكترونية التي تمت عيام  4ويوضه الجدول ) 
4226وقيمت ا في عام  6331

(4)  . 

                                                 
 . 31، مرج  سبق  كر ، ص …….. العولمة ألمالدمةمحسن أحمد الخضيرش،  (1)
 . 22، مرج  سبق  كر ، ص مجلة دراسات، ………للم يد راج : فالح كاظم المحنة، العرب  (2)
 . 613، مرج  سبق  كر ، ص ندوة العولمة : قضايا ومفاهيم، ……..جودة عبد الخالق، العولمة  (3)
 . 11مرج  سبق  كر ، ص ، مجلة دراسات، …………للم يد راج : نو اد ال يتي، العولمة  (4)
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 مت اا اوالا  
 7991 1007 

 1 6.4 الخدمات المالية 

 1.2 2.112 بطاقات السفر 

 6.6 2.611 الكتب والموسيالى 

 3.3 2.313 مبيعات أج  ة وبرامل ألالكمبيوترأل

 4.1 2.433 خدمات الترفين 

 633 3 معامالت ما بين الشركات

 102 771717 المرموع

 
 341إليى  4224م التجيارة اإللكترونيية قيد وصيل عيام وتشير الدراسيات إليى أن حجي

 .  (1)مليار دوالر

 ثانيًا : البعد االقتصادي للظاهرة : 

يبر  البعيد االقتصيادش للعولمية والي ش يعيد البعيد األكثير تحالالياا واكتمياالا وفعالييةا فيي 
  بدايية البيئة العالمية ل    الظاهرة، في مجموعة من المستجدات التي طيرأت ) وتطيرأ ( مني

عالد التسعينيات من الاليرن المييالدش السيابق عليى أنمياط التفياعالت فيي النظيام االقتصيادش 
العيييالمي والتجيييارة العالميييية سيييواا مييين حييييث الشيييكل أو المضيييمون أو التوج يييات المسيييتالبلية 

 .  (2)ال البة علي ا
)     إن البعد االقتصادش للعولمة يسعى إلى تكثيا عملية التحول باتجا  اعتماد  

ن اختلفيييت  نظييام ( السيييوق الحييير فيييي كافييية دول العييالم بعيييد فشيييل ) النميييو ي الماركسيييي ( وا 
نسييب التحييول ميين دوليية ألخييرى، تسييير عملييية التحييول بواسييطة الخصخصيية لكييل مييا تمتلكيين 
الدولييية داخيييل حيييدودها وتبيييدل أنمييياط العميييل بفضيييل الثيييورة التكنولوجيييية الحاليييية فيييي وسيييائل 

دى إلى ا دياد ارتباط الدول ببعض ا، كميا أن بيرو  وحيدات دوليية االتصاالت األمر ال ش أ

                                                 
 . 31، مرج  سبق  كر ، ص ……..العولمة ألمالدمة للم يد راج : محسن أحمد الخضيرش،  (1)
 . 11، مرج  سبق  كر ، ص ………….العولمة للم يد راج : ممدوح محمد مراد،  (2)
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اقتصيييادية عمالقييية تتمثيييل فيييي التكيييتالت االقتصيييادية بيييين اليييدول والشيييركات عبييير الوطنيييية 
المندمجة ساهم إلى حد بعيد في ا ديياد شيدة التنيافس العيالمي وتضعضي  وضي  العدييد مين 

ارة العالمية المتحكمة في مسارات التجارة مؤسسات اإلنتاي الالومية، وك ل  فرن منظمة التج
العالمية بفضل ما تضعن من قواعد وأحكام تحدد ب ا ه   المنظمة مدى سيطرة الدول عليى 

 .  (1)تجارت ا الداخلية والخارجية
فالشركات عبر الوطنية تالوم بدور م يم فيي االقتصياد العيالمي بفضيل النفيو  الميالي 

نطياق والمنتشيرة فيي مختليا اليدول وقيوة وارتفيا  موا نات يا ال ش تمتلكن والنشاطات واسيعة ال
 .  (2)المالية مالارنة بموا نات بعض الدول الص رى والمتوسطة

ويرى منير الحمش أل إن أل العولمية أل كرطيار لنظيام أل اقتصيادش عيالمي جدييد أل تاليوم 
تمثييل فييي علييى إيييديولوجيا ومفيياهيم أل الليبرالييية الجديييدة أل عيين طريييق إنشيياا نظييام متكامييل ي

عولميييية نمييييط االسييييت ال  وعولميييية األسييييواق واالسييييتثمارات واإلنتيييياي . مسييييتخدمة فييييي  ليييي  
 . ( 3)المؤسسات الدولية ] صندوق النالد الدولي، البن  الدولي، منظمة التجارة العالمية [ أل 

ويبين كوامي ننسن وتوكومبي لومومبيا كاسيانجو تي ثير دور هي   المؤسسيات الدوليية 
رى أل لالد ظ ر مثلث جديد لتالسيم السلطة يرتك  على التنسيق الوثيق بيين على الدول الص 

صندوق النالد الدولي والبن  الدولي ومنظمة التجارة العالميية و لي  للتفتييش عليى السياسيات 
 .  (4)االقتصادية للدول النامية . أل 

دولي، كما أن الدور ال ش تلعبن المؤسسات الدولية ) صندوق النالد الدولي، البني  الي
منظميييية التجييييارة العالمييييية ( أكثيييير تيييي ثيراا ميييين  ش قبييييل، ويشييييير وليييييد عييييودة إلييييى أن هيييي   

                                                 
، ق اقتصييياديةمجلييية أوراللم ييييد راجييي : ولييييد عيييودة، التطيييورات االقتصيييادية العالميييية واتجاهيييات العولمييية،  (1)

 . 633-631م، ص ص 6331، أيلول )سبتمبر( 63العدد 
يمكين علييى سييبيل المثييال  كيير مجموعيية ميين األمثليية: حيييث أن حجييم عمليييات شييركة ) جنييرال موتييور  (  (2)

يفيييوق إجميييالي النييياتل الاليييومي لليييدانمر ، وحجيييم عملييييات شيييركة ) فيييورد ( يفيييوق إجميييالي النييياتل الاليييومي 
ليييات شييركة ) تويوتييا ( يفييوق إجمييالي النيياتل الالييومي للنييرويل، للم يييد راجيي : لجنييوب أفرياليييا، وحجييم عم

 . 11، مرج  سبق  كر ، ص ……….العولمة ممدوح محمود مراد، 
م(، ص 6333، )دمشق: األهالي للطباعة والنشير والتو يي ، العولمة ليست الخيار الوحيدمنير الحمش،  (3)

21 . 
 . 23، مرج  سبق  كر ، ص ……..العولمة سانجو، كوامي ننسن وتوكومبي لومومبا كا (4)
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المؤسسييات أل أصييبحت تشييكل العمييود الفالييرش لنظييام اقتصييادش عييالمي مالبييول دولييياا بصييورة 
 عامة، وقد ساهم  ل  في  يادة التجارة الدولية، و يادة المنافسة واالحتكارات التجارية، 
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 .  (1)من ا الحواج  واألنظمة الجمركية . أل  التي كانت تخفا
ويبرهن البعد االقتصادش للعولمة على مجموعة من الحاليائق ال يمكين تجاهل يا عنيد 

  (2) -تحليل مظاهر النظام االقتصادش العالمي، وهي خمس حالائق : 
أن المؤسسيات الدوليية اليثالث ) السيابالة الي كر ( والشيركات عبير الوطنيية األولاى : 

خييالل طبيعيية ممارسييات ا تعبيير عيين إيديولوجييية ضييمنية  ربييية ) إنجلييو أمريكييية ( فييي وميين 
دارييياا وقانونييياا  الييخ ( لتكيييا ميي  … تعميييم التبييادل الحيير وت هيييل الييدول ) جمركييياا ومالييياا وا 
 نظام التجارة الحر ليصبه عاليدة عليا ونظام للتطبيق في ه   الدول . 

 ،)*(الشيييروط ( والالواعيييد والاليييوانين واالتفاقيييياتأن مجموعييية االشيييتراطات ) الثان اااة: 
التييي تالييوم هيي   المؤسسييات بالعمييل علييى إليي ام الييدول ب ييا، بالييدر مييا ال ت خيي  بعييين االعتبييار 
الخصوصيات االقتصادية لكل دولة من الدول ) وعلى األخص الدول الصي رى ( باليدر ميا 

لمي فييي ظييل ضييعا تفييرض علي ييا ضييرورة التكيييا والييدخول فييي النظييام االقتصييادش العييا
 .  )**(إمكانيات ا ومواردها واتسا  فجوة الدخل بين ا وبين الدول الكبرى

إن الشييركات عبيير الوطنييية وبفضييل مييا تمتلكيين ميين قييوة اقتصييادية ونفييو   الثالثااة :
 مالي فرن ا ستعمل من خالل حكومات الدول الكبرى ) أو بدون ا ( على سن وصيا ية 

                                                 
 . 636، مرج  سبق  كر ، ص مجلة أوراق اقتصادية، …………وليد عودة، التطورات  (1)
 . 12-11، مرج  سبق  كر ، ص ص ………….العولمة للم يد راج : يحيي اليحياوش،  (2)

التيي تمينه الشيركات عبير الوطنيية  ( MIAوعلى سبيل المثال: االتفاقية متعيددة األطيراا لالسيتثمار )   (*)
حق إنشاا المشروعات في أش مكان وأش مجال وأش صناعة ودون أيية قييود، وتسيرش هي   االتفاقيية فيي 
كيييل الالطاعيييات وكافييية إشيييكال االسيييتثمار المباشييير و يييير المباشييير وحتيييى األشيييكال الجدييييدة المسيييتالبلية 

سيييتثمارات وكافييية مراحلييين ابتيييدااا مييين قبيييل لالسيييتثمار وللت ييييرات التيييي قيييد تحيييدث فيييي الشيييكل الحيييالي لال
التيييوطين ميييروراا بيييالتوطن والتمسييي  والتوسييي  والتشييي يل واإلدارة والصييييانة واالسيييت الل واالسيييتمتا  والبيييي  

 وانت ااا بالتخلص من االستثمار  اتن . للم يد راج : 
 . 434و  436، مرج  سبق  كر ، ص و ص ………….السوق سليمان المن رش،  -

 . 613، مرج  سبق  كر ، ص ندوة العولمة: قضايا ومفاهيم، ………..لخالق، العولمة جودة عبد ا -
كان معدل الدخل  6311ي كر أن فجوة الدخل بين الدول الكبرى والدول الص رى في ا دياد، ففي عام    (**)

راا فيي مرة عن معدل اليدخل الفيردش فيي اليدول السيب  األكثير فالي 42الفردش في الدول السب  الكبرى ي يد 
% ميين دول العييالم 42مييرة عيين هيي ا المعييدل، كمييا أن هنييا   33ي يييد  6331العييالم، وأصييبه فييي عييام 

% من التجارة الدولية . للم يد راج : نيو اد 32.4% من الناتل العالمي اإلجمالي و 32.1تستحو  على 
 . 32، مرج  سبق  كر ، ص مجلة دراسات، ……………ال يتي، العولمة 
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  استراتيجيت ا وال تتعارض م  منطق توسع ا .قوانين وتشريعات ال تخدم إال
أن هي   المؤسسيات وكي ل  الشيركات باليدر ميا تيدف  بالضيرورة إليى عولمية  الاابعاة :

نسياب حركة السل  والخدمات ورؤوس األموال بين حدود الدول، باليدر  نظام التجارة الحر وا 
ات والشيييركات ال تسيييتطي  الوقيييوا فيييي وجييين نظيييام شيييبكي مالييينن تتيييرابط فيييين هييي   المؤسسييي

 وتتداخل، مما ينتل عن  ل  عدم وجود سلطة عليا علي م . 
أن ما تسعى هي   المؤسسيات والشيركات إليى تحاليالين هيو خدمية مصياله  الخامسة :

ن  ليي  سيييؤدش فييي ن اييية األميير إلييى تحاليييق مصيياله  الكبييار ) دوالا وشييركات وأسييواق (، وا 
 ألس م والسندات . الشركات عبر الوطنية والمضاربون الماليون حملة ا

ويمكن إجمال البعد االقتصيادش للعولمية فيي مجموعية مين النالياط، وأهيم هي   النالياط 
  (1) -هي : 
الحد من نفو  الدولة، عن طريق فته مجال االستثمار أمام المسيتثمرين ومين خيالل  .6

بيييي  المشيييروعات والمؤسسيييات العامييية، وبيييدون التيييدقيق وب يييض النظييير عييين هوييييية 
 المشترين ( أو عن أديان م أو ل ات م ) ثالافات م ( .  المستثمرين ) أو

سن وصيا ة قوانين جديدة، بحيث ت ير قوانين ما قبل العولمة وتسمه ه   الالوانين  .4
الجديييييدة بتطبيييييق الخصخصيييية وبحرييييية التنالييييل االسييييتثمارش سييييواا داخييييل الدوليييية أو 

 خارج ا . 

ألسييوار الجمركييية وفييته إضييعاا قييدرة اقتصيياد الدوليية، بالعمييل علييى إل يياا أو هييدم ا .3
األسواق أمام السل  والخدمات وانتالال رؤوس األميوال بواسيطة تحريير االقتصياد مين 
خضيياع ا للمسيياالة والمحاسييبة الالانونييية الدولييية إ ا مييا كانييت عثييرة  سيييطرة الدوليية وا 
أمام حركة حرية التجارة العالمية واتبا  نظام السوق الحر، ك ل  مين خيالل تحريير 

البنكيييية مييين قييييود حكوميييات اليييدول وربط يييا ب نظمييية البنييي  اليييدولي الييي ش التعيييامالت 
يمييدها بييالخبرة والمشييورة ويخضييع ا للمراقبيية ميين خييالل بيانييات حركيية السييوق وحركيية 

 الحسابات اليومية سواا أكانت ألفراد أم لشركات أم لحكومات دول . 

                                                 
  للم يد راج : (1)

 . 22، مرج  سبق  كر ، ص …………العولمة عبد الكريم بكار،  -

 .621، مرج  سبق  كر ، ص …..الديمالراطية عاليل حسين عاليل،  -
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 املطلــب الثاني 

 الفواعل ) القوى الدافعة ( السياسية والبعد السياسي لظاهرة العوملة

 

 أواًل : الفواعل السياسية للظاهرة : 

ن كسقلس يلس اان عول  الم  ولل  تكمن الفواعل  الياسيلال لولولملل فلع فلسعوان موملان واا
اقتشس  ظسه ة اللولملل   الملسص ة لوذه الظسه ة إال أن ك  من الفسعوان اولب دو ًا مومًس فع

 -وهذان الفسعوان همس : 

طبيعة هيمنة القطب األوحد على النظام الدولي ) انفراد الوالياا  اتحدادا األيريةياة    
 باهليمنة على العامل ( : 

الد الت و  من دولل ز اعال إل  دولل صقسعال عظم  ملن اللوامل  اايسيلال التلع 
دة اام اكال عو  اليس ل الدولال من مشس ك ثلسقو  أدت إل  تغا  فع وضع الوالاست المت 

ن اقتوتلت فلع ياسيلتوس اليس تالل  إل  إ دى الاوى الفسعول فع الشؤون واللالقست الدولالل واا
تط اق ياسيل اللزلل طاول يقوات الا ن الماالد  التسيع عشل  و تل  اليلقوات ااولل  ملن 

للل  أقلللح مللع  ولللو  ال للدااست ااولللل    واشللا  كلللس   نل داغولل  إ(1)الالل ن المللاالد  اللشللل ان
لواللل ن الملللاالد  اللشللل ان ن  لللتسر القملللوا اليللل اع لوالللوة االقتصلللسدال ام اكلللس  و سلتلللسلع لاوتولللس 
الليللك ال والياسيللال  أن ال تلللود الوالاللست المت للدة قللسد ة  لللد اخن عولل  ال اللس  يللس   تاللس  

 ل  (2)الد وومسيال اللسلمال ل ن 
ن و لللد  لل  ان عللسلماتان  اتلل  توزاللع تداللد لولللسلر  للان والل ى  وتاللح تللس ود  أقللح 

مللللن كللللسن اموللللك إم  اطو اللللل ومللللن كللللسن اطمللللع فللللع تكواقوللللس  أعاللللد توزاللللع ااو اق ل أو  للللس 
   دولوس المقتص ة والموزومل  فادت الوامقل أملسر الوالالست المت لدة 3495المومشل فع عسر 

صل  ت مقلذ اقتولس  ال ل ب اللسلمالل التع كسقت ال   سن اللسلماتسن مصد   زق لوس   تل  أ

                                                 
  ت تملل: 1  طاالقطلالق ملن المسضلع الالوى التلع شلكوت أم اكلس ال داثللنل داغو    لومزاد  اتع: كس   (1)

 ل 583ر(  ص 3441صسدق إ  اهار عودة  م اتلل: فس وق مقصو   )عمسن: ااهوال لوقش  والتوزاع  
 ل  583الم تع اليس ق  للللللللللل  ص  (2)
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الثسقال يادة الللسلر اقتصلسداًس  وعيلك اًس وياسيلاًس  يصوصلًس عالب تفكلك االت لسد اليلوفاتع  
 ل (1)ن  3441فع عسر 

  قيلل ل 1111مواللون قيللمل  يللب إ صللس  عللسر  183وااللد  عللدد يللكسقوس   للوالع 
%  9صل  أيلاو  %  وقيل ل اليلكسن ملن أ31%  وقي ل يلكسن اليلود 11اليكسن ال اض 

%    3%  وقيللللل ل اليللللكسن ااصللللواان ) الوقللللود ال مللللل  ( 33وقيلللل ل اليللللكسن الوايلللل سقاان 
موالون قيلمل  وقيل ل ال طسللل  لوالع  1.65وعدد اليكسن الذان ت ت يط الفا  فاوس  والع 

ت املل يلوا  كسقلت ملن  5118ألل  ملن اليلكسن  لوالع  311%  وقي ل الت امل لك  565
ممتوكلللست  و يلللب إ صلللسااست وزا ة التتلللس ة اام اكالللل فللل ن هلللذه الدوللللل تللل اار اللقللل  أو ال

تيللتووك أكثلل  مللن قصللا وس فللع القتللس  اللللسلمع ممللس اقلكللا عولل  ايللتم ا  عتللز الماللزان 
 واون دوال   زاسدة قد هس  111إل  مس ازاد عن  3444التتس    ت  وص  فع أواي  يقل 

إلللل   1111ووصللل  فلللع دايلللم   علللسر  3448 واللون دوال  عملللس كلللسن عوالللح فلللع عللسر  311
 ل  (2) واون دوال  919613

واشلللا  ز غقالللو   اتقيلللكع إلللل  التقلللسقض اللللذ  اتيلللر  لللح موقللل  الوالالللست المت لللدة 
ووضلللوس المتلوللق  سلشللؤون اللسلماللل فللع هللذه الم  وللل الملسصلل ة لظللسه ة اللولمللل          ن 

دون أن تواتللح يصللومًس قللسد ان فسلوالاللست المت للدة  مللن تسقللب  تت  للع عولل  قمللل اللللسلر مللن 
 عو  مقسظ ة قوتوس اللسلمال الشسمول ذات اا لسد اا  لل : 

 الوصو  الليك   اللسلمع ل ل3
 الدو  االقتصسد  اللسلمع ل ل1

 التذب الثاسفع ل الفك   اللسلمع ل ل1

 اللضول الياسيال اللسلمال ل  ل9
                                                 

الل    تل اللب: عملل و زهلل    )الاللسه ة: دا    تاللدار: كسملل  زهأم اكللس طوالللل االق طللسط وتاللح تللس ود    (1)
 ل 331ر(  ص 3444الش وق  

 لومزاد  اتع ك  من:   (2)
 ل 51و  53  م تع ي ق ذك ه  ص و ص مس  لد اللولمل للللللللمصطف  القشس    -
 ل 91-18ر(  ص ص 1111  )الاسه ة: الواال المص ال اللسمل لوكتسب  تفكاك أم اكس ضس هال    -
ت ادة ااه ار تيش  الدو  ياط ة أم اكس عو  التتس ة؟ نفو اسن ال أيمسلال اام اكال   قتاب  شد   لمسذا -

 ل 91ر  ص 1113/./38   تس اخ 3.41  اللدد االقتصسد 
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الللذ  تتضللمقح ومللن تسقللب  يلل   فلل ن داقسماللل التغالل  االتتمللسعع اام اكللع والم للدأ 
 ل (1) يسلل أم اكس إل  اللسلر اوددان  تاواض دو  أم اكس اليسص كاسادة لولسلر ل ن 

وهقللسك متموعللل مللن اللواملل  تمللقل الدولللل اللظملل  الموامقللل عولل  اللللسلر دو ًا مومللًس 
كفسع  من فواع  هذه الظلسه ة  وملن هلذه اللوامل  : قلوة االقتصلسد اام اكلع و تملح يلوا  

د ات أو الللوا دات أو االيللتوالك   السب أ  قللوة موازاللل لوللس وضللل  الللوزن ملن  اللل الصللس
القي ع لاوى الدو  الك  ى ااي ى  اقتصس  اايا اااداولوتال التلع االور عواولس القملوذ  
اام اكللع وهزامللل أيللا القمللسذ  اايلل ى  التاللدر التكقولللوتع اام اكللع وثاوللح ماس قللل   االلل 

مت للدة فللع فلل ض هامقتوللس عولل  المؤييللست الدولاللل ) صللقدوق   قتللسا الوالاللست ال(2)الللدو 
لللل   لللد ملللس مقظملللل التتلللس ة اللسلمالللل (  سلضلللسفل إلللل  ااملللر  القالللد اللللدولع وال قلللك اللللدولع واا

 ل  )*(المت دة ومتوا اامن
والدد تومسا  ل ف ادمسن المتسالت التلع تتفلوق فاولس الوالالست المت لدة اام اكالل ن 

فللع متللسالت تصللمار ال  متاللست  وال وايللاب  والتصللمار عللن ط اللق إن أم اكللس تتفللوق اخن 
القت قت  والتيواق ع   القت قت  وأعمس  ال قلوك التتس الل  وال  الد اللكت وقلع  والتل مان  
والمشتاست  والوقديل الو اثالل  واللذكس  الصلطقسعع  وأعملس  ال قلوك االيلتثمس ال  وال عسالل 

ر ااعوللل  ميلللتوى  وتيلللوار الطللل ود صللل سا الالللور التلللسلع  الصللل ال ق اولللل ااهلللدا   والتلولللا
والفقللللسدق  وااليتشللللس ات  وااطلمللللل اليلللل الل  والعللللالن  والتكقولوتاللللس ال داثللللل  وويللللسا  
دا ة الميوفلللللست  واليلللللدمست المسلالللللل  والصلللللقسعست ال ااالللللل   العلللللالر  وويلللللسا  الت فالللللح  واا

                                                 
  ت تملل: مسللك الفوض  االضط اب الللسلمع عقلد مشلس   الال ن ال لسد  واللشل انز غاقو  واتقيكع    (1)

 ل 15ر(  ص 3448ع  فسض   )عمسن: ااهوال لوقش  والتوزا
 ل 41  م تع ي ق ذك ه  ص إقفتس  للللللللومزاد  اتع: إ  اهار قسفع    (2)

تلكللا قلل ا ات متوللا اامللن فللع عصلل  اللولمللل إقفلل اد الوالاللست المت للدة اام اكاللل  سلوامقللل  كمللس أقوللس   (*)
دو  االت لللسد % عقلللد التصلللوات و 11تتمتلللع  الللوة تصلللواتال فلللع صلللقدوق القالللد اللللدولع   كلللر امتالكولللس 

% لصدا  ق ا اتح )الا وض الممقو ل لودو   وشل وط تيلدادهس  والقيلب الماوالل 15ااو و ع متتملل 
المف وضلللل عواولللس ( ل لومزالللد  اتلللع: م ملللد ع لللد الشلللفاع عايللل   كشللل  الغطلللس  علللن الشللل عال الدولالللل 

  111  الللللدد  11قل   اليلللمتولللل الميلللتا   الل  لللعال اهقلللل: ملللن ال للللد الالللسقوقع إلللل  ال للللد الياسيلللع  
 ل 13ر  ص 3441أاوو /ي تم   

 ل ..  م تع ي ق ذك ه  ص اللولمل للللللللللللليلسد يا     -
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اور تتاد ك  شع  فامس  لد الصقسعل ل واالتصسالت ل إقح عسلر مس  لد الصقسعل  وأم اكس ال
 ل  (1)ن 

وفع ظ  هذه الم  ول من ظسه ة اللولملل تيلل  الوالالست المت لدة اام اكالل تسهلدة 
ووفق عاالدة ملاقلل و فضل  هامقتولس المقفل دة عول   االل الو لدات الدولالل ) دو  ومؤييلست 

السة وأن تزالد ملن اقتشلس ه ومقظمست ( فع القظسر اللسلمع  إل  أن تلملر اللقمط اام اكلع لو 
) أفااًس فع ك  الدو  وعموداًس فع ك  دولل عو   لدا (  إذ تضلع إمكسقستولس الوساولل وقلد اتوس 
اللمالقللللل وتيوللللق الم لللل  ات الكسفاللللل  سلقيلللل ل لوللللس مللللن أتلللل  الت كاللللد عولللل  ت يللللاخ قمطوللللس 

 الالللللل االقتصلللللسد  ) ال أيلللللمسلال واليصيصلللللل و  الللللل اليلللللوق والتتلللللس ة ( والياسيلللللع ) الوا 
التداللدة والتلدداللل والداما اطاللل و اللوق القيللسن ( والثاللسفع ) الف داللل والقفلاللل وااليللتوالكال 
ال  ثل ( فع تماع دو  اللسلر ممس قد اؤد  إلل  قالسر قظلسر علسلمع تيلتفاد فالح وتقتملع إلالح 

 ل  (2)ك  الدو 
لمع الم  للوب والل ى هللس الن كوافالقللد إن اللااللدة اام اكاللل تفتلل ض أن ن القظللسر اللللس

امكللن أن اظولل  كيطللوة ط الاللل تسلاللح عولل   لل ا  التت  للل اام اكاللل ل وفللع  سلللل أم اكللس  
أص  ت ميتلم ات والاست  ثر أص  ت الوالاست ات سدًا كوقفاد الاًس  الذ  ت لو   لدو ه إلل  
ات سد فاد الع  وملن ثلر أعتالد  للض المفكل ان أن القظلسر الللسلمع القلع ظولو  قلوة عظمل  

اسدة تفللل ض الضللل ااب  وتيطلللط وتالللود شللللوب الللللسلر  وتوغلللع دوااللل  االيتصلللسص ذات يللل
 ل (3)وال اوق الياسيال التع تفص   ان الشلوب ل ن 

                                                 
 ل 911  م تع ي ق ذك ه  ص الياس ة للللللللللتومسا  ل ف ادمسن   (1)
 ل 384  م تع ي ق ذك ه  ص الل ب لللللللللللللصسلل اليقويع   -لومزاد  اتع:   (2)

وك  ال وللر  لللسلر عومللسقع ملقللع ياسيللست التقماللل و للدودهس  فللع: مساللك فاذ يللتون )إعللداد( فلل د ات تق لل   -
 ل 341  م تع ي ق ذك ه  ص ثاسفل لللللللللللللوللللللللللللل  

  تاللدار:  و لل ت مسكقمللس ا  ت تمللل: مللاالد عللسلر تداللد ) ف صللل متس للل لااللسدة عسلماللل (هللس الن كوافالقللد   (3)
ر(      ص 1111ل: م ملود إيلمسعا  م ملد  )الالسه ة: المكت لل ااكسدامالل  تمس  عولع زهل ان  م اتلل

 ل 11
مللن الضلل و ة الشللس ة هقللس إللل  أن واقللع اللالقللست الدولاللل اؤكللد عولل  ال اللس  ل صللول وااقللوى و للذلك فلل ن  -

المصسلل اام اكال من وتول القظ  اام اكال فوق ك  اعت لس   وايتصل  م ملد اليلمسك هلذه المصلسلل 
مكللن ايتصللس  هللذه المصللسلل فللع كومللل وا للدة هللع أن تكللون الوالاللست المت للدة اام  اطو اللل اللسلماللل ن ا

  919.9  الللللدد ت الللدة ااهللل ارالتدالللدة "" ن ل لومزالللد  اتلللع: م ملللد اليلللمسك  اام  اطو الللل اللسلمالللل  
 ل 4ر  ص  31/1/1111 تس اخ 
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واشللا   للو  يللسلر إللل  ااملل  الللذ  أدى إللل  اليوللط مللس  للان الوامقللل اام اكاللل عولل  
تصلس  واللولملل اللسلر كفسع  لولولمل وظسه ة اللولمل ذاتوس ن مع تقسمع التداي  وويلسا  اال

فع متسالت الياسيل واامن واالقتصسد وت سد  الملوومست والثاسفل  وقظ ًا إل  دو  الوالاست 
المت للدة الم كللز  فللع ملظللر هللذه المتللسالت   للست مللن الصلللو ل  مكللسن التمااللز  للان ال للد 

ل مت د الذ  اقتوع عقده القفوذ اام اكع وال د الذ  ت دأ ملح اللولمل ل يوا  أكسقت اللولم
شك  من أشكس  اام كل اللسلمال  أر كسقت فلاًل ظسه ة ميتاول فع ذاتوس يتق يل  اليلاط ة 

 ل  (1)اام اكال عقوس شااًس فشااًس فع الميتا   المقظو  ل ن 
وا للدد م مللد م مللود المللسر مللدى اللالقللل  للان اللولمللل كظللسه ة موضللوعال ميللتم ة 

اللسلر كفسعل  لولس  إذ ال ى أن اللولملل كظلسه ة يلو  واقف اد الوالاست المت دة  سلوامقل عو  
تيتم  ن ولكن لن تتمكن الوالاست المت دة من االقف اد  وس من يلال  اليلاط ة الياسيلال  أو 
التفوق االقتصسد  والمل فع المطوق  و يسصل مع اقتشس  عس  ات الاومالست  وقتس ولس فلع 

وللع ل هللذا التكالل  الللذ  تاللوده الوالاللست إت للس  ميتولل  ااقطللس  وااقللسلار عولل  التكالل  الواك
 ل  (2)المت دة كدولل مد  ة ك  ى  ياؤد  ايتكمسلح إل  إقوس  المومل المطوو ل مقوس ل ن 

 -إنحشار يؤسسا  اجملحمع اتدني العاتي : 

أيذت هذه المؤييست ) المقظمست ( تزداد قوة وت ثا ًا يال  هذه الم  ول الملسص ة 
ر هلللذه المؤييلللست  لللدو هس كفسعللل  لظلللسه ة اللولملللل ملللن يلللال  ثلللالل لظلللسه ة اللولملللل  وتالللو 

  (3) -م سو  متدايول : 
وهللو المتلوللق  سلمقطاللل الوطقالل ) الم واللل ( التللع تاللع فاوللس هللذه المحوو الالمح وو ل ل ل3

المقظمست ) أو وا دة مقوس ( وتمس ا فاوس دو هس ال اايلع ملن يلال  أعضلساوس فلع 
هر  سل اسقلست وال صلسااست والملووملست التلع تيلدر تثاا  أف اد هذه المقطال وتزوالد

 أهدافوس  وتلم  عو  ت كاد مفسهار  اوق القيسن المش وعل ذات الطس ع اللسلمع ل 

                                                 
قللدوة الللل ب مقللل مللع مطوللع الالل ن ال للسد  واللشلل ان   للو  يللسلر  الوالاللست المت للدة واللولمللل: ملللسلر الوا (1)

 ل 114  م تع ي ق ذك ه  ص واللولمل
  قلللدوة اللللل ب واللولمللللتلاالللب م ملللد م ملللود الملللسر   لللو  و قلللل: الوالالللست المت لللدة واللولملللل للللللل   (2)

 ل  1.3م تع ي ق ذك ه  ص 
 ل  81-85 تع ي ق ذك ه  ص ص   ماللولمل نمادمل لللللومزاد  اتع: م ين أ مد اليضا     (3)
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: وهللو المتلوللق  مللس يللس    للدود الدولللل فللع التتملللست القواماللل المحوو الالي يموو ل ل1
لمقظملست المتسو ة لوس وتضلر مقظملست ) مؤييلست ( أكثل  ملن دوللل  وتلمل  هلذه ا

فللع إطللس  هللذا الم للو  عولل  تشللكا  أدوات ضللغط عولل   كومللست الللدو  مللن أتلل  
م اعسة وا ت ار  الوق القيلسن وملن أتل  دعلر اتتسهلست اللسلمالل واللولملل وت يلان 

 أوضسع الف د عو  ميتوى ااقوار ل

: وهللو المتلوللق  سللللسلر ككلل  مللن يللال  ايللتغال  هللذه المقظمللست المحوو الاللوو لم ل ل1
اامللر المت للدة ووكسالتوللس المتيصصللل لولملل  عولل  اال تاللس   ميللتواست التتمسعللست 

الملاشللل لسقيللسن وا تلل ار كسفللل  اوقللح المقصللوص عواوللس فللع المواثاللق والملسهللدات 
 الدولال ل 

واللل   م مللد اليللاد يلللاد المتتمللع المللدقع اللللسلمع   قللح ن هللو ذلللك المتتمللع مللن 
ة التللللقا القيللللسقع وتلللل ا ط مصللللا ه القللللسا الللللذان افكلللل ون  شللللك  عللللسلمع واؤمقللللون  و للللد

واقشدون الضغط عو  صسقلع الياسيل لقتس  ياسيست مواتال لويالر والت    االتتملسعع 
والتقمال االقتصسدال والثاسفال المتوازقل لك  الشلوب مع ا تل ار التلددالل الثاسفالل وال ضلس ال 

 ل  (1)فع قفا الوقت ل ن 
ست تمسها اللللل  الللل   كوماللللل م واللللل ومؤييللللست المتتمللللع المللللدقع اللللللسلمع مقظملللل

قواماللل وعسلماللل تلملل  فللع عللدة متللسالت مقوللس : الللدفسع عللن  اللوق القيللسن وعللن  اللوق  واا
المل أة و اللوق الطفلل  والملللسقان  تاللدار الميللسعدات الضلل و ال لس سثللل القيللسقال والملوقللست 

سلمالل  مقلع التيلول التقموال ومكسف ل اام اض وااو ال الملدال واليطا ة    مسالل ال االل الل
تلل ا  التتللس ب القوواللل  مقسهضللل تلل اار التلللذاب واا للسدة ااتقللسا وال لل ب  ت االلق  الللذ   واا
اليللالر  كسفللل الويللسا  الممكقللل  تويللاع الت للسد  والتللدفق اللللسلمع فللع متللس  ال للداع الفقللع 

 ل  (2)وااد ع  لللل الخ
ا الل الالدون اتتمسعلستور كمس إن اافل اد ااعضلس  المكلوقان لولذه المقظملست التمسه

 صلللفل مقتظملللل يلللوا  عوللل  الميلللتوى اللللوطقع أو القواملللع أو الللللسلمع  وا لللز  دافالللد يلللع 
كو تان دو  هذه المؤييست كفسع  لولولمل ن ت ت ط التتملست اللدادة   لوا  علسلمع  ع ل  

                                                 
ر      ص .344  ف  اال  991  الللدد متولل الل  لعم مد الياد يلاد  فك ة المتتمع المدقع الللسلمع   (1)

 ل  11
 ل  11لومزاد  اتع: الم تع اليس ق  لللللللللل  ص  (2)
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ل ) ويللسا  االتصللس  اللكت وقاللل   مللس فللع ذلللك الفاللداو وال اداللو وشلل كل االتصللسالت اللسلمالل
القت قت ( ل وط لًس أن مث  هذه اللموال يو  تتيد القوج  الذ  اوتزر  ح المواطن المدقع 
فلللع إدا ة الشلللاون الم والللل والاومالللل واللسلمالللل  فلللع اتيلللسق ملللع المثللل  ااعوللل  اللللداما اطع 

  إن مؤييللست المتتمللع المللدقع اللللسلمع وأعضللساوس  وللذه التتملللست (1)لويللاسدة المدقاللل ل ن 
 ل  (2)اللسلمع  اقور ااومون  تتسوز وتيو  ال دود الاومال لودو  ال داثل وال وا 

وتتضلل أهماللل مؤييللست المتتمللع المللدقع اللللسلمع ودو هللس فللع دعللوة اامللر المت للدة 
فيسا المتس  أمسموس لوتل ال  علن  أاولس يلال  مشلس كستوس المتللددة فلع ملؤتم ات دولالل  لوس واا

لاقلل كسل االل ) قملل اا ض  الود  تلسقا و (  و الوق قظمتوس ااملر المت لدة  لو  قضلساس م
  فاللد  ضللل  المللؤتم  اللللسلمع ل الللوق (3) القيللسن ) فاقاللس (  واليللكسن والتقمالللل ) الاللسه ة (

(  45( دولل وم اق ان عن     )  311ممثوون عن )  3441القيسن المقلاد فع فااقس عسر 
                                                 

ميلتا وال  )الالسه ة:   ت تمل: شوقع تال   يويول ك ايلست اللولمل والمتتمع المدقعدافاد يع كو تان   (1)
 ل  5.ر(  ص 3444المكت ل ااكسدامال  

 ل 388  م تع ي ق ذك ه  ص الط اق لللللللللللومزاد  اتع: أقطوقع تادقز    (2)
أقشات يال  هذه الم  ول الملسص ة لظسه ة اللولمل اللداد من مؤييلست ) مقظملست ( المتتملع الملدقع  -

 اللسلمع ومن أهموس مقظمتان همس : 

( والمل وفلل ايتصلس ًا        )  Action for a Tobin Tax to Assist the citizenمل ) مقظ ل أ
ATTAC  كل و  مقظملل دولالل  ال   كومالل مقسهضلل لولولملل  3448( وت ييت فع  لس اا علسر

( دوللل فلع ميتول  الالس ات فلع أقل  ملن علسمان وتلدعو إلل   .1وايلتطسعت تكلوان أفل ع لولس فلع ) 
است التتس اللل الم ت طللل  لمواللست المضللس  ل المسلاللل  وللد  الاضللس  عولل  فلل ض ضلل ا ل عولل  الصللف

 الفا  فع اللسلر ل
( وتللس  ت يايللح  World social Forumat Porto Alegre) المقتللدى االتتمللسعع اللللسلمع  ل ب

 للسلقظ  إللل  وتللود المقتللدى االقتصللسد  اللللسلمع ) مقتللدى دافللوا ( وت تللع  دااللل قشلل تح إللل    كللل 
(  ATTACوقللللت ثمللللسقع مقظمللللست ) مقوللللس  1111( ففللللع عللللسر  Anti-Davosضلللد دافللللوا ) 

فللع موعللد اتوافللق مللع موعللد  1113اتفسقاللل تلللسون لقشللس  هللذا المقتللدى والللذ  عاللد أو  دو اتللح عللسر
اقللسا  ( و وللد عللدد المقظمللست والتملاللست الدولاللل  الل  ال كوماللل  11-15اقلاللسد مقتللدى دافللوا ) 

دى االتتمللسعع اللللسلمع أكثلل  مللن ثمسقمساللل مقظمللل وتملاللل دولاللل المشللس كل فللع الللدو ة ااوللل  لومقتلل
 الل   كوماللل ل لومزاللد  للو  هللستان المؤييللتان   اتللع: م مللد صللالا الل للود  اللللسلر لللاا لو اللع  

 ل 11-38ر  ص ص 1111  مس ا 511  اللدد متول الل  ع
 ل 9.ص    م تع ي ق ذك ه اللولمل للللللللدافاد يع كو تان   -لومزاد  اتع:  (3)

و  381  م تع ي ق ذك ه  ص و ص قدوة اللولمل واللوور الياسيال ين قسفلل  اللولمل للللللللللل   -
 ل 383



 3.1 

( مقظملل  الل   891قيلسن وعلن ) مقظملل أو هاالل أو تملالل أو مؤييلل وطقاللل ل الوق ال
 ل  (1) كومال

واشلللللا  أ ملللللد م ملللللد  يلللللن ال شلللللاد  أن مؤييلللللست المتتملللللع الملللللدقع الللللللسلمع          
) مقظمست دولال  ا   كومال وتمسعست الضغط الدولال ( أيلذه فلع االزدالسد  ل ط اد     ن 

ه المؤييلست الدولالل وهقسك مس اش ح االتفسق اللسر لدى ال س ثان عول  التيلوار   ااالل إن هلذ
عو  ايتال  أقواعوس وم اكزهس الاسقوقال قد أيومت فع  فع د تل كثسفلل التفلسعالت ال سدثلل 
لل  ال لد اللذ  قلسد الل لض إلل  ال لدال علن ياسيلل  فع إطس  مقظومل اللالقست الدولالل  واا

 ل  (2)ل ن  World Civic Politicsمدقال عسلمال 

 : ثانيًا : البعد السياسي للظاهرة 

اللقلكا ال للللد الياسيللع لولولملللل عولل  المتلللس  الياسيللع دايوالللًس ويس تاللًس عوللل   لللد 
يوا   سلقي ل لودولل ال داثل  وذللك فلع ظل  تزاالد صللو ل الفصل   لان ملس هلو شل ن دايولع 
ومللس هللو شلل ن يللس تع ااملل  المت تللب عللن ضللل  قللوة ال للدود الاوماللل لودولللل ك للستز أو 

لدولاللل اليس تاللل عولل  كلل  مللس الللد مللن ضللمن صللمار فسصلل  ا للو  دون تلل ثا  التفللسعالت ا
اليللوطسن الللدايوع لوللدو   ممللس اللؤد  إللل  عسلماللل م للسدي وقللار الداما اطاللل و اللوق القيللسن 
و  استللللح وعسلماللللل القيللللسن الفلللل د  فضلللل  تزااللللد قللللوة مؤييللللست المتتمللللع المللللدقع وت ا طوللللس 

لاط الللل وظولللو  قظلللسر وتواصلللووس ع للل  اللللدو   وتلللزامن كللل  ذللللك ملللع اقوالللس  قظلللسر الثقلللساع ا
أ سد  الاط ال المولامن عول  الللسلر اللذ  ايلل  إلل  تلزالز وت كالد هلذه المفلسهار والم لسدي 

  وال (3)وفالًس لمقظلو ه اليلسص وفوملح وتت  تلح لولس والتلع ال اد أن تلملر عول   االل دو  اللللسلر
تلل د دعساللل شللك أن ماولللل ) قوساللل التللس اخ (  سقتصللس  القظللسر الغ  للع ) اام اكللع ( تمثلل  م

                                                 
لومزالد  اتللع: م مللد فوللار اويلل    اللوق القيللسن فللع ضللو  التتواللست الياسيللال لولولمللل: عولمللل  اللوق  (1)

  115  الللللدد 13  اليلللقل ل  لللعمتولللل الميلللتا   الالقيلللسن أر عولملللل الفولللر الغ  لللع ل الللوق القيلللسن  
 ل 5.ر  ص 3448أاوو /ي تم   

أ مد م مد  ين ال شاد   االتتسهست ال داثل فع د ايل الاسقون الدولع الللسر  فلع: عولع اللدان هلال   (2)
اتتسهللست  داثللل فللع عوللر ديللوقع ) ت  الل  ومالل   الوتقللل ( وم مللود إيللمسعا  م مللد ) أمللان الوتقللل (  

ر(  3444لمتوا ااعو  لوتسملست الوتقل اللومال لولوور الياسيال والدا ة اللسملل    )الاسه ة: االياسيل
 ل .99ص 

 ل 94-91  م تع ي ق ذك ه  ص ص اللولمل للللللللللومزاد  اتع: ممدوا م مد م اد   (3)



 3.3 

   للسل  ر مللن الفلل ق الواضللل مللس  للان (1)ياسيللال لغلل ض تيللواق القمللوذ  اام اكللع الوا  الللع
 ل )*(الوا  الال والداما اطال

والل ى ع للد اليللسلق ع للداع أن ال لللد الياسيللع لولولمللل ن اشللا  إللل  قضللساس ياسيللال 
  أن هللذا ال لللد (2)ل ن عسلماللل تداللدة م ت طللل أشللد اال ت للسط  سل سلللل اا سداللل اليللسادة  سلاللًس 

افاللللد يلللللاسدة مفلللللسهار م لللللددة وملاقلللللل لالللللار الداما اطالللللل وا تللللل ار  الللللوق القيلللللسن و  استلللللح 
والميللللسعدات والملوقللللست المادمللللل لاتللللسد  لللل  لومشللللكالت والاضللللساس ذات الطللللس ع اللللللسلمع 
 كسقتشللس  أيللو ل الللدمس  الشللسم  ) الكاماسااللل وال اولوتاللل والقوواللل عولل  دو  ملاقللل فللع  للد
ذاتوس ( وميسط  التوول ال االع )  ل ن تت مل  كسفلل اللدو  الك ل ى والصلغ ى تكلسلا  تووالل 
اللللدو  الك للل ى لو االللل ( ومواتولللل ال هلللسب ) ملللع علللدر ت دالللد مفولللور مللللان للللح ( ملللن أتللل  
ت االللق اليلللالر الللللسلمع فلللع ظللل  علللسلر اضلللج  سللدالللد ملللن ال للل وب والصللل اعست ااهوالللل 

ع  اوق القيسن ف قح اصلب التلسم  ملح قظ ًا ل يسياتح ملن   و سلقي ل لموضو (3)والدولال
 ل  (4)تول وال ت سطح  ياسدة الدولل من تول أي ى

فاللد أكللد المللؤتم  اللللسلمع ل اللوق القيللسن الللذ  دعللت إلاللح مقظمللل اامللر المت للدة 
)  سل  ر من وتود  لض االيتالفست التع ظو ت  ان اللدو   3441والمقلاد فع فااقس عسر 

                                                 
 ل1.  م تع ي ق ذك ه  اللولمل لللللللومزاد  اتع: ع داع عثمسن التور وع د ال ؤو  م مد  در   (1)

الوا  الاللل قظللسر م قللع عولل  إطللالق كسفللل ال  اللست الياسيللال واالقتصللسدال لللالللخ  أمللس الداما اطاللل فوللع   (*)
 ثاسفل  هع قظسر ياسيع واتتمسعع ااور عو  دعسمتان أيسياتان: 

 ال  ال من تول ) وفاوس تشت ك الداما اطال مع الوا  الال ( ل  -

 لداما اطال عن الوا  الال ( ل الميسواة من تول ثسقال ) وفاوس تتماز ا -

وااصد  سلميلسواة فلع ظل  الداما اطالل ال الميلسواة الاسقوقالل فالط ولكلن قلد  ملن الميلسواة الواقلالل أاضلًس  
 ملق  وتود  دود لوتفلسوت االقتصلسد  والياسيلع والثالسفع واالتتملسعع ل لومزالد  اتلع: مصلطف  كسمل  

 ل.4  م تع ي ق ذك ه  ص قضساس ومفسهارقدوة اللولمل: الياد  اللولمل للللللللل  
 ل51مقسقشل ع د اليسلق ع داع  لو قل:فع مفوور اللولمل  قدوة الل ب واللولمل  م تع ي ق ذك ه ص (2)
  الللدد 1  اليلقل متول د ايستلومزاد  اتع: م مد إ  اهار ااص الع   اوق القيسن فع ظ  اللولمل   (3)

 ل 14   ص 1113ول ل 31.4  الصا  1
  م تللع يلل ق ذكلل ه  ص اللولمللل للللللللومزاللد  اتللع: ع للد اع عثمللسن التللور وع للد اللل ؤو  م مللد  در   (4)

 ل 351



 3.1 

 ى والصللغ ى وفامللس  اقوللس  للو  قضللال عسلماللل ال اللوق ويصوصللاتوس القيلل ال ( عولل  الك لل
  (1) -متموعل من القاسط المومل : 

 عسلمال  اوق القيسن وأك   دلا  عو  ذلك اقلاسد المؤتم  فع  د ذاتح ل ل3
علدر الفصل  وتتزالل هلذه ال اللوق ) االقتصلسدال واالتتمسعالل والثاسفالل والموموللل  ل1

لغ  اللل مقللذ فتلل ة طواوللل (  لل  هللع مت ا طللل  و سلتللسلع ايللتطسع مللن ق لل  الللدو  ا
الملللؤتم  أن ايطلللو ق لللو تا الللب دو  الللللسلر أكثللل  إلللل  مفلللسهار عسلمالللل ل الللوق 

 القيسن وفور مشت ك لمقظومل هذه ال اوق ل

علللدر تللللس ض عسلمالللل  الللوق القيلللسن ملللع فكللل ة التقلللوع الثالللسفع واليصوصلللال  ل1
 من  اوق القيسن ل الثاسفال التع هع فع  د ذاتوس  ق 

إال أن م وقل م دأ  اوق القيسن أدت إلل  تلزالز تلملار المفولور الغ  لع         ) 
اام اكع ( لح  فض  ايتال  ملوازان الالوى فلع الللسلر لصلسلل الاطلب ااو لد المولامن مملس 
ع ا يخ اقتشس  هذا المفوور  وا ان م مد فوار اوي  ذلك  سل  ر من اقلاسد المؤتم  اللسلم

ل اوق القيسن ن وهكذا فاد يس  الغ ب فع اتتسه عولمل فومح اليسص لوداما اطالل و الوق 
القيسن ت ت شلس  الت  هس ت اثلًس مشلت كًس لسقيلسقال تمللس  ال تل ال  ضلس ة  لاقولس  ميفالًس 

 ل  (2)و ا  ذلك  ااال أقح الكا قتساج تغا  موازان الاوى واا ادة الوامقل ل ن 
المللساا  أدت إلل  التلسمل  ملع تط الق مفلسهار الداما اطالل و الوق  كمس أن ازدواتال

القيلللسن والتلددالللل الياسيلللال  ملللس ال اتللللس ض ت اااولللس ملللع مصلللسلل اللللدو  الك للل ى واللللدو  
 ل  )*(الموامقل عو  اللسلر

                                                 
 ل31-31  م تع ي ق ذك ه  ص ص متول الميتا   الل  علومزاد  اتع: م مد فساق   اوق لللل   (1)
 ل ..ق ذك ه  ص   م تع ي متول الميتا   الل  عم مد فوار اوي    اوق لللللللللل   (2)

أدت مشلللس كل )  لللزب ال  الللل ( القميلللسو  اللللذ  ا أيلللح الامقلللع المتطللل   الللو   هسالللد  فلللع االقتيس لللست   (*)
اللسمل القميسوال إل  ضتل ك  ى و دود أفلس  وايلل تتيدت فع المظسه ات التع تر تقظاموس ملن ق ل  

ت ذ وة اامللو   صللدو  قلل ا  مؤييللست المتتمللع المللدقع القميللسو  ا تتستللًس عولل  وصللولح لو كللر و وغلل
ال  لمسن ااو و ع  ماسطلل ال كومل القميسوال والتوداد  ف ض عاو ست عو  القميلس  مملس  ي الد  عول  
ازدواتاللل الملللساا  مللن توللل وعولل  التللدي  فللع ملللس الللد مللن ضللمن صللمار اليللوطسن الللدايوع والشلللاون 

  )الالسه ة:  ضلس ة اللولملل  ؤالل قادالل ع  اللالملوومستالل و الدايوال لودوللل ل لومزالد  اتلع: اليلاد ايلان  
 ل 311ر(  ص 1113دا  قوضل مص  لوط سعل والقش  والتوزاع  



 3.1 

ومن ضمن أهر القتساج التع أيلف ت عقولس قلدوة ) الداما اطالل فلع االفالل   التدالدة 
 (1) -اتوددهس فع الميتا   المقظو  أم ان يطا ان أيسياان:  ( أن الداما اطال

ملسمولللل الياسيلللل كللل   يلللولل ملللن اليلللوع االيلللتوالكال فلللع ضلللو  ت كلللر الشللل كست األ لل ل
 اللسلمال ع   الوطقال وف ض قواقاقوس ل 

إصللللدا  قلللل ا ات تتلوللللق  شللللك  م سشلللل   صللللمار  اللللسة المللللواطقان مللللن مؤييللللست  الثوووو   ل 
 لاا عواوس أ   قس ل داما اطال ل ومقظمست و ت  ش كست

 : (2)واضع أقطوقع تادقز تصو  لودو  الداما اطال التدادة فع الشك  التسلع
 

 الد لةلالديمقااطيةلالجديدةل)لالد للد نلأعداءل(

 تقسز  عن اليوطل لصسلل الم واست ل  -

 الت و  الداما اطع المزدو  ل -

 تتداد الاطسع اللسر ل  -

 دا ال ل الكفس ة ال -

  لاست الداما اطال الم سش ة ل  -

 ال كومل ك دا ة لوميسط  ل  -

كمس أن ال لد الياسيع لولولمل ا كز عو  القيسن الف د وعسلماتح ومس امثوح كم لو  
 ل )*(لوتفسعالت الدولال واللسلمال

                                                 
 31  م تلع يل ق ذكل ه  ص و ص متول الل  لعلومزاد  اتع: م مد صالا ع ود  اللسلر للللللللللل   (1)

 ل  38و 
 ل 313  م تع ي ق ذك ه  ص الط اق لللللللللللأقطوقع تادقز   (2)

من ضمن يمست مؤييست المتتمع المدقع اللسلمع الموتمل  متس   اوق القيسن و  استح والقظ  إل    (*)
الف د ) القيسن ( كم و  لوتفسعالت اللسلمال  إقوس: تولتر  شلؤون ع ل  الاومالل  وتلدا  أقشلطتوس  وايلطل 

اليوواللل(  كمللس أن  قاسقوللس  شلل كست اتصللس  ع لل  قوماللل )القت قللت  ال  اللد اللكت وقللع  الوواتلل  القاسلللل /
التقظامللع اتلللدى ال للدود الاوماللل لوللدو  وكللذلك كاسقوللس اللضللو  ) عضللواتوس (  اللل اشللم  ي مللواطقان 
قوللس تاللور  ت داللل قشللسطوس عولل  أيللسا التضللسمن والتلللسون ع لل  الاللومع  للان فاللست  مللن ميتولل  الللدو   واا

قوماللل( وا للدة ومشللت كلل لومزالللد  م للددة مللن دو  ميتوفللل تتمللع هللذه الفاللست مصللسلل واقتمللس ات )ع لل 
 ل 94  م تع ي ق ذك ه  ص اللولمل لللللللللل اتع: ممدوا م مود مقصو   



 3.9 

  (1) -وامكن إتمس  ال لد الياسيع لولولمل فع متموعل من القاسط  أهموس: 
وضللع الدولللل ال داثللل كفسعلل   اايللع فللع اللالقللست الدولاللل  لصللسلل تاواللل  تغالل  ل3

 وضع الش كست ع   الوطقال ومؤييست المتتمع المدقع اللسلمع ل
تغا  مفسهار الاوى وموازاقوس  إذ أن إعسدة تشكا  ي اطل الاوى أضللفت مالدا   ل1

للومالللل الالللوى الليلللك ال والدامغ افالللل و ت لللت كفلللل أوزان الالللوى االقتصلللسدال وا
 والتكقولوتال ) الملوومستال عو  وتح اليصوص ( ل 

قتشس   ل1 إعتال  قضساس تدادة ذات طس ع عسلمع  كسل اال واا ت ار  اوق القيسن واا
أيلللو ل اللللدمس  الشلللسم  وال هلللسب ومكسف لللل الت املللل المقظملللل ودو  الفللل د فلللع 

الست أعملس  القظسر اللسلمع وتزااد أهمال هذا الدو   إلل  موقلع الصلدا ة فلع أولو 
القظسر الدولع عو   يسب قضساس تاوادال كسلصل اع  لان الشل ق والغل ب أو  لان 

 الشمس  والتقوب ل 

                                                 
 ل318  م تع ي ق ذك ه  قدوة اللولمل واللوور الياسياللومزاد  اتع:  ين قسفلل  اللولمل للللل   (1)



 3.5 

 املطلب الثالث 

 الفواعل ) القوى الدافعة ( الثقافية والبعد الثقايف لظاهرة العوملة

 

 أواًل : الفواعل الثقافية للظاهرة : 

مواللللل ايتلللل اع وصللللقسعل أتوللللزة امكللللن يلللل د الم ا لللل  التس اياللللل التللللع ملللل ت  وللللس ع
  (1) -الكم اوت  ) ال سيوب (  وهع ثالل م ا   : 

تر فاولس صلقع الكم الوت  ال اايلع الم كلز  ضلير ال تلر وملالد االيلتلمس  لااول :
وقوا  االقتشس  ملع  داالل عالد اليميلاقاست ملن الال ن الملاالد  اللشل ان  الثسقالل: وتلر فاولس 

ر واللللللذ  تمالللللز  تويلللللط ال تلللللر ويلللللوولل 3411صلللللقع أو  كم الللللوت  شيصلللللع فلللللع علللللسر 
االيلللتلمس   الثسلثلللل: وهلللع ميلللتم ة إلللل  اخن وتمتلللسز  سالقتشلللس  الوايلللع اتولللزة الكم الللوت  

 المقفصول والمتصول   لضوس ال لض عن ط اق ش كل القت قت ل
يلللاتر إديلللس  اللللذكس   1111وتفالللد اا  لللسل والد ايلللست الميلللتا وال أقلللح   ولللو  علللسر 

أقظمللل الكم اللوت  ممللس اتلووللس تلال  وتماللز اليطللسب وتتصلل   عولل  ق للو  االصلطقسعع فللع
 (2) سيتطسعل هذه ااتوزة أن تد ك ذاتولس وأن تللع  لذاتوس 1111الاق  كذلك ف قح  لد عسر 

 ل
إن التطللو ات اللوماللل المتال اللل واليلل الل  فضلل  الثللو ة التكقولوتاللل المتقسماللل الاللور 

ل والاليلوكال  تشلا  إلل  أن  للد الكم الوت  الشيصلع  فع عسلر االتصسالت وويلساوح اليلوكا
( التللع يللاكون الفلل د عولل   Evernetوالقت قللت  يللت تع ) شلل كل الوتللود الللداار  الاف قللت 

اتصس   وس  شك  ميتم  وداار ويو  تص  إلاح ملن يلال  تولسز توافزاوقلح وهستفلح القالس  

                                                 
  ت تملل: فع الا ن الوا د واللشل ان  ؤى ميتا وال كا  ياغا  اللور  استقسلومزاد  اتع: ماتشاو كسكو   (1)

( يويلول علسلر المل فلل  )الكوالت: المتولا اللوطقع  111يلد اللدان ي فلسن  م اتللل: م ملد الوقا  ) 
 ل 91-18ر(  ص ص 1113لوثاسفل والفقون واخداب  

 ل 93و  91الم تع اليس ق  لللللللللللللللل  ص و ص  -لومزاد  اتع:  (2)
 ل .3-31  م تع ي ق ذك ه  ص ص الوطقال للللللللللللل يان كسم   وس  الدان   -



 3.. 

ز  يلل  لوملوومللست يللايت ع / اليوللو  ومللن يللال  توللسز الكم اللوت  اليللسص  للح أو أ  توللس
 ل  (1)فامس  لد

 -شبةة االتصاال  العاتية ) اإلنرتنت ( : 

والمتمثول فع ش كل إتصسالت لو  ط  لان الم كلز  34.4أقامت قواة هذا الش كل عسر 
اللللدولع لو  لللول التلللس ع لتسمللللل يلللتسقفو د وتسمللللل كسلافو قالللس فلللع للللوا أقتولللوا وتسمللللل 

 ل  (2)س  س ا وتسملل والال اوتسكسلافو قاس فع مداقل يسقتس  
إث  ذلك أقسمت وكسلل المشلس اع المتادملل التس للل للوزا ة اللدفسع اام اكالل شل كل    ) 

دملللس   3481(  وفلللع علللسر  ARPANETأ  سقالللت  تلللر علللز  التسقلللب الليلللك   لوشللل كل واا
التسقلللب الملللدقع فلللع شللل كل ) مؤييلللل اللولللور الوطقالللل ( التلللع تكفولللت  تمواللل  تقماتلللح  تللل  

وايط التيلاقاست ملن الال ن المسضلع ثلر توللت متموعلل ملن الشل كست التصلسالت الك ل ى            أ
) إرليعل    يل  اقت و ا هملس ( التلع أضلسفت إلل  تسقلب ال  لول التسملالل والملوومستالل 
الموتللودة عولل  الشلل كل ملوومللست تتس اللل ودعسااللل ايللتوالكال  و سلتللسلع تكللون هللذه الشلل كل 

 ل  (3)ل الش كست ( عو  ميتوى اللسلرال سلال ) ش ك
وقللد أصللسب التطللو  اللللدد  الشلل كل وتمثلل  ذلللك فللع زاللسدة وتقللوع عللدد المواقللع فاوللس 

 3441يللوا   سلقيللل ل لولللدو  أو الشلل كست أو المقظملللست والمؤييلللست أو ل فلل اد  ففلللع علللسر 
موقللللًس فالللط و للللد ثلللالل يلللقوات وقصللل  فالللط ايلللتطسع ميلللتيدمو  311كلللسن عوللل  اليلللط 

 ل  (4)موقع 51111.ت قت الوصو  إل  مس ازاد عو  الق

                                                 
 ل .11  م تع ي ق ذك ه  ص الياس ة لللللللللللومزاد  اتع: تومسا  ل ف ادمسن   (1)
 ل ..و  5.  م تع ي ق ذك ه  ص و ص اللولمل للللللللللللومزاد  اتع: مستد شدود   (2)
 لومزاد  اتع ك  من :  (3)

  ص و ص 1111  اقللسا  511  اللللدد متوللل الل  للعل  اللد اللكت وقللع   يللسن  للزان  قصللل ايتلل اع ا -
 ل  3.1و  ..3

  م تلع يل ق ذكل ه  قلدوة اللل ب واللولمللق ا  عوع  ثو ة الملوومست: التواقلب الثاسفالل ) التكقولوتالل (   -
 ل 338 – .33ص ص 

 ل .1-11  م تع ي ق ذك ه  ص ص الل ب للللللللللم مد عوع  وات   -
 ل 395-318  م تع ي ق ذك ه  ص ص اللولمل للللللللللللو   ا اع الا اس -

ال كلر لومزاد  اتع: فاكتومسا  شوق   ز ودا و اها لع  عولمل االتصسالت  فع: توزا  القلس  للللل   (4)
 ل 114  م تع ي ق ذك ه  ص لللللللللل
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  وملن المتوقلع أن )*(وتلد شل كل القت قلت أك ل  مكت لل فلع الللسلر فلع الوقلت ال لسلع
موالون شليص ) ميلتيدر (  وفلع هلذا  119 لوالع  1111ا ود هلذا الللدد ملع أوايل  علسر 
لوغلل القتوازالل % من متموع الميلتيدمان ايلتيدمون ا91المتتمع اوتد مس قي تح  والع 

% مللللن متمللللوع الميللللتيدمان 1368) المت م كلللل ( أمللللس  االلللل الوغللللست ااو و اللللل فللل ن قيلللل ل 
ايلتيدموقوس وكلذلك فل ن الوغلست اخيلاوال )  ملس فاولس الوغلل الل  الل ( فل ن قيل ل ميلتيدماوس 

 ل  (1)% من متموع الميتيدمان1561تاد    والع 
ذ  أ دثتح هذه الش كل ن  ال تالشلت واشا  م ين أ مد اليضا   إل  الت ثا  ال

 دود الزمسن وفواص  المكسن  وأص ل من الممكن: ا  إقيسن  فع أ  مكسن فع أ  وقت 
أن اتلسم  مع المش وعست والش كست ذات المواقع عو  الش كل  وأن اتل   ملولس ملسمالتلح 

 قللت  سلقيلل ل لوللدو  ن   وا لل ز تومللسا  ل ف اللدمسن أهماللل القت(2) الللًس وشلل اً   قاللدًا و تللاًل ن 
عقدمس تص ل القت قت هع  ت  الزاوال فع التتس ة واالتصلس  عول  ميلتوى الللسلر  فيلو  
اكون اللقص  ال سير فع ت داد قمو الدو  االقتصسد  هو قوعال وملدى ش كللست االتصلس  

 ل)**(  ممس ا ل ز أهمال التتس ة ع   القت قت(3) دايووس  ن 
و  وأهمال القت قت ك  لد الفواعل  الثاسفالل لظلسه ة اللولملل وا ان ع د الك ار  كس  د

ن إن هذه الش كل أتس ت التفسع  ال   الم سش   ان أعداد ضيمل ملن القلسا   اطلع القظل  
ذا كسقللت اليللوع الملولمللل ت ملل  طللس ع  عللن ال للدود التغ افاللل وايللتال  التوقاللت والثاسفللل ل واا

عولمل الملوومست والمفسهار واافكلس   وهلذا أشلد القفوذ االقتصسد   ف ن هذه الش كل أتس ت 
ت ثا ًا فع إعسدة ت مالز الوتلود القيلسقع  واا لدال الت لوالت الفك الل واايالقالل واليلووكال ل 

                                                 
 95لمت دة إديلس  أكثل  ملن  مس أن ك  شع  مط وع امكن إديسلح فع الش كل  ف ن  سيتطسعل الوالاست ا  (*)

دو ال فع ميتو  ااقشطل والمتلسالت و  1111ص افل و  3511أل  كتسب تصد هس يقواًس وأكث  من 
أل  كتسب تصلد هس يلقواًس ل لومزالد  91دو ال فع متس  الوقديل فاط  كمس تيتطاع الاس سن إديس   151

 ل 11  م تع ي ق ذك ه  ص الل ب لللللللل اتع: م مد عوع  وات  
   ص و 1111  ملس ا 511  اللدد متول الل  علومزاد  اتع: أ مد م مد صسلل  اللقص ال ال قمال   (1)

 ل .1و  15ص 
 ل 81  م تع ي ق ذك ه  ص اللولمل نمادمل لللللللللم ين أ مد اليضا     (2)
 ل 115  م تع ي ق ذك ه  ص الياس ة للللللللللتومسا  ل ف ادمسن   (3)

أقتتللت صللقسعل التتللس ة اللكت وقاللل فللع الوالاللست المت للدة اام اكاللل و للدهس ديللاًل االلد   3444فللع عللسر   (**)
 ثالثلللان  والللون دوال  ل لومزالللد  اتلللع: فاكتلللو  ملللسا  شلللوق   ز ودا لللو ا ها للللع  عولملللل لللللللللل  فلللع: 

 ل 131  م تع ي ق ذك ه  ص ال كر للللللللللللتوزا  القس  لللللللللللل  
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وملع هللذا فل ن التتللس ة عول  هللذه الشلل كل تتصلسعد  سيللتم ا   كملس إقوللس أضل ت مللن الويللسا  
 ل  (1)العالقال المومل ل ن 

 فزيوني بواسطة األقمار الصناعية : تةنولوجيا البث الحل

 الل شلوهد  34.1 دأ ايتيدار ااقمس  الصقسعال فلع متلس  ال لل التوفزالوقع علسر 
    )*(  قسمج توفزاوقع وا د فع ثالل دو  ميتوفل فع وقت وا د

وقللد تمكقللت وكللسالت ااق للس  اللسلماللل العالماللل والعالقاللل وأصلل سب  ؤوا أمللوا  
ضلللساال ملللن ايلللتغال  هلللذه التكقولوتالللس لتقفالللذ ايلللت اتاتاستوس  تكااللل  الم طلللست والاقلللوات الف

اايللواق واللاللو  والثاسفللست التللع ت اللد التلل ثا  فاوللس    للدال تغاالل ات  وللس تتمسشلل  ملللح ممللس 
ايللسعد عولل  ت االلق هللذه االيللت اتاتاست  وفللع ظلل  اليللاط ة شلل ح المطواللل لوغلل ب وأ سداللل 

 ثوللس وتللذالوس هللذه الوكللسالت والاقللوات ) قظلل ًا لوللدعر المصللد  القسقلل  لومللواد وال لل امج التللع ت
والقفوذ االقتصسد  ( ف ن المشسهد فع تماع أق س  اللسلر اص ل أملسر وكلسالت وققلوات ت لل 

 ل  (2)مواد و  امج    ال المصد  والتوتح فع ملظموس
 -Cable Newsإن ش كست عسلمال )وكلسالت أق لس ( كشل كل  لل ااق لس   سلكوا ل  )

Network والمل وفلللل ايتصلللس ًا  لللل )CNN  تطملللل فلللع  3481والتلللع تلللر إقشلللسؤه فلللع علللسر
الوقت ال سلع إلل  أن تكلون التوفزالون الللسلمع  للد أن تفل دت   لل وتغطالل أ لدال م سشل ة 

  كملس إن  للض الاقلوات الفضلساال أصل  ت )*(من ميتول  أملسكن الللسلر إلل  كل  مكلسن فالح

                                                 
 ل 58  م تع ي ق ذك ه  ص اللولمل للللللللللللللار  كس   ع د الك   (1)

 اللل شللوهد ذات ال  قللسمج فللع أم اكللس وف قيللس و  اطسقاللس  وايللطل الاملل  الصللقسعع ) تويللتس  ( وهللو أو    (*)
قملل  صللقسعع ميللتا  فللع الفضللس  الللذ  تللر االتصللس   للح عللن ط اللق هواااللست ضلليمل فللع أم اكللس مكقللت 

صللس  ) عشل ة مالاللان ملل ة ( ثلر إعللسدة  ثوللس إلل  اا ض لتيللتا ووس هواااللست الامل  مللن تك ال  إشللس ات االت
تلر قال  وقلساع  34.9ايتا س  فع إقتوت ا وف قيس وايتم ت هذه اليدمل اق  من يسعل  إال أقح فلع علسر 

الدو ة ااولم ال التع أقامت فع طوكاو إلل  ملظلر أق لس  الللسلر وتللد هلذه هلع  داالل عصل  ) التوفزالون 
و  13  م تلع يل ق ذكل ه  ص و ص اللل ب للللللللللللع ( ل لومزاد  اتع: م مد عوع  وات  الدول
 ل 11

  191  الللدد 11  )اليلقل متول الميتا   الل  علومزاد  اتع: الصسدق  ا ل  ويسا  العالر واللولمل   (2)
 ل 13و  11ر(  ص و ص 3444 اس  / مساو  

 3484طست الصلللاقال لمظلللسه ة مالللدان تاسقلللسقمان   كلللان علللسر  تغطالللل أ لللدال قملللع اليلللو CNNتفللل دت   (*)
ووقللساع الغللزو اام اكللع ل قمللس و لل ب اليوللاج الثسقاللل و صللس  ال  لمللسن ال ويللع وال لل ب عولل  مللس ايللم  
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ه الاقوات   اتسد ش كس  وم ايوان لوس فع ميتو  تتلسم  مع اليوق اللسلمال فامس ايص هذ
دو  اللللسلر ااومللون  تزواللدهس  ساي للس  وااق للس  التللع ت  للب هللع فللع قشلل هس و ثوللس إللل  دو  

 ل (1)اللسلر
وال للللق التطللللو   للللسلقظر االتصللللسلال ) اليللللوكال والاليللللوكال ( مللللن هواتلللل  القاللللس  / 

ر التوفزاللون اللللسد  إللل  قظللسر التوفزاللون   ومللن قظللس)**(اليواللو  اللسداللل إللل  القسقوللل لوصللو ة
ال قمللللع اللللللسلع اادا  ل إن هللللذا التطلللللو  أدى إللللل  تمكللللان ميتوللللل  هللللذه الللللقظر ال داثلللللل 
و سيللتغال  تكقولوتاللس ال للل التوفزاللوقع ع لل  ااقمللس  الصللقسعال مللن الااللسر  للسلتوزاع اللللسلمع 

عل فللع الاللور وا لل اض الفللو   لو اسقللست والملوومللست واا للدال طللوا  اا  للع واللشلل ان يللس
متلللددة ومت ساقللل مللن أيلللس  يللوق ت للسد  اللمللالت وأيللواق اليللوع وأي للس  الطاللا وااي للس  
الياسيلللال واالقتصلللسدال وتغطالللل الوقلللساع ال اسضلللال واا لللدال الياسيلللال إلللل  أي لللس  اازالللس  

 ل  (2)والموضل والدعسال والعالن

 ثانيًا : البعد الثقايف للظاهرة : 

                                                                                                                                            

( ل لومزالللد  اتلللع: الم تلللع اليلللس ق  1111  وا لللتال  اللللل اق 1113/1111ال هلللسب )  لللزو أفغسقيلللتسن 
 ل 11و  13للللللللللللل  ص و ص 

وكمثلللس  عوللل  ذللللك ققلللسة )كقلللس   ولللوا( الف قيلللال التلللع يللللت إلللل  إاتلللسد شللل كس  فلللع ألمسقاس)  توميلللسن  (1)
و تلللس  وا( وفلللع  وتاكلللس )أ لتعل لللعلأ ( وفلللع أيللل سقاس )  الللزا( وفلللع إاطسلالللس )توا الللو( ل لومزالللد  اتلللع: 

 ل 11الم تع اليس ق  لللللللللل  ص 
مع يواو  طلو  فلع الالس ة ااو و الل و الق قتس لًس ك ال ًا فلع )وهو قظسر اتصسالت  ق GSMتيمل  قال   (**)

( دولللل ع لل  التتللو  فللع  1.ملظللر أق للس  اللللسلر( لمشللت كاوس  سيللتيدار هللواتفور القاسلللل فللع أكثلل  مللن ) 
شلل كست م واللل فللع اليللس   وتتضللسف  هللذه الشلل كست لتشللك  شلل كل عسلماللل مللن الشلل كست تللؤمن اتصللسالت 

وصل   3444مال لودو   كمس إن عدد المشت كان فلع الوواتل  القاسللل علسر دون اقاطسع ع   ال دود الاو 
لاتتلللسوز  لللذلك علللدد  1119موالللون وملللن المتوقلللع أن اصللل  هلللذا الللللدد إلللل   والللون فلللع علللسر  911إلللل  

المشلللت كان فلللع يطلللوط الولللست  الثس لللت ل لومزالللد  اتلللع: فاكتلللو  ملللسا  شلللوق     ودا لللو اها لع  عولملللل 
 ل 115  م تع ي ق ذك ه  ص ال كر لللللللللللقس  لللللللللللل  لللللللللل  فع: توزا  ا

 ل 84  م تع ي ق ذك ه  ص ماالد للللللللللللللومزاد  اتع: هس الن كوافالقد   (2)
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يلسلق ع لد اع إلل  أن ال للد الثالسفع ن هلو ال للد اللذ  اشلا  إلل   ل وز اشلا  ع لد ال
د اك ومفلسهار  الثاسفل كيولل عسلمال تيوق ك   يولل تتس الل أيل ى  وملن ثلر  ل وز وعلع واا

 ل (1)وققسعست و موز وويساط وويسا  ثاسفال عسلمال الطس ع ل ن 
المتصلللول  سلمواكلللل  ويلللسهمت  للللض االتفسقالللست الدولالللل ) كسلتلللست وتواقلللب التتلللس ة

( فلللع ا تكلللس  اللولللر والتكقولوتالللس واللملل  عوللل  مقلللع وصلللولومس إلللل   االللل  TRIPSالفك اللل 
الللدو  دون ماس لل   وا للان عثمللسن الت للسلع المثوللوثع ويسلللد قللستع اليللسم ااع مللس ات تللب عولل  
هللذا ااملل  ن و للذلك أصلل  ت ) الملوومللل ( يللولل ت للسع وتشللت ى  ولوللذا تداعاستللح اليطالل ة  

مس أن المشلس كل فلع اليلوق وال كلر تلتملد عول  ملطلع الوصلو  إلل  الملووملل  فل ن لولذا فا
 ل  (2)ت ثا ًا م سش ًا عو  الداما اطال والميسواة و اوق القيسن  لسمل ل ن 

وا لل ز ال لللد الثاللسفع لولولمللل الثاسفللل االيللتوالكال وكافاللل التلل واج لوللس مللن يللال  مللس 
سلماللل مللن أمللوا  لقفسقوللس عولل  الدعساللل والعللالن لوللد  تاللور   صللده وكللسالت العللالن الل

مواللس  دوال   111 اايللع هللو  ملل  القللسا عولل  زاللسدة االيللتوالك إذا اللتر  صللد أكثلل  مللن 
   ممس قد اؤد  إل  يوق التموو ال (3)يقواًس لز ع قار هذه الثاسفل االيتوالكال فع ااف اد

 ل )*(الما كسقتاوال فع الميتا   المقظو 
مقا  ال مت أن ال للد الثالسفع لولولملل اؤكلد عول  هامقلل ويلاط ة ن الثاسفلل واوضل 

الغ  ال عو  يسا  ثاسفست اللسلر  ميتفادة من ويسا  االتصس  والتكقولوتاس المتادمل ل التع 
تقشللل   وايلللطل ام  اطو الللست إعالمالللل وايللللل ثاسفلللل اليلللوق وااليلللتوالك  وايلللطل الصلللوت 

لكتس ل فتيل  إل  تكداا مقظومل تدادة من الملساا  التع والصو ة وعو   يسب الا ا ة وا

                                                 
  م تلع يل ق ذكل ه  ص قلدوة اللل ب واللولمللمقسقشل ع لد اليلسلق ع لداع  لو قلل فلع مفولور للللللللل   (1)

 ل 51
متوللل لمثوللوتع ويسلللد قللستع اليللسم ااع  اللولمللل والوامقللل المفوللور: اا لللسد والتللداعاست  عثمللسن الت للسلع ا (2)

 ل 4.   ص 3444-ر3914  الكسقون/دايم   9  اللدد 3  اليقل د ايست
  الللدد 3  اليلقل متول د ايلستلال ع د ال ين تواد  المضسمان االتتمسعال لولولمل   -لومزاد  اتع:  (3)

 ل 98   ص 3444-ر3914  الكسقون/داي م  9
 ل 43و  41  م تع ي ق ذك ه  ص و ص اللولمل لللللللللللع د الك ار  كس    -

 Mercantileاشلللا   يللللان الشلللل ا  إللللل  هللللذه التموو اللللل عولللل  أقوللللس هللللع ن التموو اللللل الما كسقتاواللللل   (*)
كث  مملس هلو )التتس ال( التع تكور عقوس  در يمال  الل القيلسن فلع علسلر اليلوق ال ل  هلو ميلتووك  ل 

 ل 141  م تع ي ق ذك ه  ص الوالاست للللللللف د  ش  أو مواطنن ل  يان الش ا   
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ت فلع ملن قاملل القفلالل والف داقالل ااقسقالل والقلزوع الملسد  ل الغ الز  المتل د ملن أ  م تلوى 
 ل  (1)إقيسقع ل ن 

واؤكلللد ال للللد الثالللسفع لولولملللل عوللل  ايلللتم ا ال اقيلللاسب   كلللل الملووملللست واافكلللس  
  (2)الثاسفاللل لولولمللل  الل  مااللدة  مكللسن م للدد أو زمللن ملللان وااق للس  والتللع  فضلل  الفواعلل 

كمللس أن ال لللد الثاللسفع لولولمللل ا لل ز أهماللل ومللدى اقتشللس  الثاسفللل الشللل ال ) اام اكاللل عولل  
 ل  (3)وتح اليصوص (  سلقي ل لميتو  دو  اللسلر

وهقللسك متموعللل مللن اايلل سب أدت فللع متمووللس إللل  هامقللل وقفللوذ الثاسفللل الشللل ال 
 :  (4)م اكال دون  اال الثاسفست  ومن أهر هذه ااي سباا

يللللللاط ة االقتصللللللسد اام اكللللللع  وصللللللفح يللللللوقًس ميللللللتو دة ومصللللللد ة وميللللللتووكل   ل3
 سلضسفل إل  هامقل ش كست العالن اام اكالل عول  التيلواق الللسلمع  ملس لولس 
مللن تلل ثا  ك الل  عولل  توتاللح ااذواق عولل  الميللتوى اللللسلمع وفللع قول للل ال مللوز 

 ثاسفال القسشال ل ال

التفلللوق اام اكلللع الواضلللل عوللل   االللل المقسفيلللان فلللع متلللسالت الثاسفلللل الشلللل ال  ل1
ويسصلللل فلللع صلللقسعل اافلللالر والمويلللاا   وا تلللع هلللذا التفلللوق لمتموعلللل ملللن 

 اللوام  من أهموس : 

إن الصلللسد ات الثاسفالللل اام اكالللل ال تلكلللا إال الميلللتوى المتلللدقع مللللن  ل أ
فسلقي للللل الثاسفاللللل موتللللودة وتاللللدة ولكقوللللس  ااقشللللطل الثاسفاللللل اام اكاللللل

 م دودة وم صو ة فع الدواا  الفك ال ل 
أن الثاسفللل اام اكاللل )  شللك  عللسر ( قس وللل لوتيللواق اللللسلمع أكثلل  مللن  ل ب

 لض الثاسفست  لكوقوس: ثاسفل متقوعل من ميتول  الثاسفلست فولع مكوقلل 
                                                 

 ل 98  م تع ي ق ذك ه  ص اللولمل للللللللللمقا  ال مت   (1)
ثاسفلللل لومزالللد  اتلللع: أقتلللوقع يلللمال  ق لللو ثاسفلللل عسلمالللل  فلللع: مسالللك فاذ يلللتون )إعلللداد( و للللللللل   (2)

 ل 3.8ي ق ذك ه  ص    م تعللللللللللللل
لومزاللد  اتللع: قا لل  رل  وزقللدو    اللولمللل االتتمسعاللل والثاسفاللل: المفللسهار والتللس اخ ودو  أم اكللس  فللع:  (3)

 311  م تع ي ق ذك ه  ص ال كر لللللللللللتوزا  القس  للللللللللل  
م تلللع يللل ق ذكللل ه  ص ص   قلللدوة اللللل ب واللولملللللومزالللد  اتلللع   لللو  يلللسلر  الوالالللست للللللللللللل   (4)

 ل 111-111
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الثاسفال التلع من مزاج عسلمع من المتموعست الل قال وااثقال والداقال و 
كوقللللت الدولللللل اام اكاللللل  وثاسفللللل مقفت للللل قيلللل اًس إذا مللللس قو قللللت   االلللل 
الثاسفست  وثاسفلل متطلو ة ملسصل ة وأكثل  الثاسفلست الموتلودة مال ملل ملع 
هذا اللص   ثاسفل شل س ال أ  أقولس تمثل  ثاسفلل ملظلر الشل سب اللذان هلر 

  فللاور عقللدمس قيللب الميللتا    مللس امثوللح ذلللك مللن أفضللوال لوللس فللع التلل ثا
اتولون المقسصب وااعملس  والم اكلز ال كومالل فلع دولولر  ثاسفلل عومالل 
 مس تمثوح التسملست اام اكال التع تيتا   أعداد متزاادة من الطو ل من 
ميتو  دو  اللسلر والذان اتي تون مقوس  سموان ملولر أيلسلا وس وطل ق 

 تفكا هس ويووكوس ل 

القتوازالللل ) المت م كلللل ( فلللع متلللس  العلللالر وتكشللل  اا قلللسر ملللدى يلللطوة الوغلللل 
% مللللن  لللل امج الذاعللللل       5.واالتصللللس  عسلماللللًس  إذ ت للللان اا قللللسر يللللطوة هللللذه الوغللللل عولللل  

% ملللللن 85% ملللللن الوثلللللساق الميزقلللللل فلللللع القت قلللللت و 41% ملللللن  للللل امج اافلللللالر و 11و
 ل  (1)المكسلمست الوستفال الدولال

لثاللللسفع لولولمللللل أمللللسر الثاسفللللل الشللللل ال          إن الت للللد  الللللذ  اتمثلللل  فللللع ظلللل  ال لللللد ا
) اام اكاللللل ( اليللللسعال لوقفللللوذ والوامقللللل عولللل   االلللل الثاسفللللست اللسلماللللل التس اياللللل المتلللللددة 

  كملس أن )*(والمتقوعل اتتيد فلع صللو ل وتلود ثاسفلل عسلمالل وا لدة لتمالع ااملر والشللوب
ال امكلن أن الوغلع الملتالدات واالتتسهلست  االتتسه إل  تلمار هذه الثاسفل عو   االل الثاسفلست

ن إيلللتطسع التللل ثا  فاولللس واا لللدال  للللض  وال   لللست وال ستلللست المتقوعلللل لولللذه الثاسفلللست ) واا
التغاالل ات إال إن ذللللك ا اللل  لفتللل ة م لللدودة ( فال لللد ملللن إد اك إن هلللذا االتتلللسه ال امكلللن أن 

 ل  (2)اقتل إال  ا و  التقوع الثاسفع

                                                 
( يويلول علسلر المل فلل  )الكوالت:  1.5  ) الثاسفلل الل  الل وعصل  الملووملستلومزاد  اتع: ق ال  عولع   (1)

 ل 111ر(  ص 1113المتوا الوطقع لوثاسفل والفقون واخداب  
 داثل هع صو ة تؤكلد عول  إن فك ة وتود ثاسفل عسلمال وا دة ميت لدة  ف ذا كسقت صو ة ثاسفل الدولل ال  (*)

وتود د تل ملاقل من التتسقا واالقدمس  الثاسفع ف قح اكون من االيت سلل وفاًس للذلك تماالز وتلود ثاسفلل 
عسلماللل مدمتللل عولل  ميللتوى تماللع اامللر والشلللوب دون تكللوان الدولللل اللسلماللل ل لومزاللد  اتللع: مساللك 

  م تع ي ق ذكل ه  ص ثاسفل للللللللد ( للللل  فاذ يتون  ثاسفل اللولمل  فع: مساك فاذ يتون ) إعدا
 ل 1

 ل 314  م تع ي ق ذك ه  ص الداما اطال للللللللللومزاد  اتع: عاا   يان عاا    (2)
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(  تباين اتجاهات بعض الثقافات العالمية تجاه بعض أهم أبعاد  1ويبين الجدول ) 
  (1) -القانون الدولي المعاصر : 

 

 الثقافة في 
 نمط 

 القضايا القانونية

الدول الغربية 
 )الكبرى(

الدول النامية 
 )الصغرى(

الدول 
 الماركسية

 الصين اإلسالم

 النظام والسلم

ركن أساسي في 
النظام القانوني 

 الغربي.

االستعمار ينفي 
أي وجود لنظام 
 وسلم عالمي.

ال يتحقق إال في 
ظل قيام ثورة 
 عمالية عالمية.

يتحقق في إطار 
 دار السلم.

يتحقق من خالل 
أفواه البنادق 

 .والمدافع

 حقوق اإلنسان
ترتبط بشخص 

 الفرد.

يتمتع بها الفرد 
ي لكونه عضو ف
 الجماعة. 

 ترتبط بالجماعة.

التوفيق بين 
حقوق الفرد 
 والجماعة.

 ترتبط بالجماعة.

 حكم القانون

مستمد من 
عوامل سياسية 
 واقتصادية.

مستمد من 
 عوامل سياسية. 

مستمد من 
عوامل 

 اقتصادية. 

مستمد من 
عوامل دينية 
 وسياسية.

مستمد من عوامل 
 اقتصادية.

 مصادر القانون الدولي
التأكيد على 
 أهمية العرف. 

التأكيد على 
أهمية 

 المعاهدات.

التأكيد على 
أهمية 

 المعاهدات. 

التأكيد على 
أهمية القانون 

 وي.السما

التأكيد على 
أهمية 

 المعاهدات. 

 
ويبرز سليمان العسكري تأثير البعدد الثقدافي للعولمدة علدى التندوق الثقدافي السدا د فدي 

ألمريكيددة تحديددداوة تواجدده العددالم إ إن الهجمددة العالميددة للثقافددة المهيمنددةة والمتمثلددة بالثقافددة ا
مقاومة في كل مكانة وتختلف قوة تلك المقاومة من بلد آلخرة ومدن مجتمدع لمجتمدعة لكدن 
ن ثقافاتدهة إلدى ثقافدات المجتمدع البدا يدة  هي مقاومةة تمتدد مدن أوروبداة إلدى الشدرق بكدل تلدوا

 .  (2)ويسرة إ    في أفريقيا وكثير من بقاق العالمة وبالتأكيد لن تستسلم أيا منها بسهولة  

                                                 
راجدع: مصددطفى عبدددا  أبدو القاسددم خشدديمة القددانون .......ة بشدي  مددن التصددرف مدن المصدددرة للمزيددد  (1)

 . 31ة مرجع سبق ذكرهة ص مجلة دراسات
ة   ص 2551ة ينداير 025ة العددد مجلدة العربديسليمان العسكرية الثقافة المهيمنة .. مدرض العصدرة  (2)

31 . 
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إنه في ظل عدالم مدن الثقافدات العالميدة المتنافسدة والسداعية إلدى تعزيدز ورفدع مكاندة 
دولهددا يسدداعد علددى احتمددال حدددوف حددروم ثقافيددة عالميددة خاصددةو فددي ظددل ضددعف األسدد  
التددي تقددوم عليهددا المشددروعات والمحدداوالت العالميددة إلحددداف االندددماث الثقددافي بددين الثقافددات 

لمختلطددددة بددددالروم مددددن وجددددود الفواعددددل الثقافيددددة ) كاإلنترنددددت والقنددددوات الفضددددا ية العالميددددة ا
 .  (1)ووكاالت األنبا  العالمية وويرها ( الضرورية إليجاد هذا االندماث

ويؤكد صامويل هنتجتون على أهمية الثقافة والبعد الثقافي للعولمة ) والذي يعد أهم 
لثقافيدة والتدي علدى المسدتوع العدام هويدات حضداريةة أبعاد الظاهرة ( إ أن الثقافة والهويات ا

ة (2)هددي التددي تشددكل أنمدداط التمسددك والتفسدد  والصددراق فددي عددالم مددا بعددد الحددرم البدداردة . إ 
وهدددذا مدددا تحملددده فكدددرة ) صدددراق   صددددام الحضدددارات ( ممدددا أدع إلدددى إبدددراز مقولدددة ) حدددوار 

 . )*(عن طريق التنوق الثقافي الحضارات ( كرد فعل عليها والتي تهدف إلى التوحيد الثقافي
 (3) -ويمكن إجمال البعد الثقافي للعولمة في عدد من النقاطة أهمها : 

التمكين للنزعة المادية ) اإلستهالكية ( على حسام النزعة الروحية          )  .3
المعنويددددة (ة وذلددددك بدددددالتركيز علددددى المدددددواد الثقافيددددة الترفيهيدددددة الخاليددددة مدددددن أي 

باعتبارها مواد للتسدلية وإلثدارة الغرا دز ومخاطبدة المشداعر  مضمون قيمي ثتقيفي
بهددا ممددا يرفددع مددن القدديم الماديددة والنفعيددة والفرديددة األنانيددة واالسددتهالكية والنددزوق 

 المادي د الغرا زي المجرد من أي محتوع إنساني . 
محدددو الخصوصدددية الثقافيدددة للددددول والتدددروي  لفكدددرة الثقافدددة العالميدددةة مدددن خدددالل  .2

علدددى تحطددديم الهويدددة الثقافيدددة ألي دولدددة والتدددي تتمثدددل أساسددداو فدددي ذلدددك العمدددل 

                                                 
ة ثقافددة .......( ........ة للمزيددد راجددع: مايددك فيذرسددتونة ثقافددة .....ة فددي: مايددك فيذرسددتون ) إعددداد  (1)

 . 33مرجع سبق ذكرهة ص 
 . 17ة مرجع سبق ذكرهة ص صدام .........صمامويل هنتجتونة  (2)

أصدر األمين العدام لمنظمدة األمدم المتحددة ) كدوفي عندان ( قدرار بتشدكيل لجندة سدميت )لجندة الحكمدا (   (*)
 Crossing theن ) عبور الخط الفاصل إلعداد تقرير عن ) حوار الحضارات (ة وصدر تقريرها بعنوا

divide  والددذي هدداجم بضددراوة البنيددة الحاليددة للنظددام العددالمي ودعددا إلددى إيجدداد نمددوذث جديددد للعالقددات )
الدوليددة بحيددف يضددمن تحقيددق العدالددة فددي توزيددع الحريددة لجميددع الدددول والكرامددة لكددل الشددعوم والتقدددير 

جريددة يد يسينة محاكمة تاريخية للواليدات المتحددة األمريكيدةة واالحترام لكل الثقافات . للمزيد راجع: الس
 . 31مة ص  2551-1-31ة بتاري  12120ة العدد األهرام

 . 13-31ة مرجع سبق ذكرهة ص ص العولمة ........للمزيد راجع: ممدوح محمود مرادة  (3)
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الشدددعور باالنتمدددا  والدددوال  لنسدددق قيمدددي معدددين ومدددن ثدددم فهدددي التدددي ترسدددم حددددود 
التمييددز الثقددافي بددين مختلددف الثقافدداتة وبالتددالي تتعددارض مددع فكددرة وجددود ثقافددة 

أي الصدورة  ( والتدي تعدد ) Imageعالمية موحدة التي تسدتغل ثقافدة ) الصدورة 
( المدددادة الثقافيدددة الممكدددن انتشدددارها وتعميمهدددا دون حاجدددة ضدددرورية للمصددداحبة 

 Think Global, Actاللغويدةة وكدذلك شدعار ) فكدر عالميداوة وأفعدل محليداو 

Local  . ة مما يسهل سلم الوعي من خالل الفواعل الثقافية للظاهرة) 

لحيداة األمريكدية بمدا تمتلكده مدن التمكين لسيادة القيم الغربية واألمريكية ولنمط ا .1
أسددددبام للتفددددوق علددددى بقيددددة الثقافددددات كالسدددديطرة علددددى التكنولوجيددددا الحديثددددة فددددي 
مجددداالت اإلعدددالم واالتصدددال ونقدددل المعلومددداتة وهيمنتهدددا علدددى  ليدددات ووسدددا ل 
عمليددددات إنتدددداث المددددواد الثقافيددددة واإلعالميددددة واإلعالنيددددة وكددددذلك علددددى عمليددددات 

ادة والمكاندددة العاليدددة التدددي تحظدددى بهدددا المؤسسدددات التسدددويق العدددالمي لهدددذه المدددو 
التعليمية والبحثية الجامعيدة األمريكيدةة ومددع انتشدار اسدتعمال اللغدة اإلنجليزيدة 
) المتأمركددددة (ة ولمددددا يمثلدددده النمددددوذث األمريكددددي مددددن تجسدددديد للنمددددوذث األمثددددل 
واألوحدددد للتطبيدددق فدددي مختلدددف المجددداالت واألنشدددطة الحياتيدددة فدددي ظدددل ضدددعف 

 33األخدرع مقارندة بدهة وتشدير األحدداف فدي البي دة العالميدة ) هجمدات  النمداذث
م  2552م علدددى مدددينتي نيويدددورك وواشددنطن وودددزو أفغانسدددتان  2553سددبتمبر 

( إلى بروز فكرة ) صدام الحضارات ( في مقابل تواري  2551واحتالل العراق 
النددوق  مقولددة ) حددوار الحضددارات ( فددي الوقددت الددراهنة وبالتددالي فدد ن فددرض هددذا

من السيادة أو الهيمنة لهذه الثقافة علدى بقيدة الثقافدات األخدرع يمثدل اختدراق أو 
 عنف ثقافي ينتهك السيادة الثقافية للمجتمعات األخرع . 

 



 372 

 خالصة املبحث الثاني 
 

يتطدددرق المبحدددف للفواعدددل ) القدددوع الدافعدددة ( لظددداهرة العولمدددةة والتدددي يطلدددق عليهدددا 
تعددددة منهددا : أدوات العولمددةة المؤسسددات التددي تدددير العولمددةة الدارسددين والبحدداف تسددميات م

اآلليدددات المحركدددة للعولمدددةة وسدددا ل العولمدددةة ويتنددداول المبحدددف الفواعدددل ) القدددوع الدافعدددة ( 
 واألبعاد لظاهرة العولمة في المجاالت االقتصادية والسياسية والثقافية .

نية كفاعل للظاهرة مبيناو ففي المجال االقتصادية يبرز المبحف الشركات عبر الوط
قددددرتها وقوتهدددا مقارندددة بدددبعض الددددول الحديثدددةة ويوضددد  المبحدددف دور المؤسسدددات الماليدددة 
الدولية الثالثة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية كفواعل للظداهرة 

ة ويسدددتعرض مبدددرزاو اشدددتراطاتها ومدددا تفرضددده مدددن تغييدددرات علدددى الدولدددة الحديثدددة القيدددام بهدددا
المبحددف دور المضدداربين المدداليين حملددة األسددهم والسددندات موضددحاو تددأثيره وأهميتدده فددي ظددل 
اتساق حجم التجارة اإللكترونيةة ثدم يبدين المبحدف البعدد االقتصدادي للظداهرة وأهدم مدا ترمدي 

 إلى تحقيقه في هذا المجال . 
ية على النظام الدولي وفي المجال السياسية يبين المبحف الهيمنة األمريكية األحاد

كفاعل للظاهرة تستغرق فترة زمنية معينةة كما يبين المبحف قوة مؤسسدات المجتمدع المددني 
العددالمي داخددل الدولددة أو خارجهددا كفاعددل للظدداهرة ودورهددا وتأثيرهددا علددى التفدداعالت الدوليددة 

عددددد واألحددددداف العالميددددة خددددالل هددددذه المرحلددددة المعاصددددرة للظدددداهرةة ثددددم يتعددددرض المبحددددف للب
 السياسي للظاهرة وأهم ما تسعى إلى تنفيذه في هذا المجال . 

أما في المجال الثقافية ف ن المبحف يستعرض دور شبكة اإلنترنت العالمية كفاعدل 
للظاهرة وتأثيرها على سرعة إنسيام المعلومات واألفكار ووفرتها بين مختلف األفرادة كذلك 

ي بواسطة األقمار الصناعية كفاعل للظاهرة ودورها يتناول المبحف تكنولوجيا البف التلفزيون
فدددي إيصدددال المعلومدددات واألفكدددار إلدددى أي مكدددان وفدددي أي وقدددتة ثدددم يتنددداول المبحدددف البعدددد 
الثقدافي للظدداهرة والددذي يعددد أهدم وأصددعم األبعدداد عنددد التطبيددق نظدراو لمددا تهدددف إلددى إيجدداده 

لخصوصدديات الثقافيددة للثقافددات الظدداهرة مددن ثقافددة واحدددة محددددة بددذاتها تسددعى إلددى تجدداوز ا
 األخرع . 
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ومدددن خدددالل هدددذه الفواعدددل المختلفدددة لظددداهرة العولمدددة وأبعادهدددا فدددي شدددتى المجددداالت 
االقتصددادية والسياسددية والثقافيددةة تمددار  العولمددة تأثيراتهددا وتضددع  ثارهددا علددى سدديادة الدولددة 

 الحديثة في هذه المجاالت . 
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 الفصـــل الثالث
 دراسة طبيعة العالقة بني 

 سيادة الدولة احلديثة وظاهرة العوملة 
 

تسعى الدراسة خالل هذا الفصل إىل رصد وإبراز طبيعة عالقة 
التأثري والتأثر بني السيادة والعوملة، وذلك من خالل مبحثي الفصل، 

 -وهما : 

  : ولة احلديثة من جراء التأثريات املرتتبة على سيادة  الداملبحث األول
ظاهرة العوملة .. يبني املبحث التغيريات اليت طرأت وتطرأ على سيادة 
الدولة احلديثة يف اجملاالت االقتصادية والسياسية والثقافية من جرراء  

 ظاهرة العوملة من خالل فواعلها يف هذه اجملاالت . 

  : مرن جرراء    اآلثار املرتتبة علرى سريادة الدولرة احلديثرة    املبحث الثاني
ظاهرة العوملة .. يرصد املبحرث التترا ا املرتتبرة علرى سريادة الدولرة       
احلديثررة بفعررل مررا أودثتررظ وردثررظ ظرراهرة العوملررة وفواعلررها مررن 

 اشرتاطات وقيود على ممارسة الدولة لسيادتها يف البيئة العاملية . 
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 املبحــث األول

 ديثــة التأثيــرات املرتتبــة على سيــادة الدولــة احل

 من جــراء ظاهــرة العوملــة
 

 املطلــب األول

 التأثيــرات يف اجملــال االقتصــادي 

 
يشير إبراهيم نافع إلى أن الدولة  الدديةة  اوا ةن جةن  ةرار  ةاهرل ال ولجة            
ضغوطًا بأكةر ججا ا ودت، جن أعلى جن قبة  الوةوا اتقادةادي  ال الجية ، وجةن أنة   جةن 

و  ) األقليةات، الوبالةة ، ال جاعةات األةنية  ي الاةةا ادرضةوا الج لوجةات الةةواردل  انة  الشة 
جن الخارج والجوارنةات الاةا اطالة  بةالدووا، والجشةارك ، واألنةاوب  ر وبج ةرد أن يدةب  
للا ارل واتناةجار األ نبيين دري  عبور الددود الدولي ، يجكن لألنواا الجالي  ال الجية  أن 

 ر  ي1)اديًا يطغى على النيادل الوطني  ر   اولد ضغطًا اقاد
أن ال ولج  اددد الجدا الجنجوح فيةن لجخالةا الةدو  ) الكبةرا والدةغرا ي بةالاجاع 

، )*(باةةوفير الرعايةة  الدةةدي  والا ليجيةة  وات اجاعيةة  واتقادةةادي  وفةةري ال جةة  لجواطنيوةةا

                                                 
 ر 747، جر ع نبا ذكره، ي إن  ار ررررررررررإبراهيم نافع،  ي1)

ية  اقاربت ن م الا ليم والرعاي  ات اجاعي  فا بريطانيةا جةن الجنةاويات النةالدل فةا الةدو  الدةغرا، د  (*)
ينشأ جن بين ك  ةبة  أط ا  ط   فا    ال وةر، ويضةطر جليةون وندةا الجليةون جةن الدةبيان ججةن 
هةةةم دون نةةةن النادنةةة  عشةةةر إلةةةى ال جةةة  لاةةةوفير الجأكةةة  بنةةة  ضةةة ا ن ةةةام الرعايةةة  ات اجاعيةةة  كجةةةا 

 اان ت ال  ول بين األغنيار وال ورار واا ن فلات كةيرل جن الطبو  الونطى ندو داف  ال ور ر 
مي، 2002، )الوةةاهرلح دار الشةةروا، ال ولجةة  وال كةةر ال ربةةا الج ادةةرللجزيةةد را ةةعح الدبيةة  ال ندةةانا،  -

 ر 53ي 

اهاةزت فيوةا قيجاةن واخةذ فةا الاةدنا  7992كجا ا رض ال نين اإلنارلينا )ال جل  البريطاني ي ألزج  عام  -
كوجة  البريطانية  دية  ااخةذ وزيةر النريع جن  ةرار الا ةارل اإللكارونية  الجكة ة  ججةا أدةا  اترابةا  الد

اتقادةةاد البريطةةانا قةةرار برفةةع أربةةاح انةةليا الوةةروض الودةةيرل األ ةة  بجوةةدار ودةةداين جلةةوياين إت أن 
هذا الورار لم يبا إت ناعات قليل  إذ أددرت الدكوج  بنةرع  قةرار يلغيةن وأاب اةن ر بوةرار  ديةد يةدعو 
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ى اةأةير ذلة  علةى نةيادل ويشير ك  جن عةجان ال بالا الجةلواا وخالةد نةا ا النةاجرالا إلة
الدولةة    وبالاةةالا فوةةا اةةاةر علةةى الو ةةالا الاةةا اجةةي النةةلط  الدنةةاوري  والنيانةةي  فةةا 
الدجيم، فوا ادو  دبدي  دنع الورار جن الدكوج  إلى الجاننات اتقادةادي  الدولية  

ذار الاا اددد الجيزانيات واخ ض ال جل  أو ارف وا، واددد نن  األرباح واجلة  أنة ار الغة
 ر  ي1) والطاق  جن خب  اخ يض اإلعانات الجالي  الكبرا ر 

كجةةا أن فواعةة   ةةاهرل ال ولجةة  ال ةة  دورًا جوجةةًا فةةا إدةةدا  الاةةأةيرات علةةى نةةيادل 
الدولة  فةا الج ةا  اتقادةادف ر فالشةركات عبةر الوطنية  اا ةاوز نةيادل الدولة  فةا الج ةةا  

دولةة  والاةةا قاجةةت بةةدورها بنةةن الوةةوانين اتقادةةادف جةةن خةةب  اتنةةاةجار الجباشةةر داخةة  ال
والاشةةري ات وجةةن  الدةةبديات والانةةويبت ل ةةذ  هةةذه اتنةةاةجارات إليوةةا، أو جةةن خةةب  
اتا اقيةةات الدوليةة  ) كاا اقيةة  اتنةةاةجار الجا ةةددل األطةةراا ي، كجةةا أن هةةذه الشةةركات لةةديوا 

دولةة  جةةن خةةب  جةةا الوةةدرل علةةى فةةرض نيانةةات وججارنةةات جاليةة  ونوديةة  وضةةرالبي  علةةى ال
، ويبين جدجد علةا دةوات دور هةذه ي2)عرا ببراجج الاةبيت اتقادادف والاددي  الويكلا

الشركات ك اع  اقادادف لل ولج  فا الاأةير على نيادل الدول ، دية  إن هةذه الشةركات   
ا ج  على اكييا جخالا الن م والنيانات اتقادادي  جع ادايا ااوا هةا، وجةع ادةورها 

 ةةة  أن اكةةةون عليةةةن دةةةا  األنةةةواا، وهةةةا إذ اةةةادكم فةةةا اكنولو يةةةا ةةةةورل الج لوجةةةات لجةةةا ي
واتادةةاتت وان ةةرد بةةال زر األكبةةر فةةا اإلن ةةاا علةةى البدةةو  والاطةةوير، ا ةةرض ا ن، بةة  
وجنةةذ الانةة ينيات علةةى اقادةةةاديات ودو  وج اج ةةات ال ةةالم أن ا يةةةد الاكيةةا جةةع ج ةةةاهر 

 ي3) ن اشكيلن ادةت جنةجى           ) ال ولجة  ي ر   وج طيات ال الم ال ديد الذف ا يد ا
 ر 

                                                                                                                                            

و  اجاجةةًاي ر للجزيةةد را ةةعح عبةةد اا عةجةةان الاةةوم وعبةةد لخ ةةض الةةرب  در اةةين جلةةوياين )عكةةي الوةةرار األ
 ر 29، جر ع نبا ذكره، ي ال ولج  ررررررررالراوا جدجد آدم، 

كةذل  ارا ةع ج ةد  جاونةط البطالة  فةةا الةدو  الكبةرا )الغنية ي فةا الربةةع األخيةر جةن الوةرن ال شةرين جةةن  -
ال ولجة  را ةعح عبةد الكةريم بكةار، ر للجزيةد  7991فةا عةام  1.9إلةى  7911-7911فا ال ارل جةن  9.9

 ر 92، جر ع نبا ذكره، ي رررررررررر
، جر ع نةبا ذكةره، ي ج ل  دراناتعةجان ال بالا الجةلواا وخالد نا ا الناجرالا، ال ولج  رررررر،  ي1)

 ر 99
 ر739، جر ع نبا ذكره، ي ندول ال ر  وال ولج للجزيد را عح  ب  أجين، ال ولج  رررررررررر،  ي2)
 ر 21و  29، جر ع نبا ذكره، ي و ي ال ر  رررررررجدجد علا دوات،  ي3)
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، فجةةةن خةةةب  )*(كجةةةا أن ال ولجةةة  ا ةةةرض إعةةةادل ان ةةةيم للج ةةةا  اتقادةةةادف للدولةةة 
الجاننةةات الدوليةة  الجاليةة  ) والاةةا هةةا فواعةة  اقادةةادي  لل ولجةة  ي كدةةندوا النوةةد الةةدولا 

برنةاجج أو الن ةام الرأنةجالا علةى والبن  الدولا وجن جة  الا ةارل ال الجية  يةام فةرض ابنةا ال
الةةةدو  الدةةةغرا بجةةةا يواضةةةين جنوةةةا جةةةن بيةةةع للججالكةةةات ال اجةةة  وجاننةةةات الوطةةةا  ال ةةةام 
لةةى الجنةةاةجرين ) لكةة  جةةن لديةةن  الججلةةو  للدولةة  إلةةى الوطةةا  الخةةاي الوةةوجا أو األ نبةةا وا 
 الوةةةةةدرل علةةةةةى الشةةةةةرار ي ون ةةةةةرًا لضةةةةة ا الرأنةةةةةجا  الوةةةةةوجا فةةةةة ن الشةةةةةركات عبةةةةةر الوطنيةةةةة 
والجضاربين الجاليين ودجل  األنوم والجناةجرين وي ض  قدراوم الجالي  ال الي  ياجكنون جن 
شةةرار هةةذه الججالكةةات والجاننةةات، وبالاةةالا يةةام لوةةم بنةةط نةةيطراوم ون ةةوذهم بشةةك  شةةبن 
كاجة  علةى الج ةةا  اتقادةادف لوةذه الةةدو  الدةغرا ججةا يةةاةر علةى نةيادل هةةذه الةدو  فةةا 

، ويبةين جدجةد عابةد ال ةابرف جةا انة ى إليةن ال ولجة  جةن  ةرار ذلة    ي1)الج ا  اتقادةادف
ال ولجةة  اواضةةا الخوددةة ، أف نةةز  جلكيةة  األجةة  ونولوةةا للخةةواي فةةا الةةداخ  والخةةارج، 
وهكةةذا اادةةو  الدولةة  إلةةى  وةةاز ت يجلةة ، وجةةن ت يجلةة  ت يراقةة  وت يو ةةن وبال  ةة  فةةدور 

تقادةةةادف يةةةاولي فةةةا ن ةةةام ال ولجةةة  لدر ةةةة  الدولةةة  فةةةا الجراقبةةة  والاو يةةةن فةةةا الج ةةةا  ا
 ر  ي2)الدغر، أو على األق  يرد جنن ذل  ر   

وفا    ال ولج   ورت اا اقيات دولي   ديدل ججا يوضا بزيادل اتلازاجات والويةود 
ناوةاج نيانةات ااويةد فيوةا بجةا اضة ن  على نيادل الدول  الددية  الاا عليوا الويةام بأف ةا  وا 

الدوليةة  جةةن قيةةود وشةةروط عليوةةا، وجةةن أهةةم هةةذه اتا اقيةةات الدوليةة  ال ديةةدل هةةذه اتا اقيةةات 
إا اقيةةةة  ال ةةةةات ) والاةةةةا اناوةةةةت بويةةةةام جن جةةةة  الا ةةةةارل ال الجيةةةة  جدلوةةةةا ي واا اقيةةةة  جا ةةةةددل 

                                                 
 7999شةةار  أكةةةر جةةن جالةة  ألةةا جدةةاج )أغلةةبوم أجريكيةةوني فةةا ان ةةيم وانةةيير ج ةةاهرات نةةياا  عةةام   (*)

أةنار ان واد الجااجر الوزراف لجن ج  الا ةارل ال الجية ، وقةد كانةت الج ةاهرات ادا ا ية  ضةد جةا ا نةده 
جةةن نةةيطرل وهيجنةة  للشةةركات عبةةر الوطنيةة ، وفةةا دةةين يداةةاج األجةةريكيين ألن ازديةةاد قةةول هةةذه ال ولجةة  

الشركات )بجا فيوةا األجريكية ي يةادف إلةى اةدجير جشةروعااوم الا ارية  الدةغيرل والجاونةط  فة ن جةواطنا 
د الةةدو  الدةةغرا يشةة رون بةةال  ز عةةن الانةةافي جةةع هةةذه الشةةركات داةةى فةةا أنةةواقوم الووجيةة  ر للجزيةةة

، ج لة  الجنةاوب  ال ربةارا عح أنطوان زدبن، ال ر  والاددف الاواناح ال لةم وال ولجة  واألجةن الوةوجا، 
 ر 39م، ي 2007، أيلو /نباجبر 217، ال دد 24النن  

 ر 703، جر ع نبا ذكره، ي ال ولج  ررررررررررللجزيد را عح ن اد خيرف،  ي1)
 ر 737، جر ع نبا ذكره، ي ررررررقضايا رررررررررررجدجد عايد ال ابرف،  ي2)



 717 

، واا ةةةدد اةةةأةيرات )*(ي واتا اقيةةة  ال الجيةةة  لا ةةةارل الخةةةدجات M.I.Aاألطةةةراا لبنةةةاةجار ) 
نةةاةجار علةةى نةةيادل الدولةة  بةةالن ر إلةةى جةةا ا رضةةن عليوةةا جةةن اا اقيةة  جا ةةددل األطةةراا لب

الويام باغييرات جوج  فا الج ا  اتقادادف، ويجكن إ جا  أهم اأةيرات هذه اتا اقي  على 
 ي1) -نيادل الدول  فا النواط الاالي  ح 

ا ةةةرض هةةةذه اتا اقيةةة  فةةةا  كةةة  قطاعةةةات وأنشةةةط  الج ةةةا  اتقادةةةادف للدولةةة   ر7
انةةةة ، الةةةةذين يجلكةةةةون الدةةةةا فةةةةا إقاجةةةة  الجشةةةةاريع فةةةةا  جيةةةةع للجنةةةةاةجرين األ 

دةةةدار األنةةةوم  الوطاعةةةات واألنشةةةط  ) بانةةةاةنار الةةةدفا  واألجةةةن / الشةةةرط  ي وا 
والنندات وادوي  األجوا  واألرباح داخ  وخارج الدولة  واجةاب  بةرارل اتخاةرا  

 ر 
بةةةن ي كجةةةا أن هةةةذه اتا اقيةةة  ا ةةةرض ج اجلةةة  الجنةةةاةجرين األ انةةة  وجشةةةاري وم  ر2

أنةةلو  ج اجلةة  الجنةةاةجرين الةةوطنيين وجشةةاري وم وعةةدم الويةةام بةةأف اجييةةز بةةين 
 الجناةجرين األ ان  ر 

ا رض هذه اتا اقية  رفةع كة  الويةود الج روضة  علةى الجنةاةجرين األ انة  فيجةا  ر5
 يا لا باشغي  ال جا  وج دتت أ ورهم واا اقيات اشغيلوم وغيرها ر 

لةةدو  اإللاةةزام ب جيةةع هةةذه الوواعةةد وبةةالوبو  بجةةا إن هةةذه اتا اقيةة  ا ةةرض علةةى ا ر4
ادةةدره جدةةاكم جنةةاول  جةةن قةةرارات وأدكةةام لدةة  الخبفةةات الاةةا قةةد انشةة  بةةين 
الدكوج  والجناةجرين، ويدا لوذه الجدةاكم الجطالبة  ب لغةار الاشةري ات الوطنية  

 ودفع الا ويضات فا دال  اأجيم أف جشرو  ر 

لةةةدو  ونةةةلطااوا الاشةةةري ي  إلغةةةار  جيةةةع ا ةةةرض هةةةذه اتا اقيةةة  علةةةى دكوجةةةات ا ر3
الوةةوانين والوواعةةد الاةةا ت اا ةةا جةةع اتا اقيةة  أو اغييرهةةا ب دةةدار قةةوانين  ديةةدل 
واناواج نيانات عاجة  اقادةادي   ديةدل ت اا ةارض جةع شةروط والازاجةات هةذه 

 اتا اقي  ر 

                                                 
ي دولة  واباةدار نةريان ج  ولوةا 702بين ) 7991-72-75اتا اقي  ال الجي  لا ارل الخدجات  ورت فا   (*)

ي دولةة  علةةى فةةا  أنةةواقوا الووجيةة  للجنافنةة  الخار يةة  بةةدر ات 10وبجو بوةةا وافوةةت ) 7999جةةن جةةاري 
األنةةةواا ال الجيةةة  ر للجزيةةةد را ةةةعح جناقشةةة  هشةةةام % جةةةن 93جا اواةةة  واغطةةةا هةةةذه اإلا اقيةةة  أكةةةةر جةةةن 
 ر 401، جر ع نبا ذكره، ي ندول ال ر  وال ولج البناط، لورق  ال ر  و ررررررررررررر، 

 ر  91و   91، جر ع نبا ذكره، ي و ي ال ولج  ررررررررررررررللجزيد را عح ن اد خيرف،  ي1)
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ب ةد إن دكوجات الةدو  الجوق ة  علةى هةذه اتا اقية  ت اجلة  نةد  اوقي وةا إت  ر9
جرور خجي ننوات وبالرغم جن ذل  ابوى الجشةاريع واتنةاةجارات األ نبية  فةا 
دو  هةةذه الدكوجةةات والاةةا أقيجةةت قبةة  اننةةدابوا جةةن اتا اقيةة  جةةدل نةةريان هةةذه 

 اتا اقي  ) عشرون عاجًا ي ر 
ويخالا اتهاجام باأةيرات ال ولجة  علةى النةيادل جةن دولة  ألخةرا خادة  فةا دالة  

اا اقيةة  دوليةة  أو جن جةة   ديةةدل ) كجن جةة  الا ةةارل ال الجيةة  ي وذلةة  بةةالن ر اتنضةةجام إلةةى 
 ر )*(إلى جا ا رضن جن قيود وشروط والازاجات على نيادل الدول  يناو   عليوا الاويد بوا

ويوضةةةة  إبةةةةراهيم نةةةةافع النةةةةب  فةةةةا ذلةةةة    ن ةةةةرًا ألن   جن جةةةة  الا ةةةةارل ال الجيةةةة    
جاةةا  ألدكاجوةا، وأنةن إذا و ةد فريةا خبةرار الجن جة  اناطيع أن ا بر دول  عضوًا على ات

أن بلدًا جا أناو  أف قاعدل جن قواعد   ال ات  ، ورفةض اغييةر ججارنةاان أو الاخ يةا جةن 
آةارها ب نواي دا ز آخر أجام الا ارل، ف ن البلد الشاكا ينةد  اتجايةازات الا ارية  الاةا 

 ر  ي1)اد  فرض عووب  ا اري  دالج  ر   كان قد نبا أن قدجوا لوا، ف ن هذه الناي   ا 
كجةةةا أن الشةةةروط ) الويةةةود ي النجطيةةة  واإل باريةةة  الاةةةا يجليوةةةا الجضةةةاربين الجةةةاليين 
ودجل  األنوم ) الوطيع اإللكارونا ي على نيادل الدولة  اةاةر فيوةا إذ انة ى ج  ةم ة إن لةم 

الشةةروط             يكةةن  جيةةع ة الةةدو  إلةةى ان يةةذها، وي ةةدد دنةةين كاجةة  بوةةار الةةدين هةةذه
الخدخدةةة  لكةةة  الشةةةركات الججلوكةةة  للدولةةة ، وادريةةةر الا ةةةارل الداخليةةة  والخار يةةة ، ورفةةةع 
لغةةار كافةة   الدةةوا ز ال جركيةة ، الدةةد جةةن الاضةةخم، اولةةيي قةةدرل البيروقراطيةة  الدكوجيةة ، وا 
ار الويود على اتناةجارات األ نبي ، وادريةر أنةواا الجةا ، درية  األ انة  فةا الاجلة ، إلغة

                                                 
نةةةة  الةةةةدو  الكبةةةةرا )كالوتيةةةةات الجادةةةةدل ودو  اتادةةةةاد فةةةةا دةةةةين تقةةةةت النةةةةيادل اهاجاجةةةةًا كبيةةةةرًا جةةةةن  ا  (*)

األوروباي دي  اناغرقت اإل رارات الداخلي  الخاد  بالادديا على اا اقيةات ادريةر الا ةارل ال الجية  
فةةا إطةةار جن جةة  الا ةةارل ال الجيةة  عةةدل أشةةور لجناقشةةاوا جةةن جخالةةا  وانبوةةا، فوةةد خدةةي الكةةون ري 

جةةا يا لةةا باةةأةير هةةذه اتا اقيةةات علةةى نةةيادل الوتيةةات الجادةةدل، فةة ن األجريكةةا  لنةةات انةةاجا  عديةةدل في
الةةدو  الدةةغرا لةةم انةةاغرا الج ةةالي والنةةلطات الاشةةري ي  فيوةةا أكةةةر جةةن نةةاع  وادةةدل للادةةديا علةةى 

جبةةةدأ هةةةذه اتا اقيةةةات )كونةةةااريكا ولينةةةت هةةةا الجةةةةا  الوديةةةدي ر للجزيةةةد را ةةةعح يانةةةر خضةةةر الدةةةوي ، 
 ر  279با ذكره، ي ، جر ع نرررررررررررر

 ر 745، جر ع نبا ذكره، ي ان  ار ررررررررإبراهيم نافع،  ي1)
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الدعم، ادرير ن ام الاأجين والج اشات، وار  الجنلولي  فا ذل  لألفراد، النجطي  فا ن ةام 
 ر  ي1)الجدانب  والجرا    الجالي  الخاض   لإلشراا ال ولجار   

كةةةذل  فةةة ن دركةةة  اناوةةةا  راوي األجةةةوا  جةةةن دولةةة  ألخةةةرا اخلةةةا دالةةة  جةةةن عةةةدم 
جةةا ااذيةةن جةةن اخاةةراا للدةةدود الووجيةةة  اتنةةاورار اتقادةةادف ) خادةة  للةةدو  الدةةغرا ي ب

للدولةة  جةةن  وةة  وبجةةا ياراةة  عليوةةا جةةن اةةأةير ف ةةا  علةةى قةةدرل الدولةة  فةةا الجداف ةة  علةةى 
، فوةةةةذه ي2)ال جةةةة  بانةةةةاجرار لضةةةةجان النوةةةةوض بانجيةةةة  ورخةةةةار جواطنيوةةةةا جةةةةن  وةةةة  أخةةةةرا

لع أو اتناوةةةةاتت والاةةةةدفوات الجاليةةةة  الدوليةةةة  نةةةةوار بدةةةةوراوا الجباشةةةةرل راوي أجةةةةوا  أو نةةةة
بدةةوراوا غيةةر الجباشةةرل خةةدجات وه ةةرل أيةةدف عاجلةة  وك ةةارات اةةزداد بدةةورل شةةبن جنةةاجرل 

،  كجةا ي3)خاد  خب  الننوات األخيرل نوار فيجا بين الدو  الكبرا أو جع الةدو  الدةغرا
 3أن د ةةم األوراا ) الجاليةة  ي الجاداولةة  فةةا أنةةواا الجةةا  ال الجيةة  يةةزداد فجةةن جةةا ينةةاوف 

اريليون  15إلى أن بلغ  7992اريليون دوتر عام  53إلى  7910تر فا عام اريليونات دو 
7999دوتر عةةام 

، وابةةين ةنةةار فةةااد عبةةد اا خطةةورل ذلةة          وجةةع ضةةخاج  األرقةةام ي4)
الاا اا اج  فيوا أنواا الجةا ، فوةد دةارت   الدولة    ادنة  واخشةى جةن اطةورات أنةواا 

نااوا الداخلية  وبخادة  الجاننةات الرقابية  أو الدزبية  أو الجا  أكةر ججا اويم دنابًا لجان
 ر  ي5)الاشري ي  فا الداخ  ر   

إن ال ولج  ان ى جن خب  اأةيرها على نةيادل الدولة  فةا الج ةا  اتقادةادف إلةى 
دفةةةةع الدولةةةة  والضةةةةغط عليوةةةةا لل جةةةة  علةةةةى إي ةةةةاد وخلةةةةا جن وجةةةة   ديةةةةدل جةةةةن الاشةةةةري ات 

هدار ن م اتقادادي  اور ب ا  ددود ال دول  ) الاا كانت ادجيوا النيادل ي ودري  الا ارل وا 
الدجايةةة  ال جركيةةة ، كجةةةا إنوةةةا وجةةةن خةةةب  الا ةةةارل اإللكارونيةةة  وب ضةةة  هةةةذه الجن وجةةة  جةةةن 

                                                 
 ر 14، جر ع نبا ذكره، ي الوطني  رررررررررردنين كاج  بوار الدين،  ي1)
 ر 79، جر ع نبا ذكره، ي ج ل  ال رباللجزيد را عح جدجد دبح عبود، ال الم ررررررررررر،  ي2)
دارل اتقادةادات الوطنية ونةى، جوا وة  ادةديات ال ولجة ، للجزيد را عح جايك  ج ي3) ، جر ةع نةدول ال ولجة  وا 

 ر 44نبا ذكره، ي 
، 25، النن  ج ل  الجناوب  ال رباللجزيد را عح ةنار فااد عبد اا، قضايا ال ولج  بين الوبو  والرفض،  ي4)

 ر 701، ي 2000، دزيران/يونيو 239ال دد 
 ر 701ررررر، ي الجر ع النابا، ررررررر ي5)
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الاشري ات اتقادادي  ال ديدل اناطيع أن اودر قدرل أف دول  ) وبشك  خاي ي وةر ذلة  
 ر  ي1)ا ونياداواأنر  على الدو  الدغرا ي على دجاي  اقاداده

ويشير  انم جدجد زكريا إلى إن   البنار الوانونا لج وةوم النةيادل يا ةرض تخابةار 
قاي اليوم بوانط  األنشط  ال ولجي  عابرل الددود، إذا أوشكت الدول  أن اغةدو عةا زل عةن 
ججارنةة  ب ةةض اخادادةةااوا، خادةة  فيجةةا يا لةةا بالنةةيطرل علةةى األجةةوا  والنةةيول  النوديةة  

لةةر الج لوجاايةة ، عةةبول علةةى أنوةةا بااةةت ج بةةرل علةةى أن ااخلةةى عةةن كةيةةر جةةن ج ةةاهر ودوا
 ر  ي2)النيادل كا اناهم جباشرل أو بشك  غير جباشر فا برناجج الا ارل       ال الجي  ر   

ويةةرا النةةيد ينةةين أن ال ولجةة  أدت إلةةى   أن الا ةةاعبت اتقادةةادي  بةةين الةةدو  ة 
د ة أدةبدت لوةا اليةد ال ليةا فةا رنةم النيانةات الخار يةة  وبغةض الن ةر عةن جشةكل  الدةدو 

 ر  ي3)للدو ، وادديد جدالدوا الووجي ، وفا دياغ  براجج األجن الووجا ر   
ويةةربط جدةةط ى كاجةة  النةةيد بةةين  ةةاهرل ال ولجةة  وعجليةةات اإلنةةدجاج بةةين الشةةركات 

ن  ةةاهرل ال ولجةة  عبةةر الوطنيةة  واةةأةير ذلةة  علةةى قةةدرل الةةدو  فةةا جوا وةة  هةةذه ال جليةةات   أ
ارابطت فا  وورها بويام كيانات عجبق  ا وا فا قدرااوا واأةيرها كة  الةدو  ر هةذا ياجةة  
فا الشركات الدولي  الاا لم ا د ج رد شركات عابرل للدةدود، ولكنوةا دخلةت فةا جو ة  جةن 

يرهةا اتندجا ات فيجا بينوا   لت قدرات هذه الشركات ا ةوا كةيةرًا قةدرات الةدو  وأدةب  اأة
، وير ع النب  فا ازدياد عجليات اتندجاج اتعاواد الجاناجا ي4)يجاد لج اتت جا ددل ر   

لدا هذه الشركات بضرورل أن ادب  األنواا الووجي  للدو  ) فا  ة  فةا  الدةدود ودرية  
لغةةار أو الدةةد جةةن الا ري ةةات ال جركيةة  ي أنةةواقًا عالجيةة  اةةادكم فيوةةا قواعةةد وأدكةةام  الا ةةارل وا 

 ر  ي5)نوا ت نيادل الدول ال

                                                 
 ر10، جر ع نبا ذكره، ي ندول ال ر  وال ولج جناقش  عبد اإللن بلوزيز، لورق ح فا ج ووم ررر،  ي1)
 ر 435و  432، جر ع نبا ذكره، ي و ي ج ووم ررررررررررررررر انم جدجد زكريا،  ي2)
طباعةةةة  والنشةةةةر ، )الوةةةةاهرلح دار نوضةةةة  جدةةةةر للالدةةةةوار الدضةةةةارف فةةةةا عدةةةةر ال ولجةةةة النةةةةيد ينةةةةين،  ي3)

 ر 259مي، ي 2002والاوزيع، 
 ر700، جر ع نبا ذكره، ي ندول ال ولج ح قضايا وج اهيمجدط ى كاج  النيد، ال ولج  ررررررر،  ي4)
، جر ةع ج ل  الكا  و وات ن ةرللجزيد را عح روبرت  ا ر داجويلنون، جن ينادر ررررررررررررر،  ي5)

 ر 54نبا ذكره، ي 
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ويبين  جي  جطر جدا نجو قول وقدرل هةذه الشةركات خادة  ب ةد عجليةات اتنةدجاج 
دولة  يو ةد  713جن خب  جوارناوا ب ةدد الةدو  الدديةة  علةى أنةاي الوةول والوةدرل   إذ بةين 

شةرك  عالجية  عجبقة  ر    40دول  أضة ا وأقة  ةةراًر جةن أف وادةدل جةن  700على األق  
 ر  ي1)

ي  يوض  قول ب ض الدو  ) جن خب  إ جالا النااج الجدلا ي وقول  4وال دو  ) 
والدةةةادر عةةةن اوريةةةر  7994ب ةةةض الشةةةركات ) جةةةن خةةةب  إ جةةةالا الجبي ةةةات ي فةةةا عةةةام 

 ي2) -ي ح  UNDP)  7991الانجي  البشري  
 

 جدول يبين قوة بعض الدول مقارنة بقوة بعض الشركات
 

جمالي مبيعات الشركةإجمالي الناتج المحلي و  البلد أو الشركة   ا 

 791.1 أندونينيا 

 749.1  نرا  جواورز 

 749.7 اركيةةا

 751.7 الدانجر  

 725.5 فورد

 777.7  نو  أفريويا 

 770.0 اويواا 

 709.1 إكنون 

 709.9 رويا  دانا  / ش  

 92.1 النرويج 

 97.9 بولندا 

 12.0 البراغا 

يابةةع

                                                 
، ال ةةدد 27، النةةن   لةة  الجنةةاوب  ال ربةةالةةى النيانةة  ررر فةةا عةةالم بةةب دةةدود، ج جيةة  جطةةر، دةةدود ع ي1)

 ر 71، ي 7991، اشرين األو /أكاوبر 259
 ر19، جر ع نبا ذكره، ج ل  دراناتبشار جن الادرا، نوًب عنح نوزاد الوياا، ال ولج  ررررر،  ي2)
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جمالي مبيعات الشركةإجمالي  البلد أو الشركة   الناتج المحلي وا 

 91.3 إف ر با ر أم 

 39.0 جاليزيا 

 31.7 فنزويب

 49.1 باكناان

 41.1 يونيلي ر 

 41.9 ننالن

 45.9 نونا 

 50.4 جدر 

 

ويشير  ون  ريا إلى نوط  جوج  وها أن الةدو  ذات النةيادل ا ة  هةا          
لشةةركات النةةاعي  إلةةى الن ةةوذ ر واجةةاري الشةةركات الجا ةةددل ال ننةةي  هةةذا النةةاد  الرلينةةي  ل

الن وذ على نيانات ال  الدو ، كجا اناخدم براعاوا فا الاخلي جةن       اشةري ااوا ر   
، فوةةةذه الشةةةركات اوةةةوم بأنشةةةط  جا ةةةددل إلدخةةةا  الةةةدو  فةةةا اا اقيةةةات وجن جةةةات ادوةةةا  ي1)

جةن إنةن قةد او ةد ج ارضة  شة بي  للةدخو  فةا هةذه  أهداا الشركات بالدر   األولةى بةالرغم
اتا اقيات والجن جات ن رًا لجا اراه فين جن اأةيرات على الجناوا اتقادادف لشة و  هةذه 

 ر  ي2)الدو 
ويبةين إنةجاعي  نةورف الربي ةةا اةأةير هةذه الشةركات ك اعةة  اقادةادف لل ولجة  علةةى 

كبيرًا يوي  لوا الاأةير فا الوةرار النيانةا  نيادل الدول    فوذه الشركات الاا اجال  رأنجاتً 
للكةير جن البلةدان الاةا انةاةجر فيوةا أجوالوةا والاةا ااةوز  فةا قطاعةات الاةأجين والجدةارا 
واتناةجارات واو يا األجوا ، والاأةير األهم فا ك  ذل  يابدا فةا الاوديةد الةذف اجارنةن 

والوةا، دية  أق ةا  ال ةرو  واتناوةا  إلةى هذه الشركات على البلدان الاا يام فيوا اناةجار أج
بلد آخر، يكون الورق  ال اهزل بيدها، وبوذا ف ن نيادل الدولة  الووجية  اا ةرض للوةزل ال ني ة  

                                                 
 ر 99، جر ع نبا ذكره، ي ال  ر ررررررررررر ون  ريا،  ي1)
ت يو ةةد أدنةةى شةة  فةةا أن اغلةة  قيةةام اا اقيةة  النافةةةا علةةى الةةرغم جةةن الج ارضةة  النيانةةي  الداخليةة  فةةا  ي2)

الوتيةةات الجادةةدل إنجةةا ير ةةع بدر ةة  كبيةةرل إلةةى جةةا اوةةوم بةةن الشةةركات األجريكيةة  الكبةةرا جةةن أنشةةط   يةةدل 
 ر99، ير………رربا، واننيا فيجا بينوا ا اوزات بذل  هذه الج ارض  ر للجزيد را عح الجر ع النا



 711 

، وقةد اةأةرت نةيادل ي1) رار ادةدف أبةرز جووجااوةا والةذف ياجةة  باتنةاوب  اتقادةادف ر   
ه الشةةةةركات فةةةةا نوةةةة  األجةةةةوا  الدولةةةة  فةةةةا الج ةةةةا  اتقادةةةةادف بالةةةةدور الةةةةذف اوةةةةوم بةةةةن هةةةةذ

واتناةجارات جن دول  ألخرا نوار فا جا ارا  عنوا جن أزجات جالي  د   على الدولة  
 ر  )*(جوا واوا أو الاغل  عليوا بنوول 

كجا أن هذه الشةركات انةاخدم الدولة  الدديةة  ) فةا  ة  انةاجا قةول وقةدرل الشةركات 
أو دةةةوا ز اوةةةا أجةةةام ادويةةةا أهةةةداا هةةةذه  جوارنةةة  بوةةةا ي كونةةةيل  وأدال إلنوةةةار أيةةة  عوالةةةا

الشركات الجاجةل  فا النيطرل والويجن  علةى النةوا ال الجية  الاةا ان ةر إليوةا وا جة  علةى 
 ر  ي2)أن اكون نوا واددل ت أهجي  اذكر فيوا للددود الووجي  للدو 

 ويرا جدجود ديدر   أن ال ولج  قد نولت النلط  الجباشرل جةن الدولة  الجويجنة  إلةى
الشةةةركات ال ةةةابرل للووجيةةةات ر داةةةى أن الةةةدو  الجويجنةةة  ن نةةةوا لةةةم اةةةن   جةةةن اب ةةةات خةةةرا 
نةةةياداوا الووجيةةة  الاوليديةةة  ر جةةةع فةةةارا وديةةةد هةةةو أن هةةةذه الدولةةة  ادولةةةت إلةةةى أدال نيانةةةي  

 ر  ي3)دووقي  وأجني  لدجاي  أنشط  النلط  الجنا دل للشركات الكبرا ر   
جنادا ال ةالجا دةو  ) ال ولجة  والا ةارل  ال الجية  ويدذر البيان الدادر عن ندول ال

جةةن اتا اهةةات النةةاعي  إلةةى ادويووةةا جن جةة  الا ةةارل ال الجيةة  وجةةا  2007ي الجن وةةدل عةةام 
ياراةة  عليوةةا جةةن اةةأةيرات علةةى نةةيادل الدولةة  فةةا الج ةةا  اتقادةةادف   إن جةةا انةة ى إليةةن 

اقادادي  فوا الدو ، ا رد األخيرل جن ج  الا ارل ال الجي ، هو الادو  إلى نلط  ا اري  و 
عجليةةةًا جةةةن قةةةدراوا علةةةى وضةةةع نيانةةةات اقادةةةادي  وا اجاعيةةة  وجاليةةة  ووطنيةةة  انةةةوم فةةةا 

                                                 
،    النةةن  ج لة  درانةةاتإنةجاعي  نةةورف الربي ةا، ال ولجةة  وا ليااوةةا رر نةزول اترايةةاح جةع بةةاقا ال ةةالم،  ي1)

 ر 23اي، ي  2007ورر ) 7599، الديا 1، ال دد 2
وجةةا آلةةت  7991م وأزجةة  الةةدو  ا نةةيوي  7993دةةو  دور الشةةركات عبةةر الوطنيةة  فةةا أزجاةةا الجكنةةي    (*)

 اناوالوا لبوي  دو  ال الم واأةيرها عليوا، للجزيد را ع ك  جنح إلين و 
 ر 29الجر ع النابا، ررررررررررررررررررر، ي  -

، دزيةران 499، ال ةدد 52، نةن  ج ل  أخبةار الةن ط والدةناع عرفان الدننا، الو ن اإلننانا لل ولج ،  -
 ر 27م ، ي  2007/ يونيو 

 ر 9و  3، جر ع نبا ذكره، ي و ي النيارل رررررررررراوجاي  ر فريدجان،  -
 ر 713، جر ع نبا ذكره، ي ال ولج  ررررررررررللجزيد را عح جا د شدود،  ي2)
، 700، ال ةةدد ج لةة  شةةاون األونةةطجدجةةود ديةةدر، النةةيادل فةةا  ةة  ادةةوتت ال ولجةة  الدولةة  الجغلولةة ،  ي3)

 ر 32م، ي 2000نوفجبر 
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الانجي ، وانز  داى عةن الوضةار الةوطنا دةبدي  الن ةر فةا كة  جةا يوةع ضةجن نطاقوةا ر 
فةةراد وهةةو جةةا ي ةةر  الدةةا فةةا الانجيةة ، وج جةة  الدوةةوا اتقادةةادي  وات اجاعيةة  للشةة و  األ

جن جضجونوا، ويدرم الش و  جن األدوات النياني  والجانني  والوانوني  الاا اجكنوةا جةن 
 ر  ي1)وضع نيانات انجوي  وطني  واوفير جوارد وونال     ان يذها ر   

وفةةا  ةة  ازايةةد د ةةم الا اجةة  فةةا النوةةد األ نبةةا فةةا ال ةةام ) ي ةةاد  جلةة  جةةة  د ةةم 
ي والاةةا  Off-Shore-Marketsباألنةةواا الجغاربةة  الا ةةارل ال الجيةة  ي  وةةر جةةا ينةةجى ) 

يشير  ودل عبد الخالا إليوا على إنوا   ت اخضع ألف نلط  نودي  ألف بلد أو داةى ألف 
نةةةلط  دوليةةة  ر فا ةةةاجبت الةةةدوتر فةةةا أوروبةةةا وآنةةةيا لينةةةت ادةةةت نةةةيطرل البنةةة  الجركةةةزف 

الججلكةة  الجادةةدل ر وهةةذا  األجريكةا، وا ةةاجبت اإلنةةارلينا خةةارج نةةيطرل البنةة  الجركةةزف فةةا
جةرل جةة  د ةم الا ةارل الدولية  فةا  700أجر خطير بالن ر للرقم الةذف أشةرنا إليةن ) د جةن 
 ر  ي2)النلع والخدجات والننب  جرشد  للزيادل ر ي ر   

وهنا  الوكاتت الدولي  ) الجالي  ي الاةا اوةوم باوةديم خةدجات اناشةاري  للجنةاةجرين 
، والاةا انة ى الةدو  إلةى )*(كوكالة  جةوديز لخةدجات الجنةاةجرين ي فا  جيع أندار ال ةالم )

                                                 
 1-3ال ةةالجا دةةو  )ال ولجةة  والا ةةارل ال الجيةة ي، بيةةروت  اوريةةر عةةن البيةةان الدةةادر عةةن نةةدول الجناةةدا ي1)

، كةةانون األو /دينةةجبر 214، ال ةةدد 24، النةةن  ج لةة  الجنةةاوب  ال ربةةام، 2007اشةةرين الةةةانا/نوفجبر 
 ر 712، ي 2007

 ر 710، جر ع نبا ذكره، ي ندول ال ولج  ح قضايا وج اهيم، ……رر ودل عبد الخالا، ال ولج   ي2)
ل  جوديز باوييم اقاداديات الةدو  وا طةا در ةات أ،  ،  ةة لوةا وبالاةالا ينةاطيع الجنةاةجرون اووم وكا  (*)

فةةةا جخالةةةا أندةةةار ال ةةةالم ج رفةةة  الدولةةة  الاةةةا انةةةاوج نيانةةةات اقادةةةادي  نةةةليج  جةةةن غيرهةةةا، وددةةةو  
اقاداد دولة  علةى اراية  جةنخ ض جةن هةذه الوكالة  ف نةن ي نةا أن عليوةا دفةع ج ةدتت فوالةد أعلةى عة  

روضةةوا الدوليةة  ججةةةا يب ةةد الجنةةةاةجرون عنوةةا، وقةةةد  وةةر اةةةأةير ادةةنيا هةةةذه الوكالةة  ب ةةةد ان يةةذ الونةةةد ق
بةةةالرغم جةةةن ادةةةذيرات الوكالةةة  لوةةةا ب ةةةدم الويةةةام بةةةذل  إذ علةةةى أةةةةر هةةةذه  7991لا  يرااوةةةا النوويةةة  عةةةام 

جرابةةةة  الا  يةةةةرات خ ضةةةةت الوكالةةةة  ادةةةةني وا لبقادةةةةاد الونةةةةدف جةةةةن جرابةةةة  )اتنةةةةاةجار ا جةةةةني إلةةةةى 
)الجضةارب  أف الجخةاطرلي ججةا اراة  عليةةن خةروج ال ديةد جةن أجةوا  الجنةةاةجرين جةن الونةد، كةذل  ي وةةر 

م بأنةن فةا دالة  عةدم نةد ال  ةول 7993اأةير ادني وا عندجا هدد فريا جنوا الدكوج  الكندي  فا فبراير 
الدولية  فة ن الوكالة  نةوا  لج د  ال  ز جوابة  إ جةالا النةااج الجدلةا لياجاشةى جةع الج ةايير والاوق ةات

، ججةةا دعةةا بةةوزير الجاليةة  الكنةةدف ر  بةةأن Aاخ ةةض ادةةني وا لبقادةةاد الكنةةدف الدادةة  علةةى الدر ةة  
يدةةرح   إن ضةةخاج  د ةةم الةةدين الخةةار ا لكنةةدا جوارنةة  بد ةةم اقادةةادها ي نةةا فةةا دةةد ذااةةن أن كنةةدا 

لجيةة  رر لوةةد اكبةةدنا خنةةارل جلجونةة  فةةا أدةةبدت نةةري   الاةةأةر باتن  ةةاتت الجلاوبةة  لألنةةواا الجاليةة  ال ا
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نيةةة  در ةةةةات ادةةةةنيا عليةةةةا جنوةةةا علةةةةى جةةةةا اناو ةةةةن جةةةن نيانةةةةات اقادةةةةادي  بغيةةةة   ةةةةذ  
 اتناةجارات الدولي  والجناةجرين األ ان  إليوا ر 

ويشير غراهام آلينون إلى أهجي  ذل  بالننب  للاأةير على نيادل الدول  فةا ج الوةا 
قادةةادف   لوةةد ا ةةاوزت شةةبكات الا ةةارل ال الجيةة  نةةيادل الدولةة  ر فالجنةةاةجرون ال ةةالجيون ات

الخادون يبدةةون عةن قواعةد لل بة  يجكةن الانبةا بوةا ويجكةن فرضةوا ر وألنوةا جدةادر قوية  
وجناول  للاأةير فا األجم وفا ال بقات بين األجم، ف نوا انةاعد فةا دةياغ  الشةروط الاةا 

 ر  ي1)دو  فا شبكات عالجي  ج ين  ر   بجو بوا اشار  ال
وياكةةد براةةران بةةادف علةةى جةةدا قةةول هةةذه الاةةأةيرات   لوةةد ادولةةت الدولةة  جةةن دةةادب  
نةةيادل إلةةى   دولةة  ا اريةة   ، واخلةةت باخايارهةةا عةةن دووقوةةا الوديجةة  جوابةة  ودةةولوا بطريوةة  

لةى األنةواا، وبة  وبخادة  جوابة  الضةجان الةذف يجةلةن  دةد أدنةى جةن أفض  إلةى الجةوارد وا 
الا ةةاون واتنةةدجاج الجاةةواار ر إن ال وةةد ات اجةةاعا الةةذف أقةةام النةةيادل وال جاعةة  النيانةةي  
خب  عدر النوض  قد أعوبن ا ن عوةد جةن نجةط آخةر يانةي جنةلولي  جشةارك  جةن أ ة  
الانجيةة  والرفاهيةة  ر فةةا جوا وةة  عولجةة  اقادةةادي  بةةب دةةدود، ادجةةا الدولةة  الا اريةة  ذااوةةا 

اكةةوين جنةةاطا انةةدجاج اةةراون ف الياوةةا بوةةول ورنةةور ال ةةاعلين عةةابرف األوطةةان وغيةةر ب عةةادل 
 ر  ي2)الااب ين للدول  ر   

 

                                                                                                                                            

، جر ةع نةبا ذكةره، ي النةيارل رررررررررررنيادانا اتقادةادي    ر للجزيةد را ةعح اوجةاي  ر فريةدجان، 
 ر  731و ي  99-99ي 

الدكم غراهام آلينون، أةر ال ولج  فا األجن الووجا وال الجا، فاح  وزيا ير ناف ررررررررررررررر،  ي1)
 ر  723ع نبا ذكره، ي ، جر ………ررفا 

، ار جةةة ح لطيةةا فةةةرج، )الوةةاهرلح جكابةةة  عةةةالم بةةب نةةةيادل الةةدو  بةةةين الجراوغةة  والجنةةلولي براةةران بةةادف،  ي2)
 ر  711و  719مي، ي و ي 2007الشروا، 
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 املطلــب الثاني

 التأثيــرات يف املـجــال السياسي

 
يرر ص لررالس ولي أيرر  لع ل ولظألرررك يرراق   لىيررك  اررش طىررن رنررر  ول  ررا  و  يررا   
يناًراوي أيظ ًر  ولرنرا  وليياير  لجرال ولرنراً   رهث وو ًرر،  وليراق  ي   ررا  أ ؤث  فير  يرىًاو أوج

 .   (1)  ا  رأضأطيع ليايييع قرا ولالألك أوليى ك . ل 
ك ول لرر  رررا ًرريع رررا قررأ الو ىرر  أرررا قررأ  ررا ن   أفرر  يرر  ولظألرررك  رربالوال لررظًأ
ًيًب را  جالث  رع  غي و  قارك طىن يياال  ولالألركي أي ري  ًبغ يرأ ً ين يرل  ذلرن ،لر  ل 
فرر  ولجايارركي فررفع ولر رراقية ولرررؤث   لرررا ي ظىررة ًيررياال  ولالألررك ولر ظبلررك  ررال  رر ط    ررأو ص رررش 

لر ررررأة و لثررر   رررظًيك فررر  وًط رررراال ولرررالأل  ول ًررراال  ول رررار  .  رايرررك ولاررر ع ليجررر  رجىررررا و
ال  طرىيك ييايريك طالريرك ناليرال  فر  ير  ضرظي ول رييرب ًريع ررا قرأ  ُيلأ  ق،و ول جأ  ًأ

 . (2)لن ً  فظالو أولالو ى  ولرجض . ل 
يرررر ص جيرررريع رظىررررأة ذع ولظألرررررك   ضرررررع ل رجاألررررك  ظرررررية  رررررأ،  رغرررراي  لر رررررأة 

جيرا  ًر ي أولجرال ررع ج يرك ولرالأ  فر  و ًرا  ييايرا  أ  يرك رير اىك ولرأو  ك ألرظرا   و 
ف  غي  را  ضيكي ًرا فيرا  ى  ول   وط ً   ذلن طررال   يرب ررع لررية وليرياال        لررل 
ولالألك لي  را يرا ضرع   ظ ررا ولنغ وفيرك ) وً  يرا و  وً  لرااليك أوًن راطيركي  أنررا  

ي رر ع طررع طررالة  ررال   ولالألررك طىررن ر و ًررك أج ررن ي أررررا (3)ي ل ………(ولييايررك ول ا نيررك 
رأولًرررك ول  رررأ  ولظرررالر  فررر  وً  لررراال أولثاافرررك أول ل ألأنيررراي  جرررأ  وًيررر اال  ولييايررر  
ً  ياررك غيرر  رًا رر   ذلررن رنرر ال لىرررا  أ ررظا و  الأع   ًيررة فظىرر  فظررا  طىررن رن يررا  

ر   رررأ  أطرررالال و جرررالول ولظالريرررك ول ررر    رررذ ولالألررركي فرررر،و وًيررر اال  رررررالال ررررع  ًررر    رررا
ولأجالو  ولالأليك و   ص ) ول  لا  طً  ولأ  يك ً ل   اذ ( أ هثي قا أالأ قا ف   ظايال 

                                                 
 . 060ر نش يًة ،ل  ي ذ ي …………ولظ ب لالس ولي أي ي  (1)
 . 18أ  10ي ر نش يًة ،ل  ي ذ أ ذ …………ول أضن ًبغ يأ ً ين يل ي  (2)
رر ي ……………جيرريع رظىررأةي ول يررأيك  (3) ي ر نررش  ررالأ  ولظألرررك أول جررًأ  ولرن رظيررك فرر  ولررأ ع ولظً 

 . 001يًة ،ل  ي ذ 
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ء الو ر  ولالألرك لررا ذع  أبيرش طرىررا ي ريس لررا و فرال  ررع وً  يرا و   ريهلك و   راء أولًأ
 .  (1)وليياييك ً ف  ولالألك ولرضي ك فا  ً  ف  ولالألك ولر  ه     ) ولأ ع و ة ( ليضاو 

أيًيع طاي  جييع طاي  ذ   ف  ي  را  يظن ذلي  ياق   ولظألرك رع بيراال  ج لرك 
ذ يررياب وليررىش أو رررأو  أو فرر وال أولرظىأرررا  أغي قررا رررع نررركي أيررظ  ولالألررك ذلررن وً  ًررا  
ًاً  لرراال ولظررالر  رررع نرررك ل رر ص ل  لررًس لىرررك و نا ررب ،و  الًلررك ناليررال ي فررا ن ً  

لً رراء ولاررأة لأ ولًىررال لأ و رررك لأ ولرررأو  يع ًررال ن   لأ ولرأيررك  لرري  قررأ رررع لررة يلررع رررع
ولرجىيكي ً  و ن ً  قرأ ولر،ال ً يير  يش لع يير أطب و  ر ي ألرة يير  يش لع يرالفش ثررع 
ولر ا لك ف  ًىال ي أط الرا  ؤي  ول  لا  ف  ولالألك ً ؤأ  لرأو  طاً   يلرًس و نا رب 

ولجاررأة ًالاررا أع ولررالأل  ( . أقرر،و يظ رر  لع قررة رررع ييرررأع ًاليررلاع ولرجىيرريع ) للررجاب 
وً  ررراء ذلررن ولررأ ع قررأ و  رر   ررال يج ررا  ذلررن ريررأغا  ناليررال  لييرر  لرررا طال ررك ًرلرراع 

 .  (2)………… ل ولريالال أو ل  ولظ    أوً  راء وًن راط  
أق ا  و برك ول    أونررا ولالألرك ولجاليثرك فر  ير  ولظألرركي أول ر  ير ص لجررال طًرال 

ا ر رثىررك ل فرر  ًرر أب فرراطىيع نررالال يررأوء ولر يرررا  ولالأليررك لأ ولر يرررا  غيرر  ولررأ ي  ذ ررر
ولجلأريرررك يرررأوء ول ررر لا  طررراً   ولجرررالأال أررررا ييررررن ًرررالرن رش ولررررال   ًر  ىررري رؤييرررا   
ء ول اطىيع ولنالال ول،يع ير أو ن ًاو ذلن ن رب لىالألرك ولاأريرك ًجيرل  أقيالى  ولر  ى كي أقًؤ

ءو  و فرر وال   نرر  لرر ء ول رراطىيع ولنررالال طىررن للررًج  ًأ ي  ذلررن ولالألررك فارر  أوج رررا ذلررن قررًؤ
ءو  أول ظالال ف         وً  راءو  . ل   .  (3) جأ لجالل  أطاو رع ول  يخ ف  ولًأ

ذع يررياال  ولالألررك قرر  رلررال  ول رر طيك   رر و  يررى ا  ناليررال  رررع  ررا   لأ الو رر  
لا  ا يك ولر ظالال  و   وي  ولالألك طىن وليأوء : فرع  ا نرا رع  ال  وً  ا يا  ولالأليك )

( أولر يرا  ولالأليك ) لر يرك ول نا   ولظالريك ( ول    ارية ذ رلا  ررع  M.I.Aلالي ثرا  
اًل بوة ًرا ير ال فيررا ررع  ر أ  أ يرأال ررع نا رب ولرالأ ي أررع الو ىررا ررع  ول جلة ولالأل  ًأ

لبيررك أولجلأرررا   ررال   لييرري    يًرررا ولاليرر أ ال لظال ررك ولاررأ  أوليررى ك ًرريع ولجلأرررك ولر  

                                                 
طالوال (ي  (1) ي )ًغرالوال: الو  أول ر لا  ر ظرالال  ولن يريك الأ  وِ    وليك لىربيال  ونش: نأ   ول وي  )   نرك أوج

 . 011أ  019(ي ذ أ ذ 0911ولثأ   لىلجافك أول   ي 
 . 66ي ر نش يًة ،ل  ي ذ …………ولاليرا و يك طاي  جييع طاي ي  (2)
ي ر نش يًة ،ل  ي    ذ أ  الأ  ولظألرك أولظىأة وليياييكلجرال طًال ولأ ي ي ولظألرك أولاا أع ولالأل ي  (3)

 .  011أ  016ذ 
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ي أ ؤث  ولظألرك طىن يياال  ولالألرك ررع  رال  ررا (1)ولرجىيك أرؤييا  ولرن رش ولرال   فيرا
  يجرر  ليررى ا  ولرجىيررك ول ا ررىك ) أج ررن للفرر وال ولرجىيرريع ( ألرؤييررا  ولرن رررش ولرررال   
ال رال    نر  قر،  ولأجرالو   الو   ولالألك رع ف لك لىيرأ  طىن ري ح و جرالول ولظالريرك ًأ

جررأ ر ال ررك يررياال  ولالألررك رررع  رراجي يع : ول اجيررك و ألررن أولر رثىررك فرر  ذضررظافرا يررى ا   
ولجلأررك ولر لبيرك لىالألرك ررع  رال  ولضرغأ ا  ولر بويرال  طىيرراي أول اجيرك ولثا يرك أولر رثىررك 
فرر    رر  ل  رر  را رررع  ررال  رررا   يجرر  لرررا ولظألرررك رررع لالأو  و لررا  يرر يظك أر  ررأ   ) 

ذلررن ريرراجا  ذ ىيريررك ر بويررال  طًرر  ………( ول اررا  ا ول ىيررأال أغي قررا لا     ر  أولرررا ي 
ي لرا لع ول  لا  طً  ولأ  يك  يظن ذلن ول رلع ًأ ض  ررا لراليرا ررع  رأ  (2)ل جاء ولظالة

أ ال   أ  أ، ررال  و  لراالال قاىر  ررع ورر ال   الريك وليرى ك ول ظىيرك الو ر  ولالألرك ولجاليثرك 
ي أي ري  ذًر وقية (3)لغىب و جياع ًاليى ك ول رلىيك ول   للًج  ولجلأرا  فيرا  ل    ف 

 ررافش ل  ررؤث  ولظألرررك طىررن يررياال  ولالألررك فيرررا ي ظىررة ً ررأفي  ول فاقيررك أ ررال لأضررس  ا يرر   ررة 
ذطالوال  لرنى  ذالو   ر يرك ولظر  ولالأليكي  هثي  ولظألرك طىن و ليرا  أولييايرا  ولالو ىيرك 

را ًر  ىي   اطا رةي أللال لع ولارأص ولظارىرك لىًىالوع أطىن  ال   جلأرا را طىن جرايك يلا 
ًو يرر يظاو رررع ول غيرر و    أونرر  رررع نرر وء ولظألرررك قنأررراو ضررا ياو ر بويررالوو رررع ولر افيررك أرظررال

 .  (4)ول ل ألأنيكي ًرأو ال جلأريك ر  ا لك ف  لغىب و جياع . ل 
ىالألرك أي ص نري  ر    هثي  ولظألرك طىرن يرياال  ولالألرك فر  ريرهلك ررررك ًال يرًك ل

أق  لي يك ولألرأ  ذلرن ولجلرة أولرنرال  ول  ر يظيك ) جيرب ررا ير ذ ولالير أ  لأ ول يراة 
ع لا رررر  غالًيررررك الأ  ولظررررالة  يرررري  ذلررررن رجررررا،و   ولييايرررر  ولاررررا أ   ول رررراذ ًلرررر  الألررررك أوج
ًو ،و  يرررياال  لرررا    رررالطأ نراطرررا  لقىيرررك الأليرررك  ول ررررأ،  و ر يلررر  ولىيً ولررر  ( ل ذع الأ

ليرركي أررثىرر  الأ ي لف رر وي أول  اًررك طىررن وً   اًررا  . ق ررا  ظ رر ي أر يرررا  ذ ىيريررك أالأ 
ولالألك ًهع يياال را رج    ي ألل را  ظ  ي ليضاو ًرا قأ لقة أل   ي أقأ لع ل فأوطر  ل 
الأليرك ناليرال  فر   رل  نراطرا  لقىيرك للرًس لررا  لال فر  قر،  وليرياال ي لأ ر أقرأ و قرة ر 

ال ل  ررأ  رررع وليررياال  ولريرر اىكي أل رر  فرر  ًظررض للررًس لررراي لال لررر،  ل ولنراطررا  ًررال جررالأ 

                                                 
 . 811ي ر نش يًة ،ل  ي ذ …………رياءلك لىربيال  ونش: ًأ  قي ي  أن وقاة  أرًيأعي  (1)
 . 016ي ر نش يًة ،ل  ي ذ ……………طالة لىربيال  ونش: ً   وع ًاالالي  (2)
 . 160ي ر نش يًة ،ل  ي ذ …………….ر رأة لىربيال  ونش: ناية رجرال بل ياي  (3)
 . 011يًة ،ل  ي ذ ي ر نش ……………و  نا  ذً وقية  افشي  (4)
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ولجرراً  ً   ضررش قرر،  وليررياال  لايررأال رررع لال نررركي ذ، ً  أنررال نرررك فرر  ول يرراة ولررالأل  
ال ررال  فرررفع (1)يرلررع لع  جايررًرا لأ  ررال ة فرر  رررالص ول بوررررا ولرأضررأطيك أول بوقررك . ل  ي ًأ

 رر ص     ) نراطررا  ولررالأ  ولجاليثررك فرر  يرر  ولظألرررك للررًج   ررراب ولأجررالو  ولالأليررك و 
ايرك رؤييرا  ولرن ررش ولررال   ولظرالر  ألر الأة ول ارال ولرالأل   أغي قرا (  ير وو لررا  لقىيك ًأ
 ر ىلررر  ررررع  رررهثي  طىيررررا فررر  ولرنرررا  ولييايررر  للثررر  ررررع رؤييرررا را ول  اًيرررك أول  ررر يظيك 

 .  (2)ولالو ىيك ررا ي ظل  ،ل  ف  ول هثي  طىن يياال  ولالألك ف  ق،و ولرنا 
نال  لريع  هثي  ولظألرك طىن يياال  ولالألك رع  ال  ول غيي و  ول ر    ر ل أي  اأ  

طىررن ولالألرركي ذ، ل رررا  لررًس ً ظرر  قرر،  ول غييرر و  ل الألررك لرررا لرر  ولريرراق  ول ا نيررك لالألررك 
،و  يياال ي أ ًا   لأ ياو ل  ولرراة ول   لا    ًا  قا رع  ً ي ألل را ف  ولجاياك  اأة 

يي ررك ل و نررالء أول يررىية لي لال يررجب يررالقا رررع لرر  رررا لا رر  ًأيي ررك  لرراال   جلرر  فرر  أ 
 ضش يرالقا فير  ررع  ًر ي أ يرىير  للنا ربي ررش ولايراة ًرال  أيع لرر،  ولأيي رك أولربطة ًه ررا 

…………  جاة ولرلىجك ولظارك: رلىجك و رك ًرا ف  ،لر  رلرىجك ول ار وء ليضراو .   
لك   ل  ًأ  ً  ي أوج را      رررك { ق،  ولرررك  ج ا  ذلن الألك رع  أ   اذ . فر  الأ 

 .  (3)ولً اء لغي قا . أق   يىة لقىرا للن ً  لي ظ  ًرة را ي اء . ل 
أيجررالال ولجًيررب ولن جررا   رررررك ولالألررك فرر  طلرر  ولظألرررك فرر  يرر  ول غييرر و  ول رر  
 ررر ل  طىرررن يرررياال را ) ألررررا ي وقرررا رظ ارررالال ولىيً وليرررك ولناليرررال  ( ًه ررررا ل رضررري ك لى ررر لا  

ظالال  ولن ييكي أرا يا  ع ًالضيافك ررع لر ة أ  جيربي أفر ب ولًير ي أ ربييع ول   را ي ولر 
أغي قررا رررع ول ررالرا ي أللررع ولر ررلىك لع قرر،  ول ررالرا  للررًج  ًاقضررك وللى رركي أ جررر  
ولالألررك لطًرراء راليررك ر قاررك   نابقرراي أقرر  رضرر    فرر  ولأ رر    يرر  ذلررن ذط رراء ول رر لا  

ض فيرررا طىررن و  رر ي أقررأ رررا يررؤالال ج ررراو ذلررن  اىرريذ ولظالريررك رررع ولضرر وىبي لأ ول   رري
و   ررررراة ولجلرررررأر  طىرررررن ول طايرررررك وًن راطيررررركي أول رررررالرا  ولظاررررررك ررررررع  اررررر ي أررررررالو  ي 
أري   يا ي أنارظا ي أرؤييا  ثاافيك أ  فيريكي أي ربورع لر  ،لر  ررش ر الًرك ول رظأب 

                                                 
 . 01ي ر نش يًة ،ل  ي ذ رنىك ولري اً  ولظً  ي …………نري  ر  ي جالأال  (1)
 . 01ي ذ ……………..لىربيال  ونش: ولر نش ولياًةي  (2)
 . 068ي ر نش يًة ،ل  ي ذ  الأ  ولظ ب أولظألركي …………نال  لريعي ولظألرك  (3)
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 ي أالطررة ول ررالرا  جلأرا رررا ًالربيررال رررع ولنرررال ل جيرريع ولريرر أص ولرظي رر  ًبيرراال  و نررأ 
 . (1)ولظاركي ل 

 ؤالال ولظألررك ًجلرة ذ ررا يراق   ج ليرك ذلرن  رأ  ررع ول رالو   فر  ولظال را  ولالأليرك 
فيرررا ًرريع ولررالأ  أفرر   رر ن ولرنرراً  ولجيا يرركي أيرر ص رجرررال طىرر  جررأو  ذع قرر،و ول ررالو   

لع ررع وللثيي رع ن وء ياق   ولظألرك ف  ولظال ا  فيرا ًيع ولالأ  ل رع وللظب ذع لة ي
ولري جي  ضً   هثي و   أول جلة فير  ًرا ن وءو  ول اىياليرك لرفغالة ولجرالأال أ  رش ولظال را  
ولالًىأرايرريك رررثالو . فالظال ررا  ولالأليررك وليررأة لررة  ظررال  ا لرر  فارر  لرررا لرراع طىيرر  ولجررا  رررع 
 ً  طىن ولظال ا  ول نا يك ) وي ي وال أ لرالي  ( أولالًىأرايريك )  ًراال   ولًظثرا  ( لال  ىر  
را  ولظال ا  ول   لا    ا  قا ولالأ  ًلار  ذ وال را ف  ذ ا  ررا ير را ليرياال را طىرن  رظًأ
ىرررالو راي ًررر  للرررًج  وليرررأة ً ضررر  ول ارررالة ولراىررر  لأيررراى  ولرأولرررال  أثرررأ   ولرظىأررررا   ًأ
أ ل ألأنيررررا وً لررررا      ررررن لرررر  ولجررررالأال أ ج ررررة لرررر  ولايررررأال ل  رررر ض   يرررررا طىررررن لرررر  

 .  (2)ظيالوو طع ليك ر و ًك رع لال  أ  لا   ق،  ولر و ًك . ل ولري أيا  ولرررك ولجيايك ً
لرا ً ب   ضرايا ييايريك أو  لرااليك أثاافيرك ً رل  للًر  أل ر،  ًظرال طرالر   ير وو 
لررا ي   رب طىيررا ررع  ثررا    ظرالص ولجرالأال ولاأريرك لىالألرك ذلررن الأ  ل ر ص فر  ولظرالةي أر رررا 

  ر يرررررا  ولن يرررررك ولر يرررررك أج لررررا   ضررررايا جاررررأة و  يرررراع أوج  وررررررا أولًيىررررك أو   ررررا
ي أي ي  (3)ول   ي ) لأ را ييرن ًا  قاب ( ولالي   أولرران يع ول  طييع أغي  ول  طييع

رجرررال نررال   ظررراع ذلررن لع قرر،  ولاضررايا لررة  ظررال ًررهال جررا  رررع و جررأو  فرر  ذ ررا  يررياال  
ل ر   جررر  ولررالأ  لأ ولالألرك ل فر رررأة وليرياال  ًرظ اقررا ول اىيرالال لررة يظرال يرثرر  ولجنرك ولاأيررك و

ولجلأررا  ولرير غىك رررع ولريراءلك أولىرأة ولررالألييع فىرة  ظرال ق ررا  الأ    ر رش ًالج يرك ول ارررك 
فرر  ويرر غال  ولنراطررا  ولضررظي ك رثرر  وليرريالو  أو   ررا  أو  ىيررا  ولرر،يع يظي ررأع طىررن 

ك ي أيررر ة ول ررر أيع لرررر،  ولاضرررايا ألط اقرررا ولًظرررال ولظرررالر  فررر  يررر  وبالأونيررر(4)ل وضررريرا . ل 
ولرظررايي  أو ظلررا  ذ وال  ولرير ررك طىررن ولظررالةي أ اررش ول ررهثي و  طىررن يررياال  ولررالأ  ) وللًرر ص ( 

                                                 
 . 13ي ذ ي ر نش يًة ،ل  …………ولظألرك ولجًيب ولن جا  ي  (1)
 . 00أ  01ي ر نش يًة ،ل  ي ذ أ ذ …………ولظ ب رجرال طى  جأو ي  (2)
رنىرك ولييايرك لىربيال  ونش: رجرال نال   ظراعي ولظألرك ًيع ول لراىذ ولاأريرك أولرا ضريا  ولالأليركي  (3)

 . 11ةي ذ 8110ي يأليأ 013ي ولظالال 11ي ولي ك ولالأليك
 . 11ي ذ ……………ولر نش ولياًةي  (4)
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فرر  يرر  وباليرراال لطررالوال ولرررران يع ول رر طييع أغيرر  ول رر طييع ذليرررا ًيررًب رررا يظا أ رر  رررع 
لبرا  اليرا و يرك ر رثىرك فر  غيراب لأ ضرظي ولر را لك ولييايريك أوً  لرااليك ر رثىرك فر  

لرظي ررك أولررال   وليرر أال فرر  الألرررة ) أول رر  طرراال  الأ  لررغ ص (ي أأنررأال  ررال   ريرر أيا  و
ق،  و طالوال ولر بويال  يجالل ذ ال  ًال أوبع ولاليرغ وف  ف  ق،  ولالأ  أيلأع رلال  لىظاليال 

 .  )*(رع و برا 
( لأ ) ر  ررررالص ًرررر و  (  8111أق ررررا  ولجررررأو  ولجضررررا ال ولرررر،ال طرررر ي ًررررر) ر  ررررالص 

جرررال ررررع  8110ج رررن طررراة  أولررر،ال ويررر ر  0991أولرً رررالا طررراة  أي رررا ب فيررررا ر لررر يع ًأ
ر  ىرري الأ  ولظررالة ذ ررلاليك ولظال ررك ًرريع ولاليرا و يررك أولظألررركي أ ررال جررالال لطضرراء ) ر  ررالص 

( فررر  ) ذطرررالع ًررر و  ( لقرررة ولر رررلال  ولًرررا ب  فررر  ولظرررالة ررررش ًالويرررك و ل يرررك ولثالثرررك  8111
  أو ظلايرا  طىرن ولالألرك ولجاليثرك أولأثياك وللىك ًرا ي   ب طىن ياق   ولظألرك رع  رهثي و

 (1) -أيياال راي أق،  ولر لال  ق  : 
 ض أ   لياغك جال لال ن ل ال   . 
 ولاليرا و يك طىن ول  اة ولظالر  . 
 ول ظاليك وليياييك ً  لاال ولظألرك . 

 ولرأيك ولرجىيك أ ل  ولرا  وًن راط  أول  ريك ولً  يك . 
لاضررايا طىررن ولريرر أص ولظررالر  ل فرر  طرراة أيًرريع جيررع ولًرربوب رررالص و ظلررا  قرر،  و

لط ررن  Un Population Fundأضرررع لرر الأة وليررلاع ول رراًش للرررة ولر جررال   0991
( رىيررأع رررران  جررأ  وللررأع  ررال قرران أو لًىررالوع ل رر ص.  011 اررالي و  ًررهع رررا يارر ب رررع ) 

                                                 
ص ولرًظض ررع ولالو يرريع أولًجرال ذع ول رهثي و  ول رر   جرالث را يراق   ولظألررك طىررن يرياال  ولالألرك  ررر  ير    (*)

ع ً يرب ر  اأ ركي ألظر  لًر ب  ر  ىي ولالأ  ) وللً ص أوللغ ص (ي فر،  ولياق    ليب نريش ولرالأ  أوج
) ول رر طييع      ررا يرؤث  طىرن يرياال  ولرالأ  وللًر ص ولررالفظا  ولر  اليرك ررع ج لرك ذ  ارا  ولررران يع     

أغي  ول  طييع ( رع ولالأ  وللغ ص ذليرا ررا يرالفظرا ذلرن  ً ر  ييايرا   رال لرة  لرع  يرظن ذلرن  ً يررا 
يررك فرر   أ  ًياررا ذً ً ضرر   ررهثي  قرر،  ولرنرر   أول رر  قرر  أوجررال  رررع  ىرر  ولاضررايا . أ ًرر ب ولررالأ  و أ ًأ

رر  لل ىررك أوجررال  ) وً جرراال ولر ( لفضرر   3+  3غرراً   ( رررع  ررال  ) يرظيرا لر ا ًررك الأ  ولرغرر ب ولظً 
ي )ولاراق  : رنرأطرك ولظألررك و ج يانيركرثا  طىن ق،  ولجالك . لىربيرال  ونرش: رجيرع لجررال ول ضري الي 

 .  811أ  816ة(ي ذ أ ذ 8110ول ي  ولظً يكي 
 . 03-08ي ر نش يًة ،ل  ي ذ ذ …………ولجأو  لىربيال  ونش: ولييال يييعي  (1)



 096 

ع قرر، 11ألرراع )  ررأو ًيررًب ولظ رري أولرناطررك أوليرر أي ولًيىيررك . أوج   ( رىيررأع ررر رة  ررال قً 
ي  الرك فرر  (1)ولر رال  يرأي لرع  غررب طرع وليراجك ًرر  ير بالوال  رال  فر  ولظاررال ولاراالة . ل 

ي  ييايك وي  الوة ريهلك وج  وة جاأة و  ياع أج يا ر  لأ  رك ضرغ  طىرن ًظرض ولرالأ  
 .  )*(ألغ ض رلالس رظي ك

أي   ة ري يىى   . غ  ال  ذلن الأ  ولرؤييرا  ولالأليرك فر  ير  ولظألررك أ هثي قرا 
را  ولالأ  ،و  وليياال  ل ذع لىرؤييا  ولناليال  لىجلة ولظالر ي أولر جلة ولرجىر  طىن جلأ 

ًال ررالرا  أولرلرراال  ولظارررك أوًيرر ثرا و  ول الررك أول ل لررك أول اررالة ول ل ألررأن  لىرررا 
ي لررا ذع ولرالأ  ولر  رار  (2)،و   هثي و  قارك طىن ولجلأرا  فر  نريرش ل جراء ولظرالة . ل 

ولظارىرررك فررر  رنررراً  ولًيىرررك أ رررب  وليرررالح أولجرررال ررررع و   رررا  لىر يررررا  غيررر  ولجلأريرررك 
و يررىجك ولليرياأيررك أولن ثأريررك أجيرر  ول نررا ب ول أأيررك أجاررأة و  يرراع أج يا رر    رر، فرر  
ول بويرررررال لال نرررررك لع ًظرررررض ولرررررالأ  وللرررررغ ص ) ،و  وليرررررياال  (  رررررال  يررررر نيب لر الرررررب قررررر،  

ولرنررراً  ول ررر   رررر ة ًررررا قررر،  ولر يررررا  لر و ًرررك ولريررراطالو  و  يرررا يك أ ًرررأ   ليررررا فررر  
 .  (3)ولر يرا  أول    ال  ر  ف  لثي  ر را يياال  ق،  ولالأ 

لرر،ل  ي ضررس  ررهثي  ولظألرررك طىررن يررياال  ولالألررك رررع ف ضرررا لايررأال طىيرررا ر رثىررك فرر  
و ررر  و ا  أ ررر أ  فأوطىررررا وً  لرررااليك ) لررر الأة ول ارررال ولرررالأل  أولً ررر  ولرررالأل  أر يررررك 

ًك ول   ي، رع نا ب ولالأ  أول     ظا ض ف  لثي  ررع و جيراع ررش ول نا   ولظالريك ( ولأون
ررررا  ضرررظ  ولرررالأ  ررررع    يًرررا  جلأريرررك أاليررر أ يك ل يررريي  ول يررراة ولييايررر  أوً  لررراالال 
أولثارراف  فيررراي لرررا ذع قير ررك ولرر ر  و ر يلرر  ) ولىيً ولرر  ( أر يررأ   ول رراذ لىاليرا و يررك 

                                                 
ة(ي 8118ي )ًي أ : رنال ولرؤييك ولنارظيك لىال ويا  أول    أول أبيشي    ليياال طألرك وجيع ولًبوبي  (1)

 . 11ذ 
يا  ولر جال  ف  وي  الوة ريرهلك جارأة و  يراع لأ  رك ضرغ   رال  رًاجثا ررا ررش وللريع   (*) وي ر   ولًأ

يرا  ذً ل   أ ج   هثي  ضغأ ا  ول  لا  طً  ولأ  يرك أررا   يجر  ول نرا   و لل  أ يرك وضر     ولًأ
ولر جرال  ول غاضرر  طرع ريررهلك جاررأة و  يراع فرر  وللرريع لضرراع جلررك لًيرر   فر  وليررأة وًيرر رالليك 
وللي يك أول   ً ض   ظالوالقا  ظرال للًر  يرأة وير رالليك أو ضرر  وللريع ذلرن ر يررك ول نرا   ولظالريرك 

 ًالر يرك .  011ل لًس ولظضأ   ة  8110 ال  رؤ ر  ولالأجك 
ولجلرة ي …………ال ي ري ظال لرا ً: ولظالة ول ار  أولظألرركي فر : نأبيري  .  راال ري يىى   . غ   (2)

 . 811ي ر نش يًة ،ل  ي ذ ……………
 . 11ي ر نش يًة ،ل  ي ذ رنىك ولييايك ولالأليكلىربيال  ونش: رجرال نال   ظراعي ولظألرك ....ي  (3)
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ًررالوء أرجاألررك ف ضرر  طىررن ًايررك ولررالأ  ي  ررا ض رررش    أح ولاليرا و يررك أولر ررا لك أولج يررك أوج
 .  (1)ول لال أوً  الي ف  و  وء أولرياأو  أولجة ف  ل  ،ل 

أيرلرررع  ى ررريذ ولظأو رررب ولر أ ظرررك ً  لرررا  قير رررك ولارررية أولرًررراالا و ر يليرررك فررر  
 (2) -ر يرك ول نا   ولظالريك ) رع جيل ول ؤيك أول أنرا  (ي ف  لً ش  اا  رررك ق  :

الو  ناليرررال   يررر  الة ررررع لنرررر  ذط ررراء ولرًررر  و  ) ولاا أ يرررك ( وللافيررررك ذضرررافك ل .0
 لى ال   ف  ول ىأع ولالو ىيك لىالأ  . 

وباليرراال قير ررك ول رر لا  طًرر  ولأ  يرررك ) أول رر   اررش ولر ولررب ول ىييرريك لى ررر لا   .8
يرررررا  ولر جرررررال  ( طىرررررن لقرررررة أللثررررر  ولأجرررررالو  ولالأليرررررك  ولظرال رررررك ر ررررررا فررررر  ولًأ

 .  وً  لااليك  هثي وو أطالالوو 

و   ا  رظال  و يرا  ول نرأ  ًريع و غ يراء أول ار وء طىرن ولرير أص ولظرالر  أطىرن  .1
ري أص ل  الألركي أيربالوال و رر    رأ  ًاباليراال غ رن ول ًارك ولغ يرك أفار  ول ًارك 
ول اي   ًيًب ذع و ً اح   جرأ  ذلرن  لريب و غ يراء لررا  لراليي قر،و ول جأير  

 في جرى  ول ا وء . 

ر رررك أوليرررظ  ل  ضررررا طىرررن ًايرررك ولرررالأ  يظرررال يرررالجاو  أيررراو ذع و  لرررا  قررر،  ولري .1
 رج رالو ضال ولاليرا و يك أولج يك . 

أ ًرريع ث رراء فررؤوال طًررال وو لقريررك أ ررهثي  ر يرررك ول نررا   ولظالريررك ل اطرر  و  لرراالال 
لىظألرررك طىررن يررياال  ولالألررك ل ذع رررا  رىلرر  ر يرررك ول نررا   ولظالريررك رررع يررى ك   ررأة يررى ك 

ر  ىًرررا  وليرررياال  ولأ  يررركي أقرررأ ررررا يرررؤث  فررر   رررال   ولرررالأ  طىرررن يرررع ولالألرررك ر  رررا ض ررررش 
ي لررر،ل  ي ررري  ولًيررراع (3)ول  ررر يظا  أولارررأو يع أولاأوطرررال ول ررر   الىرررة    ررررا أ أنرا ررررا . ل 

وللاال  طع  الأ  ولر  الص ولظالر  جأ  ) ولظألرك أول نا   ولظالريك ( ذلن لقريك أ هثي  ق،و 
  رب طىيررا ررع و ظلايرا  طىرن ول يراة ولرالأل  ل ذع ذ  راء ول اط  طىن يياال  ولالألرك أررا ي 
                                                 

ي رنىررك ال ويررا ي …………لظألرررك لىربيررال  ونررش: طثررراع ولنًررال  ولرثىررأ   أ الررال  رران  وليررار وى ي و (1)
 . 69ر نش يًة ،ل  ي ذ 

لىربيرررال  ونرررش:  ظرررأة   أريرررل ي ولريررراة ًا يرررأوة ولجررر    لرررالي  ولارررية و ر يليرررك طًررر  ر يررررك ول نرررا    (2)
ي  رررالأ  ولظألررررك أو  قررراب جررر ب لر يلرررا طىرررن ولظرررالةولظالريرررك ولناليرررال ي فررر :  ظرررأة   أريرررل  أ  ررر أعي 

 . 10ة (ي ذ 8111ق  : رل ًك رالًأل ي   نرك: جرب  ولربي  ي ) ولاا
 . 010ي ر نش يًة ،ل  ي ذ رنىك ولري اً  ولظً  ي ………ث اء فؤوال طًال ووي  ضايا  (3)
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ر يرك الأليك  رى  ق،و ولاال  ررع وللرالجيا  أوليرى ا  قرأ لرر    ر  ً،و ر ي أقرأ يربالوال 
  ررأ  فرر  يرر  ولريرر  ولرر وقع ذلررن طيررل   ولظألررركي أولرير ررك و جااليررك ولا ررب طىررن ولارر و  

 .  (1)ولظالر  . ل 
 

                                                 
 . 018ي ر نش يًة ،ل  ي ذ رنىك ولري اً  ولظً  ي ………… ا ي  طع  (1)
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 املطلب الثالث

 التأثريات يف اجملال الثقايف

 
يشير عبد اإلله بلقزيزز   نتنيزا الازي دل الفق  يزى كلزن ايز ل الدولزى الويتيزى وازي دنه  
كذ كته هو الوع ء الجغرا ا ز الاي اا الذي ننعبأ  يزه فق  زى يجنيزا يز   نثزير فق  زى ويتيزى 

ى نخلز  الفق  زى الويتيزى  بز  هزا ناز عد . وال يتبغا أل ُيفهم يل ذلك ز ب لضرورل ز أل الدول
علززن ذلززك ينززن أياتهزز  أل ناززيي الايزز ل الفق  يززى والتسزز م الفقزز  ا بأاززب   الاي يززى  والناقزز  

وقزد نازول أهييززى الايز ل الزويتا ي أي ايز ل الدولززى ………… { . اليبيعزا  والنجزدد .   
الزا كلزن راز   الزويل ي الويتيى (  ا نوايده النعبير الفق  ا  و ا كخراجه يزل الايززز الي

الز  …… ب ليؤاا ت النا يتنج  وب لنشريع ت النا ُيقزر  وبز لبرايج النعليييزى النزا يفزر  
 .  (1ي(    

 ا ايل يشير يايد ع بد الج بري كلن أل   االخنرا  الفق  ا الذي ني راه العوليى 
راع ازو  نأويز  يريد كلغ ء الثراع اإليزديولوجا والالزو  يالزه .. الثزراع اإليزديولوجا ثز

الا ضززر ونفاززير الي ضززا والنشززريا للياززنقب   أيزز  االخنززرا  الفقزز  ا  ياززنهد  ا دال النززا 
ينم به  ذلك النأوي  والنفاير والنشريا : يانهد  العق  والزتف  ووازيلنهي   زا النع يز  يزا 

ا ل الثراع اإليديولوجا وي  يززا  يازنهد  نشزاي  ………… { الع لم :   اإلدراك   .   
الزز  . أيزز    االخنززرا  الفقزز  ا    هززو ياززنهد  أو  يزز  …… الززوعا  نزييفززه أو نثززاياه 

يانهد  الازييرل علزن اإلدراك  اخني  زه ونوجيهزه . وب لنز لا ازل  الزوعا  والهييتزى علزن 
 .  (2يالهويى الفق  يى الفرديى والجي عيى .   

الذي نايله سز هرل  و ا هذا الثدد ينت و  ا يا خشبى يفهوم ي ا غرا  الفق  ا (
العوليزززى ونزززأفيره علزززن ازززي دل الدولزززى  زززا اليجززز   الفقززز  ا  كذ يزززر  أل هزززذا ا غزززرا  قزززريل 
ا غرا  االقنث دي / النج ري   واادًا يل أهم أا لي   ر  الج ت  الالبا للعوليى ذانه  
: الج ت  الذي ينيف   ا الاعا كلزن يازو ولزي  كلزن يجزرد نجز وز الخثوثزي ت الفق  يزى 
لليجنيع ت النا يغزوه  هزذا   ا غزرا  الفقز  ا   :  هزذه الخثوثزي ت الفق  يزى ز  زا كيز ر 

                                                 
 . 199  يرجا اب  ذاره  ص تدول العر  والعوليى  ……….عبد اإلله بلقزيز  العوليى  (1ي
 . 109  يرجا اب  ذاره  ص تدول العر  والعوليى  ………..يايد ع بد الج بري  العوليى (2ي
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اي دل الدو  القوييى ز نعي  علن ندعيم   الوادل االجني عيزى / الاي ازيى   لليجنيزا القزويا 
ي الزويتا ( بيتيز  نعيز    العوليزى الازلبيى   علززن نفنيزت نلزك الوازدات الج يعزى : ي ي  فيززً  

و ( عرقيززً  أو ي و ( يبقيززً  أو ي و (   ويززً  أو ي و ( جغرا يززً  ياززه  اخنراقهزز . ويازز عد أو ي 
أيضززً  علززن خديززى االقنثزز د ي العززوليا ( الاززلعا االاززنه اا القزز  م علززن نتويززا ا ذوا  : 

ونتيييه  علن ا ا   اإلتنز جا …. نتويعه  علن ذات ا ا  الي  فيى والعرقيى واليبقيى 
 .  (1ي.    / االقنث دي

ازززذلك  زززول العوليزززى ز وبفضززز  فزززورل االنثززز الت الا ليزززى النزززا نشزززهده  يرالنهززز  
اليع ثزززرل ز  نازززت عثزززر جديزززد يزززل النيزززور الفقززز  ا للبشزززريى يهيززز  ا تزززت قزززول الواززز    
وا دوات الرق بيى والاسريى النا باوزل الدولى   قد ياتت هذه السز هرل يخنلز  شزعو  دو  

بعضزززه  والنزززأفر بشزززا  خززز ص بززز لتيي الفقززز  ا اليهزززييل  زززا هزززذه العززز لم يزززل النعزززر  علزززن 
 .  (2ياليرالى وذلك علن اخن   يانو  التيو االقنث دي واالجني عا لهذه الشعو 

ايززز  كل العوليزززى ويزززل خززز    واعلهززز  الفق  يزززى نضزززا ازززدود علزززن قزززدرل الدولزززى  زززا 
عليزه عزدم اازني عنه  ز  الاييرل علزن اإلعز م ونزد   اليعلويز ت اليوجزه كليهز   ييز  ينرنز 

كلززن اززد يزز  ز اليا  سززى علززن ي قزز تول اززريى اليعلويزز ت ( الززذي ا تززت الدولززى نانيززا بززه  
ويززؤفر ذلززك علززن يازز والت الدولززى للافزز س علززن النجزز ت  الفقزز  ا يززل خزز    ززر  اززي دنه  

 .  (3ي ا اليج   الفق  ا
ح عثزرًا جديزدًا يزل ويشير الايد يايل كلن دور شباى اإلتنرتت كذ ير  أتهز    ازنفن

عثور االنثز   بزيل البشزر  ايزا ينز   لاز  يزل يازنييا التفز ذ كلزن الشزباى العتابونيزى ي 
Web   ز اي  ييل  عليه  باام نداخ  الخيوي ونعقد اليزر  ونعزدد الياز لك ز أل ينثز )

  ايزز  يشززير عقيزز  ااززيل (4يبغيززره يززل البشززر يهيزز  نعززددت أجت اززهم ونتوعززت فق  زز نهم .   
أهييى هزذه الشزباى ونأفيرهز    كل شزباى اإلتنرتزت وازيلى ل نثز   والنزرابي يزا ا خزر ليد  

                                                 
جريززدل : فززورل االنثزز الت وا غززرا  الفقزز  ا النلقزز  ا واليقثززود   ازز يا خشززبى  عتززدي  جزز ءت العوليززى (1ي

 . 14م  ص 0001-1-94  بن ري  40444  العدد ا هرام
 . 02  يرجا اب  ذاره  ص يجلى العربا  ……..لليزيد راجا: برا ت يايد يراد  العوليى  (2ي
و  19ازب  ذازره  ص و ص   يرجزا يجلى العربزا  ………..لليزيد راجا: يوا  الش روتا  الفق  ى  (3ي

10 . 
 . 050  يرجا اب  ذاره  ص اليعلوي نيى ...........الايد يايل   (4ي
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و ززا عثززر كتفنزز   بوابزز ت ……… { بغزز  التسززر عززل ديتززه  وهوينززه  ولوتززه  وتوعززه    
لزن الزداخ   ونزو ر اليعلويز ت واتنشز ره   البلدال بي  يجعلهز   زا ا لزى ارازى علزن الخز رى واد

ل نبززز د  اليعلويززز ت بزززيل ا  زززراد والجي عززز ت والشزززرا ت عبزززر بوابززز ت  أثزززبح يزززل الضزززرور 
 ا عثر اتنش ر اليعلوي ت بوا    نقتيى را عزى أثزبات الازريى ………… { والدو     

 .  (1ياليعلوي نيى غير ذات جدو      
ونسهززر هززذه الشززباى لشززعو  دو  العزز لم يززد  يغيزز ل اللغززى اإلتجليزيززى يززل خزز   

لنزز لا نبززيل يززد  أهييززى وخيززورل الع يزز  الناتولززوجا  ززا تاززبى ااززنخدايه   ززا الشززباى  وب 
  وذلزززك  زززا سززز  نيورهززز  واتنشززز ره  الواازززا بيعزززدالت (2يالنعجيززز  بارازززى االتقزززرا  اللغزززوي

ينزايدل يي  يجع  ا  راد  ا يخنل  دو  الع لم  ا عيليى نف ع  يانير يا ا  لاسزى أو 
دولزززى النزززا نيرازززت ن ريخيزززً  ازززدا  ويشزززير الازززيد يازززيل   واززز  ذلزززك بعيزززدًا عزززل ازززييرل ال

ب لهييتى علن ا  يقدرات اليجنيا  يزل خز   نقتزيل وضزبي اراز ت أ زراده وجي ع نزه  بز  
 .  (3يعل يري  الهييتى الثرياى أو الخفيى علن أ ا رهم وأذواقهم واخني رانهم .   

وينتزز و  شززوقا جزز   نززأفير الشززرا ت عبززر الويتيززى اواززد   واعزز  العوليززى علززن 
كذ يززر  أل هززذه الشززرا ت   نيلززك أابززر وأعنززن وازز الت ا تبزز ء وشززرا ت اإلعزز م  الاززي دل 

واإلعزز ل  عزز ول علززن ا قيزز ر الثززت عيى اليخثثززى للبززا اإلذاعززا والنلفزيززوتا . ونيلززك 
شزززرا ت إلتنززز ى أ ززز م الازززيتي  والنلفزيزززول والفيزززديو وأشزززريى الا ازززيت ودور تشزززر ع لييزززى  

يززز   الزززرأي العززز م  ويؤااززز ت   ع لييزززى   إلجزززراء ويؤااززز ت ثزززايفى ابزززر  ويؤااززز ت ق
{  ويؤاازز ت لدرااززى ………… نجزز ر  لباززا أ ضزز  اززب  للززناام  ززا اززلوك البشززر   

الاززو  والززناام  ززا أيزجززى البشززر لاجبزز ر علززن اخنيزز ر هززذه الاززلعى دول نلززك  وغززر  قززيم 
 . (4يالوايى  ننف  يا يث لح هذه الشرا ت  ا النرويج لالعه  .   

د  كليه العوليى يل نعزيز التنش ر قيم فق  يى ياددل و ا س  هييتى تيي كل ي  نه
فقزز  ا ي ا يرياززا ( باززد ذانززه كتيزز  ننعزز ر  يززا النعدديززى الفاريززى ونتززوع الفق  زز ت واانززرام 
الخثوثي ت الفق  يى لاز  دولزى ويراع نهز  وب لنز لا ننعز ر  يزا ازي دل الدولزى  زا اليجز   

                                                 
 .  991  يرجا اب  ذاره  ص الدييقراييى ...........عقي  اايل عقي    (1ي
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الشززعبيى ي ا يريايززى ( الازز عيى للهييتززى  ززا هززذه اليرالززى نايزز     ايزز  أل الفق  ززى(1يالفقزز  ا
نززأفيرات غيززر يب شززرل بيزز  نتشززره ونعزززز نعيييززه يززل ي فق  ززى عتزز  واتازز   أخ قززا يازز اا 
تي  علن الدولى اليهييتى ث ابى هذه  الغرا ز باجى النر يه ( ال علن بقيى دو  الع لم  قي واد

 . )*(الفق  ى
شرا ت عبزر الويتيزى ( والدولزى اليهييتزى علزن العز لم  زا هزذه وهت ك انج ه لد  ي ال

اليرالززى اليع ثززرل لسزز هرل العوليززى يهززد  كلززن عوليززى النربيززى والعيزز  علززن نتشزز ى ا جيزز   
الجديززدل يززل ا يفزز   ثززغ ر الاززل علززن فق  ززى يغزز يرل لفق  ززى أبزز ءهم لغززر  كتجزز   عوليززى 

  وب لنززز لا يزززل الضزززرورل بياززز ل نتييزززى االقنثززز د  كذ ييفززز  هزززؤالء الثزززغ ر زبززز  ل اليازززنقب
 .  (2يونراي  التزع ت االانه ايى  يهم يتذ الثغر 

ونبرز نأفيرات العوليى علن اي دل الدولى  ا اليج   الفق  ا ب لتابى للزدو  الابزر   
 ا يخ و  هذه الدولى يل هزذه النزأفيرات علزن نتييزى تزعز ت ونوجهز ت ل قليز ت الينواجزدل 

غززز يرل لهززز  وقزززد نثزززيدم بهززز   وذلزززك بفضززز  يززز  نقديزززه القتزززوات الفضززز  يى بزززداخله  نازززول ي

                                                 
 . 021  يرجا اب  ذاره  ص الوالي ت ........لليزيد راجا: شري  اايل   (1ي

 ززا اتعا ازز نه  علززن ي ا يفزز    ننيفزز  هززذه النززأفيرات غيززر اليب شززرل لفق  ززى العتزز  واالتازز   ا خ قززا  (*)
والشب   (  ا هذه اليرالى الناويتيى يل عيرهم الشزديد ا هييزى ليز  ينرنز  عليهز  ا ضزرهم ويازنقبلهم  

 وهت ك بع  الدال   علن هذه النأفيرات يته  : 
أثززدرت  رتازز  واتززدا قززواتيل ناسززر تشززر وتقزز  يززواد كع ييززى أيريايززى يززأخوذل يززل القتززوات واليايزز ت  -

ضزز  يى وا قيزز ر الثززت عيى نتنهززك اليبزز دل الع يززى النززا نايززا ا يفزز   ثززغ ر الاززل يززل النعززر  الف
لبززرايج العتزز   ايزز  أل الثززيل اوتززت ي يجيوعززى قيزز دل يرازيززى ( ن بعززى لهي ززى نخيززيي الدولززى ليي راززى 

الشززع  دور رقزز با ياززو  دول دخززو  أي يززواد كع ييززى ييتوعززى و قززً  للفق  ززى الازز  دل لززد  يعسززم أ ززراد 
و  444  يرجزا ازب  ذازره  ص و ص يفهزوم ...........الثيتا . لليزيد راجا: ج ام يايد زاريز   

445 . 
 ززا خيزز   راززيا يززل اتنشزز ر فق  ززى العتزز  بززيل  9112ناززذير الززر ي  ا يرياززا ي بيزز  اليتنززول ( عزز م  -

ريى . لليزيد راجا: اايل ا يف   كفر ازدي د اوادا القن   ا اليدار  ا يريايى ب انخدام ا الاى الت 
 . 24-24  يرجا اب  ذاره  ص ص الويتيى ..........ا ي  به ء الديل  
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ووازززز الت ا تبزززز ء اإلع ييززززى يززززل بززززا لبززززرايج ويززززواد بيخنلزززز  اللغزززز ت واللهجزززز ت لفق  زززز ت 
 .  (1يودي ت ت ينب يتى نعزز يل نتييى هذه التزع ت والنوجه ت

ل الدولزى وينيزر  عقيز  اازيل عقيز  كلزن هزذه النزأفيرات ويزد  خيورنهز  علزن ازي د
 ا اليج   الفق  ا  كذ ير    أل قضيى الويل والدولى ذات يع لم واضاى وذلك لخضزوعه  
للاي دل ذات اليتشأ الويتا واليالا ذي ا عرا  وا دي ل والفق  ى الخ ثى  وهزذه ُنعزد  زا 
عثر العوليى أقف   يتبغا أل ناار كل لم ُنفك بورادل     تسيى النا يود له  أل ناول  ا 
اليانقب  هزا ا تسيزى اليفنوازى علزن ا خزر بزدول نايزز وال نعثز  وبيز  يجعز  الاز   زا 
ا لزززى يت  ازززى ازززرل   ............... { ونززززداد قزززول الع قزززى يزززا ا خزززر بيزززد  قدرنزززه علزززن 
اليشزز راى  ززا عيليززى التيززو االقنثزز دي  ونزززداد الززروابي بززيل ا  ززراد بيززد  أفززر الع  ززد يززل 

 .  (2يثر العوليى  و  الجييا انن ولو ا ل  ويتً  .   يت  ا    ليثلاى  ا ع
ايزز  أل يهزز  ذيزز   نشززير كلززن أل   أهززم الناززدي ت النززا ننعززر  لهزز  اززي دل الدولززى 
الفق  يززى  ززا سزز  العوليززى هززو يززد  قززدرل الدولززى  ززا أل نجعزز  يززل فق  نهزز   فق  ززى قزز درل علززن 

ى علزن خثوثزينه  الفق  يزى دول النأفير  ا ا خريل  و ا الوقت تفاه ق درل علن اليا  س
االتغ   علن الذات أو االتفن   الالا ضد الضي ع أو الذوب ل  و ا الوقت تفازه نازنييا 
أل نجزد يا تززً  بززيل الفق  زز ت ا خزر    ل الفق  ززى النززا نبقززن نأخزذ وال نعيززا اززنس  الفق  ززى 

اخنرا  الاي دل الفق  يى ا ضع   الفق  ى الينلقيى النا ياه  الاييرل عليه   يي  يؤدي كلن 
 .  (3يللدولى القوييى .   

ونخنلزز  النززأفيرات علززن اززي دل الدولززى  ززا اليجزز   الفقزز  ا بزز خن   قززدرل الززدو   ززا 
اليا  سززى علززن فق   نهزز  وبزز خن   قززول هززذه الفق  زز ت ويززد  يق وينهزز  لهززذه النززأفيرات بتزز ء 

                                                 
نبززرز هززذه اليخزز و  بثززورل أابززر لززد  الززدو  ا وروبيززى بشززا  خزز ص   زز لبرايج ب للغززى العربيززى نثزز   (1ي

( يليزول يهز جر عربزا  99ناتولوجيز  البزا النلفزيزوتا عبزر ا قيز ر الثزت عيى كلزن أافزر يزل ي  بواايى
أغلبهم يل دو  شي   أ ريقي  ويعسيهم يديل ب إلا م ا ير الذي يعزز فق  ى لديهم يغ يرل لفق   ت هزذه 

  عت  والفرول واليعر ىناو  الاليى بيل الالدو  يي  قد يتعا  البً  عليه  . لليزيد راجا: ألفل نو لر  
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  ايز  (1يه الفق  ز ت يزل جهزى أخزر علن يبيعى الجدليى النا نقوم بيل العوليى يل جهى وهذ
أل هزززذه النززززأفيرات نززززؤدي كلززززن بززززروز يشززززا ت بززززدأت نأخززززذ اليزززز با العزززز ليا ليزززز  لهزززز  يززززل 
اتعا ا ت علن التسز م العز ليا  يتهز : يشزالى ال ج زيل وارازى تززو  اليهز جريل الشزرعييل 

هزذه التززو  وغير الشرعييل ا خذل ب لنثز عد ب نجز ه الزدو  الابزر  الغتيزى ويز  ينرنز  علزن 
يززل نززأفيرات علززن اززي دل هززذه الززدو  عتززد انخ ذهزز  لقززرارات وأ عزز   نجزز ه دولهززم ي يهزز جري 
شزي   أ ريقيزز   ززا  رتاز   اليهزز جريل ا اززب ل  زا أيريازز  (  ويشززالى اإلرهز   ونجزز وز  فزز ره 
للاززدود القوييززى للززدو  اززواء كرهزز   الدولززى أو كرهزز   يتسيزز ت الجرييززى اليتسيززى أو كرهزز   

 .  (2يع ت الينير ى والنا نثي  يخنل  الدو  الابر  والثغر الجي 
وننززيح ناتولوجيزز  البززا النلفزيززوتا بوااززيى ا قيزز ر الثززت عيى اف عزز  فقزز  ا لسزز هرل 
العوليى اتنش ر اليعلوي ت والبي ت ت وا خب ر بشا   وري ويب شر لنث  كلزن جييزا التز   

قزز ي اإلشزز رات الفضزز  يى اليراززلى  ييزز  يززؤفر الززذيل يينلاززول الوازز    وا دوات ال زيززى اللن
علززن اززي دل الدولززى  ززا  رضززه  لتازز  قييززا أو يعلويزز نا يعززيل علززن يوايتيهزز    فززا سزز  

( أل نقدم ي  يجري يل اوادا  زا العز لم  CNNالعوليى ااني عت س هرل ي الاا كل كل 
 .  (3يلجييا الت    ا الع لم علن اخن   فق   نهم

هزززز رلا و يانززززور ي يرشززززول بيرغززززر يزززز  اززززينرن  عززززل نززززو ر ويززززر  ازززز  يززززل ديبززززورا 
اليعلويززز ت والبي تززز ت بشزززا  يازززنير و زززوري   ازززو  نزززؤفر و زززرل اليعلويززز ت الينزايزززدل النزززا 

                                                 
 . 951و  950  يرجا اب  ذاره  ص و ص العر  .........لليزيد راجا: ث لح الاتواا   (1ي
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 ص     
العديزززد يزززل الدارازززيل والباززز ا كلزززن هجيززز ت الاززز دي عشزززر يزززل ازززبنيبر علزززن يزززديتنا تيويزززورك يتسزززر  -

وواشتيل ب لوالي ت الينادل علن أته  اخنرا  لاي دل الدولى العسين اليهييتى علن الع لم ب العنداء علن 
نم الهجزوم الزذي ريوز قونه  االقنث ديى ي يبتن يراز النج رل الع لييى ( والاي ايى ي البيت ا بي  لم يز

ل النززأفيرات سهززرت علززن اززي دل الدولززى  ازز ل يخيززي لززه ( والعاززاريى ي يبتززن وزارل الززد  ع ا يريايززى ( واد
 ا يريايى اواء  ا بي نه  الداخليى أو الخ رجيى . 

الاازم لليزيد راجا: غر ه م  ليازول  أفزر ...............   زا: جوزيز   . تز ي و ................   (3ي
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أثزززبات يياتزززى بواازززيى أجهززززل اليعلويززز ت الع لييزززى بيززز   يهززز  اإلتنرتزززت  زززا الاازززم و زززا 
 .  (1يالعيليى الاي ايى .   

ليزززى نزززنيال العديزززد يزززل يؤااززز ت اليجنيزززا اليزززدتا  بواازززيى الفواعززز  الفق  يزززى للعو 
الع ليا يل النأفير علن الااوي ت والضغي عليه  عتزد عيليزى ثزتا القزرار   قزد بزرز دور 
هززززذه اليؤاازززز ت  ززززا اجنيزززز ع يززززؤنير اززززي ن  ي يززززؤنير اليجلزززز  الززززوزاري ليتسيززززى النجزززز رل 

بهزززد  دعزززم دولزززى  915( والزززذي اضزززره ييفلزززا عزززل  9111/  99/  10الع لييزززى بنززز ري  
النوجه تاو اليزيد يل عوليى النج رل  كال أل ا ال  يزل أعضز ء هزذه اليؤااز ت الرا ضزى 
لهززذه العوليززى والقزز دييل كلززن يقززر االجنيزز ع يززل أجتزز   ودو  يخنلفززى نياتززوا يززل الاثززو  
علن الافير يل اليعلوي ت عزل االجنيز ع يزل خز   شزباى اإلتنرتزت   بواازيى الشزباى يزنم 

أاززي ء الشزززوارع الييلززو  يززتهم النجيززا  يهززز  ووضززا الاززواجز والعوا زز  بهززز  النعززر  علززن 
ونبزز د  الاززديا والخيززي ييلززى  نززرل اتعقزز د االجنيزز ع للنززأفير علززن ااويزز ت هززذه الززدو  بيزز  
ياق  غ يز نهم  ايز  ق يزت القتزوات الفضز  يى وواز الت ا تبز ء اإلع ييزى الع لييزى ب لنغييزى 

والنسز هرات أو  بزأو  عزل يريز  البزا النلفزيزوتا اليب شزر  الش يلى ليجري ت هذه ا ازداا
كلززن يعسززم دو  العزز لم  وعتززد كجززراء يق رتززى بززيل هززذا االجنيزز ع واجنيزز ع بوتنزز  كيزز  كياززت ي 

والذي يعد بدايى اليف وض ت لنارير النج رل يبقً  النف قيى  9124ع ثيى ا وراجوي ( ع م 
دًا عزل النسز هرات والبزا النلفزيزوتا اليب شزر ويز  الج ت واليريقى النا نم به  االجنيز ع بعيز

ينرنزز  عليهزز  يززل نززأفيرات وضززغوي ت علززن ااويزز ت الززدو   ننبززيل الايفيززى النززا نززؤفر بهزز  
 .  (2يالفواع  الفق  يى للعوليى علن الاام والعيليى الاي ايى ويل فم علن اي دل الدولى

 ت وأ از ر  زا سز  الهييتزى ويشير  . دا يد براول كلن ي  نقديه العوليزى يزل يعلويز
ا يريايززى ونززأفير ذلززك  كذ يززر    نعيززا العوليززى اليعلويزز ت وا  ازز ر النززا لززم ناززل ينززو رل 
لافير يل الت   .  نتقله  كلن كيا تي ت جديدل يل الوعا الع ليا والاوتا . ياز هم النزد   

و  واليبززز دل الينزايزززد يزززل اليعلويززز ت والتززز    زززا النجززز ت  العززز ليا ي ا يرازززى (  زززا الزززذ

                                                 
ديبزززورا هززز رلا  يافزززور ي يرشزززول بيرغزززر  اي ازززى اليعلويززز ت والاازززم   زززا: جوزيززز   .تززز ي و .......   (1ي

 . 441  يرجا اب  ذاره  ص الاام ..........
لززى يجلليزيززد راجززا: جزز   أيززيل  اتنف ضززى اززي ن : هزز  هززا البدايززى الاقيقيززى للقززرل الازز دي والعشززريل   (2ي

 . 50م  ص  0000  يت ير 90  العدد 9  الاتى الان  وجه ت تسر
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  وهتزز ك الافيززر يززل الداراززيل والبازز ا يخشززن يززل أل النرايززز اليفززري (1يواالهني يزز ت .   
علززززن النقززززدم والتيززززو اليزززز دي تسززززرًا ليبيعززززى فق  ززززى العوليززززى بأتهزززز  فق  ززززى ي ديززززى بافززززى  يهززززدد 
اانيراريى النتييزى وا از  الفق  يزى لليجنيعز ت وذلزك بضزي ع ي رأ  اليز   الفقز  ا ( تنيجزى 

 .  (2يلهذا النج ت  الع ليا ي ا ولا ( ل ذوا  واليعنقدات واليعلي ت الفق  يى
عزز دل  ويززر  عفيزز ل الجبزز لا اليفلززونا وخ لززد نزز جا الازز يرا ا   كل يززتهج النفايززك واد
النرايزز  الززذي نفرضززه العوليززى يززل خزز   قتززوات الفق  ززى الدوليززى ي الغربيززى ( نعنبززر عزز يً  

رات اإلتازز تيى كذ ناززعن كلززن نتيززيي االاززنه ك اليزز دي والفقزز  ا يززديرًا للفق  زز ت أو الاضزز 
  ويشززير يوازز  الثززواتا   أتتزز  بثززدد ناززول فق  زز ت عزز برل للقوييزز ت وأل (3يللشززعو  .   

العزز لم ياززير تاززو ناقزز   اززرل واززدل اإلتازز تيى يززل خزز   الفق  ززى اليعوليززى . لززذلك ايزز  يززر  
را قه  يل قيم فق  يى نهزد  لناقيز  الهييتزى علزن هؤالء   ول الج ت  الشيولا للعوليى وي  ي

ي  اواه  ال نرا   قي الوالء للع لم والفض ءات النا ينياه  نثور الع لم ب  كل يل شأته  
 .  (4يخل  ب توراي  ع لييى فق  يى نير  للجد  ثورل الذات والهويى .   

 ري فقز  ا بزيل  يل خ   شباى اإلتنرتت والبريد اإللانروتا يدور أواا اوار اضز
يخنلزز  أتيزز ي البشززر علززن اخززن   فق  زز نهم وقززدرل هززذه الفق  زز ت  ززا اليواجهززى واليق ويززى 
والناززز ور  ويجزززري هزززذه الازززوار بزززيل شزززب   العززز لم علزززن وجزززه الخثزززوص الزززذيل هزززم يزززل 

  (5ياينولول اليت ث  الااوييزى  زا شزنن الييز ديل الاي ازيى واالقنثز ديى والفق  يزى وغيرهز 
تززى الززتيي ا يرياززا وقونززه بفضزز  قززول وهييتززى الواليزز ت اليناززدل  وتززه يثززبح و ززا سزز  هيي

لفق  ززى العوليززى يوقززا الثززدارل  ززا النززأفير علززن بقيززى الفق  زز ت الازز  دل . ييزز  يززتعا  علززن 
 اي دل الدولى  ا اليج   الفق  ا لا  فق  ى يل هذه الفق   ت ا خر  . 

                                                 
الاام  . دا يد براول و خرول  العوليى ..............   ا: جوزي    . ت ي و ..................   (1ي

 . 174  يرجا اب  ذاره  ص ..............
دارل لززززدال الت ييززززى  لليزيززززد راجززززا: شزززز هد يوازززز   العوليززززى والناززززدي ت النززززا نواجززززه الب (2ي تززززدول العوليززززى واد

 . 71  يرجا اب  ذاره  ص االقنث دات الويتيى
  يرجززا اززب  يجلززى دراازز تعفيزز ل الجبزز لا اليفلززونا وخ لززد تزز جا الازز يرا ا  العوليززى .............   (3ي

 . 41ذاره  ص 
  الربيزا ييز ر ( 9  العزدد 9  الازتى يجلى درااز تيوا  الثواتا  العوليى والهوي ت والفق  ى القوييى   (4ي

 . 94 (  ص  9111م ي 9401
 . 049  يرجا اب  ذاره  ص اليعلوي نيى ............لليزيد راجا: الايد يايل   (5ي
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نا دعت يتسيزى ا يزم الينازدل  زا وقد ياول هذا الاوار الاض ري يل ا اب   ال
ع يزً  للازوار بزيل  0009س  النتوع الفق  ا الاز  د ا ليزً   كلزن كيز   يب درنهز  لجعز  عز م 

الاضززز رات الاناشززز   أثزززو  اليشزززروعيى علززززن اليازززنو  الزززدولا واقزززو  اإلتازززز ل ذات 
ازززيح اليززز با العززز ليا والعيززز  علزززن يا ولزززى نجززز وز االخن  ززز ت الاضززز ريى الفق  يزززى بيززز  ي

بنراي  الاض رل اإلتا تيى اليفنواى بدول أيى ادود والنا نضع  ونخل  وراءه  النعث  
بيخنل  أتواعه اإليزديولوجا والزديتا والقبلزا  وبيز  ياز عد علزن نتييزى النعز ول الازليا  زا 

 .  (1يا  ى يانوي ت الدو 
 

 خالصة املبحث األول 

 
راى الدولى الاديفى لاي دنه  باب  ينت و  اليباا أهم النغيرات النا نيرأ علن يي 

يزز  نفرضززه سزز هرل العوليززى و واعلهزز  اليخنلفززى يززل كشززنراي ت ياززددل واي ازز ت يعيتززى  ززا 
يجي  اليج الت  وذلك يل خ   رثد هذه النغيرات اواء  ا البي ى الداخليى أو الخ رجيى 

 للدولى الاديفى .
علزن ازي دل الدولزى الاديفزى  ا اليجز   االقنثز دي  يبزرز اليبازا نزأفيرات العوليزى 

الينيفلززززى  ززززا يزززز  نفرضززززه العوليززززى يززززل اي ازززز ت اقنثزززز ديى يعيتززززى علززززن يخنلزززز  الززززدو  
ا لخثخثززى للقيزز ع العزز م وانبزز ع تسززم الاززو  الاززرل والنجزز رل اليفنواززى و ززنح اليجزز   أيزز م 
القي ع الخ ص  ا االين ك واالانفي ر اواء از ل هزذا القيز ع الخز ص ويتزا أو أجتبزا  

ك  ززززا القززززواتيل واالنف قيزززز ت الدوليززززى والنززززا نقززززوم الدولززززى ب نخزززز ذ خيززززوات لثززززي غنه  واززززذل
ونشريعه  واالتضي م كليه  لنتفيذ شروي والنزاي ت وقيود علن الدولزى الاديفزى عتزد يي رازنه  
للاززززي دل  ويبززززيل اليباززززا أل هززززذه النززززأفيرات ناززززدا  ززززا سزززز  بززززروز قززززدرل وقززززول الفواعزززز  

 الشراى عبر الويتيى ويتسيى النج رل الع لييى . االقنث ديى للس هرل خ ثى 
و ا اليج   الاي اا   ول اليباا يراز علزن غيز   الفثز  يز  بزيل يز  يعزد شزأل 
داخلا وي  يعد شأل خ رجا لا  دولى   ا س  ضع  يفهوم اليوايتى وي  نقوم به الدولزى 

                                                 
م(     ص و  0001  يالقز هرل: دار الشزرو   تسرات  ا ع لم ينغيرلليزيد راجا: أايد  ناا ارور   (1ي

 . 091و  090ص 
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ود أ عز   يزا يزز  يزل ناييز  لدازنوره  وأوضز عه  وقواتيتهز  ويز  يثززدر عتهز  يزل أ عز   ورد
نفرضززه العوليززى يززل انبزز ع لاي ازز ت اي اززيى يعيتززى ي ا لليبراليززى الاديفززى (  والقيزز م بيهزز م 
ياددل انقديم الخدي ت االنث ليى ونو ير البتيزى النانيزى لجزذ  االازنفي رات اليب شزرل وغيزر 

بهزز  والزديزز د اليب شززرل كليهزز   ايزز  أل هززذه النززأفيرات نيزز   الززدو  الابززر  لوجززود أقليزز ت أفتيززى 
 نفشا س هرل الهجرل غير الشرعيى كليه  . 

و زززا اليجززز   الفقززز  ا   زززول اليبازززا ينعزززر  كلزززن يفهزززوم ا غزززرا  الفقززز  ا  كذ أل 
العوليززى ناززعن كلززن  ززر  فق  ززى ااززنه ايى ياززددل ليزز   يهزز  يززل خديززى ل قنثزز د العززوليا 

وثزززي ت الفق  يزززى لاززز  الزززذي نارازززه الشزززرا ت عبزززر الويتيزززى واليضززز ربيل اليززز لييل    لخث
شزززع  يزززل شزززعو  دو  العززز لم ننعزززر  لهززززذه النزززأفيرات والزززدو  الاديفزززى بنازززهيله  لعيليززززى 
االنث   ناز هم  زا أل ننزأفر شزعوبه  بهزذه النزأفيرات  ويبزرز اليبازا أل النزأفيرات الفق  يزى 

النزا  أهم نأفيرات العوليى تسرًا لي  نقوم بنرايخه لد  يدرا ت ويعنقزدات ا جيز   الثزغيرل
 انابر بفق  ى يغ يرل لفق  ى ا جي   الا بقى عليه  .

كل قزززدرل سززز هرل العوليزززى يزززل خززز    واعلهززز  وأبع دهززز  اليخنلفزززى علزززن كازززداا هزززذه 
النغييزززرات ي النزززأفيرات (  زززا ازززلوك الدولزززى الاديفزززى عتزززد يي رازززنه  للازززي دل  زززا اليجززز الت 

ى يززل ا فزز ر نقززا  ززا تيزز   يي راززى االقنثزز ديى والاي اززيى والفق  يززى  ينرنزز  عليهزز  يجيوعزز
 الدولى الاديفى لاي دنه  .
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 املبحــث الثاني

 اآلثار املرتتبة على سيادة الدولة احلديثة من جراء ظاهرة العوملة 

 
 املطلــب األول 

 اآلثــار املرتتبــة يف اجملــال االقتصــادي 

 
يثير برتران بادي مسألة ما يترتب على  سىيادا الدةلىة مىن  ىرةق وة ميىةد مىن  ىرا  

السىىيادا تسىىمل بالنىىد مىىن سىىيادت ا بمنىى   قبيعىىة هىىاارا العةلمىىةر  أ يىىرو ون الىىدة  أا 
 رادت ا وة بدةن ا من خال  قرنه للتساؤال  التالية " ا  الدةلة نرا نقًا في االنضمام  ل  
النهام العالمي الم يمن ؟ ةفيما اة وبعد من الخقابا  الخاصة باالستقال  وة باالسىتعمار 

ام وة عدم االنضمام  ل  منهمة التي وصبن  بالية  ل  ند مار ا  الدةلة نرا في االنضم
الت ارا العالمية ؟ وة في ون تبق  خارج النهام الت اري وة القانةن الدةلي ؟  ن عدم انترام 

 .  (1)اأه األنهمة الدةلية يكلف الدةلة العزلة اإل باريةر ةاالستبعادر ةالتدخ  ........" 
 ىكا  التقليديىة التىي ةيرو منمد السىيد سىعيد ون العةلمىة " تضىرب فىي األعمىا  األ

مارسىى  ب ىىا الىىدة  سىىيادت ا القةميىىة ا وي مىىدرت ا علىى  الت ىىري  النىىر فىىي نقام ىىا ال  رافىىي 
ب ىىىىىأن تنريىىىىىا المىىىىىةارد االمتصىىىىىادية ةالىىىىىتنكم فىىىىىي نركىىىىىة اىىىىىأه المىىىىىةارد مىىىىىن خىىىىىال  ودةا  

ر ةممىىىا ينىىىتل عىىىن العةلمىىىة بسىىىبب  زالىىىة النىىىةا ز ةالنىىىدةد وة (2) ختصاصىىى ا السىىىيادي . " 
ومىىام نركىىة انتقىىا  السىىل  ةالخىىدما  ةرؤةا األمىىةا  ةاالسىىتثمارا  المبا ىىرا ة يىىر   ضىىعاف ا

المبا را ةبفض  االتصاال  السريعة ةالت ارا اإللكترةنية ةميام نهام السة  النر ةالنمىةأج 
االمتصىىادي الكلىىي المفتىىةار  ن الىىدة  أا  السىىيادا ال تقىىدر علىى  ون تنىىافه فىىي فتىىرا زمنيىىة 

                                                 
 . 51ر مر   سب  أكرهر ص عالم ..........برتران بادير  (1)
ر سىىىىبتمبر  414ر العىىىىدد م لىىىىة العربىىىىيمنمىىىىد السىىىىيد سىىىىعيدر الةقنيىىىىة االمتصىىىىادية فىىىىي عصىىىىر الكةكبىىىىةر  (2)

 . 29ر ص 5221
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  سياسىىىات ا الماليىىىة ةوسىىىعار الصىىىرف الثابتىىىة ةنسىىىابا  رؤةا األمىىىةا  ةانىىىدا علىىى  اسىىىتقال
 .  (1)المتنقلة داخل ا وة خار  ا

ةي ىىير تيىىرنا كاسىىي  لىى  "  ن مقىىدرا الدةلىىة علىى  تنسىىي  التكيىىف مىىد ضىىعف  كثيىىرًا 
ر فقىىد ود  العةلمىىة  لىى   ضىىعاف ى ةفىىي (2)مىىن  ىىرا  الت يىىر التقنىىي ةنركىىة روا المىىا ر " 

دان ى سيقرا الدةلة عل  القرارا  االمتصادية ب ىك  خىاص ةالتىي تىنعكا بع  الناال  فق
ر ةيىىىرو  ىىىةرج (3)سىىىةا  سىىىلبًا وة  ي ابىىىًا علىىى  األةضىىىام ةالمسىىىتةيا  المعي ىىىية ل فىىىراد في ىىىا

الراسىىىي "  ن انىىىاا خقىىىرًا كبيىىىرًا مىىىن ون ت ىىىد النكةمىىىا  نفسىىى ا عىىىا زا تمامىىىًا عىىىن متابعىىىة 
اضىىىىى  علىىىىى  اإلقىىىىىال  لسىىىىىيقرت ا . ةالقىىىىىرارا  واىىىىىداف منىىىىىددا . فامتصىىىىىاد البلىىىىىد  يىىىىىر خ

االمتصىىادية سىىةا  علىى  صىىعيد اإلدارا اليةميىىةر وة علىى  صىىعيد التخقىىيقر وة علىى  صىىعيد 
 . (4)المبادال  الخار يةر تفقد تدري يًا ك  فعالية ل ا . " 

ةيبرز علي نسين ملنم وامية معرفة مدو االرتباق بين االستثمارا  األ نبية التي 
الدة   ل   أب ا  لي ا ) ةتزداد اأه وامية في ه  العةلمة ( ةسيادا الدةلةر تسع  مختلف 

 أ يرو " مسائ  االستثمار اي من المسائ  المتعلقة بالسيادا . ةمد وثير  نةل ىا كثيىر مىن 
المنافسا  التي كان  تتعل  بمدو رمابة الدةلة عل  مصادر ثرةات ا القبيعيةر عل  وساا 

يمكىىن ون ي ىىرد الدةلىىة مىىن سىىيادت ا االمتصىىاديةر ةلىىألا فىى ن الىىدة   ون االسىىتثمار األ نبىىي
تسىىن القىىةانين التىىي تىىنهم ةتنىىدد ةترامىىب ن ىىاقا  األ انىىب الىىرا بين باالسىىتثمار فىىي اىىأه 

ر فالعةلمة تفتل م اال  عديدا ةمتنةعة ومام االستثمار األ نبي داخ  الدةلة (5)البلدان . " 
  عل  المستثمرين األ انب الىأين مىد ينتقلىةن  لى  دةلىة كما  ن ا تند من ميةد ة رةق الدة 

                                                 
للمزيىىىد را ىىى ا دانىىىي رةدريىىىار نكىىىم العةلمىىىة االمتصىىىاديةر فىىىيا  ةزيىىىف ا . نىىىاي ة ...............ر  (1)

 . 444ر مر   سب  أكرهر ص النكم ...............
( دراسىىا  24ر )السياسىة االمتصىادية ةالمؤسسىا  ةالنمىة االمتصىادي فىي عصىر العةلمىةتيىرنا كاسىير  (2)

 . 15م(ر ص 9005ر )وبة هبيا مركز اإلمارا  للدراسا  ةالبنةث االستراتي يةر عالمية
ر مر ىى  سىىب  أكىىرهر العةلمىىة ...........للمزيىىد را ىى ا عبىىد ان عثمىىان التىىةم ةعبىىد الىىرؤةف منمىىد  دمر  (3)

 . 904ص 
 . 511ر مر   سب  أكرهر ص ندةا اال تراكية ةال ركا  متعددا ال نسية ةرج الراسير  (4)
ر دةر المعاادا  الدةلية في نماية االسىتثمارا  األ نبيىة الخاصىة فىي الىدة  الناميىةعلي نسين ملنمر  (5)

ة  94م (ر ص ة ص      5221رسالة دكتةراا  ير من ةرار ) القىااراا  امعىة القىاارا كليىة النقىة ر 
91 . 
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وخىىرو بىىأمةال م ةاسىىتثمارات م ممىىا تضىىقر الدةلىىة نتي ىىة لىىألا مىىن العمىى  علىى  تقىىديم كافىىة 
التسىى يال  الممكنىىىة الضىىامنة لبقىىىا  اىىأه االسىىىتثمارا  في ىىا ةعىىىدم م ادرت اركىىألا فقىىىد ود  

اإلمليميىىة الضىىىيقة ) المقاقعىىىة وة  العةلمىىة  لىىى  ن ىىة  عالمىىىا  امتصىىىادية  ديىىدا تتمثىىى  فىىىي
الةاليىىة وة المدينىىة ( القائمىىة علىى  وسىىاا تنقيىى  مصىىالن ا ب ىى  النهىىر عىىن سىىيادا الدةلىىة 

 ( .  M.I.Aر خاصة في ه  ما تتينه اتفامية متعددا األقراف لالستثمار ) )*(ةمصالن ا
لم مع ىا كما ون بع  الدة  النديثة ةفىي سىعي ا لمةا  ىة العةلمىة وة للتكيىف ةالتىأم

تدخ  م  م مةعة دة  وخىرو فىي تكىتال  امتصىادية كبىرو لتنقيى  تكامى  امتصىادي فعىا  
ه ىىار عملىىة مةنىىدا ل ىىا بكىى  مىىا يفرضىىه ألىىا علي ىىا مىىن  ىىرةق  ةلقيىىام سىىة  نىىرا مةنىىدا ةال
ةميىىىةد علىىى  سىىىيادت ار ف ن ىىىا تتنىىىاز  بىىىألا عىىىن مىىىدر مىىىن سىىىيادت ا ةاىىىأا التنىىىاز  يتمثىىى  فىىىي 

ر كىىىألا فقىىىد (1)ام ا ةت ييىىىر ت ىىريعات ا ةب ل ىىىا  لعملت ىىىا القةميىىىةاالنتقىىاص مىىىن تنكم ىىىا بأسىىىة 
بىىدو  الىىدة  الكبىىرو تفقىىد سىىيقرت ا تىىدري يًا علىى  تعامالت ىىا النقديىىة فىىي مصىىارف ا المركزيىىة 
ةكىىىألا علىىى  وسىىىعار عمالت ىىىا بسىىىبب تةفيراىىىا للمعلةمىىىا  ةالبيانىىىا  الالزمىىىة ) ةالنقيقيىىىة ( 

ةقنيىة ةالمضىاربين المىاليين ةمىا ينىتل مىن عىدم ةالضرةرية من   ة ةدةر ال ركا  عبىر ال
 .  (2)تنكم في الت ارا اإللكترةنية من   ة وخرو

                                                 
مىىى  النمسىىىا ةتقلصىىى ا مىىى   م ةريىىىة  مىىىن وبىىىرز ومثلىىىة اىىىأه ) اإلمليميىىىة الضىىىيقة (ا اتسىىىام ت ىىىارا سىىىلةفينيا  (*)

الصىربر ات ىاه المقاقعىة األلىزاا ةاللىةرين للتكامى  بصىةرا وكثىر مى  بىاد  ى فيرتمبىرج من ىا مى  بىاريار 
سع  ال ما  اإليقالي لتةثي  عالماته م  دة  األلىب من ىا مى  ال نىةب اإليقىالير ميىام بعى  الةاليىا  

ةكس  للقيام بم ام االستثمار ةالت ىارا بصىةرا فرديىة ةاىة األمريكية بفتل ) ممثليا  ( ل ا في قةكية ةبر 
األمىر النىاتل مىىن ال ىعةر باإلنبىىاق المة ىةد لىدي ا نتي ىىة لعىدم تىىةفر النمىاا الكىاف ألن ىىقت ا مىن مبىى  
النكةمة األمريكية الفيدراليةر  عالن بعى  المىدن الرةسىية ) سىان  بيترمبيىرج ( نفسى ا كمنىاق  ت اريىة 

ر مر ىى  االسىىتعداد ..........سىىتثمار األ نبىىي  لي ىىا . للمزيىىد را ىى ا بىىة  كينيىىدير نىىرا ب يىىة ا تىىأاب اال
 . 541سب  أكرهر ص 

وبرز مثىا  ةاضىل على  ألىا دة  االتنىاد األةرةبىي ةمىا نىتل عىن اىأا التكتى  مىن ه ىةر عملىة وةرةبيىة  (1)
ر   سىب  أكىرهر ر م………مسا لة مةندا ) اليةرة ( . للمزيد را  ا بة  ايرس  ة رااام تةمبسةنر 

 . 920ص 
 . 549ر مر   سب  أكرهر ص ………العةلمة للمزيد را  ا ما د  دةدر  (2)

ر  أ ان ىىىار اىىىأا Baring Brothersته ىىىر ارثىىىار المترتبىىىة علىىى  ألىىىا فىىىي وزمىىىة بنىىىا  خىىىةان بىىىارينل  -
ن مر ةيعىد اىأا المصىرف  مى5221المصرف بالر م من مناةال  النكةمة البريقانيىة  نقىاأه فىي فبرايىر 

المصىارف ) الملكيىىة ( . ةبالتىىالي ينهى  بمكانىىة خاصىىة عنىد البريقىىانيين لمىىا وصىبل يرمىىز  ليىىه بالنسىىبة 
لعهمىىة الدةلىىة ةواميت ىىا العالميىىةر كمىىا  نىىه مىىن وعهىىم ةومىىدم المصىىارف البريقانيىىة نيىىث تىىم  ن ىىاؤه عىىام 
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ففي ه  العةلمة تضىقر الدةلىة النديثىة  لى  التخلىي عىن ن ىة التمسىا بمبىدو عىدم 
التىىدخ  فىىي  ىىؤةن ا الداخليىىةر ةفىىي الم ىىا  االمتصىىادي تبىىدو الدةلىىة فىىي التنىىاز  عىىن مىىدرت ا 

ن عملت ا الخاصة ةسياسات ا االمتصادية الت ارية ةالمالية مما يترتىب ةسيقرت ا عل  ك  م
عليىىىىىه  ضىىىىىعاف لسىىىىىيادا الدةلىىىىىةر  ن العةلمىىىىىة ود   لىىىىى  ون تفقىىىىىد الدةلىىىىىة صىىىىىفتان م متىىىىىان 
الختصاص ا السىيادي فىي الم ىا  االمتصىادي ةمىد تقلصى  ااتىان الصىفتان بصىةرا  أريىة 

نقديىىىةر ةفقىىىىدان السىىىيقرا علىىى  ت ارت ىىىىا كبيىىىرار ةالصىىىفتانا فقىىىدان السىىىىيقرا علىىى  عملت ىىىا ال
ر ةي ير كمىا  م يىد " ةعىالةا على  كى  اىأا انت ىر اسىتعما  النقىةد اإللكترةنيىة (1)الخار ية

التي وفقد  الدةلة نق ا في انتكار  نتاج العملة المنلية التي كان  مقياسىًا م مىًا فىي تقيىيم 
 .  (2)السيادا الةقنية ةتثبيت ا . " 
" ونه بسبب العةلمة تفقد النكةمة فعاًل سيقرت ا عل  امتصادات ا  ةيرو  براايم ناف 

القةميةر ةت عى  ال ىركا  العمالمىة تنى  منى  الدةلىة ةالسياسىا  القةميىة باعتباراىا المنىدد 
 .  (3)النقيقي لل ئةن المنلية ةالدةلية . " 

ةمىا  ةي ير  اري بيرتلا "  ل  ند مار ف ن العةلمة تند في الةامى  مىن مىدرا النك
ر ةيتنىىاة  كمىىا  م يىىد دةر (4)فىىرادو علىى   عىىادا تةزيىى  الىىدخ  ةتنهىىيم سىىلةا ال ىىركا  . " 

ال ركا  عبر الةقنية  ندو وام الفةاعى  لهىاارا العةلمىة فىي مىا وصىاب سىيادا الدةلىة مىن 
اننسارر  أ يرو " لقد فقد  السيادا الةقنيىة واميت ىا مى  ن ىة  ةنمىة العالمىا  االمتصىادية 

ة التىىي اخترمىى  نىىدةد الىىدة  ةمىىد مىىر  العمليىىة بسىىرعة متفةمىىة نتي ىىة الختىىرام ةاال تماعيىى
ارال  التىىىىىي تقىىىىىةم باالتصىىىىىاال  الالسىىىىىلكية اإللكترةنيىىىىىة عبىىىىىر األممىىىىىار الصىىىىىناعية التىىىىىي 
اسىىىتخدمت ا ال ىىىركا  العىىىابرا ل ةقىىىان للسىىىيقرا علىىى  امتصىىىاد العىىىالم ب يىىىة كسىىىب األربىىىاا 

                                                                                                                                            

ل  الت ىىىىارا مر  ال ون اىىىىأا المصىىىىرف سىىىىقق فريسىىىىة للمضىىىىاربا  البةرصىىىىية المعةلمىىىىة التىىىىي اسىىىىت 5419
اإللكترةنيىىة ممىىا ودو  لىى  تال ىىيه فىىي مختلىىف األسىىةا  العالميىىة . للمزيىىد را ىى ا عبىىد ان عثمىىان التىىةم 

 . 92ة  91ر مر   سب  أكرهر ص ة ص ……….العةلمة ةعبد الرؤةف منمد  دمر 
ر النكمىىىةر ر )لنىىدنا داالعةلمىىة ةالدةلىىة دراسىىة رثىىار العةلمىىة علىى  السىىلقةللمزيىىد را ىى ا كمىىا  م يىىدر  (1)

 . 49م(ر ص 9009
 . 40ر ص …………المر   الساب ر  (2)
 . 522ر مر   سب  أكره ص ……………انف ار  براايم ناف ر  (3)
ر تر مىىىةا كمىىىا  السىىىيدر  نىىىةن العةلمىىىة تفنيىىىد المخىىىاةف مىىىن الت ىىىارا المتفةنىىىة ىىىاري بيىىىرتلا ة خىىىرةنر  (4)

 . 541م(ر ص 5222)القااراا مركز األارام للتر مة ةالن رر 
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لىىىدةر لل ىىىركا  فىىىي هىىى  العةلمىىىة نهىىىرًا لتزايىىىد مةت ىىىا ر ةتبىىىرز واميىىىة اىىىأا ا(1)المقلةبىىىة . " 
ةمدرت ا ةن م استثمارات ا المبا را ة ير المبا را في و لب دة  العالم فىي ون ىا مىادرا على  
الند من سيادا اأه الدة ر فأي دةلىة مىن اىأه الىدة  تقىةم بانت ىاج سياسىة امتصىادية معينىة 

رةم اىىأه ال ىىركا  فىى ن ال ىىركة ) األم ( يترتىىب علي ىىا  لنىىا   ثىىار سىىلبية علىى  وربىىاا ونىىد فىى
ت لى  الفىرم فىي اىأه الدةلىة ةتنقلىه  لى  دةلىة وخىرور ممىا يعىد ) اىأا اإل ىرا  فىي نىد أاتىىه ( 
رادعًا ل أه الدةلة عن اتبام وي سياسا  ترو ال ركا   ن ا  ير مناسبة األمر الأي يترتب 

نت ىاج سياسىا  امتصىا دية معينىة  يىر مناسىبة مىن عليه الند من سيادا الدةلة فىي ت ىري  ةال
 . (2)ة  ة نهر ال ركا  عبر الةقنية

فمىىىن  ىىىرا  هىىىاارا العةلمىىىة وصىىىبل بمقىىىدةر اىىىأه ال ىىىركا  ون تقىىىرر نقىىى  ةنىىىدات ا 
ةفرةع ىىىا ةاسىىىتثمارات ا مىىىن دةلىىىة ألخىىىرو بنثىىىًا عىىىن وربىىىاا وكبىىىر ةعمالىىىة ) مىىىاارا ( ورخىىىص 

ر (3)الف ىا الصى رو ةالكبىروةضرائب وم  دةن وي اعتبار يأكر بسىيادا اىأه الىدة  على  اخت
ن كانىى  األضىىرار ته ىىر علىى  الىىدة  الصىى رو ةسىىيادت ا بصىىةرا وكبىىر ةبمعىىد  وسىىرم مىىن  ةال

ر ةيبىىين كمىىا  م يىىد " كىىان ترعىىرم ال ىىركا  العالميىىة التىىي )*(علىى  الىىدة  الكبىىرو ةسىىيادت ا
ا  وخىىأ  تتىىا ر باألسىى مر مخترمىىة النىىدةد الدةليىىةر مسىىتخدمة القىىر  الكمبيةتريىىة ةالتلفةنىى

 . (4)ةالنةاال  اإللكترةنية دةن است ارا النكةما  المنلية . " 
وما عن دةر صندة  النقىد الىدةلي فىي مىا يصىيب سىيادا الدةلىة مىن  ثىار تنىد من ىا 
يةضل منمد األقرش " فالبدي  عن دةر األسةا  المالية ك ىرقي بالنسىبة للىدة  المضىيفة 

                                                 
 . 22ر مر   سب  أكرهر ص …………….العةلمة كما  م يدر  (1)
 .452ر مر   سب  أكرهر ص ندةا العرب ةالعةلمةر …….للمزيد را  ا منمد األقرشر العرب  (2)
 . 520ة  592ر مر   سب  أكرهر ص ة ص ………….. نف ار للمزيد را  ا  براايم ناف ر  (3)

( British Air Waysمكاتىىب  ىىركة القيىىران البريقانيىىة )ةت ىىدر اإل ىىارا  لىى  ون معهىىم مؤسسىىا  ة   (*)
ةالتىىي تعىىد  نىىدو وكبىىر  ىىركا  القيىىران فىىي العىىالم تقىى  فىىي ال نىىد التىىي فىىي نالىىة انت ا  ىىا وة اتخىىاأ وي 
سياسة تؤدي  لى  رفى  األ ىةر ةزيىادا الضىرائب ةتقليى  األربىاا بالنسىبة ل ىأه ال ىركا ر ف ن ىا تنتقى   لى  

 ىىاةرا )مىىد تكىىةن الباكسىىتان وة سىىن افةرا وة نتىى  سىىيريالنكا( . للمزيىىد را ىى ا دةلىىة وخىىرو مىىن الىىدة  الم
 . 19ر مر   سب  أكرهر ص م لة  ؤةن األةسقر ……………منمةد نيدرر السيادا 

 . 22ر مر   سب  أكرهر ص ………..العةلمة كما  م يدر  (4)
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لىىىدةلي ب ىىىأا الىىىدةرر ممىىىا يىىىؤدي  لىىى  تزايىىىد لالسىىىتثمارا   يىىىر المبا ىىىرا ميىىىام صىىىندة  النقىىىد ا
 .  (1)مديةنيت ا ل أا األخيرر ةتاليًا تخلي ا له عن  ز  كبير من سيادت ا . " 

ةي ير  ةدا عبد الخال   ل  اتفا   ىئةن االسىتثمار المتصىلة بالت ىارا           ) 
TRIMS تثمارا  ( ةمىىا يفرضىىه علىى  سىىيادا الدةلىىة مىىن ميىىةد " ينىىرم الىىدة  المضىىيفة لالسىى

مىىن اسىىتخدام ضىىةابق معينىىة تنكىىم عمىى  تلىىا االسىىتثمارا  األ نبيىىة بمىىا يتىىةائم ةقمةنىىا  
التنمية االمتصادية ةاال تماعيىة ةمن ىا مىثاًل  ىرق المكىةن المنلىي كنسىبة معينىة كنىد ودنى  
فىىىي المنىىىتل الن ىىىائي . وة  ىىىرق تىىىةازن المىىىدفةعا  بىىىأال يسىىىمل لىىىه باالسىىىتيراد  ال فىىىي نىىىدةد 

را  التىىي مىىام بتىىدبيراا نتىى  ال ي ىىك  عبئىىًا علىى  ميىىزان المىىدفةعا  .. ةاىىأه نصىىيلة الصىىاد
ال رةق سقق  ارنر ةلكن نينما يعىاد النهىر فىي االتفىا  سىيت ه ننىة مزيىد مىن التقلىيص 

 .  (2)لسيادا الدةلة القةمية في ال أن االمتصادي . " 
قىىىراف لالسىىىتثمار كمىىىا تعىىىد االتفاميىىىة العالميىىىة لت ىىىارا الخىىىدما  ةاالتفىىىا  متعىىىدد األ

ةتن  ةصاية منهمة الت ىارا العالميىة األسىاا لمىا وسىماه بعى  الدارسىين ةالبنىاث      ) 
ر ةيتقىىىر  مي ىىىي  ت ةسةدفيسىىىكي  لىىى  ارثىىىار (3) ميثىىىا  نقىىىة  ال ىىىركا  عبىىىر الةقنيىىىة (

المترتبة في ه  العةلمة عن اأه اإلتفاما  عل  سيادا الدةلة في الم ا  االمتصادي     " 
ص اأه االتفاما  من مىدرا الم تمعىا  الةقنيىة على  تنهىيم امتصىادات ا الةقنيىة . كمىا تنتق

البىىىىرامل اال تماعيىىىىة علىىىى  ……… { ي ىىىىدد االتفىىىىا  متعىىىىدد األقىىىىراف عىىىىن االسىىىىتثمار   
المسىىتةو الىىةقنير ةسياسىىا  خلىى  الةهىىائفر ةالعمىى  اإلي ىىابي ةالمبىىادرا  فىىي الم تمعىىا  

ي  لىىى  نىىىزم مىىىةا الم تمعىىىا  الةقنيىىىة فىىىي نىىىين يعقىىىي المنليىىىة . ةبعبىىىارا وخىىىرو ف نىىىه يىىىؤد
ر كىىألا فىى ن الىىدة  ) األعضىىا  ةالمتقدمىىة بقلبىىا  (4)سىلقا  ةاسىىعة لل ىىركا  العالميىىة . " 

عضةية للمنهمة ( وصبن  تخض  لما تمليه المنهمة علي ا من  رةق ةميةد ةةف  مةاعد 
التةمي  ةالتصدي  عل  االنضمام القانةن الدةلي ف أه الدة  ملزمة بالتقيد ب ا قالما مام  ب

لعضةيت ار ةيرو كما  م يد " ون " المصلنة العامة " ل عب مىن ال ىعةب مىد خر ى  مىن 

                                                 
 . 454ر مر   سب  أكرهر ص ندةا العرب ةالعةلمةر …………منمد األقرشر العرب  (1)
 .542ر مر   سب  أكرهر ص ندةا العةلمةا مضايا ةمفاايمر ……… ةدا عبد الخال ر العةلمة  (2)
 . 251م(ر ص 9000ر )القااراا دار سقةرر عةلمة الفقرللمزيد را  ا مي ي  ت ةسةدفيسكير  (3)
 . 251ر ص …………المر   الساب ر  (4)
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صالنيا  الدةلة الممثلة ل أا ال عب ةخضع  لقرارا  المنهمةر وي     لىى" مىةو السىة  " 
 .  (1)التي تسيقر عل  الت ارا العالمية . " 
ميىىة تمىىارا ضىى ةقا  علىى  نكةمىىا  الىىدة  أا  كىىألا فىى ن منهمىىة الت ىىارا العال

السيادا من و   التناز  عن تمسك ا بالسيادا في  قار النهام القانةني للمنهمة الأي تةمى  
ةتصىىد  الىىدة  علىى  االنضىىمام للعضىىةية  لي ىىار ةتقىىر اىىأا االنضىىمام الم ىىالا ةالسىىلقا  

  فر  عقةبا  على  الت ريعية في الدةلة فأصبن  ملزمة ب ار كما ون للمنهمة صالنيا
ر ةتزداد (2)الدة  األعضا  في ا التي تقةم بمخالفة  رةق ا وة مبادئ ا وة نصةص ونكام ا

واميىىة خقىىةرا اىىأه المنهمىىة علىى  سىىيادا الدةلىىة فىىي هىى  صىىعةبة التنصىى  مىىن ونكام ىىا وة 
 .  (3)الخرةج عن ا وة نت  االنسناب من عضةيت ا

مىن مىا تثيراىا الت ىارا اإللكترةنيىة مىن  كما  نه تة د مخىاةف لىدو العديىد مىن الىدة 
ون ىقة لصىالل مسىتخدمي ا مىن المضىاربين المىاليين ةنملىة األسى م ةالسىندا  بنكىم  فالت ىا 
مىىن تنكىىم الدةلىىة فىىىي فىىر  ة بايىىة الضىىرائب المفرةضىىىة علىى  ون ىىقة اىىؤال  المضىىىاربين 

داد خقىةرا اىأا ر ةتىز (4)ةنملة األس م مما يعد تقليص لسيادا الدةلة في الم ىا  االمتصىادي
األمىىىر  أ مىىىا رفعىىى  اىىىأه الفئىىىة ) القبقىىىة ( ال ىىىعار السىىىاب  لقبقىىىة البر ةازيىىىة فىىىي عصىىىر 

                                                 
 . 22ر مر   سب  أكرهر ص …………العةلمة كما  م يدر  (1)
 . 41ر مر   سب  أكرهر ص ……العةلمة " مقدمة للمزيد را  ا منسن ونمد الخضيرير  (2)
تختلف اررا  ةاالت ااا  ب أن ت ديد منهمة الت ارا العالمية لسيادا الدةلة سةا  باالنتقاص وة النىد وة  (3)

ضىىىعاف ار ةت ىىىدر اإل ىىىارا  لىىى   مكانيىىىة رصىىىد ثىىىالث ات  ااىىىا  نىىىة  اىىىأا التقلىىىيص من ىىىا وة اننسىىىاراا ةال
الت ديىىىد ةمىىىدرا الدةلىىىة فىىىي االنسىىىناب مىىىن عضىىىةية المنهمىىىة قالمىىىا  نىىىه ت ىىىك  ت ديىىىدًا لسىىىيادت ار ةاىىىأه 
االت ااىىىا  اىىىيا االت ىىىاه األة ا يىىىرو ون باإلمكىىىان دنىىى  اىىىأا الت ديىىىد مىىىن خىىىال  ارليىىىا  القانةنيىىىة 

ًا للىدة  أا  السىيادا للنفىاه للمنهمة ب أن االنسناب من ا خال  فتىرا زمنيىة منىددا ممىا يعىد خيىارًا اامى
عل  سيادت ا ةمن  التدخ  في  ئةن ا الداخليةر االت اه الثانيا يرو صعةبة ممارسة الخيار الكامن فىي 
االنسناب مىن عضىةية المنهمىة فىي هى  عةلمىة الت ىارا العالميىة ال اريىة ناليىًا بةاسىقة المنهمىة  أ ون 

 قاراىىىا كمىىىا  ن ممارسىىىة اىىىأا الخيىىىار ةتأثيراىىىا  % مىىىن ن ىىىم الت ىىىارا العالميىىىة ي ىىىري فىىىي20وكثىىىر مىىىن 
ةواميت ا عل  النهىام االمتصىادي العىالمي تتةمىف على  مىةا ةمكانىة ةواميىة الدةلىة الممارسىة لىهر االت ىاه 
الثالثا يرو ونه ية د بالمنهمىة ة ليىا  عمل ىا ضىمانة اامىة لسىيادا الدةلىة تتعلى  بكيفيىة اتخىاأ القىرارا  

الية للتصةي  على  بعى  القىرارا  . للمزيىد را ى ا ياسىر خضىر النىةيشر ب ا ةالمتمثلة بةض  نسب ع
 . 991ر مر   سب  أكرهر ص ………مبدو 

 . 949ر مر   سب  أكرهر ص ………المعلةماتية للمزيد را  ا السيد يسينر  (4)
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الن ضة ) ال ضرائب بدةن تمثي  ( اأا من   ةر ةمن   ة وخرو فى ن الةضى  الىأي  لى  
 ليىىه الدةلىىة النديثىىة ال يسىىمل ل ىىا بالت ىىدد فىىي الضىىرائب وة رفع ىىا خاصىىة فىىي هىى  تصىىارم 

ل أب اأه المعامال  الماليةر ةيلخص علىي وةمليى  اىأا الةضى   أ يىرو ون الدة  النديثة 
" الدةلىىة التىىي وصىىبن  يختىىر  نىىدةداا انسىىياب المىىا  ةرؤةا األمىىةا ر وصىىبن  ويضىىًا ال 

 .  (1)تتنكم في نهام ال باية . " 
ةي ير كةامي ننسن ةتةكىةمبي لةمةمبىا كاسىان ة  لى  ون " العمليىة ال اريىة لتنريىر 

علىى  المسىىتةو العىىالمي تيسىىر تخصىىيص الثىىرةار التىىي تراكمىى  فىىي المنىىيق العىىام  االمتصىىاد
عبر النخب ال ديد عابرا القةميا  . ةاأا اة  ةار سياسىة الخصخصىةر ةالتىي تعنىي بيى  
األصىىىىىة  العامىىىىىةر ةمصىىىىىادر التىىىىىراكم الىىىىىةقنير للمسىىىىىتفيدين االمتصىىىىىاديين ال ىىىىىدد عىىىىىابري 

بل الدةلىة وكثىر فقىرًا . ةبصىةرا خاصىةر {ر ةلألا قبيعير ون تص………… القةميا ر   
فىى ن مىىدرت ا علىى  نكىىم مةاقني ىىار ةتىىأمين ةالئ ىىم ةامتثىىال م ل ىىار تتىكىى ر ممىىا يعرضىى ا  لىى  

 .  (2)ت ديدا  ةتنديا   ير مع ةدا ونيانًا . " 
ةيبىىىىرز  اسىىىىم منمىىىىد زكريىىىىا بعىىىى  اىىىىأه ارثىىىىار علىىىى  سىىىىيادا الدةلىىىىة فىىىىي الم ىىىىا  

تلة النقدية ةالسيةلة المالية داخ  الدةلة مىن واىم العناصىر االمتصادي "  ن السيادا عل  الك
السىىياديةر التىىي ت ىىدداا العةلمىىة باألمصىىا ر بىىالر م مىىن ون الىىتنكم بالنقىىد عنصىىر رئىىيا ال 
يمكىىن للدةلىىة ون تتخلىى  عىىن السىىيقرا عليىىه كمىىا ال يمكن ىىا ون تتخلىى  عىىن سىىيقرت ا علىى  

ة المنضىىةر فىى ن صىىا النقىىةد ةتىىداةل ا مةات ىىا العسىىكريةر فكمىىا ون لل ىىيش خاصىىيت ا الةقنيىى
.  ن العةلمة تؤدي  ل   ضىعاف ) ربمىا  زالىة  (3)ةتنديد ميمت ا خاصية سيادية رئيسية . " 

( الندةد االمتصادية ممىا يعنىي  نكمىاش سىيادا الدةلىة فىي الم ىا  االمتصىادي ةالتىي كانى  
 .  (4)تنمي ا اأه الندةد

لمىىىة االمتصىىىاد التىىىي ت ري ىىىا هىىىاارا ةي ىىىير يةسىىىف ال ىىىارةني  لىىى  ونىىىه فىىىي هىىى  عة 
العةلمة " تت ه سلقة الدةلة لتصبل م رد سلقة منلية للنهام الدةلي ألن ا لم تعد تستقي  
ون تؤثر مستقلة في مستةيا  الن اق االمتصادي وة العمالة داخ  ندةد وراضي ا نيىث ون 

                                                 
 . 24ر مر   سب  أكرهر ص ………مةامف علي وةملي ر  (1)
 . 49ر مر   سب  أكرهر ص ………عةلمة الكةامي ننسن ةتةكةمبي لةمةمبا كاسان ةر  (2)
 . 412ر مر   سب  أكرهر ص ………مف ةم  اسم منمد زكريار  (3)
 . 914ر مر   سب  أكرهر ص …………القانةن للمزيد را  ا علي ضةير  (4)
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ي ىبه الىبع  مصىير اأه المسىتةيا  تملي ىا  ختيىارا  ر ةا ومىةا  نىرا النركىة عالميىًا . ة 
الدةلة القةمية بةهيفة الم الا البلديىة ةالمنليىةر وي تقىديم البنيىة التنتيىة ةالخىدما  العامىة 

ر ممىا يترتىب عليىه  ضىعاف (1)التي تنتاج  لي ا األعما  األمتصادية بأم  تكلفة ممكنىة . " 
المتصىاد مى  مىا للدةلة  أ لم تعد اي المسيرا لالمتصاد القىةمي بى  م ىرد وداا لتكييىف اىأا ا

تفرضىىىه قبيعىىىة العةلمىىىة ةتنةالت ىىىا فىىىي مختلىىىف ال ىىىؤةن االمتصىىىاديةر كىىىألا فىىى ن له ىىىةر 
ةندا  دةلية مؤثرا عل  النهام االمتصادي العالمي          ) كال ركا  ةالمنهما  ( ال 
تملا الدة  فىر  سىيادت ا علي ىا نهىرًا لةمةع ىا خىارج نقىا  اختصاصى ا اإلمليمىي ةلقةت ىا 

ر فى ن سىيادا الدةلىة فىي الم ىا  االمتصىادي  خىأا فىي االننسىار  ىيئًا (2)االمتصاديةةمدرت ا 
 ف يئًا . 

ةيىىىىىىرو منمىىىىىىد ديىىىىىىاب " تتعىىىىىىار  العةلمىىىىىىة مىىىىىى  مبىىىىىىدو السىىىىىىيادا الةقنيىىىىىىة للىىىىىىدة ر 
فاالمتصىىىىاديا  يضىىىىي  وكثىىىىر فىىىىأكثر بالنىىىىدةد القةميىىىىةر ةيىىىىت م ش دةر النكةمىىىىا  فىىىىي  دارا 

ةصةاًل  ل  تعقي  دةراا في مرامبة نركة ر ةا األمةا   األمتصاد الةقني ةالتنكم بىلياتهر
وة التىىأثير في ىىا وة فىىي وةضىىام السىىة  ةنركىىة السىىل  .. ة يىىر ألىىار فقىىد وصىىبن  الدةلىىة 
ويضًا عا زا عن مةا  ة تقلبا  الدةرا االمتصادية في ضة  انفتاا االمتصاد الةقني عل  

 .  (3)السة  العالمية . " 
يىىىىارا  ةالبىىىدائ  المتانىىىىة ومىىىام الىىىدة ر فسىىىىيادا الدةلىىىة فىىىىي  ن العةلمىىىة تضىىىيي  بالخ

الم ا  االمتصادي مقيدا في ه  العةلمة بسبب المخاقر ةمدركا  السىة  العالميىة ةردةد 
وفعال ىىا التىىي تفرضىى ا اىىأه الهىىاارا ممىىا ي عىى  الىىدة  أا  السىىيادا فىىي نالىىة عىىدم يقىىين ممىىا 

تقي  معرفىة ردةد األفعىا  النات ىة عىىن يمكىن التنبىؤ بىهر كمىا ون نكةمىا  اىأه الىدة  ال تسى
ر ةيبىىىين مصىىىقف  كامىىى  (4)نركىىىة التىىىدف  فىىىي رؤةا األمىىىةا  ةالسىىىل  ةالخىىىدما  ةانتقاالت ىىىا

السيد " فقد تنرص الدة  الصىناعية المتقدمىة على  تقليى  مسىتةيا  البقالىة بىين مةاقني ىار 
ركا  الدةليىىة مىىد ال ةلكىىن وسىىاليب اإلنتىىاج ةمىىرارا  تنديىىد مةامىى  اإلنتىىاج التىىي تتخىىأاا ال ىى

تمكن ا من تنقي  اأا ال دف . ةمد تسىع  المصىارف المركزيىة الدةليىة  لى  تىةفير نىةم مىن 

                                                 
 . 29ر مر   سب  أكرهر ص م لة العربير …………يةسف ال ارةنير الثقافة  (1)
 . 52ر مر   سب  أكرهر ص م لة دراسا ر …………ة للمزيد را  ا يةسف الصةانير العةلم (2)
 . 49ر مر   سب  أكرهر ص م لة العربير …………منمد ديابر عةلمة  (3)
 . 21ر مر   سب  أكرهر ص ……………الف ر للمزيد را  ا  ةن  ريير  (4)



 951 

االسىىتقرار النقىىدي فىىي األسىىةا  العالميىىةر ةلكىىن صىىنادي  المعا ىىا  وة االسىىتثمار فىىي أا  
 .  (1)الدة  مد تضارب عل  عمال  معينة مما ينة  دةن الةصة   ل  اأا ال دف . " 

سىىىيادا الىىىدة  كمف ىىىةم وصىىىبن  فامىىىدا المعنىىى  ممىىىا ترتىىىب عليىىىه ضىىىعف الىىىدة   ن 
ن  النديثة ةدخة  االمتصاد العالمي تنى  سىيقرا بعى  ال ىركا  العالميىة عبىر الةقنيىة ةال

ر ةمن المؤكد ون سيقرا اأه ال ركا  عل  كافىة المعىامال  (2)كان ألا يتم ب ك  تدري ي
يؤال ا خال  الفترا القادمة من ون تكةن وكبىر القىةو  االمتصادية العالمية  خأا باألقراد مما

االمتصادية العالمية في عصر العةلمة بالر م من عىدم تمتع ىا بال خصىية القانةنيىة الدةليىة 
ر ةي ىىىير منمىىىد منمىىىةد اإلمىىىام " ون العىىىالم بىىىا  يعيىىىد ترتيىىىب (3)فىىىي نهىىىر القىىىانةن الىىىدةلي

اراىىا اىىي القاعىىدار ةمىىا عىىدااا ال صىىفةفه لىىيا علىى  وسىىاا م ىىرد التعىىايش مع ىىار بىى  ب عتب
ر لقىىىىد (4)ينىىىى  لىىىىه ون يبقىىىى  مسىىىىتقاًل عن ىىىىار بىىىى  البىىىىد مىىىىن تنهىىىىيم مةاعىىىىد تبعيتىىىىه   ل ىىىىا . " 

استقاع  اأه ال ركا  الخرةج عن النقىا  الىأي تنىدده النىدةد السياسىية المنىددا للدةلىة 
ع   لىى  ةمىىا تفرضىىه سىىيادا الدةلىىة مىىن ميىىةد علي ىىار فقامىى  بىىالتخلص مىىن اىىأه القيىىةد ةتسىى

ر ةيةضىىل عبىىد (5)انتىىةا  الدةلىىة ةتسىىخيراا لخىىدمت ا ةلمىىا ينقىى  واىىداف ةمصىىالل ال ىىركا 
القادر القادري ألا "  أ   ستراتي ية اىأه ال ىركا  ةن ىاقات ا تتنىدد على  مسىتةو  ميى  
القارا  متخقية ك  الندةد السياسيةر ممىا يفيىد ون وثراىا على  العالمىا  الدةليىة يرمىي  لى  

 .(6)اد  مي  الدة  بدةن استثنا  . " انتةا  امتص
ةيبرز مصقف  كام  السيد المدي الأي ةصل   ليه اأه ال ركا  " اأه ال ىركا  
الدةليىىة ليسىى  عالمىىًا منعىىزاًلر ةلكىىن تىىأثير اىىأه ال ىىركا  الدةليىىة يصىى   لىى  رؤسىىا  الىىدة  

لقىا ا ر ةالنكةما ر فقد ه ر نةم  ديد من اللقا ا  الدةليىة وصىبل اىة مىن وخقىر اىأه ال

                                                 
ر مر   سب  أكرهر ص ة ندةا العةلمة ةالعلةم السياسيةر ……………مصقف  كام  السيدر العةلمة  (1)

 . 42ة  49ص 
 . 52ر مر   سب  أكرهر  ص ندةا اال تراكية ةال ركا  متعددا ال نسيا للمزيد را  ا  ةرج الراسير  (2)
 . 525ر مر   سب  أكرهر ص ………العرب للمزيد را  ا صالل السنةسير  (3)
 رنىىىدةا العةلمىىىة ةالتنىىىةال  الم تمعيىىىة فىىىي الىىىةقن العربىىىير …………منمىىىد منمىىىةد اإلمىىىامر الهىىىاارا  (4)

 . 14مر   سب  أكرهر ص 
 . 11ر ص ………….للمزيد را  ا المر   الساب ر  (5)
 .  255ر مر   سب  أكرهر ص ……………القانةن عبد القادر القادرير  (6)
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ر (1)لقىىىىا  " دافىىىىةا " السىىىىنةي ي مىىىى  بىىىىين رؤسىىىىا  الىىىىدة  ةرؤسىىىىا  اىىىىأه     ال ىىىىركا  . " 
ةيتقر  وند الدارسين ةالبناث  ل  ون النرية االمتصادية التىي تقىدم ا هىاارا العةلمىة كمىا 
يدعي البع  ليس  اي النرية الفردية المقلقة بدةن ميةدر فالعةلمىة تت ىاةز سىيادا الدةلىة 

لمفىىاايم المثاليىىة للنريىىة ةالعدالىىة بىى   لىى  سىىيادا مىىن نىىةم  خىىر اىىي سىىيادا ال ىىركا  ال  لىى  ا
 .  (2)عبر الةقنية بنهم ا القانةنية ةمةاعداا ةميةداا ةونكام ا ة زا ات ا

كمىىىا يبىىىزر مي ىىىي  ت ةسةدةفيسىىىكي ارثىىىار المترتبىىىة فىىىي هىىى  هىىىاارا العةلمىىىة ةمىىىن 
  الدةليىىة الىىثالث علىى  سىىيادا الدةلىىة فىىي خىىال  فةاعل ىىا االمتصىىادية المتمثلىىة فىىي المؤسسىىا

الم ا  االمتصىادير مىن خىال  مىا وسىماه التقسىيم الثالثىي ال ديىد للسىلقةر  أ ي ىير " تبىدي    
" تقسىىيم ثالثىىي  ديىىد للسىىلقة " بىىين صىىندة  النقىىد الىىدةلي ةالبنىىا الىىدةلي ةمنهمىىة الت ىىارا 

ليىىىىة " علىىىى  السياسىىىىيا  العالميىىىىة . ةدعىىىىا صىىىىندة  النقىىىىد الىىىىدةلي  لىىىى  "   ىىىىراف وكثىىىىر فعا
االمتصادية في البلدان الناميةر ةزيادا التنسي  بين ال يئىا  الدةليىة الىثالث بمىا يعنىي مزيىدًا 

ر ف ىىرةق برنىىامل التكيىىف ال يكلىىي كتنريىىر (3)مىىن المسىىاا بسىىيادا النكةمىىا  الةقنيىىة . " 
المةمعىىة بىىين  الت ىىارا ةنهىىام االسىىتثمار األ نبىىي لىىم يعىىد بالضىىرةرا  درا  ىىا فىىي االتفاميىىا 

صىىندة  النقىىد الىىدةلي ةالبنىىا الىىدةلي مىىن   ىىة ةبقيىىة الىىدة  كىى  ةانىىدا علىى  نىىده مىىن   ىىة 
وخرور فقد وضن  اأه ال رةق متضمنة بصفة دائمة فىي نصىةص اتفاميىة منهمىة الت ىارا 
العالمية بما تفرضه اأه النصةص من م رةقية ةونكام ةا بة التنفيىأ مىن مبى  الىدة  أا  

 .  (4)ضا  في ا وة الرا بة بالعضةية ( ةفقًا للقانةن الدةليالسيادا ) األع
 9400فقىىىد ةضىىىع  منهمىىىة الت ىىىارا العالميىىىة م مةعىىىة مىىىن القىىىةانين ةااللتزامىىىا  ) 

صىىفنة مىىن االلتزامىىا  متعلقىىة بامتنىىام األسىىةا  فقىىق ( ممىىا يترتىىب عليىىه  ثىىار تىىؤدي  لىىى  
  نسين ملنم  ن النهام القانةني ر ةيبين عل(5)تقليص سيادا الدةلة في الم ا  االمتصادي

                                                 
 . 505ر مر   سب  أكرهر ص ندةا العةلمةا مضايا ةمفاايمر ……مصقف  كام  السيدر العةلمة  (1)
ر مر ىى  سىىب  نىىدةا العىىرب ةالعةلمىىةر ……….مىىةا فىىي مف ىىةم للمزيىىد را ىى ا منام ىىة نسىىام عيسىى ر لةر  (2)

 . 12أكرهر ص 
 . 251ر مر   سب  أكرهر ص …………عةلمة مي ي  ت ةسةدةفيسكير  (3)
 . 41ر مر   سب  أكرهر ص …العةلمة للمزيد را  ا كةامي ننسن ةتةكةمبي لةمةمبا كاسان ةر  (4)
 . 11  سب  أكرهر ص ر مر …………العةلمة للمزيد را  ا يني الينياةير  (5)
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للمنهمىىىة المتضىىىمن ل ىىىأه القىىىةانين ةااللتزامىىىا  " ولىىىزم الىىىدة  األعضىىىا  فىىىي منهمىىىة الت ىىىارا 
 .  (1)العالمية بعدم التدخ  في  ؤةن المستثمر األ نبي . " 

كىىألا فىى ن عىىاقف السىىيد يىىرو ون " العةلمىىة ت ىىدد بتنىىاز  الدةلىىة القةميىىة عىىن نىى  
ا  العةلمىة ةةكاالت ىا الدةليىة . ةسىةف يكىةن للتفىاعال  االمتصىادية السيادا لصىالل مؤسسى

الىىدةر األعهىىم فىىي تة يىىه سياسىىا  الىىدة  الخار يىىة ةفىىي تنديىىد مصىىالن ا القةميىىة . ةمىىد 
انتقىى   ىىز  مىىن صىىالنيا  الدةلىىة االمتصىىادية السياسىىية  لىى  صىىندة  النقىىد ةالبنىىا الىىدةليين 

اىىىأه المؤسسىىىا   لىىى  التأكيىىىد علىىى  النهىىىر  لىىى   ر ةتسىىىع (2)ةمنهمىىىة الت ىىىارا العالميىىىة . " 
السىىىة  العالميىىىة كةنىىىدا ةانىىىدا مىىىن خىىىال  تبنىىىي دة  العىىىالم لىىىنمق امتصىىىادي معىىىين يسىىىمل 
بنركىىة انتقىىا  السىىل  ةالخىىدما  ةرؤةا األمىىةا  دةن واميىىة تىىأكر للنىىدةد القةميىىة لىىدة  وة 

بن  عالميىة فىي لما تفرضىه سىيادا اىأه الىدة  مىن ميىةدر ةيىرو السىيد يسىين ون السىة  وصى
عصر العةلمةر  ال ون اأه السة  العالمية " تتنكم في ا ى  ل   انب مةو السىة  التقليديىة ى 
ال ركا  دةلية الن اق ةالمؤسسا  الدةلية كمنهمة الت ارا العالميةر مما ينعكا سلبًا عل  

ر ةاناا ما (3)تمت  الدةلة القةمية بفر  سيادت ا ) المقلقة ( كما كان النا  من  مب  . " 
تتينه الت ارا اإللكترةنية بةاسقة الثةرا االتصالية النديثة من ازديىاد لنركىة ةالتسىام سىة  

ر ممىىىىا يىىىىؤدي  لىىىى  المزيىىىىد مىىىىن (4)روا المىىىىا  العىىىىالمي ةبالتىىىىالي تتسىىىىارم وعمالىىىىه ةمعامالتىىىىه
 االنتقاص لسيادا الدةلة في الم ا  االمتصادي . 
لىأي تسىتقي  الدةلىة ممارسىة السىيادا فيىه فىي وما وسامة   ةان ف نه يتقر  للمىدو ا

ه  اأه الهرةف ةاألةضام "  ن مىن الم ىكةا فيىه ون تسىتمر دةلىة مىا فىي ممارسىة نق ىا 
فىىىي السىىىيادا لفتىىىرا قةيلىىىة مىىىن الىىىزمن فىىىي هىىى  وةضىىىام امتصىىىادية متىىىداةرا فعىىىدا عىىىن كىىىةن 

يفسىىل الم ىىا  التىىداةر االمتصىىادي عىىاماًل رئيسىىيًا مىىن عةامىى  زعزعىىة النهىىام السياسىىي ف نىىه 
ر فال ىىىىبكا  (5)ومىىىىام انتمىىىىاال  تىىىىدخ  مىىىىةو خار يىىىىة تقتىىىىنص الفرصىىىىة لبسىىىىق ايمنت ىىىىا . " 

العالمية المالية ةالت ارية ةبفض  الت ارا اإللكترةنية ةالثىةرا التكنةلة يىة النديثىةر اىي التىي 
                                                 

 . 211ر مر   سب  أكرهر ص …………دةر علي نسين ملنمر  (1)
م(ر   ص 9009ر )اإلسىكندريةا فلمىنل للقباعىةر العةلمة في ميىزان الفكىر دراسىة تنليليىةعاقف السيدر  (2)

24 . 
 . 922ر مر   سب  أكرهر ص ………النةارالسيد يسينر  (3)
 . 11ة  14ر مر   سب  أكرهر ص ة ص …………لعرب اللمزيد را  ا منمد صالل المسفرر  (4)
 . 44ر مر   سب  أكرهر ص ………… دارا وسامة   ةانر  (5)
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 تقىىةم برسىىم الخارقىىة العالميىىة للتنميىىة االمتصىىادية ممىىا يترتىىب عليىىه تنىىة  العىىالم مىىن منقىى 
ر ةيثيىىر مي ىىةب  الىىب ونمىىد ارثىىار (1)الدةلىىة النديثىىة  لىى  منقىى  االمتصىىادا  فىىة  القةميىىة

المترتبىىىة علىىى  سىىىيادا الدةلىىىة فىىىي الم ىىىا  االمتصىىىادي مىىىن  ىىىرا  عمليىىىة التنىىىة  اىىىأهر   " 
ةبنسب مىا ي ىري فىي اىأا الةمى ر فى ن  عىادا ال يكليىة االمتصىادية ةالماليىةر ةاالنخىراق فىي 

 . (2)لدةلي مد وديا  ل  بداية  فقاد مف ةم السيادا الةقنية مةته . " النهام االمتصادي ا
ةانىىاا مىىا نىىتل عىىن االعتمىىاد االمتصىىادي المتبىىاد  مىىن  ثىىار فىىي هىى  العةلمىىة علىى  
سىىيادا الدةلىىة ةبفضىى  مىىا تتينىىه الت ىىارا اإللكترةنيىىة مىىن  سىىرام ةتسىى ي  للمضىىاربا  الماليىىة 

اايم نىىاف  " كمىىا تضىىعف السىىيادا الةقنيىىة بفعىى  ةلنركىىة تنقىى  رؤةا األمىىةا ر  أ ي ىىير  بىىر 
االعتمىىاد االمتصىىادي المتبىىاد  ) فىىي الت ىىارار ةالتمةيىى ر ةاالسىىتثمار المبا ىىر ( .  أ تتنىىرا 

ةعنىىدما ون ىىن النهىىام ………… { . ارن بسىىرعة عبىىر النىىدةد الةقنيىىةر النقىىةد ةالسىىل ر   
 94سة  للنقةد يستمر عمل ا  العالمي لالتصاال  باألممار الصناعيةر وصبل ممكنًا  ن ا 

ر  ن ن ىىىم المضىىىاربا  العالميىىىة ةاتسىىىاع ا علىىى  مسىىىتةو العىىىالم يقىىى  معهمىىىه (3)سىىىاعة . " 
% من وصى  تريليىةن دةالر ومريكىي ميمىة النقىد 1خارج نقا  ت ارا ةامتصاد الدةلةر ف ناا 

مىىىا المتبىىىاد  ب ىىىك  يىىىةمي علىىىي عالمىىىة بالت ىىىارا ةبعىىى  التنىىىةيال  االمتصىىىادية األخىىىرور و
% ف ىي نتىاج المضىاربة العالميىة ةتقلبىا  وسىىعار الصىرف سىةا  فيمىا بىين الىدة  وة فىىي 21

ر ةيرو نميد نمد السعدةن  نه بةاسقة اىأه المضىاربا  العالميىة ةن م ىا (4)الدةلة الةاندا
" فىى ن النىىدةد االمتصىىادية ةالسياسىىية ل ميىى  الىىدة ر تصىىبل عىىا زا ومىىام مفاعيىى  البةرصىىا  

ا يىىىىدخ  ةيخىىىىرج مىىىىن رؤةا ومىىىىةا  يةميىىىىة فىىىىي بةرصىىىىة مىىىىن البةرصىىىىا  فىىىىي العىىىىالم ألن مىىىى
الىى( ( تفىىة   ميامىىه مىىا يىىتم تبادلىىه  ىى ريًا … المعرةفىىةر ) نيةيىىةرار قةكيىىةر بىىاريار لنىىدن 

ر ةيبين ما د  دةد " لقد كةنى   ىبكة المعلةمىا  (5)فيما يخص نركة البضائ  ةالسل  . " 
نىىه ارن ة ىىةد سىىةمًا ماليىىة ةمعلةماتيىىة دةليىىة ةاالتصىىاال  النديثىىة اىىأه سىىةمًا عالميىىةر ةيال

متكاملة مادرا على  تنةيى  األمىةا  ةاألفكىار  لى  وي مكىان فىي العىالم خىال  دمىائ  . فىروا 
المىا  يىىأاب  لىى  نيىث يعامىى   يىىدًار ةي ىىرب مىن ويىىة مناةلىىة للىتنكم بىىه . ةال تسىىتقي  ويىىة 

                                                 
 .12ر مر   سب  أكرهر ص م لة المستقب  العربير …للمزيد را  ا مي ةب  الب ونمدر العرب  (1)
 . 12ر ص …………المر   الساب ر  (2)
 . 545ص ر مر   سب  أكرهر ………انف ار  براايم ناف ر  (3)
 . 905ر مر   سب  أكرهر ص …………القري  للمزيد را  ا ونقةني  يدنزر  (4)
 . 54م(ر ص 5222ر )عمانا دار األةائ  للقباعة ةالن رر العةلمة ةمضايانانميد نمد السعدةنر  (5)
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ن  انىىب  خىىر فقىىد وسىى م  ر ةمىى(1)سىىلقة نكةميىىة ون تمنعىىه مىىن النركىىة لفتىىرا قةيلىىة . " 
نرية الت ارا ةالت ارا اإللكترةنية ةةفرا المعلةما  في انتعاش ون قة مالية ةامتصادية  ير 
م ىىرةعة ) كت ىىارا المخىىدرا ر ةالرميىى  األبىىىي ر ة سىىي  األمىىةا  عبىىر النىىدةد الةقنيىىىة ( 

 .  (2)عبر مختلف دة  العالم
اري الدةلي الأي وفرزتىه هىاارا ةيتناة  ياسر خضر النةيش الفر  بين النهام الت 

العةلمىىىة مىىىن خىىىال  فةاعل ىىىا االمتصىىىادية ةالقىىىانةن الىىىدةلي نىىىة  سىىىيادا الدةلىىىة فىىىي الم ىىىا  
االمتصادير  أ يرو ونه " من الممكن القىة   ن النهىام الىدةلي الت ىاري لىم ي ىتم كثيىرًا بفكىرا 

) المنقسىم  لى         السيادار ب   نه يت اةزاا من و   فر  وادافه المتمثلىة ب عى  العىالم
دة  عديىىىدا ( سىىىةمًا ةانىىىدار لىىىيا فيىىىه مىىىا ينىىىة  دةن تىىىدف  الت ىىىارا عبىىىر الىىىدة  . ةبعبىىىارا 
وخىىرور يبىىدة ون القىىانةن الىىدةلي الت ىىاري ال ي ىىتم بمىىا ي ىىتم بىىه القىىانةن الىىدةلير الىىأي يضىى  

الىدةلي  اعتبارا  السيادا ةانترام ة ةد الدة  مب  وي اعتبارا  وخرو؛ فىي نىين ون القىانةن
 State Hoodالت ىاري ال ي ىتم وصىاًل بفكىرا الدةلىة أات ىار بىدلي  عىدم ا ىتراق صىفة الدةلىة 

 .  (3)الكتساب عضةية مؤسساته . " 

                                                 
 . 10ر مر   سب  أكرهر ص ………العةلمة ما د  دةدر  (1)
م ىىرةعة بنىىةالي بليىىةن دةالر يةميىىًار بينمىىا مىىدراا بعىى  مىىدر بعىى  الدارسىىين ن ىىم اىىأه األن ىىقة  يىىر  (2)

وةضل المدير التنفيأي لصىندة   5221بليةن دةالر سنةيًار ةفي فبراير  100 ل   200الخبرا  بنةالي 
النقد الدةلي ون التقديرا  نة  الن م النالي لعمليا   سي  األمةا  مد ةصل   ل  ورمام  يىر متةمعىة 

% مىىن اإلنتىىاج المنلىىي اإل مىىالي فىىي العىىالم . للمزيىىد را ىى ا ونمىىد  1 لىى   9ن  أ تتىىراةا نسىىبت ا مىىا بىىي
 . 10ر مر   سب  أكرهر ص ………نهرا  فتني سرةرر 

 . 129مر   سب  أكرهر ص  ر…………مبدوياسر خضر النةيشر  (3)
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 املطلب الثاني 

 اآلثار املرتتبة يف اجملال السياسي

 
إن أهميةةا حدوةةالا حدة بةة ا  ةةين مةة  يقةةل أةةمن اخةة ل حدلةةون حدةةاح    د الدةةا لمةةن 
بميم س خ اه  لحدلون حد  رج   مة  يمل ةم مةن حاس ة ت السةاقتده  ا ة ا ا ةلن ماسامةا  ة  

سة ن لوري اةم لمةان حااهة ك ظل ظ هرة حدسلدما،  ها ك حدمس ئل حدماس قا  ةووارحم وقةلل ح ا
هذه حدوقلل، لحداميية  أل حداسبةا حنلاةد أةا  سةل حن  ية و حدمالحجةاة  ة  أل ةا حدةالل 
 ةة  حدوقةةلل لحدوريةة و لحدمسةة متو  م ا ةة  أالحاهةة ، لح رهةة ا حدةةالد    رلةةم اةةام اوايةةا 
مةهةةةلم لحأةةة  موةةةاا دةةةم ع لاقةةةايم حدةةةاام حدمةةة اي لحدمساةةةلي حدم  لةةةر لليةةةر حدم  لةةةر دمةةةن 

لب   واه  ماظم ام لور  ام، لحنأرحر   د يئا،  هذه حدمسة ئل  ة  ابةر حدسلدمةا ياظةر ا
إدد اا ل مؤسس و حدمجامل حدةالد  مةن أج هة  دةيت أمةرحو مق ةلالو  قةخ،  ةل إن حدة سل ل ة  
ظل ح الحجيا حدمس يير لحدهيماةا حنو ايةا ا ةد حداظة م حدةالد  يةرن أن هةذح حداةا ل أةرلري و 

إام ها ك مسودا إاة اة بةي لا حدالةريس و لحدقةلحاين حداح  يةا لااةيةذه  اوةو ،  م  ع1 للحج  و 
اولير أغلخ و لوةاحو الديةا أ ةرن     دلةر  و لحدمؤسسة و حدالديةا ع ممة  يةةرل ا ةد 

 سي اة حدالدا  يلا أ رن اح  يا ل  رجيا اؤاي إدد حالااق ص ماه  . 
و حدسةي اة   سةاسمل حدةالل ليلير وسن حد  ح  إدد حدلأل حدةذي لدةو إديةم حدةالل ذح

 قار أ ل   ي ا و   ذحو سي اة   ل قار أ  ةر  م لاة و دهي ةل سي سة    الدة    . لسةاسيا 
حدلظةة ئ  حدمر  يةةا د الدةةا لظةة ئ  اوقيةةل حدلةةرايا لأةةم اه  دمسةةؤلديا لديةة و حدةةاو م  ةةلل 

 . ع 2 حدقلميا لاوو حدقلميا .   
حدةربةةا د ةةل   اةةل مو ةة   ةة  أن  مةة  ااةةي  حدسلدمةةا اةةن خريةةل  لحا هةة  حدم ا ةةةا 

يظهةةر  ة اةةل الدةة  موامةةل، ماجةة ل ة  ةةذدك حدالدةةا حدوايلةةا لسةةي ااه ،   ةةم ي ةةن يسةةم  ني 
  اةةل مو ةة   ةة دظهلر ا ةةد مسةةرل حنوةةاحال حدس دميةةا إال مةةن  تدهةة ، أمةة   ةة  ظةةل حدسلدمةةا 

                                                 
، مرجل س ل ذ ره، ص االة حدسلدما لحدس لم حدسي سياوسن ا  سا، حدسلدما ..........،  -حجل: د م يا ر  ع1 

971 . 
 .  921، مرجل س ل ذ ره، ص حدسرا .............ب د  حدسالس ،  -

 .  06، مرجل س ل ذ ره، ص الدما ................وسن حد  ح ،  ع2 
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ن  ة ن هةذح  ل س ا اوليره  ا د سي اة حدالدا  إام يجري حالساغا ء اةن هةذح حدةالر د الدةا لح 
، ليرجةةل حدةة سل مةةن حداحرسةةين لحد وةة ال هةةذح ع1 حالسةةاغا ء يةةام ا ةةد مرحوةةل  مايةةا م ا ةةةا

حنمةةر إدةةد مةة  اةةار اةةن ظةة هرة حدسلدمةةا مةةن اق ةةص   يةةر  ةة  اةةةلذ حدالدةةا لأهميةةا وةةالاه  
، لأهةةم مةة  ياملةةل  يةةم هةةذح حدظهةةلر  ةةرل  مخ دةةا حن  يةة و ع2 د أةةس  حدةةذي أبةة ا سةةي ااه 

 .  )*(  الاارح  حدمساقل ان حدالدا أل   دو م حدذحا  لحدجم ا و حنلايا
ليلةةةةير مومةةةةا ا  ةةةةا حدجةةةة  ري إدةةةةد أن حدسلدمةةةةا   اظةةةة م يقةةةةة  ا ةةةةد حدالدةةةةا لحنمةةةةا 
لحدةةةةلخن، ل ةةةة  مق  ةةةةل ذدةةةةك يسمةةةةل ا ةةةةد حداةايةةةةو لحدالةةةةايو . إن إأةةةةس   سةةةة خا حدالدةةةةا 

تاامة ء سة  قا ا ةد لحدا ةي  من وألره  دة ئاة حدسلدما يؤاي ن وامة و إدةد حسةايق ظ أخةر د
حدالدةةةةا، أااةةةة  حدق ي ةةةةا لحدخ ئةةةةةا لحدجهةةةةا لحداسبةةةةا لحدمةةةةذه   . لحداايجةةةةا اةايةةةةو حدمجامةةةةل 

 .  ع3 لالايو لم م .   
 ةةذدك  ةةإن حدسلدمةةا اوةةا مةةن سةةي اة حدالدةةا  ةة  حدمجةة ل حدسي سةة  مةةن  ةةتل لأةةل 

ريل  لحاةةةا لأو ةةةة م الديةةةا اةةةةن خريةةةل  لحا هةةةة    حال ابةةة ايا  بةةةةةا   بةةةا ع او ةةةةم حدالةةةة
حدلخا  د الدا لاااقص من حد ي رحو حدما وا أم م حدملرع حدلخا ، له   ذدك ااا  ل مةل 
 ةةةةةيم حدايمقرحخيةةةةةا لحواةةةةةرحم وقةةةةةلل ح اسةةةةة ن لوري اةةةةةم  اقييةةةةةاه  إرحاحو لسةةةةة خ و حدمجةةةةة دت 
حدالريسيا د لسلا    سن حدالريس و لحد لحئ  لحدقلحاين حدا  ارن أاهة   ة  مبة واه  لل قة و 

،  ايمقرحخيةةا حدسةةةلل اسةةالجا إاةةة اة بةةةي لا ع4 م ا ةة  حدمجةةة الو لحنالةةةخا رحااهةة   ةةة  
الةةريسيا دمهةة م حدسةة خ و حدلتلةةا د الدةةا   حدالةةريسيا، حدااةيذيةةا، حدقأةة ئيا ع  مةة  يةةاتءم مةةل 
خ يسةةا ظةة هرة حدسلدمةةا لأ س اهةة  حدم ا ةةةا، ل مةة  ااةةي  د مسةةالمر حنجا ةة  مةةن وريةةا حدور ةةا 

                                                 
 .  901ل  907، مرجل س ل ذ ره، ص ل ص ......ا دم .......د م يا رحجل:  رارحن   اي،  ع1 
، مرجل س ل ذ ره، ص حدسلدما ...........د م يا رحجل: ا احهلل الم ن حدالم لا ا حدرؤل  موما لام،  ع2 

972  . 
ي ةةر  اةةولير هةةذه حدمخ دةةا لأهمياةةم  ةة  مةة   ةةا يةةؤاي إديةةم هةةذح حدظهةةلر د ةلحاةةل حدمو يةةين مةةن  يةة م الل   (*)

اا لن حداميي  حدلق    لحد غلي لحدسس  د وة ظ ا يم، لحنمل ةا  ليةرة: مق خسةا  ل يةك   لميا جاياة اوو
  اةةةاح، إاقسةةة م الي لسةةة ل   ي  إدةةةد الداةةةين حدالةةةيك لحدسةةة ل  ك، لا ةةةر  حدم ةةة ل   ةةة  إيخ ديةةة  لسليسةةةرح 

 ل  جي  ، لمسظم حدالل حدبغرن . 
 .  221رجل س ل ذ ره، ص ، ماه يا ............. رحاسيت  ل لي م ،  -د م يا رحجل: 

 .  962، مرجل س ل ذ ره، ص الدما .............وسن حد  ح ،  -
 .  921، مرجل س ل ذ ره، ص  أ ي  .............موما ا  ا حدج  ري،  ع3 
 . 999، مرجل س ل ذ ره، ص اظرحو ...........د م يا رحجل: أوما  او  سرلر،  ع4 



 221 

 ةةة  ظةةةل مةةة  ابةةةللم هةةةذه حدالةةةريس و لحدقةةةلحاين حدجايةةةاة مةةةن لحدسمةةةل اح ةةةل ل ةةة ر  حدالدةةةا 
أةةم ا و   الايةةا دسةةتما رؤلت أمةةلحل م ا ةة  حدمسةةالمرين حنج اةةا  ةة  و دةةا لجةةلا أي 

، ليلةير اقيةل وسةين اقيةل إدةد أهةم مة  ياراةا ا ةد هةذه ع1  خر أل أ ما  ا الحجم حدالدا
حدسلدمةةةةا   واةةةةد ابةةةة   حدالةةةةريس و حدجايةةةةاة د الدةةةةا لحداةةةة  اةةةةم إاةةةة اة بةةةةي لاه   ةةةة  ظةةةةل 

حدالةةريس و مسةةؤلديا اسةةالجا حداومةةل مةةن حدماةةةذين لحدوةة  مين  هةة ، لد ةة  ال اقةةلم حنجهةة ة 
حدااةيذيا  ااةيذ أي اقل  و نس  ا سي سيا أل م حجيا . ل  دا د  دن يو ةم حدقأة ء  وو ة م 

و م  دةةةةا د قةةة الن حدةةةذي يسةةةالاا حم ةةةر ليم  اةةةم مةةةن حالسةةةالم ر حدوةةةر  اةةة ء ا ةةةد أةةةم ا 
اسةةالريا ل  الايةةا اجسةةل د سةةي اة مجةة الو أ لةةر حاسةة ا و للةةملديا  اا غةة  حد ةةل  مةةن ملةة ار 

 .  ع2 حنج اا حدذين حسالا اهم حدسي اة حدس دميا .   
ل ا أاو ظ هرة حدسلدما إدد حا س ر حدوالا  ين حدالل    حال اب ا لحدسي سا، لمة  

ممةة  اةةار ااةةم اةةولر حدقةةرحر حدةةلخا  بةة وا هةةذح حالا سةة ر مةةن ا حيةةا حدمس هةةاحو حدلةة راا، 
، لي ين موما بةتل حدس ةلا   يلجةا إوسة ت دةان حدلةسلا  ة  ع3 د الدا   دسلحمل حد  رجيا

حدةةةالل حدايمقرحخيةةةا  سج هةةة  اةةةن مم رسةةةا وقل هةةة  حدسي سةةةيا حدمسرل ةةةا، إذ دةةةم اسةةةا حدقةةةرحرحو 
  اهةةةةة  حدمهمةةةةةا حدمةةةةةؤلرة  ةةةةة  وي اهةةةةة  ابةةةةةار اةةةةةن حدمؤسسةةةةة و حداسةةةةةالريا لحداةةةةة  يم ةةةةةن مرح

لمو س اه ،  م  دةم اسةا مرا خةا  الايةا مةن ياا  ةلاهم د  ردمة ن أل حدو لمةا .  سةلحء اس ةل 
حنمةةر    ةةل  ةةرص امةةل أل اسةةري  امةة ل مةةلتو، أل الايةةا حد ةةام و حالجام ايةةا حدماةةلح رة 
د خ ق و حدةقيرة، أل  يما حدسم ا حدلخايا،  ه   غيره  من  لير من حنملر دم اسا    أياي 

امةة  اقةةرر  ةة ر  اخةة ل حدسمةةل حدةةلخا ، واةةد  ليةةرحو مةة  يبةةسا مسر ةةا  يةة  حدو ل  مةة و، لح 
ج ءو هذه حدقرحرحو أل م هيا مباره  حدوقيقة ، لمةن هاة   خةلرة حدسلدمةا . . .........   
نن  يه  إ سة ا حدمةلحخن اةن سة خا حا ة ذ حدقةرحرحو  مة  يمةت بةميم حدوية ة حدايمقرحخيةا .   

 .  ع4 
ن لحد و ال يرن إن إأس   لمن لم  قاحن حدسي اة يسا  إاق ص لها ك من حداحرسي 

وةةل حدالدةةا   أل سةة خاه  ع  ةة  حااهةة   سي سةة و اح  يةةا مسياةةا الن اةةا ل مةةن حدمؤسسةة و 

                                                 
 . 11، مرجل س ل ذ ره، ص حدايمقرحخيا ........د م يا رحجل: اقيل وسين اقيل،  ع1 
 .  10ل  11حدمرجل حدس  ل، ..............، ص ل ص  ع2 
 .  911، مرجل س ل ذ ره، ص اظرحو ..........د م يا رحجل: أوما  او  سرلر،  ع3 
 . 97ل  90، مرجل س ل ذ ره، ص ل ص مج ا حدسر  موما بتل ا لا، حدس دم ...........،  ع4 
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، ع1 حدالديةةةا ل لةةة ل يغيةةةر حدقةةة الن حدةةةاح    لا سةةة و يغيةةةر حدقيةةةلا حداةةة  يةرأةةةه  هةةةذح حدقةةة الن
 ع2  -ايا، أهمه  : ل  دا د   إن حدسلدما اقلم ا د ااة ر  ئ    ال 

 ةةرل  مبةة ار   الايةةا ما  سةةا دسةة خا حدالدةةا  ةة  مجةة ل حداقاةةين،  قةةارة حدالدةةا ا ةةد   أواًل :
اوايةةا لااظةةيم سةة ل ي و حن ةةرحا مةةن أهةةم مظةة هر مم رسةةاه  د سةةي اة ا ةةد إ  يمهةة ، 
لد ن حدسلدما أ ر و لواحو جاياة  ة  مجة ل حداقاةين دهة  حدم اةا ا ةد   ةل  لحاةا 

اة اةةاظم الةة خ اه   سيةةاحو اةةن حدالدةةا، لاسةةا حدلةةر  و ا ةةر حدلخايةةا  مةة    الايةةا جايةة
اما  ةةم مةةن  ةةارحو م ديةةا لسي سةةيا إوةةان أهةةم حدر ةة ئ  حداةة  اسامةةا ا يهةة  حدسلدمةةةا 

 د سر حوا  ر حدالدا دس خا حداقاين . 
  ةةةل حدقةةةلحاين حدسةةة  رة د وةةةالا، إن حدقةةة الن حداق يةةةاي وبةةةر   ةةةرة حدالةةةريل لمجةةة ل  ثانيًا : 

 يقه   ووا مظة هر مم رسةا حدالدةا دسةي ااه  اح ةل إ  يمهة   وةالا حدالدةا، إال أن اخ
 حدسلدما أ ر و حدقلحاين حال اب ايا حدس  رة د والا . 

حالسةةةةاا ا ا ةةةةةد اجةةةةة  حدقلحاةةةةا لحدم ةةةةة اي حدق الايةةةةةا حداق يايةةةةا  ةةةةة  ملحجهةةةةةا حدغةةةةة ل ثالثاااااًا : 
إن سي اة حدالدا ا د إ  يمه  حدمس لم ا  ا يه  ان خريل حدةلحال حدلق  يا د سلدما، 

اسخ  حدالدا حدول      لل أل ر ةل مة   ةا يلجةم إديهة  مةن  ة ر  وةالاه  إال إن 
 هذه حدسي اة    ظل حدسلدما أب وو مول إا اة اظر . 

إام لمن جرحء ظ هرة حدسلدما يام إسق خ ااريج  دمةهةلم سةي اة حدالدةا   ةل مقلم اةم 
 ةة  ظةةل سةةيخرة لةة م   م ةةا   د لةةر  و ا ةةر حدلخايةةا لأةةم ا ام  لبةةةم مةهلمةة و سي سةةي و، 

لحدمؤسسةة و حدالديةةةا حدو لميةةةا لليةةر حدو لميةةةا لحدمسةةةالمرين حنج اةةا ع ممةةة  يأةةةس  مةةةن 
، ليلةةةير إ ةةةرحهيم اةةة  ل إدةةةد حاةةةم   واةةةد  ةةة  حدلاليةةة و ع3   ا يةةةا حدقةةةرحر حدةةةلخا  لحسةةةاقتديام

حدسلدما، ها ك من يقلل إن هذه حدماواة، حدا  ياةل حد ليرلن ا د إاه  حدمساةيا حنلل من 
حدظةةة هرة ااةةة ل مةةةن سةةةي اة  تاهةةةم  ةةةل لاااه هةةة  . إذ يسا ةةةرلن أن ام ةةةك حنج اةةةا دملةةة ريل 
أ ما ل ليرة    حدلالي و حدماوةاة يجسةل حدقةرحر د غر ة ء، لأن لجةلا مؤسسة و الديةا، ملةل 

                                                 
 . 222، مرجل س ل ذ ره، ص م اأ ............د م يا رحجل: ي سر  أر حدوليش،  ع1 
، مج ةا حدسر ة د م يا رحجل:   رلل موما حن  بيري، هل اساخيل حدالريس و حدسر يةا ملحجهةا حدسلدمةا،  ع2 

 .  29ل  26م، ص ل ص  2662، ال م ر 121حدساا 
 .21، مرجل س ل ذ ره، ص مج ا ارحس و، ……مين د م يا رحجل: ديال ا ا حدوسن جلحا، حدمأ  ع3 
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ا ةد حدم ة دةين، ماظما حداج رة حدس دميا، ام    لحااه  لاةرل حالدا حم  ه  لال ل اقل ة و 
 .  ع1 االحن ا د حدسي اة حدلخايا حنمري يا .   

لها ك م  اايوم حدسلدما من  رص دقية م ات ة و اس لايةا لاأة مايا  ةين مؤسسة و 
حدمجامةةل حدمةةةاا  اح ةةةل  ةةل الدةةةا  غيرهةةة   ةة   قيةةةا حدةةةالل،  ةة دملحخالن حناأةةة ء  ةةة  هةةةذه 

ا د سلدمةا للسة ئل حالابة ل حدوايلةا حدمؤسس و يم اهم حدالحبةل اةن خريةل حدةلحاةل حدلق  ية
حن ةةةرن،  سةةةراا ليسةةةر، لسةةةلحء أرحاو الدهةةةم أل دةةةم اةةةرا، مةةةل  قيةةةا حناأةةة ء  ةةة  حدةةةالل 
حن ةةرن . له ةةذح  ةةا يملةةل إابةة ر وقةةلل ح اسةة ن لوري اةةم لأ اةة ء خ ئةةةا أل جم اةةا إلايةةا 

هم  ة  مسياا أغلخ و ا د الدهةم  ة  و دةا وبةلدهم ا ةد حدمسة ااة لحدةاام مةن  قيةا ممل ةي
حدالل حن ةرن ااةا ا سهةم دو لمة اهم لحدةرأي حدسة م  ة   تاهةم إدةد ملحبة ا حدأةغلخ ا ةد 

،  مةة  أن حدةةاام لحدمسةة ااة  ةةا ي ةةلن  لةة ل سةة م  أل  لةة ل ور ةة  اةةن خريةةل ع2 ا ةةك حدةةالل
ماحاهم   نس وا لحدذ يرة لحدسا ا ، ليلةير ا ةا حد ة دل ا ةا حهلل إدةد أن )*(حداأ ل حدمس   لح 

ا ا ةد هةذه حدست ة و حداس لايةا حداأة مايا  ةرل  ظة هرة ااملةل  ة  ا حيةا حرا ة خ أهم مة  اراة
مؤسس و حدالدا  مليتاه   ة   قيةا حدةالل حن ةرن لا ةد حدبةسيا ح   يمة  لحدسة دم ، ليةرن 
 ةة  هةةذح حالرا ةة خ أاةةم   يةةام ا ةةد وسةة ا إرا ةة خ هةةذه حدمؤسسةة و  مؤسسةة و حدالدةةا حن ةةرن 

ل لةة  ا مةةن حدست ةة و حدسي سةةيا حداةة  اا خةةد حدالدةةا لا ةةلن اح ةةل حدالدةةا، حنمةةر حدةةذي   ةة
 .  ع3   ر  سي ااه  حداق يايا .   

 ذدك ا ر  حمل ر حدمارا ةا ا ةد سةي اة حدالدةا مةن جةرحء ظة هرة حدسلدمةا  ة  حدمجة ل 
حدسي سة  مةن  ةةتل مة  اقةلم  ةةم حدلةر  و ا ةر حدلخايةةا،  هةذه حدلةر  و اسةةسد إدةد اوقيةةل 

                                                 
 .  927، مرجل س ل ذ ره، ص حاةج ر ..........إ رحهيم ا  ل،  ع1 
، مرجل س ل االة حدسلدما لحدس لم حدسي سياد م يا رحجل: مبخةد   مل حدسيا، حدسلدما ..............،  ع2 

 . 72ل  72ذ ره، ص ل ص 
م   دبةةين إوةةرح   9111اسةة ن  ةة  مظةة هرحو ميةةاحن اي اةة امين اةة م حسةةاخ ع حدخ  ةةا إابةة ر وقةةلل ح   (*)

ظهة ر مةان حدقمةل حدةذي م رسةام أةاهم  حدس خ و حدو لميةا حدبةيايا أمة م الل حدسة دم اةن خريةل اقةل لح 
هةذه حدسة خ و،  مة  أن مجملاة و   يةةرة مةن إابة ر وقةلل ح اسة ن مةةن مسظةم الل حدسة دم  ة ملح  اقةةايم 

  ةةا مةةن  ةةتل حالابةة ل  هةةم لالأةةي  مةةلح ةهم لمخةة د هم د ةةرأي حدسةة م حدسةة دم  حدةاام حدمساةةلي دهةةؤالء حدخ
، مرجةل سة ل ذ ةره، ص اوةلل .......... لحسخا لس ئل حالاب ل حدوايلا . د م يا رحجل: أدةةن اةل  ر، 

 .  201 – 202ص 
مرجةل سة ل ذ ةره،  ،اةالة حدسةرا لحدسلدمةاما  لا ا ا حد ة دل ا ةا حهلل، دلر ةا حدسلدمةا ل .............،  ع3 

 .  262ص 
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م اسا أل  ه  ا أةل دالدةا موةااة د لاهة  لةر  و مخرلوةا دت ااة ا مب دوه  لأر  وه  لد
حدس م، لي ين أدةن ال  ر اام  ألع حدلةر  و د ةالل حداة  اومةل جاسةياه  أل دملح ةل حدمقةر 
حدرئيس  د لر ا   م  ه  جاسيا لر ا    ي ح حاارا لةلا ل ع    ةا ي ةلن مقرهة  حدرئيسة   ة  

 خةرحو لح   يمية و . ليةام  917أد  مؤسسا م ديا     29ل حدلالي و حدماواة، د اه  مم ل ا داو
ال يل مج ت إاحراه  لمج ت إاحراه  ح   يميةا  خريقةا اماةل أي الدةا  مةراهة  مةن حمةاتك 

 .  ع1 % من حنبلحو  يه  .   19
لي ين أوا حداحرسين الر هةذه حدلةر  و  ة  اق ةيص حدسةي اة حدلخايةا د الدةا         

 ع2  -ك من  تل إوان حدخرل حدا ديا :   با حدبغرن ع، لذد
لاةةام  بةةلرة ليةةر م  لةةرة   سةةا احم حدلةةر ا دو لمةةا الدةةا حدمقةةر أل . الطريقةةا اىل :    9

حدمالو   لا اة مةن حدةالل حد  ةرن ع د اةولير ا ةد و لمةا حدالدةا حنجا يةا حداة  يقةل  يهة  
  رع حدلر ا . 

 لةرة مةن  ةتل حسةا احم حدمؤسسة و حدالديةا لاام أيأ و  بةلرة ليةر م . الطريقا الثانيا   2
 حال اب ايا  باالل حداقا حدالد  لماظما حداج رة حدس دميا . 

لاةام  بةلرة م  لةرة  ة  حدالدةا حداة  يقةل  يهة   ةرع حدلةر ا اةن خريةل . الطريقا الثالثةا    2
 حسا احم سة رة حدالدا حدا  اوم  حدلر ا   أل م  يمل ه  ع . 

لاةةةام أيأةةة و  بةةةلرة م  لةةةرة اةةةن خريةةةل حداةةةولير ا ةةةد حدمؤسسةةة و  . الطريقةةةا الرا :ةةةا   2
حدو لميةةةا  ةةة  حدالدةةةا  ةةة دل حرحو لحدهيئةةة و مةةةن  ةةةتل ا ةةةل حدرلةةة لن لحدسمةةةلالو، أل اةةةن 

 خريل حداهايا  إ ة ل حدةرع لاق م إدد الدا أ رن . 
 مةة  إن هةةذه حدلةةر  و ااجةة ل     ةةا حدوةةالا حدقلميةةا د الدةةا حال ابةة ايا لحدسي سةةيا 

ق  يةةا أيأةة و لحداةة    اةةو اوميهةة  سةةي اة حدالدةةا لذدةةك مةةن جةةرحء ظةة هرة حدسلدمةةا، لي ةةين لحدل
 سل حداحرسين لحد و ال حد يةيا حدا  ا ارل  ه  هذه حدلر  و هذه حدوالا، لذدك  مة  ي ة  

 ع3  -: 

                                                 
 . 116، مرجل س ل ذ ره، ص اولل .............أدةن ال  ر،  ع1 
 . 22ل  29، مرجل س ل ذ ره، ص ل ص حدسلدما ............د م يا رحجل:  م ل مجيا،  ع2 
 .910، مرجل س ل ذ ره، صاالة حدسرا لحدسلدماد م يا رحجل: جتل أمين، حدسلدما ...........،  ع3 

 . 20ل  21، مرجل س ل ذ ره، ص ل ص حدسرا ............موما ا   ولحو،  -
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ااج ل ه  حدلر  و من  تل إم  حالسالم ر حدم  لر اح ل  احلواجز ) احلد د ( اجلمركيا  
ل اةةن خريةةل حاة  يةة و الديةةا      اة  يةةا حدماسةةااة حنخةةرح  دتسةةالم ر ع لحاة  يةةا حدالدةةا أ

 حدج و لجلدا حنلرجلحي لم  اراا ا يه  من  ي م ماظما حداج رة حدس دميا . 

ن اخ  ةو  سةل  حد د السلطا السياسيا   ليةام ا خيهة  ال اةن خريةل حدغة ل حدمسة   لح 
 رئيت أل  ايم  آ ر، أل     ق ء ا د حدرئيت  حدو الو ذدك،  ل ان خريل حسا احل رئيت

ج ةة ره  م ا ة  حدخةةرل ا ةةد حا ة ع لحااهةة   حدسي سةة و حداة  اوقةةل أهةةاح   أل حدة ايم اةسةةم لح 
 .  )*(لمب د  هذه حدلر  و

لااج ل هةة  مةةن  ةةتل سةةيخراه  ا ةةد أ  ةةر حدل ةة الو  حةةد د  ةةع ام:لووةةاك  اىل  ةةا    
ايةةا  ةة  حدسةة دم لمةة  اقةةلم   لةةم مةةن مةةلحا لق  يةةا م ايةةا لحدمؤسسةة و حدلق  يةةا ح اتميةةا لح ات

 ولةةةةا الةةةةجل ا ةةةةد حالسةةةةاهتك ا ةةةةر لةةةة  ا ح ااراةةةةو لحد ةةةةال حدا ة يةةةةلا   لحسةةةةخا حن مةةةة ر 
 حدبا ايا . 

يجةري ا خيهة  مةن  ةتل الةر أ  ة ر اسة اا ا ةد اوخةيم حدةلالء  حد د الوالء  اخلضوع  
وتل لالءحو جاياة م و م، لأ   ر من الع   اه يا حدا ريخ ع ل   حدقايم د الدا أل حدلخن، لح 

 حالاام ا حدما  ال ع ل   حدقريا حد لايا ع . 

لدةةذدك   دسلدمةةا اسةةاها  ح اةةرحل لمةةن لةةم إأةةس   سةةي اة حدالدةةا حدوايلةةا، لاظهةةر 
حمل ر حدمارا ا ا د سي اة حدالدا من جةرحء ظة هرة حدسلدمةا  ة  حدمجة ل حدسي سة  مةن  ةتل 

                                                 
ي ر  الر حدلر  و    حدلالي و حدماواة ااا حاا ة ا حدةرئيت حنمري ة  جةلر  ا  يةل  ةلش  حن ةنع،  قةا   (*)

غة ء م يلن الالر دوم ام حالاا   يا  ق م  سةا الديةم حدرئ سةا  إد 21ا راو لر  و حداةخ لحدغ    و لر من 
حاة  يا  يلال من ج اا  تاه له  حالاة  يا حدا  اواا حسا احم حداةخ لحدغ    ل ةلا  غيةا ا ةةيل اسة ا 

،  مةة  ا راةةو 2692%  و ةةلل اةة م 7مةة   لاةةم حدلاليةة و حدماوةةاة مةةن لةة ا  أ سةةيا حد ر ةةلن إدةةد حدةأةة ء  ةةة
حدسةة  قا أاقةةذو هةةذه حدلةةر  و م يةةلن الالر  قةة م  ةة دا    اةةن إجةةرحءحو   الايةةا دةة احرة  7لةر  و حدا ةةـ  ةةة

  يلن الالر  اسليأ و د ماأةررين مةن حداةا ين،  مة  ا راةو لةر  و حدماة جم لحداسةاين  966من ا ل 
م يلن الالر  ق م  إاة ئه  من ا ل اةق و ااظية  مة ء حدلةرا حدم ةلال  ةإ رح حو هةذه حدلةر  و  ة   2.0 ة

م يةةلن الالر  ق مةةو إاحراةةم  سةةن  ةة الن  21ةحدميةة ه حدجل يةةا، ل ةةذدك ا راةةو حد اةةلك للةةر  و حدبةةرح ا  ةة
جايا د  تت ام  يم حسالا ء حدةقرحو حدا    او اوم  حدةقرحء من حداحئاين لذدك  ا ل  لحئا حدةايلن   ةل 

، مرجل سة ل ذ ةره، …………حدسلدما ا ل إيج ر حدما ل لا  دي  حدست  . د م يا رحجل:  م ل مجيا، 
 .  01ص 
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لحا ه  حدم ا ةا    حااه   سي س و مسياا من   ةل حدالدةا حدوايلةا، او م ل رل حدسلدما ل 
ليرن اقيل وسين اقيل إن هذه حمل ر اظهر ا د حدالل حدبغرن  بلرة أ  ر لأسرع من 

 حدالل حد  رن، لذدك دألس  ا حدا ديا : 
اغييةر رئةيت حدالدةا  ةةإرحاة أل  ة دقلة هةل أ لةر يسةةرحو مةن اغييةر  امة ء حدةةالل  أواًل :  

 حد  رن . 
 إن إا اة ااظيم حدوي ة حدسي سيا لحال اب ايا  يه  ديت   نمر حدبسا .  ثانيًا :
 .  ع1 سراا حدا لل إديه  لحد رل  ماه   و ل حدا  دي  .    ثالثًا :

 م  أن و لم و حدالل ذحو حدسي اة اأخر إدد حا ة ع الجيهة و لابة ئ  بةاالل 
اج رة حدس دميا، مم  يؤاي إدد إ أ ع هذه حدو لم و حداقا حدالد  لحد اك حدالد  لماظما حد

د مس ءدا من ج اا هذه حدمؤسس و حدالديا  بلرة أ  ر من إ أة ام د مسة ءدا مةن ج اةا 
ممل   حدلسلا    حدمج دت لحدهيئ و حد ردم ايا، لذدك ااا لأل لااةيةذ حدسي سة و حدس مةا 

ا ةلن هةذه حدسي سة و مالح قةا  د الدا    م ا   حدمجة الو لحداة  اسةسد حدو لمة و إدةد أن
،  م  أن ماظما حداج رة حدس دميا اةةرل ع2 مل البي و حدمؤسس و حدالديا لاوظد  اويياه 

ا د حدالل   حناأة ء  يهة  لحدرحل ةا   الاأةم م إديهة  ع حااهة   سي سة و مسياةا مةن  ةتل 
الل ذحو ، ليةةرن جةةلن جريةة      دةةع3 إبةةاحر الةةريس و لسةةن  ةةلحاين دااةيةةذ هةةذه حدسي سةة و

حدسةةةةي اة يم اهةةةة  أن ال ةةةةل ا ةةةةد حالاأةةةةم م إدةةةةد   ماظمةةةةا حداجةةةة رة حدس دميةةةةا  ، لد ةةةةن ا ةةةةك 
حدماظما، لديسو حدس خا حدالريسيا    أي الدا ذحو سي اة، هة  حداة  اوةاا مة  يسةا اجة رة 

 .  ع4 ورة لم  هل  يا ا يه  .   
  أبة وو امةتو إن ام يا با اا حدقةرحر لاةسةيره  ة  ظةل ظة هرة حدسلدمةا لاوليرحاهة

جم ايةة و،   ةةم اسةةا    ةةا حدقةةرحرحو أمةةرحو مةةن أمةةلر حدالدةةا أل حدماظمةة و حدو لميةةا،   دلةةر  و 
لحدمؤسسةةة و حدالديةةةا لمؤسسةةة و حدمجامةةةل حدمةةةاا  حدسةةة دم    هةةة  اس ةةةا الرحو مهمةةة و لامةةة رت 

                                                 
 . 962، مرجل س ل ذ ره، ص ……………مقرحخيا حداياقيل وسين اقيل،  ع1 
، مرجةل سة ل االة حدسلدما:  أ ي  لمة هيم، ……………د م يا رحجل: مبخةد   مل حدسيا، حدسلدما  ع2 

 . 961ذ ره، ص 
 .12، مرجل س ل ذ ره، صمج ا لؤلن حنلسخ، …………د م يا رحجل: موملا ويار، حدسي اة  ع3 
 . 26ذ ره، ص  ، مرجل س ل………….حدةجر جلن جري ،  ع4 
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ا ، لي ةين ميهةل ع1 اوليرحو ا د حدس خ و حدو لميةا د الدةا ااةا ام يةا بةا اا حدقةرحر لحا ة ذه
ل دةةا أومةةا مةةان اةةولير ذدةةك ا ةةد مم رسةةا حدالدةةا دسةةي ااه  لا ةةد لأةةسه        ةةة  ظةةل 
حدسلدما ا ال حدو لما ة أي و لما ة ل واه    إاحرة ا ما جايةاة  ، أي أاهة  و لمةا أامة ل، 
لهل م  ياراةا ا يةم لهةن حدالدةا للةراياه  . لم سةال ذدةك ياملةل  ة  أن هةذه حدالدةا اسةسد 

 دالديا ا د وس ا مه مه  حن رن . دايل لقا حنسلحل ح
لير أن هذح حداولل    لأل حدالدةا  ة ن   هظة و، لذدةك اةار ماةم اأسأةل سة خا 
حدالدا، ل ةا أان ذدةك إدةد  ةرل  حدمخ دةا حدسر يةا لحدايايةا لحد غليةا دجم اة و ماسةااة ار ة  

امة ء د الدةا ا د هذه حنام خ حدماسااة من حالاام ءحو، مم  جس ه  اس ةل ا ةد حاا ة رحو حالا
 .   ع2 حدقلميا .   

إن هةةذح حداغييةةر حدو بةةل  ةة  لأةةل حدالدةةا حدوايلةةا  سةة ا مةة  أبةة ا حدسةةي اة مةةن 
م  ايةةةا حسةةةاغتده   ةةة  ظةةةل حدسلدمةةةا د اةةةا ل  ةةة   حاوسةةة ر، ل ةةةرل  هةةةذه حدمخ دةةةا حنلايةةةا لح 
حدلةةؤلن حداح  يةةا د الدةةا   سةةم وقةةلل ح اسةة ن لوري اةةم لاوةةو اخ يةةل م ةةاأ وةةل   لحجةةا ع 

اةاح ل نسة  ا إاسة ايا، يأةي  ما  ةذ جايةةاة د وم يةا حدالديةا دوقةلل ح اسة ن اةؤلر ا ةةد حد
سةةي اة حدالدةةا  ةة  ظةةل حدسلدمةةا . ليليةةر   سةةيل يلسةة    سةةيل هةةذح حنمةةر إذ يلةةير إدةةد أن 
وقلل ح اس ن    ا أب وو    مسظم مةراحاه    ر  بةميم حدسة خ ن حدةاح    د ةالل  مة  

حدس  سا من حدم اة حدل ايا من ميل ل حنمم حدماوةاة . ل  داة د  هل مابلص ا يم    حدةقرة 
 ه    أسا د ربا لحدوم يةا حدةالديين  مة  ياراةا ا ةد هةذه حدوم يةا مةن للة ر ا ةد سةي اة 
ن ا ةةةةد حدةةةةالل ممل ةةةةا   دو لمةةةة و إارحك هةةةةذه حدوقيقةةةةا  حدةةةةالل  مةهلمهةةةة    حدمخ ةةةةل ع . لح 

سلا مم رسةةةةا وقل هةةةة  حنس سةةةةيا، حدملأةةةةلايا لحدابةةةةر  اجةةةة ه لةةةةسل ه   مةةةة  يأةةةةمن د لةةةة
لحدوي لدةةا الن حالسةةاغتل حدسي سةة  الااه  ةة و وقةةلل ح اسةة ن د مسةة ت  سةةي اة حدلةةسا  ةة  

 .  ع3 لواة أرحأيم لمس همام    بال حدقرحر حدسي س  .   

                                                 
، …………د م يةةةا رحجةةةل: رل ةةةرو ل.  ةةةلهين لجل يةةة  ت . اةةة ي، امهيةةةا،  ةةة  : جل يةةة  ت . اةةة ي  ع1 

 .  00، مرجل س ل ذ ره، ص ……………حدو م 
 . 01، مرجل س ل ذ ره، ص مج ا حدمساق ل حدسر  ، …………ميهلا ل دا أوما، حدسرا  ع2 
 . 912ص ، مرجل س ل ذ ره، …………سي اة   سيل يلس    سيل،  ع3 
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ل   هذح حدباا او ذ حدقأ ي  حدماس قا  سي اة حدالدا    ظل ظة هرة حدسلدمةا  سةاين 
 ع1  -أس سيين، هم  : 

ياس ل  ول سي اة حدالدا    حنمن من حداا ل حدسس ري، لم  اراا ا يم مةن إلة رة  األول :
حدسايا من حداس ؤالو لحدل لك ولده     ظةل حدقة الن حدةالد  حدقة ئم ا ةد مجملاةا 

 من حدالل ذحو حدسي اة . 
اراةا ياس ل  ول سي اة حدالدا    ملحجهةا حداةا ل حال ابة اي ة حالجامة ا ، لمة   الثاني :

ا يم من إل رة دقأ ي  لاس ؤالو ولده     اة دم اة احا  يةم هيماةا حدلوةاحو حدالديةا 
حن رن     دلر  و لحدمؤسس و حدالديا ع لحدمرا خ   دوريا حدةرايا لحواةرحم وقةلل 

 ح اس ن لوري ام . 
 ةة  ظةل حدسلدمةا هاة ك سةس  د ة  يسةلا م ةاأ سةي اة حنمةن حدةالد   ةاالو مةن سةي اة 

جا ملحجها ح ره ا حدالد  لماظم و حدجريما حدماظما لور  و حداخر  حدةايا ، حدالل  و
  بةةةةا مةةةةل حاالةةةة ر حنسةةةة وا حد يمي ليةةةةا لحد يلدلجيةةةةا لحدجهةةةةا حدمالحبةةةةل دهةةةةذه حدماظمةةةة و 
لحدور  و د وبلل ا يه  لحساسم ده  أل  يسه  أل حداهايا  ه ،   درلم من أن حداظ م حدةالد  

لدةةا لوم يةةا هةذه حدسةةي اة  وسةة ت دألمةن لحدسةة م حدةةالديين، إال أن حاامةا ا ةةد م ةةاأ سةي اة حدا
ذدك يام من  تل حسا احل هذح حدم اأ  م اأين ل ةرين همة    حدايمقرحخيةا لوقةلل ح اسة ن ع 

 .  ع2 ل   وريا حدسلل ع 
ليلير أوا حداحرسين إدد أن مج ت حنمن دم يقم  اخ يل حدم اة حدس  سا مةن ميلة ل 

ال  ةة  هةةذه حدمرو ةةا حدمس بةةرة دظةة هرة حدسلدمةةا، إذ يسةةا حدالسةةل  ةة  م  لةةرة حنمةةم حدماوةةاة إ
،  ةةأللل مةةرة يبةةار حدمج ةةت  ةةرحر يةةوذن  يةةم )*(سةة خ و حدمج ةةت أوةةا متمةة  هةةذه حدظةة هرة

دقةةلحو حداوةة د    سةةا احم حدقةةلة  ةة  وةةرا حد  ةةير حدل ايةةا  ةةاالو مةةن إالةة ء  ةةلة دألمةةم حدماوةةاة 
                                                 

 . 22ل  22، مرجل س ل ذ ره، ص ل ص ……………الدما د م يا رحجل: وسن حد  ح ،  ع1 
 .910، مرجل س ل ذ ره،  صاالة حدسرا لحدسلدما، ……ما  لا مجاي وم ا، دلر ا : حدسلدما ل ع2 

مج ةت من أهم حدقرحرحو حدمل رة د جال ولل بتوي و حدمج ت    إباحره  لحدا  اسا متم  السةل حد   (*)
م  لةةون  أةةيا دةةل ري   لمةة  اراةةا ا يهةة  مةةن  9112اةة م  121،  729 ةة  مم رسةةا دسةة خ ام، حدقةةرحرحن 

م  الةة ء مو مةةةا الدةةا جا ئيةةةا  9112 ةة    رحيةةةر  161 ةةرل اقل ةة و ا ةةةد حدجم هيريةةا، لحدقةةةرحر ر ةةم 
 هيماةةةا دمو  مةةةا مجرمةةة  حدوةةةرا  ةةة  يللسةةةت ي  حدسةةة  قا، لليرهمةةة  مةةةن حدقةةةرحرحو حداةةة  اسةةةا حاس  سةةة و د

، مرجل س ل ذ ره، ص …………اظرحو حنمري يا ا د حدمج ت . د م يا رحجل: أوما  او  سرلر، 
916  . 
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ليرجل هذح حدالسل    م  لرة حدس خ و د هيماا حنمري يةا  اوو إمرة حنمين حدس م د ماظما،
 .  ع1 ا د حدس دم لحاس  ت هذه حدهيماا ا د مج ت حنمن ل رحرحام حدالديا 

لدم اسةا مسةودا وقةلل ح اسة ن لوري اةم لةون اح  ة  موةل د ةل الدةا،  قةا أ ةر و 
  لحدمسةةئلديا حدالديةةا م حدماس قةةا   داظةة م حدةةالد  ح اسةة ا 9111يلديةةل  97حاة  يةةا رلمةة   ةة  

حدا اجا ااه  لحد  با  إال ء ل ي م حدمو ما حدجا ئيا حدالديا لحدا  حااما اظ مه  حنس س  
، حد سةةةا ع2  ةةةتل مةةةؤامر حنمةةةم حدماوةةةاة حدا  لم سةةة  د مةلأةةةين لحدماسقةةةا  لةةةواه   ةةة  رلمةةة 

 هر مابةلر إدةد حدالد    حدس دم  ع دهذه حدمسودا دااسان سي اة حدالدا حدلحواة، ليلير حدخة
أهميةةا إالةة ء ملةةل هةةذه حدمو مةةا   يسةةا ملةةرلع إالةة ء مو مةةا جا ئيةةا الديةةا ألل  خةةلة  ةة  
مج ل إرس ء  أ ء الد  جا ئ  احئم؛ ل ا حوالن حدملرلع ا د م ئا للم ايا لالرين م اة 

ع ا ةةد اخ يةةل  2، 9حدةقةةراين      27، لاةةاص   حدمةة اة ع3 مةةن  ةةتل لتلةةا الةةر    ةة و   
حنس سة  د مو مةا ا ةد جميةل حنلة  ص  بةلرة ماسة ليا الن حداظةر إدةد بةةاهم حداظ م 

حدرسةةةميا، لال اسةةةة  حدبةةةةا حدرسةةةميا ني لةةة ص  ةةةوي وةةة ل مةةةن حنوةةةلحل مةةةن حدمسةةةئلديا 
حدجا ئيا لال اسةا سة   و دا ةية  حدسقل ةا ا يةم،  مة  ال اوةلل أي وبة ا و أل  لحاةا إجرحئيةا 

سةةةلحء  ةةة  إخةةة ر حدقةةة الن حدةةةلخا  أل حدقةةة الن    بةةةا حدمرا خةةةا   دبةةةةا حدرسةةةميا د لةةة ص
حدةةةةالد  الن مم رسةةةةا هةةةةذه حدمو مةةةةةا ح اب بةةةةه  ا ةةةةد هةةةةةذح حدلةةةة ص بةةةة وا حدبةةةةةةا 

ع مةةةةن حداظةةة م حنس سةةةة  27، لي ةةةر  أومةةةةا  اوةةة  سةةةرلر أهميةةةةا لللةةة ر حدمةةة اة  ع4 حدرسةةةميا
س سة  د مو ما ا د سي اة حدالدا    مل اه يةا حدقةرن حدسلةرين، أ ةر مةؤامر رلمة  حداظة م حن

دهذه حدمو ما د   يملل حاوس رحو د ة ةرة حد تسةي يا دسةي اة حدالدةا  وسة ت د قة الن حدةالد  . 
  هذح حداظ م حنس س  لأسو حدةلحبل  ين حدالدا ل ةين هةؤالء حدةذين يس ةرلن اةن إرحااهة ، 
لذدةةةك   دسةةةم ل  موةةة  ماهم ا ةةةد جميةةةل حدمسةةةالي و، خ دمةةة  أن أ سةةة دهم  ةةةا أبةةة  و حدقةةةيم 

ه   لحسخا حدمجامل حدالد   وسةره ل  دةةو حدقلحاةا حدالديةا حداة  اا سةال ماهة  هةذه حدمسار   
 .  ع5 حدقيم .   

                                                 
 .  916، ص ……………د م يا رحجل: حدمرجل حدس  ل،  ع1 
 .  11، ص ……………د م يا رحجل: حدمرجل حدس  ل،  ع2 
احر حد اةةة ا حدجايةةةا حدماوةةةاة،  ،   يةةةرلو،حدقةةة الن حدةةةالد  حدجاةةة ئ  حدجةةة حءحو حدالديةةةاحدخةةة هر مابةةةلر،  ع3 

 .  917م ع، ص 2666
 .  201، ص ………………د م يا رحجل: حدمرجل حدس  ل،  ع4 
 . 990، مرجل س ل ذ ره، ص ……………اظرحو أوما  او  سرلر،  ع5 
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 ةةذدك  ةةإن حدسلدمةةا ا ةةر  الر لامةةل حدلوةةاحو حدالديةةا حن ةةرن ا ةةر حدوةةالا حدقلميةةا 
د ةةالل لالقةةل  ةةذدك   هةةل حدسةة خا حدو لميةةا د ةةالل، ليلةةير حدسةةيا يسةةين إدةةد هةةذه حدلوةةاحو 

  لنن ظة هرة اق ةص سةي اة حدالدةا  ة  ابةر حدسلدمةا، اظةرحو داسةاا حدةة ا ين لالره  لام ه  
  ر  اخ ل حدالدا   دغا حنهميا،  من حدأرلري ة  مة  يقةرر  سةل لقة و حد ة ولين ة إجةرحء 
اباي  دهؤالء حدة ا ين ا د مسالن حهام م اهم حدملألايا أل حدلظ ئ  حدا  يقلملن  هة  

   حدة ا ين   ر  اخ ل حدالدا     ئاين اريأاين : . لا د هذح حنس ت يم ن اباي
حدةةة ا لن مةةن الحئةةر حدقخةة ع حد ةة ص لحدةةذين يامل ةةلن أس سةة و  ةة  حدلةةر  و الفئااا األولاا  : 

 الديا حدال خ لحدلر  و حدس  رة د قلمي و . 
ه  حدماظم و حدا  ال اها  إدد حدر  ، لحداة  اماةا مةن حدماظمة و حنه يةا  الفئا الثانيا :

داخلايةةةا إدةةةد مةةة  يخ ةةةل ا يةةةم حدجم اةةة و حدسةةة  رة د قلميةةة و أل حدسةةة  رة أل ح
 .  ع1 د ما خل حدجغرح يا .   

 قا أ ذو حدلر  و ا ةر حدلخايةا اابة   بةة و   اةو اسةا بةة و ممية ة د الدةا 
، لياسةة ءل ا ةة  ابةة ر   مةة ذح اةسةةل ااةةام  ابةة   حدلةةر  و حدالديةةا أ ةةلن مةةن )*(حدوايلةةا

ه حدلةةةر  و   وا ةةة ر ااظيمةةة و لمؤسسةةة و سي سةةةيا الديةةةا   ةةةرن حدةةةالل   لااةةةام  ا ةةةاأ هةةةذ
 .  ع2 ل س دا الن حدمرلر ا د حدو لم و   .   

أن م  اها  إديم ظ هرة حدسلدما هل اق يص سي اة حدالدا مق  ل حدالسةل  ة  حدسةي اة 
حدس دميا من  تل  لحا ه  حدم ا ةةا   بةاالل حداقةا حدةالد  لحد اةك حدةالد  لماظمةا حداجة رة 
حدس دميا لمؤسس و حدمجامل حدماا  حدس دم  ع إدد ج اا حدماظم و حدالديا حدق ئما أل حدا  

                                                 
 .  212ل  219، مرجل س ل ذ ره، ص ل ص ……………………حدولحر حدسيا يسين،  ع1 

مسةاق ل هةذه حدلةر  و، إدةد إم  ايةا إالة ء  ةرل  ا ديةا   بةا  الير إوان حدارحس و  ة  سةسيه  د وةال   (*)
  دلةةر  و    ةة دجيلش حداظ ميةةا د الدةةا حدوايلةةا ذحو حدسةةي اة ع  غيةةا وم يةةا مق رهةة  ل رلاهةة  لملظةيهةة  
لحسةةةةالم رحاه ،  مةةةة  أن هةةةةذه حدلةةةةر  و ل ةةةة  و دةةةةا اةةةةام حسةةةةاج  ا حدةةةةالل ذحو حدسةةةةي اة الواي ج اهةةةة  إدةةةةد 

حدالديا    م   يه  حنمم حدماواة ع  إاه   ا االئ ماظما ا دميا   با  ه      حدمل ر ا    حدماظم و 
حدمج ةةت حدةةالد  د لةةر  و حدالديةةا ا ةةر حدلخايةةا ع داقةةلم   داوةةاال   سةةم حدلةةر  و  هةةا  إيجةة ا اةةلع مةةن 

، مرجةةل سةة ل …………اوةةلل حداةلح ن مةةل ماظمةة و حدةةالل ذحو حدسةي اة . د م يةةا رحجةةل : أدةةةن اةل  ر، 
 .  112 – 112ص ذ ره، ص 

مج ةةةا ا ةةة  ابةةة ر، حدخ يسةةةا حدة ا ةةةا لحدقةةةلن حالجام ايةةةا لحدسي سةةةيا مةةةن ماظةةةلر حدملةةةرلع حدوأةةة ري،  ع2 
 .  207م، ص  2669، يلديل 201، حدساا 22، حدساا حدمساق ل حدسر  
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، لالير اجةلن   ة  إدةد رأي  سةل حال ابة ايين  ة  ماظمةا ع1 سيام إال ؤه     حدمساق ل
حداجةةة رة حدس دميةةةا   أن حدماظمةةةا هةةة  ألل هيئةةةا ا دميةةةا ذحو   اسةةةالر   م اةةة  ا ةةةد  لحاةةةا 

ن  ل اسالر ل ر م ا  ا د سي اة حدلسلا لحدالل، ل ةل اسةالر ها ةم حداج رة،    وين أ
وم يةةا حدويةة ة  ةةلل حدةةر  ،  يامةة  اسةةالر حداجةة رة يومةة  حدةةر    ةةلل وقةةلل حدويةة ة د اسةة ن 

، ل ت  و دم   ة ن ا يةم حدلأةل  ة  ظةل حاة  يةا حدجة و  ةإن حدةالل ع2 لحد  ئا و حن رن .   
 هةةة   ةةةا اأةةةررو أل حااه ةةةو ا يهةةة  حد جةةةلء إدةةةد حناأةةة ء  ةةة  حدماظمةةةا حداةةة  اةةةرن أن وقل 

جه   اسليا حدما  ا و حدذي يم ك حدس خا حداه ئيا لديسو الدا ذحو سي اة ه  م د ا هةذه 
، ليةةرن مومةةا بةةتل ا ةلا  ةة  هةةذه حدماظمةةا إاهة    جهةة   يمةة رت اةةةلذحو أةة م و ع3 حدسة خا

بةلرة مةن بةلر حدر   ةا  ياةلل ا د ل د يا الل حدس دم لال ي أةل ة  ة  حدل ةو اةسةم ة ني
حدمسرل ةةا  ةة  حدةةايمقرحخي و حد ردم ايةةا .  ةةل د ماظمةةا سةة خا مخ د ةةا الدةةا مةة   إدغةة ء الةةريل 

 Multilateral Investmentلخاةة  إذح مةة  رأو  يةةم مس سةة و  وريةةا حداجةة رة . أمةة  حاة  يةةا 

Agreement   MIA ع4   ه  س خا   م ا    ملحجها حدو لم و .    ع  . 
س و حدمجامل حدمةاا  حدسة دم   ةا وققةو اج وة و م ولظة و، لذدةك ااةام   م  أن مؤس

حسةةاخ او هةةذه حدمؤسسةة و ا ةةلين حئةةات  اةة دم  داوريةةر  رع حندغةة م حنرأةةيا أان إدةةد 
 ع5 إال ء مس هاة ا دميا دهذح حدلون،   درلم من مس رأا و لم و  ليرة د الل ذحو حدسي اة

 . 
و حدسةةةةي اة هةةةة  حدة اةةةةل حنس سةةةة  حدلويةةةةا  ةةةة  ل  داةةةة د  دةةةةم اسةةةةا حدالدةةةةا حدوايلةةةةا ذح

حدست ةةة و حدالديةةةا لمجريةةة و حنوةةةاحال حدس دميةةةا،  قةةةا  لةةةةو حدلوةةةاحو حدالديةةةا حن ةةةرن مةةةن 
جهلاه  لال خ اه     م ا   حدمج الو لحنالخا حدوي ايا ل الن حدو جا إدد ابةري  أل 

                                                 
 217، مرجةل سة ل ذ ةره، ص ل ص        …………حدايمقرحخيةا د م يا رحجل: اقيل وسةين اقيةل،  ع1 

 .  211ل 
، أ  ةة ر حدةةاةخ حدبةةا ايااجةةلن   ةة ، حدسلدمةةا لماظمةةا حداجةة رة حدس دميةةا .. حدسلدمةةا .. أل حد ل  ةةا .. ،  ع2 

 .  1م، ص  2666، ايسم ر 202، حدساا 29حدساا 
ل  229، مرجل س ل ذ ةره، ص ل ص        ……………م اأ د م يا رحجل: ي سر  أر حدوليش،  ع3 

222  . 
 . 91، مرجل س ل ذ ره، ص مج ا حدسر  ، ……………موما بتل ا لا، حدس دم  ع4 
حدو م ، ………،   : جل ي  ت. ا ي ……………د م يا رحجل: ل. اح يا  رحلن لل رلن، حدسلدما  ع5 

 .  271، مرجل س ل ذ ره، ص ………………
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ةة ا لن حدةالديلن اةليل   الا  مس ل من حدالل حدوايلا     سل حدو الو    يمة رت حد
حدجاا اةلذهم لاوليرهم ا د و لم و هةذه حدةالل لمرح ة  بةال حدقةرحرحو  يهة   لة ل م  لةر 
لليةةةةر م  لةةةةر لا ةةةةد ح ةةةةات  أاةةةةلحع هةةةةذه حدةةةةالل لالن حااةةةةاحا يةةةةذ ر   دوةةةةالا حدسي سةةةةيا 

 .  ع1 حدمسرل ا د الل
لي ةةين حدسةةيا أومةةا امةةر إن أهةةم مةة  ياةةار اةةن  ةةرل   ةةلة هةةذه حدلوةةاحو مةةن جهةةا 
أس   حدالدا حدوايلا من جهةا أ ةرن   داسة ا دسةي اة حدالدةا مةن جةرحء ظة هرة حدسلدمةا،    لح 

 ، ممةة  ……… ا ةة  حدةةالل اةةن مرحاةة ة م ةةاأ حدسةةي اة حدةةذي يو ةةذ  ةة  حدةةاق ص لحداآ ةةل . 
يساةة  أن حدسةةي اة ال ا ةةلن دهةة  حنهميةةا اةسةةه  مةةن حدا ويةةا حدةس يةةا،   دةةالل  ةةا ا ةةلن ذحو 

 الايةا، لد ةن مةن حدا ويةا حدسم يةا  ةا اأةخر إدةد حداةة لل مةل جميةل سي اة من حدا ويةا حدق
حدةس ديةة و حدالديةةا، ممةة  ياةةار ماةةم أن ورياهةة   ةة  حدابةةر   وسةةا ملةةيئاه  ابةة   ا  بةةا 

 .   ع2 لمقياة .   
أن حدةةالل حدوايلةةا لا ةةد ح ةةات  أالحاهةة    حد  ةةرن لحدبةةغرن ع الحجةةم مةةن جةةرحء 

ي ااه ، مم  ي  ةل أم مهة  اةلارحو لةاياة دةيت  مقةالر ظ هرة حدسلدما مل  ا اق ص مج ل س
، ليةةرن وسةةين   مةةل  هةة ء حدةةاين   إذ أن حوامةة الو ع3 هةةذه حدةةالل إيجةة ا و ةةلل ا جسةةا دهةة 

حدهجرة حدجم ايا لير حدق الايا لحوام الو ح ره ا لحداخةر  لحوامة الو حاالة ر حنل ئةا أل 
 هرة حدسلدما لللرة حالاب الو للير ذدك اسر ه  إدد حدالل حدغايا   حد  رن ع ياس ظم مل ظ

 .  ع4 .   
لي  ةةص مايةةر حدومةةش مجمةةل حملةة ر حدمارا ةةا ا ةةد سةةي اة حدالدةةا مةةن جةةرحء ظةة هرة 
حدسلدما م ر حو أهميا سي اة حدالدا،   أن حدسلدما حااق بة و د سةي اة حدلخايةا، لحدسةي اة حدلخايةا 

دلةسا الن أن يسةاخيل مم رسةا وقةم ديسو مجرا   رة، إام  ه  لجلا، لال لجلا نمةا أل 
   حدسي اة حدلخايا . لحدسلدمةا حداة  ااة اي  وقةلل ح اسة ن اااهةك أهةم هةذه حدوقةلل ااةام  

                                                 
، مرجةل سة ل ذ ةره، مج ةا حد اةا لجهة و اظةر، ………………وسن ا  سا، بةسلا  -د م يا رحجل:  ع1 

 .  22ص 
، مرجةةل سةة ل ذ ةةره، ص ل ص مج ةةا حدسي سةةا حدالديةةا، ………………سمةة ن، حدسلدمةةا مومةةا جةةتل ا -

 .  21ل  27
 . 72، مرجل س ل ذ ره، ص مج ا حدمساق ل حدسر  ، ……………حدسيا أوما امر، أاتم  ع2 
 . 221، مرجل س ل ذ ره، ص ……………حدولحر د م يا رحجل: حدسيا يسين،  ع3 
 .  71، مرجل س ل ذ ره، ص ………………حدلخايا وسين   مل  ه ء حداين،  ع4 
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اسةةم    ااهةة ك حدسةةي اة حدلخايةةا، سةةلحء مةةن   ةةل حدلةةر  و حدماسايةةا حدجاسةةيا أل حدمؤسسةة و 
 .  ع1 حدالديا لمن يسيخر ا د  رحر ا ك حدمؤسس و .   

  

                                                 
، مرجل س ل ذ ةره،      ص االة حدسرا لحدسلدما، …………ما  لا ماير حدومش، دلر ا:    مةهلم  ع1 

 .  12ل  12ل ص 
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 املطلب الثالث 

 اآلثار املرتتبة يف اجملال الثقايف

 
يؤكد جاسم محمد زكريا على أنه " مما ال شك فيه، أن أثر العولمة في الثقافة وأثر 
الثقافة في العولمة أمرران يثيرران جردالا واسرعاا، فري كينرة كونيرة أرررا ر وركمرا منرٍ زمرن كعيرد  ر 

 . (1)دد، وتستطيع أن تحمي أو    تهدد . " كقوة الثقافة التي يمكن لها أن تصون أو تك
ففررري ارررح المرحلرررة المعاصررررة لارررا رة العولمرررة تعرررد الثقافرررة كونهرررا منتوجررراا اجتماعيررراا 
سررلعة مرررن السرررلع وتررد ح كالترررالي ميررردان العمليررة االرتصرررادية ر التجاريرررة، فسيسرررر  عليهرررا 

العرالم، الال أن  رٍ   التحرر من القيود الجمركية وتصكح راكلة للتداوح علرى أوسرع نطراي فري
السررلعة ليسررا كاير ررا مررن السررلع، فالمنافسررة فرري النتررال وتسررويي  ررٍ  السررلعة علررى المسررتو  
العالمي ضيقة للاايرة، والقرو  الككرر  ماليراا وتقنيراا  ري التري تمتلرك القردرة علرى احتكرار  رٍا 

ة والسروي الحررة اإلنتال والتسويي، والتكادح الثقافي العالمي الجار  مع ركب التجارة المفتوح
تكادح غير متكافي، وكٍلك فإن العولمة فري المجراح الثقرافي وكسركب  رٍا التكرادح يحرتفا لهرا 

 .   (2)كتسمية واحدة  ي الازو واال تراي لسيادة الدولة في  ٍا المجاح
وتعد اآلثار المترتكة في المجاح الثقافي من أ م اآلثار على سيادة الدولرة مرن جررا  

وأصررعكها، الٍ تتمثررح صررعوكتها فرري عرردم ررردرة العولمررة علررى تاييررر التوجهرراا اررا رة العولمررة 
والمعتقرررداا والمررردركاا الثقافيرررة الموجرررودة لرررد  شرررعب كرررح دولرررة منرررٍ عهرررود زمنيرررة طويلرررة 
كصررورة سررريعة أو كررنفه ررردرتها علررى التاييررر فرري المجررالين االرتصرراد  والسياسرري، ويشررير 

ادرة علرى الرتحكم الجزنري والشرامح كمكونراا رأه عكد الو اب المسد  " الٍا كانا العولمة ر
الماح المكاشرة، فإنها ال تستطيع أن تتحكم كررأه المراح غيرر المكاشرر المنتشرر فري مليراراا 

 .  (3)ال اليا الدماغية المكدعة . " 
تتمثرررح اآلثرررار المترتكرررة علرررى سررريادة الدولرررة مرررن جررررا  ارررا رة العولمرررة فررري المجررراح 

اررا رة للحرردود القوميررة للدولررة كمررا تمثلرره مررن حرردود ثقافيررة لهررا، مررن الثقررافي، كررا تراي  ررٍ  ال
                                                 

 .  363، مرجع سكي ٍكر ، ص مفهوم .............جاسم محمد زكريا،  (1)
 .313، مرجع سكي ٍكر ، صندوة العرب والعولمة...، للمزيد راجع: عكد اإلله كلقزير، العولمة .... (2)
 . 353م (، ص 1111، ) القا رة: دار سطور، العولمة والعولمة المضادةعكد الو اب المسد ،  (3)
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اتجرررا ين: مرررن  رررالح الترررلثر كثقافرررة العولمرررة االسرررتهالكية وكلنماطهرررا وطرررري ترفيههرررا، ومرررن 
 رررالح الكرررراز التعدديرررة الثقافيرررة التررري تكشرررف عرررن الهويررراا الثقافيرررة الجزنيرررة ضرررمن الدولرررة 

ٍ  الهويراا الجزنيرة علرى سريادة الدولرة تكررز الٍا ، وير  عزمي كشارة الن  طورة  (1)الواحدة
مررا سررعا اللررى " محاولررة الثكرراا ٍاتهررا كقوميرراا منفصررلة ٍاا مطالررب سياسررية، ا مررر الررٍ  
يؤكد أن العولمة ال تعني كالضرورة زواح ا مة أو تقادمها، كح رد يعني تفتيتها اللى رومياا 

تسرررعى اللرررى تسرررييه التمرررايزاا كرررين ، فهرررٍ  الارررا رة (2)عرردة تطالرررب كررردور ا كررردوح روميرررة، " 
الهوياا الثقافية الجزنية في الدولة مما يترتب عليه تعددية ثقافية مسيسة في كعد ا العررري 

 .  (3)والديني والمٍ كي والجهو 
كما أن الثورة التكنولوجية في وسانح االتصاالا تحد من رردرة الدولرة علرى أن تقكرع 

واجز الزمان والمكان كما تتيحره مرن المكانراا  انلرة دا ح حدود ا، فقد ت طا  ٍ  الثورة ح
لم تلررف ا فررراد مررن سررهولة التنقررح مررن معلومررة عررن مكرران لمعلومررة عررن مكرران   ررر أو مررن 

، ويكررز (4)مشا دة ا حداث أثنا  وروعها في أ  مكان مرن العرالم  رالح نفره زمرن وروعهرا
ناا من كرح نروع عكرر، وفروي، ومرن الكرا يم نافع أ مية وتلثير  ٍ  الثورة " فاليوم تتحرك كيا

 رالح  رٍ  الحردود وكلنهرا غيرر موجررودة . الن الحردود لرم تعرد حرواجز الٍ جعلتهرا التكنولوجيررا 
مسامية . والتاريخ حافح كجهود الحكوماا الرامية للسيطرة على المعلومراا أو حصرر ا فري 

لياا جديردة اتجا اا محددة أو طمسها . ومع اهور كح وسيلة جديدة اكتكرا الحكوماا  
، ويكررررين فرررراروي محمررررد (5)للسرررريطرة عليهررررا، لكررررن  ررررٍ  السرررريطرة سرررررعان مررررا تضررررعف . " 

ا كاصررررير   ثررررار ٍلررررك علررررى الدولررررة وسرررريادتها فرررري المجرررراح الثقررررافي " ففرررري مواجهررررة الكررررث 
المعلوماتي المتزايد عكر شككة اإلنترنا وا رمار الصناعية، لم تعد الدولة رادرة على رفض 

ال ارل . فحدود الدولة أصكحا مفتوحة دانماا أمام الازو المعلوماتي، ومرن ما يكث لها من 
 نا وجدنا في الفقه الاركري مرن يكشرر كفكررة الدولرة كايرر حردود . ومرن ثرم فرإن الفررد لرم يعرد 

                                                 
نررردوة العررررب للمزيرررد راجرررع: عزمررري كشرررارة، السررررانيح والعولمرررة: كعرررض جوانرررب جدليرررة العولمرررة السررررانيلياا،  (1)

 .  823، مرجع سكي ٍكر ، ص والعولمة
 .  823المرجع الساكي، ..............، ص  (2)
 .  115، مرجع سكي ٍكر ، ص العرب ...........للمزيد راجع: صالح السنوسي،  (3)
 .  35، مرجع سكي ٍكر ، ص العولمة .......للمزيد راجع: كثينة حسنين عمارة،  (4)
 . 131، مرجع سكي ٍكر ، ص انفجار ..........الكرا يم نافع،  (5)
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مجكررراا علررى تعرراطي المعلومرراا الترري تكثهررا دولترره مررن  ررالح وسررانح اإلعررالم الرسررمية، كررح 
 .  (1)تطيع أن يت ير ما يشا  . " أصكح العالم صفحة مفتوحة يس

فالفواعرررررح الثقافيرررررة لارررررا رة العولمرررررة وفررررري ارررررح االحتكررررراراا اإلعالميرررررة للوكررررراالا 
ا  كاريررة اإلعالميررة واإلعالنيررة كمررا لررديها مررن اسررتثماراا ماليررة  انلررة، يمكنهررا اسررت دامها 

الثقافيرة  لهٍ  الفواعح من فتح أسواي جديدة وتكني اتجا راا محرددة وتتجراوز ال صوصرياا
، (2)لكح دولرة وت ترري حردود ا السريادية لتكسرط نفٍو را و يمنتهرا علرى  رٍ  الثقافراا القوميرة

وتترررزامن  رررٍ  الهيمنرررة مرررع النفتررراو العرررالم كدولررره وشرررعوكه أمرررام جميرررع المرررواد الثقافيرررة  اصرررة 
الموجهررة لتحقيرري مررا تسررعى اللررى تعميمرره اررا رة العولمررة مررن ثقافررة معينررة كحررد ٍاتهررا، ولقرروة 

مكاناا والموارد االرتصادية المساندة والداعمة لهٍ  الثقافة من جهة ولضرعف اإلمكانراا اإل
والمرروارد االرتصررادية لرركعض الثقافرراا ا  ررر  مقارنررة كهررا وضررعف ثقافرراا كعينهررا الٍ أنهررا ) 
 اويررة الوفرراض ( ال تملررك الال ثقافررة تنتسررب اللررى الماضرري وغيررر رررادرة علررى مواككررة التطررور 

، ويشرير (3)يسهح التلثير على  ٍ  الثقافاا ا  ر   اصة على الرنء  فيهرا واإلكداع، فإنه
شرروري جررالح اللررى  ثررار ٍلررك علررى سرريادة الدولررة " و ررا  نررا تسررقط السرريادة القوميررة، وتتهرراو  

 .  (4)أركان الثقافة والتراث، وتتآكح رويداا رويداا العزيمة على الكنا  ومواجهة التحدياا . " 
المررد  والكيفيررة ومررا تصرركو الليرره اررا رة العولمررة و ثار ررا علررى ويكررين محمررود حيرردر 

سريادة الدولرة، الٍ يررر  النره " لررم يعرد فرري المكران الرردوح ٍاا السريادة التقليديررة أن تحجرب عررن 
فضا اتها الازو الثقافي واإلعالمي . ا مر الرٍ  كانرا تروفر  الجررا اا سريادية تقليديرة مرن 

وجرره عمليرراا الارزو اآلتيررة مررن  ررارل . حتررى أن  مثرح الغررالي كواكرراا الحرردود الجارافيرة فرري
عرردداا مررن ال كرررا  اإلنكليررز راحررو يصررفون  ررٍ  الاررا رة العالميررة كررر" القرروة  الناعمررة " الترري 
تسررررتطيع تحقيرررري غاياتهررررا اإلسررررتعمارية علررررى نطرررراي واسررررع مررررن دون أن ت لرررري ردود الفعررررح 

ميرررة للمهانرررة وسررريادتها الكالسررريكية الثوريرررة مرررن جانرررب الشرررعوب التررري تتعررررض كرامتهرررا القو 

                                                 
و  31، مرجع سركي ٍكرر ، ص و ص مجلة العركيفاروي محمد ا كاصير ،  ح تستطيع ...........،  (1)

38 . 
، مرجررع نرردوة العرررب والعولمررةللمزيررد راجررع: منارشررة صرركاو ياسررين علرري، لوررررة: فرري مفهرروم ..........،  (2)

 . 31سكي ٍكر ، ص 
 . 833مرجع سكي ٍكر ، ص  ،العقح .............للمزيد راجع: شوري جالح،  (3)
 . 833المرجع الساكي، ................، ص  (4)
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، ممرررررا يهررررردد  صوصرررررية الثقافررررراا القوميرررررة لم تلرررررف (1)لإلنتهررررراك وأرضرررررها لإلحرررررتالح . " 
الشعوب، ويعد كٍلك  طراا ككيراا عليها وعلى ٍاتيتها، الٍ تصكح  ٍ  الثقافراا عنرد مقارنتهرا 

 (2)لعولمرةكالثقافة المهيمنة الساندة محح استهجان من شعوكها ٍاتهرا كسركب االنكهرار كثقافرة ا
 . 

وتاهرررر اآلثرررار المترتكرررة علرررى سررريادة الدولرررة الحديثرررة مرررن جررررا  ارررا رة العولمرررة فررري 
 المجاح الثقافي، في اتجا ين دا ح الدولة : 

االتجرررا  ا وح علرررى مسرررتو  القمرررة ويتمثرررح فررري االنكهرررار كثقافرررة العولمرررة واكتكاراتهرررا 
ممرررا يرررؤثر علرررى ا جيررراح والتطكيرررع واالسرررتتكاع لهرررا مرررن ركرررح شرررعب الدولرررة كصرررفة عامرررة، 

الصايرة الٍ تنمرو كثقافرة مارايرة لثقافرة ا جيراح الككيررة وتكررز تكعراا لرٍلك فجروة ثقافيرة مرا كرين 
. أما االتجرا  الثراني فهرو علرى مسرتو  القاعردة ويتجسرد فري  (3)ا جياح دا ح الدولة الواحدة

الثقافيرة المحليرة مرن  سعي كح أرليرة الثنيرة تتواجرد دا رح كرح دولرة اللرى محاولرة الكرراز  ويتهرا
عطاؤ را كعرد عرالمي،   الح است دامها لوسانح االتصاح الحديثة، كهدف الكراز  ٍ  الهوية وا 
مما يترتب عليه الضعاف لقدرة الدولة على فرض سيطرتها وتحكمها على النزاعاا الناتجرة 

الدولرة ، وير  عكد الفتاو علي الرشدان النه " مرن الواضرح جرداا أن مفهروم سريادة (4)عن ٍلك
ودور الحكومرراا ررررد ترررلثر كررالتحوالا والتطررروراا التررري شرررهد ا العررالم  رررالح العشرررر سرررنواا 
الماضررية، حيررث أ ررٍا ررردرة الرردوح تتنررارص ترردريجياا وكرردرجاا متفاوتررة كمررا يتعلرري كممارسررة 
سررريادتها فررري ضررركط عمليررراا تررردفي المعلومررراا وا فكرررار وا  كرررار وانتقررراح السرررلع وا مرررواح 

، فالفواعح الثقافية للعولمة تصعب من مهمة الدولة فري السريطرة (5) ا، " والناه عكر حدود

                                                 
 . 63، مرجع سكي ٍكر ، ص مجلة شؤون ا وسطمحمود حيدر، سيادة ............،  (1)
، الكانون / 3، العدد 1، السنة مجلة دراسااللمزيد راجع: حميد حمد السعدون، العولمة والدوح النامية،  (2)

 . 55ف، ص  1111م ر  1381ديسمكر 
للمزيررد راجررع: تعقيررب  كررة فرررال، علررى وررررة علرري جمعررة: العولمررة حالررة ال مفهرروم، فرري: محمررد الكرررا يم  (3)

م (، ص  1111، ) القا رة: الدار القومية العركية، 8، طندوة اإلسالم والعولمةالمكروك )مدير الندوة (، 
 . 133و  136و ص 

 . 31، مرجع سكي ٍكر ، ص مجلة العركيالثقافة .............،  للمزيد راجع: يوسف الشاروني، (4)
 . 32، مرجع سكي ٍكر ، ص مجلة شؤون عركيةعكد الفتاو علي الرشدان، العولمة ............،  (5)
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على ا عالم وتدفي المعلوماا المتجهرة نحو را، وكالترالي تفسرح المجراح أمرام ثقافرة العولمرة 
 .  (1)لازو وا تراي الثقافاا القومية ككح  صوصياتها كح وتعمح على تاييكها

ودانرة المعارف ستؤد  اللى عالمية الفرد من الن عملية التوسع في تدفي المعلوماا 
 الح انفتاحه على العالم المعلوماتي كواسطة الفواعح الثقافية لاا رة العولمرة وعكرر تحراور  
مررع اآل ررر متجرراوزاا الحرردود والحررواجز الترري تضررعها الرردوح، ويكررون الفرررد العررالمي فرري اررح 

لى مورع المعلومة التي العولمة  و المتحرك في الورا الٍ  يحدد  وكالكيفية ال تي يريد ا وا 
، ومن  الح تكنولوجيا الكث التلفزيوني عكرر ا رمرار الصرناعية اسرتطاع الماليرين (2)يكتايها

من ا فراد التعرف على صور ومعلوماا وأ كار كالرغم من اعتراض حكوماا دولهم علرى 
  الحكومراا " أغلب ما يكث، ويشير السيد أحمد عمر اللى الوضع الرٍ  أصركحا عليره  رٍ

لررم تعررد تسررتطيع أن تنشررر سرريادتها علررى فضررانها الجررو  أو تررتحكم فيرره، فالمراركررة أصرركحا 
 (3)مستحيلة عملياا، ولم يعد للدوح في  ٍا المجاح سو   يار واحد  و تسهيح االتصاح، " 

 . 

 وتتجسد أهم ما تحققه هذه اآلثار من أهداف، في ثالثة أهداف : 
اد والرتحكم فري سرلوكهم، وا داة تكنولوجيرا السرلوك فري السيطرة على عقروح ا فرر  .1

 .  (4)أحدث صور ا في ميدان االتصاالا وا عالم كشكح  اص
الن غايررة ثقافررة اال تررراي ) ثقافررة العولمررة ( التطكيررع مررع الرادة الهيمنررة وتكررريه  .8

 . (5)االستتكاع الحضار  لها من ركح الثقافاا القومية ا  ر 

ن احتمررررراالا اضرررررمحالح وفنرررررا  ثقافررررراتهم القوميرررررة شرررررعور ا فرررررراد كرررررال وف مررررر .3
 .  (1)و صوصياتها في اح تهديداا العولمة

                                                 
، مجلررة دراسررااعثمرران الجكررالي المثلرروتي و الررد نرراجي السررامراني، العولمررة .........،  -للمزيررد راجررع:  (1)

 . 61 ، ص مرجع سكي ٍكر 
 . 31، مرجع سكي ٍكر ، ص مجلة العركييوسف الشاروني، الثقافة ..............،  -

 . 825، مرجع سكي ٍكر ، ص الديمقراطية ........للمزيد راجع: عقيح حسين عقيح،  (2)
 . 35، مرجع سكي ٍكر ، ص مجلة المستقكح العركيالسيد أحمد عمر، العالم ............،  (3)
 . 833، مرجع سكي ٍكر ، ص العقح ............راجع: شوري جالح،  للمزيد (4)
، مرجع سركي ٍكرر ، ص ندوة العرب والعولمةللمزيد راجع: محمد عاكد الجاكر ، العولمة .............،  (5)

338 . 
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ويؤكد غرا ام  ليسون علرى " الن تآكرح سريادة الدولرة والحمايراا التقليديرة مرن      " 
الترررد ح فرررري الشررررؤون الدا ليررررة " لررره أسرررركاب متعررررددة لكنرررره يتجمرررع كالعولمررررة، سرررريما عولمررررة 

 .  (2)في دولة ما والتي تهم مواطنين من الدوح ا  ر  . " المعلوماا حوح ا حداث 
أن اآلثار المترتكة على سيادة الدولرة فري المجراح الثقرافي مرن جررا  ارا رة العولمرة، 
المتمثلة في مرا تفعلره الثرورة التكنولوجيرة الحديثرة والفواعرح الثقافيرة للعولمرة مرن تاييرر وركمرا 

لكح فرد دا ح الدولرة مرن أفرراد شرعكها، تفعرح ٍاا الفعرح العادة تشكيح وكلورة للهوية الفردية 
كالهويرراا الثقافيرررة الم تلفررة للررردوح، فلررم تعرررد تسرررتطيع مواجهررة ثقافرررة العولمررة كعرررد الن كررردأا 

 .  (3)تت لى عن استقاللها الثقافي جز  كعد   ر
 كما أن الحدود القومية والتي  ي حدود ثقافية للدولة يجر  تكديلها، فاا رة العولمرة
تطرررو حرردوداا غيررر مرنيررة ال تعتررد كسرريادة الرردوح تقرروم كوضررعها ورسررمها الشررككاا العالميررة 
كقصررد تعزيررز الهيمنررة علررى االرتصرراد وا ٍواي والفكررر والسررلوك فرري اررح السررعي اللررى تعمرريم 

، وكالتررالي يتجرره  ررٍا السررعي اللررى جعررح  ررٍ  الثقافررة ثقافررة (4)ثقافررة واحرردة  رري ثقافررة العولمررة
ا ومعايير ا كهدف ضكط سرلوك شرعوب الردوح، ويتسرا ح السريد يسرين "  رح عالمية لها ريمه

تررؤد   ررٍ  الثقافررة العالميررة ر حرراح ريامهررا وتلسيسررها ر اللررى العرردوان علررى ال صوصررياا 
 .  (5)الثقافية، مما يهدد  وياا المجتمعاا المعاصرة ؟ . " 

ل ثقافي محدد على شرعوب العرالم، وسر عيها لتعمريم الن اا رة العولمة كفرضها لنمٍو
ثقافرررررة العولمرررررة ) الثقافرررررة ا مريكيرررررة ( علرررررى كقيرررررة الثقافررررراا، اسرررررتناداا اللرررررى القررررروة والهيمنرررررة 
االرتصرررررادية والسياسرررررية، وفررررري تواجرررررد ثقافررررراا ونمررررراٍل متعرررررددة وتنررررروع عرررررالمي للثقافررررراا 

                                                                                                                                            
فري:  للمزيد راجع:  رثرر  يرزاك  كرح كروم، الثقافرة والهويرة الشررعية، فري: جوزيرف ه . نرا  و .........، (1)

 . 335، مرجع سكي ٍكر ، ص الحكم ...............جوزيف ه . نا  .............، 
الحكرررررررررررم غرا رررررررررررام  ليسرررررررررررون، أثرررررررررررر ................، فررررررررررري: جوزيرررررررررررف ه . نرررررررررررا  ...............،  (2)

 . 183، مرجع سكي ٍكر ، ص .................
، مرجرررع سررركي مجلرررة المسرررتقكح العركررري.........، للمزيرررد راجرررع: جرررالح أمرررين، العولمرررة والهويرررة ........ (3)

 . 63ٍكر ، ص 
، مرجع سكي ٍكر ، ندوة العرب والعولمةللمزيد راجع: محمد عاكد الجاكر ، العولمة ..................،  (4)

 . 333ص 
 . 33، مرجع سكي ٍكر ، ص ندوة العرب والعولمةالسيد يسين، في مفهوم .............،  (5)
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، ويشير عاطف السيد " (1)والحضاراا اإلنسانية، النها كٍلك تعد ضرب من التعسف والازو
يت رروف الركعض مررن العولمرة الثقافيررة التري تسررعى اللرى فرررض عرالمي لثقافررة الارررب  وكالترالي

ومحررو الثقافرراا ا  ررر  الترري تتعرررض معهرراف وك اصررة ثقافررة الرردوح الصررار  تحررا وطررلة 
 .  (2)الازو الثقافي العالمي . " 

ة وأمررام التاييررراا الترري أحرردثتها الثررورة التكنولوجيررة الحديثررة والفواعررح الثقافيررة للاررا ر 
وانعكاساتها على مد  أ مية الحدود القومية للدوح و ثار ا علرى  رٍ  الردوح سروا  اإليجاكيرة 
أو السرررلكية، ومرررا تمثلررره مرررن رررروة دفرررع إلحرررداث المزيرررد مرررن التايرررراا فررري العالرررراا الدوليرررة 
االرتصررادية والسياسررية والثقافيررة لدرجررة الن كرروادر أ  أزمررة فرري أ  دولررة رررد تنتقررح اللررى دولررة 

ا كانرررررا روتهرررررا، ممرررررا يضرررررعف مرررررن رررررردرة الررررردوح فررررري مواجهرررررة  رررررٍ  ا زمررررراا أ رررررر  مهمررررر
، كٍلك فإن  ٍ  الثورة تقدم للشركاا عكر الوطنية ومؤسساا المجتمرع المردني (3)وتهديداتها

العررالمي الفرصررة علررى منافسررة الرردوح كمررا تتيحرره مررن المكانرراا وررردراا ومررا ترروفر  الفواعررح 
صرراح وتقررديم المعلومرراا ووفرتهررا، ممررا ترتررب عليرره الثقافيررة للعولمررة مررن سرررعة وسررهولة االت

كررروز مشرراكح ورضررايا عديرردة أمررام الرردوح ال تسررتطيع علررى مواجهتهررا كشرركح منفرررد، ويررر  
محمد جالح نعمان " ولمعالجة  ٍ  المشكالا كان يجب شحٍ جميع الجهرود ممرا أد  اللرى 

فا يم الوطنية والقومية نفه تالشي مفهوم السيادة كمعنا  القديم أو التقليد  ولم يعد كٍلك لم
 . (4)اآلثار التي كانا لهما فيما سكي . " 

وتررزداد أ ميررة و طررورة اآلثررار المترتكررة علررى سرريادة الدولررة فرري المجرراح الثقررافي مررن 
جرا  اا رة العولمة، عند اسرت دام  رٍ  الثرورة التكنولوجيرة إلكمراح الهيمنرة الثقافيرة،  اصرة 

تقكلية حوح الن الحررب فري المسرتقكح سرتكون مرن أجرح في اح رؤ  لكعض االتجا اا المس
السيطرة علرى المعلومراا كعرد أن كانرا فري الماضري مرن أجرح السريطرة علرى المسرتعمراا، 

                                                 
، 1، السررنة مجلررة دراسررااراجررع: صررالح  ويررد ، العولمررة ............. مركررب النجرراة الجديررد  ،  للمزيررد (1)

 . 156ف (، ص  1111م )  1381، الفاتح ) سكتمكر ( 3-8العددان 
 . 61، مرجع سكي ٍكر ، ص العولمة ...........عاطف السيد،  (2)
الحكم في: جوزيف ه . نا  ................،  غرا ام  ليسون، أثر ...............، -للمزيد راجع:  (3)

 . 186و  185، مرجع سكي ٍكر ، ص و ص ...................
 . 33، مرجع سكي ٍكر ، ص مجلة السياسة الدوليةمحمد جالح نعمان، العولمة ..............،  -

 . 33المرجع الساكي، .............، ص  (4)
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كمررا يررؤد  الليرره  ررٍا االسررت دام مررن الضررعاف لقرردرة الدولررة علررى الحفرراا علررى  صوصررياتها 
 .  (1)في  ٍا المجاح الثقافية وروتها مما يترتب عليه تقليص لسيادة الدولة والحد منها

كمررا أفرررزا اررا رة العولمررة شررككة متدا لررة مررن عالررراا القرروة كررين الوحررداا الدوليررة 
ا  ر  ) شركاا عكر الوطنية والمؤسساا المالية الدوليرة ( الحتروا  سريادة الدولرة الحديثرة 

اا عكر أشركاح و ليراا عديردة مكاشررة وغيرر مكاشررة فري المجراح الثقرافي والتنمرو ، وتعرد  لير
، أ  أن سريادة الدولرة فري (2)الهيمنة التي يوفر ا االتصراح واإلعرالم فري مقدمرة  رٍ  اآلليراا

المجرراح الثقررافي تتعرررض لال تررراي والعرردوان علررى ا ررتالف وتنرروع الثقافرراا الموجررودة، وفرري 
 . ( 3)اح ضعف الحماية والمراركة من ركح الدولة تهدر سيادتها

تكرار و يمنرة ثقافرة محرددة علرى كقيرة الثقافراا كٍلك فإن العولمة كما تفرضره مرن اح
تمثح غزو ثقافي يسعى اللى مسخ تفرد وتميز  ٍ  الثقافاا وكالتالي نفيها وعزلها والحد مرن 

، مما ينعكه ٍلك على الهوية الثقافية للدولة ناراا لمرا يحلري كهرا مرن نتران  (4) صوصياتها
 .  (5)الثقافية ضارة من جرا  تعرضها لهٍا الازو وإلضعافه  صوصيتها

وكالتالي فإن اا رة العولمة تسعى إلضعاف سيادة الدولة فري المجراح الثقرافي علرى 
ن يرررتم ٍلرررك كنسرررب متكاينرررة مرررن دولرررة  لرررى الحرررد منهرررا وا  ا رررتالف ثقافررراا الررردوح الحديثرررة وا 

 ، لارض السيطرة والهيمنة على  ٍ  الثقافاا .(6)  ر 
ثرار " لرم يعرد لمفهروم السريادة الوطنيرة وتشير سعاد  ير  اللى ما ترتب على  رٍ  اآل

الررٍ  تعررزز  وتجسررد  الدولررة كالثقافررة الوطنيررة والتقاليررد االجتماعيررة، ريمررة . ويروجررون الثقافررة 

                                                 
 . 33، مرجع سكي ٍكر ، ص الجاا ............ للمزيد راجع: مصطفى عكد الاني، (1)
، مرجررع سرركي ٍكررر ، ص و ص مجلررة شررؤون ا وسررطللمزيررد راجررع: محمررود حيرردر، سرريادة ...........،  (2)

 . 63و  63
، مرجررع سرركي ٍكررر ، ص نرردوة العرررب والعولمررةللمزيررد راجررع: عكررد اإللرره كلقزيررز، العولمررة .............،  (3)

312 .  
جرررع: جرررالح أمرررين، الرأسرررمالية  ررري نفررري الثقافرررة .. فالعولمرررة تنطرررو  علرررى عمليررراا مرررن القهرررر للمزيرررد را (4)

، مرجرع سركي ٍكرر ، ندوة العولمة  يمنة منفردة في المجاالا االرتصرادية والسياسرية والعسركريةلإلنسان، 
 . 33ص 

جررع سرركي ٍكررر ،     ص ، مر نرردوة اإلسرالم والعولمررةللمزيرد راجررع: مجررد  رررررر، اآلثرار الضررارة العولمررة،  (5)
33 . 

 . 31و  33، مرجع سكي ٍكر ، ص و ص الجاا .............مصطفى عكد الاني،  (6)
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الكسرررموكوليتية، فتكنولوجيرررا االتصررراالا والمعلومررراا أضرررعفا  يمنرررة الدولرررة علرررى الثقافرررة . 
نررة ا يديولوجيررة فقررط كررح والثقافررة فالتكنولوجيررا الررميررة والسررتااليا والفرراكه لررم تضررعف الهيم

أيضررراا ومهررردا االتصررراالا عكرررر الحررردود للثقافرررة الكسرررموكوليتية لررريه لعليرررة القررروم فقرررط كرررح 
 .  (1)وللجما ير، " 

فالدولرررة الحديثرررة فررري المرحلرررة المعاصررررة لارررا رة العولمرررة تقررروم كمهمرررة محرررددة فررري 
عرالم والمعلومراا فري ارح المجاح الثقرافي تتمثرح فري تسرهيح االتصراح وتسرريعه وسرريان اإل

، ويرر  محمرد عاكرد )*(حدود غير مرنية كرين الردوح ممرا أوجرد اصرطالو الفضرا  السريكرنيتي
الجرراكر  أنرره " كحرري " وطررن " جديررد ال ينتمرري ال اللررى الجارافيررا وال اللررى الترراريخ .  ررو     " 

االتصراح  وطن " كدون حدود وكدون ٍاكرة وكدون تراث . النه " الروطن " الرٍ  تكنيره شرككاا
، و رررٍا االتصررراح شررركه المسرررتمر كرررين ا فرررراد مرررن (2)المعلوماتيرررة اإللكترونيرررة ........... " 

 م تلف الدوح يتم من  الح شككة اإلنترنا العالمية أو ما سيقوم محلها في المستقكح . 
الن أ رررم اآلثرررار المترتكرررة علرررى سررريادة الدولرررة فررري المجررراح الثقرررافي مرررن جررررا  ارررا رة 

ثرررح فررري مرررا يثيرررر  السررريد يسرررين عنرررد تناولررره لإلشررركالية المهمرررة وال طيررررة التررري العولمرررة، تتم
سررت لقها شررككة اإلنترنررا مررن وجهررة ناررر كعررض ال كرررا  السياسرريين والترري تتجسررد فرري " أن 
يكردأ الركعض فري االنتمرا  اللرى الشرككة العالميرة، فيفقردون جنسريتهم أو انتمرا اتهم مرع الرروطن 

ي الشرككة العالميرة، وينتسركون اللرى عصرر م ركرح انتسراكهم ا صلي، ويعتكرون أنفسهم مواطن
اللى وطن ومكان . ويتسا لون ك كث : كيف سيكون شكح الدولة الن نحن د لنا اللى عصر 

 .  (3)مواطني الشككة ا ثيرية . " 

 خالصة املبحث الثاني 

 

                                                 
 . 21، مرجع سكي ٍكر ، ص العولمة ............سعاد  ير ،  (1)

الفضرا  السريكرنيتي يقصرد كره العلرم الرٍ  يهرتم كدراسرة طرري سرريان المعلومراا ومراركتهرا عنرد الكاننراا    (*)
حية دا ح ا جهزة اآللية والمناوماا االجتماعية واالرتصادية، والمواطنون في  ٍا الروطن  رم ا فرراد ال

المتصرلون ككعضررهم الرركعض عكررر الشرككة العالميررة لالتصرراالا دون وجررود مراركرة . للمزيررد راجررع: محمررد 
 . 133، مرجع سكي ٍكر ، ص رضايا ............عاكد الجاكر ، 

 . 132و  133، .............، ص و ص المرجع الساكي (2)
 . 838، مرجع سكي ٍكر ، ص المعلوماتية ...........السيد يسين،  (3)
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يكرررين المكحرررث أ رررم النتررران  المترتكرررة علرررى سررريادة الدولرررة الحديثرررة مرررن جررررا  ارررا رة 
لررك فرري المجرراالا الحياتيررة الترري تمرراره الدولررة فيهررا سرريادتها و رري االرتصررادية ال عولمررة ٍو

والسياسررية والثقافيررة، مررن  ررالح معرفررة  ررٍ  النترران  عنررد ممارسررة الدولررة لسرريادتها فرري كينتهررا 
 الدا لية وال ارجية .

ففي المجاح االرتصاد ، يستعرض مجمح  ٍ  النتان  في  ٍا المجاح ويكرز اتفراي 
عاررررم الدارسررررين والكحرررراث علررررى أن العولمررررة ومررررن  ررررالح فواعلهررررا وأكعاد ررررا تهرررردف اللررررى م

االنتقرررراص مررررن ممارسررررة الدولررررة الحديثررررة لسرررريادتها فرررري  ررررٍا المجرررراح، فمررررن  ررررالح التجررررارة 
اإللكترونيررة وسررهولة االنتقرراح كرررؤوه ا مررواح مررن دولررة   ررر  ومررا يترتررب علررى ٍلررك مررن 

السررريطرة والرررتحكم علرررى عملتهرررا الوطنيرررة وتجارتهرررا  تقلررريص لحررري ورررردرة الدولرررة الحديثرررة فررري
ال ارجيررة، وكررٍلك مررن  ررالح كررروز ررروة وررردرة الشررركاا عكررر الوطنيررة المندمجررة ٍاا النفررٍو 

 الماد  الككير، تكرز مالمح  ٍا االنتقاص في سيادة الدولة الحديثة .
لرره وفرري المجرراح السياسرري، يتعرررض المكحررث اللررى غيرراب أ ميررة حرردود الدولررة كمررا تمث

مررن أ ميررة ككررر  كنطرراي يوضررح مجرراح أو حيررز الررٍ  تمرراره فيرره الدولررة الحديثررة سرريادتها، 
ويكرررز المكحررث أن أ ررم النترران  المترتكررة علررى سرريادة الدولررة فرري  ررٍا المجرراح  رري الحررد مررن 
ممارسررتها، ممررا يكرررز مطالررب ا رليرراا ا ثنيررة كتكرروين دوح مسررتقلة كررٍاتها وممررا يعررزز فيمررا 

اجب التد ح  سكاب النسانية في كعض الدوح، كٍلك فإن كرروز اتفاريراا كعد من است دام و 
ومعا داا ومواثيي دولية جديدة تعني المزيد من الحد من ممارسرة الدولرة الحديثرة لسريادتها 

. 
أمرا فرري المجرراح الثقررافي، يتنرراوح المكحررث ثقافررة اال تررراي الترري تجسررد ا العولمررة مررن 

ال صوصررياا الثقافيررة لكررح ثقافرة ممررا يعنرري الضررعاف  رالح ثقافتهررا وسررعيها لالعترردا  علرى 
سيادة الدولة الحديثة في  ٍا المجاح، والتي لم تعد تستطيع الرتحكم أو المراركرة علرى عمليرة 

 وصوح المعلوماا ووفرتها وانتقاح ا فكار والتلثر كها .
ثار وتجدر اإلشارة اللى أن المكحث يكرز ا تالف تلثر سيادة الدولة الحديثة كهٍ  اآل

ناراا ال تالف المكاناا القوة من دولة   ر  وكالتالي اال تالف في مد  كروز  ٍ  اآلثار 
 ومد  التلثر كها كالنسكة لكح دولة عند ممارستها للسيادة .
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 خامتة الدراسة 
 

تناولت هذه الدراسة موضوع العالقة بين سيادة الدولة الحديثة وظاهرة العولمة وما 
يترتب على هذه العالقة من تأثيرات وآثار من الناحية النظرية التحليلية، وكذلك تناولت 
طبيعة هذه العالقة كونها عالقة تأثيرية، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي 

 ليلي والمنهج القانوني الختبار الفرضية التي انطلقت منها .التح
 إذ أن هذه الدراسة تنطلق من فرضية أساسية مفادها : 

" يترتب على العالقة بين سيادة الدولة الحديثة وظاهرة 
 العولمة، أن تتأثر السيادة بآثار سلبية تؤدي إلى إنحسارها . " . 

عدمه، تم التطرق بالرصد والتحليل للدولة والختبار مدى صحة فرضية الدراسة من 
الحديثة وتعريفاتها ومفاهيمها ونشأتها وأركانها وأنواعها خاصة من حيث معيار قوة الدولة، 
وكذلك إلظهار مدى أهمية السيادة بالنسبة للدولة الحديثة كونها المعيار المميز لها عن 

لمة وتعريفاتها وردود أفعالها غيرها من الوحدات الدولية األخرى، وكذلك لظاهرة العو 
وفواعلها وأبعادها المختلفة في المجاالت االقتصادية والسياسية والثقافية، وتأثيراتها وآثارها 

 في هذه المجاالت على سيادة الدولة الحديثة . 

 وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية : 

الحديثة في ظل نطاق قواعد  إن سيادة الدولة الحديثة سيادة نسبية، تمارسها الدولة .1
القانون الداخلي لها والقانون الدولي العام المعاصر، وهي المعيار المميز للدولة 
الحديثة عن غيرها من أشكال ظاهرة الدولة وعن غيرها من الوحدات الدولية األخرى، 

تفاقية ) تعاهدية ( عند ممارستها سواء في  والسيادة نسبية نظرًا لوجود قيود طبيعية وا 
البيئة الداخلية أو الخارجية للدولة الحديثة، وظاهرة العولمة في مرحلتها المعاصرة 
تضيف المزيد من القيود على مدى ممارسة الدولة الحديثة لسيادتها، وهذه القيود 
متمثلة في االشتراطات والسياسات الواجبة االتباع والتنفيذ في مختلف المجاالت 

دية والسياسية والثقافية بشكل خاص، المفروض على الدولة واألنشطة الحياتية االقتصا
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نتهاجها، بغض النظر عن حق الدولة الحديثة في التمسك بسيادتها  الحديثة اتباعها وا 
وعدم التدخل في ما يعد ضمن شؤونها الداخلية وفي نطاق صميم السلطان الداخلي 

 لها . 

أي قاااوى بالهيمناااة علاااى العاااالم  إن ظااااهرة العولماااة ظااااهرة تاريخياااة متجاااددة مااا  إنفاااراد .8
مستخدمة الوسائل واإلمكانيات المتوفرة لديها خالل عصر إنفرادها بالهيمنة لتعميم نمط 
ن اختلفات التساميات فاي  حياتها في مختلف المجاالت علاى بقياة شاعوب دول العاالم، وا 
ة السااابق إال أن حداثااة االصاااطالي ال تنفااي قااادم الظاااهرة، وفااي هاااذه المرحلااة المعاصااار 

ن باارزت الواليااات المتحاادة األمريكيااة كقااوة مهيمنااة علااى العااالم ستسااتمر لفتاارة  للظاااهرة وا 
نما يجسد ذلاك انعكااإل إلرادة الهيمناة واخاتالل ماوازين القاوى بعاد انتهااء  زمنية معينة وا 
الحرب الباردة واختفاء نظام الثنائية القطبية، ونظرًا لما تتيحه ظاهرة العولمة من فارص 

دات الدوليااة ) كالشااركات عباار الوطنيااة ومنظمااة التجااارة العالميااة ومؤسسااات لبقيااة الوحاا
المجتم  المدني العالمي وغيرهاا مان الوحادات ( للتاأثير علاى مجارى التفااعالت الدولياة 
واألحداث العالمية، فإن وض  الدولة الحديثة كفاعل أساسي في البيئة الدولية قد تراجا  

 وأصابه الكثير من الضعف. 

التأثيرات واآلثار المترتبة على سيادة الدولة الحديثة من جراء ظاهرة العولمة، عند تبرز  .3
تقيااد الدولااة فااي ممارسااتها للساايادة بمااا تفرضااه عليهااا ظاااهرة العولمااة ماان خااالل فواعلهااا 
المختلفااة ماان اشااتراطات أو سياسااات أو أفعااال تختاارق حاادود الدولااة بصااورة مباشاارة أو 

دولااااة أو لاااام تاااارد وبالتااااالي واجبااااة التطبيااااق عنااااد ممارسااااة غياااار مباشاااارة وسااااواء أرادت ال
السيادة، وبذلك تكون سيادة الدولة الحديثة مقيادة بماا فرضاته عليهاا ظااهرة العولماة مماا 
يااااؤدي إلااااى إضااااعافها وانتقاصااااها والحااااد منهااااا فااااي المجاااااالت االقتصااااادية والسياسااااية 

 حديثة في هذه المجاالت . والثقافية، األمر الذي يترتب عليه انحسار سيادة الدولة ال

إن العالقااااة بااااين ساااايادة الدولااااة الحديثااااة وظاااااهرة العولمااااة ذات طبيعااااة تأثيريااااة، أي أن  .4
العولمة تؤثر في سيادة الدولة في حين أن سيادة الدولة تتأثر بما تفرضه عليها العولمة 

مان  من اشتراطات وقيود، وبالرغم من إن الدراسة توضح انحساار سايادة الدولاة الحديثاة
جاااراء ظااااهرة العولماااة، إال أن هاااذا االنحساااار يختلاااف مااان دولاااة ألخااارى تبعاااًا الخاااتالف 
الدول الحديثة مان حياث معياار قاوة الدولاة، أي أن الادول الصاغرى تظهار عليهاا اآلثاار 
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المترتبااة عاان هااذه العالقااة المتمثلااة فااي انحسااار ساايادتها بصااورة أكباار وأساارع ماان الاادول 
بهاذه اآلثاار ولكان بصاورة أقال، وذلاك نظارًا الخاتالف قاوة كال الكبرى التي بادورها تتاأثر 

ماان هااذه الاادول وماادى مقاومتهااا لمااا تفرضااه ظاااهرة العولمااة فااي مرحلتهااا المعاصاارة ماان 
 قيود عليها عند ممارستها للسيادة . 

أن ظاااهرة العولمااة وماان خااالل فواعلهااا ومااا تسااعى وترمااي إليااه ماان أبعاااد، وفااي ضااوء  .5
توصلت إليها هذه الدراسة، لم تعد معهاا سايادة الدولاة الحديثاة فقاط النتائج السابقة التي 

محاال إعااادة للنظاار والصااياغة برؤيااة جدياادة معاصاارة ال تتعااارض ماا  الظاااهرة وفواعلهااا 
وأبعادهااا، باال أن الدولااة الحديثااة ذاتهااا كااهخر أشااكال ظاااهرة الدولااة حتااى باادايات القاارن 

لمترتباااة علااى ممارساااتها للساايادة مااان الماايالدي الحااادي والعشااارين وعلااى ضاااوء اآلثااار ا
جااراء ظاااهرة العولمااة والمتمثلااة فااي انحسااار هااذه الساايادة، أصاابحت تواجااه تهدياادات قااد 
 تنال منها وتعصف بها وتؤدي إلى تغييرها بشكل آخر جديد في المستقبل المنظور . 

  واستنادًا على هذه النتائج، فإن فرضية الدراسة يتوجب تعديلها لتصبح كما يلي :
" يترتب على العالقة بين سيادة الدولة الحديثة وظاهرة 
العولمة، أن تتأثر السيادة بآثار سلبية تؤدي إلى انحسارها، 

 ويختلف هذا االنحسار تبعًا الختالف قوة  الدولة . " . 
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 م . 2444
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، القرررامرة: اعج  ـ الاص   طلح ا ال          . مسررعد، نيفرررين ) محررررار ( وآخررررون . 291
 م . 2449مرك  البحوث والدراسات السياسية، 

علي بن علي، ، الدوحة: مطابج العئن والمئن والعولا . المسفر، محمد صال  . 292
 م . 2444

، ب. م. ن: ب. لحل  ا العولا  واللنط ط ا  لئال ج . مصطفى، أحمد سيد . 291
 م . 2444د. ن، 

العالا    ا ال          اللول      لئا      ا     األص   وا . مقلرررد، إسرررماعيل صررربر  . 293
 م . 2442، القامرة: المكتبة األكاديمية، والنظئ  ا

، القرررامرة: عئب      الار   لئ   ا     تص   ئ العولا    ال    وق ال. المنرررور ، سرررليمان . 299
 م . 2444مكتبة مدبولي، 

، بيررروت: دار الق   نوت ال  لول  الجن   ل  الج  فاءاا اللول    . منصررور، الطررامر . 295
 م . 1111الكتاب الجديد المتحدة، 

، العولا     لئا      ا     الافه   ـو والظ     ئة واألبع    ل . منصرررور، ممررردو  محمرررد . 299
 م . 1113جامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية: دار ال

، بيررروت: لول    الق   نوت اقلا    ا    نق  ل الق   نوت الل   لوئ  . ميررا ، ميشررال . 297
 م . 2411المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتو يج، 

، القررامرة: مركرر  األمرررام نفج   ئ    بلابئ ب   ت العولا    واألائ    . نررافج، إبررراميم . ا291
 م . 1111للترجمة والنشر، 

الح    ـ ا     ت    لـ . نررا ، جو يرررف   . ونررراميو، جرررون د. ) تحريرررر ( وآخررررون . 294
، تعريررب: محمررد شررريف الطررر ، الريررا:: مكتبررة العبيكرران،  لج  ن نح  و العولا   

 م . 1111
ا      ع   ل العولا     ا   ئاءة ا     ا    لقبا اللف ت   ا الح     ئ  . النشررار، مصرررطفى . 251

 م . 1113ر والتو يج، ، القامرة: دار قباء للطباعة والنشواواعن  انن
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، ترجمرة: حمرد  العولا   وصائ ق   . ننسن، كوامي وكاسانجو، توكومبي لومومبا . 252
عبررد الرررحمن ورانيررا حسررين، القررامرة: جامعررة القررامرة برنررام  الدراسررات المصرررية 

 م . 1112األفريقية كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 
،      لة ا    الق   نوت الاص  ئ  الاق   ئتصتا   ا ال. مريررد ، محمررد عبررد الحررافظ . 251

 م . 2451القامرة: مطبعة لجنة التلليف والترجمة والنشر، 
 1111، القامرة: الهيئرة المصررية العامرة للكتراب،   لف  ك صائ   . مالل، رضا . 253

 م .
،  ترجمرة: صلاـ الح  ئاا: إت لة ص ن  النظ  ـ الع  لا . منتجتون، صرامويل . 259

 م.2441يم: صال  قنصوة، القامرة: دار سطور، طلعت الشايب، تقد
، العولا  واألالا  الج    ت جل  لات ا   ال      ا الع لا   . ميجوت، ريتشراد . 255

 م . 2441أبو ظبي: مرك  اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 
ا  ن  ا . ميرست، بول تومبسون، جرامام . 259 ا   ءل  العولا   ا الص  ل ال لول  وا 

، ترجمرررة: إبرررراميم فتحررري، ب. م. ن: المجلررر  األعلرررى للثقافرررة المشرررروع لح ـال   
 م . 2444القومي للترجمة، 

 2444، الردار البيضراء: أفريقيرا الشررق، العولا : ص   تولا . اليحياو ، يحيرى . 257
 م .

، القامرة: دار ميريت للنشر والمعلومات، العولا  والطئ ق الف ل . يسين، السيد . 251
 م . 2444

، القررامرة: دار نهضررة الاعلوا ل     وح    ئة العولا    ئؤ     نقل     تئب    . رررررررر، ررررررر. 254
 م . 1112مصر للطباعة والنشر والتو يج، 

، القامرة: دار نهضرة مصرر للطباعرة الحوائ الح  ئ  ا  تصئ العولا . رررررر، ررررر. 291
 م . 1111والنشر والتو يج، 

، القررامرة: دار ئن ال ون     الف لف    ت ص  ف     بلابئ وال   الـ الع   لا الح  . رررررررر، ررررررر. 292
 م . 1113ميريت للنشر والمعلومات، 
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 -ج. الندوات: 

ن العولمةةواواهابةةرباأةةابا ماى ةةرالمةة االعةةرل . تشومسكك، ن ومككوو خ ون كك.و    . 265
 و .  5002ت.جمة: حمزة المزيو ن القاه.ة: م،تبة مدبول ن 

ن بيككك.وم: م.،كككز د.اسكككام العةةةاباوالعولمةةةو. ال كككول ن مسكككامة ممكككي  خ تح.يككك.   . 262
 و .  2991الوحدة الم.بيةن 

نةوو اازممةةرالااصاديةةروىواوز،كك ن .مكزع و بككد ال كالةن جككودة .  . دبكدو،ن ببك.اهيو261
 و .  2991ن  ما : موشو.ام مؤسسة  بد الحميد شوما ن الاابنوافياالعرل 

ن اصشةةةداا ىواوالشةةةا رالامدعةةةوو اال ن ةةةىو. ال.اسككك ن جكككو.ج خ ت.جمكككة وا  كككداد   . 262
 و .  2911بغداد: دا. الثو.ة للصحافة والوش.ن 

واا اتوفيككككككة وبلبكككككك)ن  لككككككك  محمككككككد خ تح.يكككككك.   .  . الصككككككادةن  لكككككك 266 العولمةةةةةةةواوا 
ن مبكككككو صبككككك : صكككككودوة الوقكككككد الم.بككككك  مم كككككد السياسكككككام اصاديةةةةةرواالاالو نىةةةةةو

 و.  5000االقتصاديةن 
العولمةةةواوالدأةةةوصالاالم دمعىةةةوافةةةيا.  بكككد المكككاد ن  بكككد الباسكككد خ تح.يككك.   . 261

 و .  2999ن القاه.ة: م،تبة مدبول ن الو ناالعابي
القكككاه.ة: الككككدا. ،ااه ةةةةا اوالعولمةةةومبككك.ومن محمكككد ببككك.اهيو خ مكككدي. الوكككدوة   . . 261

 و .  2999القومية الم.بيةن 
العولمةةواوالعمةةو ا. وافمككةن حسكك  و بككد الستككالن سككيإ الككدي  خ بشكك.اإ وتح.يكك.   . 269

 ن القاه.ة: جاممة القاه.ة ،لية  2ن سلسلة محاض.ام الموسو الثقاف  خ ال ىر ىو
 و .  5000الملوو السياسية قسو الملوو السياسيةن االقتصاد و 

ن سلسكككلة محاضككك.ام العولمةةةوضاااةةةرىراوم ةةةربى . ككككككككك و كككككككككك خ بشككك.اإ وتح.يككك.   . 210
 ن القككاه.ة: جاممككة القككاه.ة ،ليككة االقتصككاد والملككوو السياسككية  5الموسككو الثقككاف  خ 

 و .  5000قسو الملوو السياسيةن 

شككككك.اإ  ن  . وكككككوا.ن محمكككككد خ تقكككككديو212 العولمةةةةةوابىمنةةةةةوامن ةةةةةاو افةةةةةياالم ةةةةةرصالاوا 
ن القاه.ة: دا. ج اد للدبا كة والوشك. والتوزيك ن اصاديروىواوال ىر ىواوالع  اىو

 و. 2999

 -ء. رسائل املاجستري والدكتوراه غري املنشورة : 
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م ةةلولىواالوولةةوالةةنا لمةةر اال ةةم وا. مبككو المككسن حسككا   بككد السككمي  هاشككو . 215
ن .سككالة د،تككو.الن القككاه.ة: جاممككة القككاه.ة ،ليككة الحقككوةن  ةةوامقرانةةوالقاةةرلىواواا

 و .  5002
ووااالشةةةا رالامدعةةةوو اال ن ةةىوافةةةياال ىر ةةةرالا. م.جيمكك ن جككاد المكككول. سككالو . 212

الخرا ىوالموو ضاواا واأرلةواشةا واازاام ةوضاواووااازاام ةوافةياا ة اودن ىة ا
ن .سالة ماجستي.ن ابىواال عووىواوال ىر واالخرا ىواازماى ىواإماءاالممم واالع

بوغازع: جاممة قكا.يوو  ،ليكة االقتصكاد والملكوو السياسكية قسكو الملكوو السياسكيةن 
 و .  5002

ن خاةةوااالوولةةوالمدأ ةةى اونلاىةةواال ةةىرو االدقمىوىةةو. بسككما ي)ن .قيككة .يككا  . 211
 و .  5002.سالة د،تو.الن القاه.ة: جاممة  ي  شم  ،لية الحقوةن 

 ثااالدغىاافياالواعاالووليالم ابى مىوام مساازمةنات.، ن وزي ة محمد . . ال212
ن واا ةةواإ دشةةاافىواأةةو ادو ةةىعان ةةرااالعاةةوىواالوالمةةوافةةيام مةةساازمةةن

.سالة ماجستي.ن بوغازع: جاممكة قكا.يوو  ،ليكة االقتصكاد والملكوو السياسكية قسكو 
 و .  5002الملوو السياسيةن 

د راىةرالادأاىةااالد ةرا االعرلمىةومبةو. الحويشن ياس.  ضك. . 216 ن  الةو االدةوخ اوا 
 و .  5002.سالة د،تو.الن القاه.ة: جاممة  ي  شم  ،لية الحقوةن 

م هو االعرلمىوافياالدنلى االوولياالمعريااواواا وافةيا. ز،.يان جاسو محمكد . 211
ن العااةةرالاال ولىةةوالمبةةو االم ةةروا افةةياال ةةىرو اوفم ةة واالأ ومةةواالعرلمىةةواو

 و .  5002الة د،تو.الن القاه.ة: جاممة  ي  شم  ،لية الحقوةن .س
ن .سككالة النلةةر االقةةرنونيالمنلمةةواالد ةةرا االعرلمىةةو. الككزوعن جممككة سككميد سكك.ي. . 211

 و .  2991د،تو.الن القاه.ة: جاممة  ي  شم  ،لية الحقوةن 
اديةروىوااااالد رمة ااصاديةروااالةوولياوالدنمىةوااص.  ل ن مشك.إ ببك.اهيو  ديكة . 219

ن .سككالة د،تككو.الن القككاه.ة: جاممككة  ككي  شككم  ،ليككة واواا ةةوانلاىةةواود بىقىةةواو
 و .  5002الحقوةن 
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ووااالمعربواالاالوولىةوافةياأمرىةوااص ةدثمرااالااز نبىةوا. ملحون  ل  حسكي  . 210
ن .سالة د،تو.الن القاه.ة: جاممة القاه.ة ،ليكة الحقكوةن الخريوافياالوو االنرمىو

 . و  2991

 -هـ. الدوريات: 

. األباصككي.عن فككا.وة محمككد . هكك) تسككتدي  التشكك.يمام الم.بيككة مواج ككة المولمككةن 212
 و .  5005ن ووفمب. 251ن المدد م مواالعابي

. محمدن مي و، غال، . الم.، والمولمة: مش،سم الحاضك. وتحكديام المسكتقب)ن 215
 و .  5000ن يوويو 526ن المدد 52ن السوة م مواالم دقب االعابي

ن 191ن المككدد م مةةواالعابةةي. بسككما ي)ن  ككز الككدي  . المولمككة ومزمككة المصككدل ن 212
 و .  5000مايو 

ن م مةةواواا ةةرال. األصككبيم ن محمككد ببكك.اهيو . حقككوة ا وسككا  فكك  صكك) المولمككةن 211
 إ .  5002و.. ك  2269ن الصيإ 1ن المدد 2السوة 

ن المكككدد 50ن السكككوة قب االعابةةةيم مةةةواالم ةةةد. ممكككي ن جكككس) . المولمكككة والدولكككةن 212
 و .  2991ن فب.اي. 551

م مةةواالم ةةدقب ا. ككككن كككك . المولمككة وال ويككة الثقافيككة والمجتمكك  الت،وولككوج  الحككدي ن 216
 و .  2991ن مغسد  521ن المدد 52ن السوة العابي

م مةوا. ككن كك . بوتساضة سيات): ه) هك  البدايكة الحقيقيكة للقك.  الحكادع والمشك.ي ن 211
 و .  5000ن يواي. 25ن المدد 2ن السوة ال دباو هرالانلا

. البمكككاجن هشكككاو . سكككيوا.يو بسكككبتمولوج  حكككو) المولمكككة خ مد.وحكككام مساسكككية  ن 211
 و .  2999ن سبتمب. 511ن المدد 55ن السوة م مواالم دقب االعابي

ة . تق.يكك.  كك  البيككا  الصككاد.  كك  وككدوة الموتككد) المككالم  حككو) خ المولمككة والتجككا. 219
م مةةةواالم ةةةدقب اون  5002تشككك.ي  الثكككاو  ب وكككوفمب.  1-2المالميكككة   بيككك.وم 

 و .  5002ن ديسمب. 511ن المدد 51ن السوة العابي
ن  اىةو اازبةاا ااصاديةروا. توفيةن محمود . المولمة وزمك  االسكتمما. الجميك)ن 290

 و .  5002ب1ب20ن بتا.يخ 2699المدد 
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ن ديسكمب. 112ن المكدد م مةواالعابةيالت.جمكةن . جس)ن شكوق  . المولمكة وتم.يك، 292
 و .  2991

ن السكوة م مةواواا ةرال. جوادن لي   بد الحس  . المضامي  االجتما ية للمولمةن 295
 إ .  2999 – 2159ن ال،اوو  ب ديسمب. 1ن المدد 2

ن 220ن المككدد م مةةواالعابةةي. حككزي ن غسككا  . قصككة ا تكك.ا  الب.يككد ا ل،ت.ووكك ن 292
 . و  5002يواي. 

ن م مةةةوا خبةةةرااالةةةن  اواليةةةنرلو. الحسكككو ن  .فكككا  . الوجككك  ا وسكككاو  للمولمكككةن 291
 و .  5002ن يوليو 169ن المدد 25السوة 

ن 191ن المكدد م مةواالعابةي. الحمدن ت.،  . الدولة والسيادة فك   صك. المولمكةن 292
 و .  5000يواي. 

م مةواشةنوناة المغلولةن . حيد.ن محمود . السيادة ف  ص) تحوالم المولمة الدول296
 و .  5000ن ووفمب. 200ن المدد ازو  

.  شككككبةن سككككام  .  وككككدما جككككا م المولمككككة: ثككككو.ة االتصككككاالم واألغكككك.اة الثقككككاف  291
 إ. 5002ب2ب21ن بتا.يخ 15166ن المدد  اىو اازباا التلقائ  والمقصود!ن 

يكككة والتدبيكككةن .  شككيون مصكككدس.  بكككد ان . القكككاوو  الكككدول  المماصككك. بكككي  الوص. 291
 إ. 2999 –2159ن السات  خديسمب.  2-5ن المددا  2ن السوة م مواواا رال

ن 251ن المكدد  م مواالعابي. دحس ن ب   بد الستال . تساؤالم مف.زت ا المولمةن 299
 إ .  5005م،توب. 

م مةةةةواالم ةةةةدقب ا. الككككدو.عن  بككككد المزيككككز . ال ويككككة الثقافيككككة الم.بيككككة والتحككككديامن 500
 إ . 2999ن م،توب. 511ن المدد 55السوة ن العابي

 و .  5000ن يواي. 191ن المدد م مواالعابي. ديا،ن محمد .  ولمة االقتصادن 502
ن السككوة  م مةةواالم ةةدقب االعابةةي. ذيكا،ن م ككا . ت ديككدام المولمككة للككود  الم.بكك ن 505

 و .  5005ن فب.اي. 516ن المدد 51
ن 55ن السككوة م مةةواالم ةةدقب االعابةةيلمككةن . .ابكك ن صككادة . وسككائ) ا  ككسو والمو 502

 و .  2999ن مايو 512المدد 
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. ال.بيم ن بسكما ي) وكو.ع . المولمكة وتجليات كا .. وكزوة اال.تيكال مك  بكاق  المكالون 501
 إ .  5002 –و..  2269ن الصيإ 1ن المدد 5ن السوة م مواواا رال

لدولكة القد.يكة فك  الكود  . ال.شدا ن  بد الستال  ل  . المولمة واتجاهام سكيادة ا502
 و .  5002ن سبتمب. 201ن المدد م مواشنونالابىوالم.ب ن 

. .شكككدعن وجيككك، . لمكككاذا ت شككك. الكككدو) سكككيد.ة مم.ي،كككا  لككك. التجكككا.ة     فوبيكككا   506
ن بتككككككا.يخ         2692ن المكككككدد  اىةةةةةةو اازبةةةةةةاا ااصاديةةةةةةرواال.مسكككككمالية األم.ي،يكككككةن 

 و .  5002ب6ب21
م مةوا. الم.، والتحدع التقاو : الملو والمولمة واألم  القكوم ن . زحس ن بودوا  501

 و .  5002ن سبتمب. 512ن المدد 51ن السوة الم دقب االعابي
ن 51ن السككوة م مةةواالم ةةدقب االعابةةي. كككككن ككككك . التقاوككة والسياسككة واألمكك  القككوم ن 501

 و .  5002ن ووفمب. 512المدد 
ن م مةةةواالعابةةةياالقتصكككاد المككالم  الككك.اه ن . ز،كك ن .مكككزع . نليككام السوضككك. فكك  509

 و .  2999ن يواي. 515المدد 
. ز،كك ن وجككو) . المولمككة وموصمككة التجككا.ة المالميككة .. المولمككة .. مو ال،و،بككة ..ن 520

 و .  5000ن ديسمب. 262ن المدد 22ن السوة م موا خبرااالن  اوالينرلو
ن المكدد 2ن السكوة م مةواواا ةرال . السمدو ن حميد حمد . المولمة والكدو) الواميكةن522

 إ .  2999و ك  2159ن ال،اوو  ب ديسمب. 1
ن المكككدد  م مةةةواالعابةةةي. سكككميدن محمكككد السكككيد . ف،ككك.ة المجتمككك  المكككدو  المكككالم ن 525

 و .  2996ن فب.اي. 111
ن م مةةواالعابةةي. سككميدن محمككد السككيد . الودويككة االقتصككادية فكك   صكك. ال،و،بككةن 522

 و .  2996ن سبتمب. 121المدد 
ن بتكا.يخ 15161ن المكدد  اىةو اازبةاا . السمامن محمد . ا مب.ادو.ية المالميكةن 521

 إ .  5002ب2ب25
م مةةةوا. الشكككا.وو ن يوسكككإ . الثقافكككة ال،وويكككة هككك) هككك  ت ديكككد لل ويكككة األضكككمإن 522

 و .  5005ن م،توب. 251ن المدد العابي
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حوا.ام م  مجك) المسكتقب)ن . الشقو.عن جواد . ،ت، وق.ا ام خ د   بد ال.حم ن 526
ن المكككدد 51ن السكككوة م مةةةواالم ةةةدقب االعابةةةي   ن  22  ،تكككا، الجيككك،ن ال،تكككا، 

 و .  5002ن يوليو 569
ن المكدد  2ن السكوة م مةواواا ةرال. صادةن ودا  مدك. . المولمكة وا  تك.اة السكيادةن 521

 إ .  2999ن ال،اوو  خ ديسمب.   1
ن مككا.  250ن المككدد م مةةواالعابةةيميككةن . صككال ن محمككد محمككد . الموصكك.ية ال.ق521

 و .  5005
م مةوا. صامويلسو ن .وب.م جك  . مك  يوتصك.: و كود المولمكة .. مو محاذي.هكان 529

 و .  5000ن فب.اي. 22ن المدد 5ن السوة ال دباو هرالانلا
ن 2ن السكوة م مواواا رال. الصواو ن يوسإ . المولمة وال ويام والثقافة القوميكةن 550

 إ   .  2999و خ  2159ل.بي  خ ما.    ن ا2المدد 
ن المكدد 2ن السكوة م مةواواا ةرال. الداه.ن شقيس  . المولمة واحتماالم المستقب)ن 552

 إ   .  2999و خ  2159ن ال.بي  خ ما.    2
.  بكككد انن بسكككما ي) صكككب.ع . ال،و،بكككة: ال.مسكككمالية المالميكككة فككك  م.حلكككة مكككا بمكككد 555

 2991ن مغسكد   555ن المكدد 50ن السوة لعابيم مواالم دقب ااا مب.ياليةن 
 و. 

م مةةةواالم ةةةدقب ا.  بكككد انن ثوكككا  فكككؤاد . قضكككايا المولمكككة بكككي  القبكككو) والككك.ف ن 552
 و .  5000ن يوويو 526ن المدد 52ن السوة العابي

ن مككا.  250ن المككدد م مةةواالعابةةي.  بككودن محمككد صككسل . المككالو لككي  للبيكك ن 551
 و .  5005

ن 50ن السككوة م مةةواالم ةةدقب االعابةةييإ  لكك  . المولمككة .. والمكك.،ن .  بيككدن وككا552
 .  2991ن يوليو 552المدد 

م مةةةواالم ةةةدقب ا.  مككك.ن السكككيد محمكككد . ب كككسو المولمكككة وتككك ثي.ل فككك  المسكككت لمن 556
 و .  5000ن يوويو 526ن المدد 52ن السوة العابي
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م مةةوا واااام المولمككةن .  ككودةن وليككد . التدككو.ام االقتصككادية المالميككة واتجاهككا551
 و .  2991ن سبتمب. 22ن المدد ااديروىو

.  يسكك.ن محمككد  بككد الشككسي  . ،شككإ الغدككا   كك  الشكك. ية الدوليككة ال.اهوككة: مكك  551
ن المككدد  50ن السككوة م مةةواالم ةةدقب االعابةةيالبمككد القككاووو  بلكك. البمككد السياسكك ن 

 و .  2991ن سبتمب. 552
م مةةةواالم ةةةدقب ابكككي  ال صوصكككية والمالميكككةن . فكككائةن محمكككد . حقكككوة ا وسكككا  559

 و .  2999ن يوليو 512ن المدد 55ن السوة العابي
ن السوة م مواواا رال. قدادن  بد الواص. الم دع . نثا. موصمة التجا.ة المالميةن 520

 إ .  5000ك  2120ن ال .يإ 2ن المدد 5
مككة وال يموككة المس ككوو: . المثلككوت ن  ثمككا  الجبككال  والسككام.ائ ن  الككد وككاج  . المول522

ن ال،ككككاوو  ب ديسككككمب. 1ن المككككدد 2ن السككككوة م مةةةةواواا ةةةةرالاألبمكككاد والتككككدا يامن 
 إ .  2999ك  2159

ن 1ن المكككدد 2ن السكككوة م مةةةواواا ةةةرال. المحوكككةن فكككسل ،كككاصو . المككك.، والمولمكككةن 225
 إ .  2999ك  2159ال،اوو  ب ديسمب. 

ن سبتمب. 256ن المدد م مواالعابيوغن . م.ادن ب.،ام . المولمة ذلم المس وو الم.ا522
 و .  5005

ن السكوة م مةواال ىر ةواالوولىةو. مصدس.ن هالة . المولمكة .. دو. جديكد للدولكةن 521
 و .  2991ن م،توب. 221ن المدد 22

م مةةواالم ةةدقب افكك   ككالو بككس حككدودن … . مدكك.ن جميكك) . حككدود  لكك. السياسككة 522
 و .  2991ن م،توب. 526ن المدد 52ن السوة العابي

وفك.  … . مملوون حسكي  . الدولكة و   الموكال المكالم  الجديكد   الد.يكة الثالك  526
 و .  5002ن سبتمب. 201ن المدد م مواشنونالابىوال س ن 

. وافم ن حس  . وص.ة  ل. المؤسسام الدولية ف  الق.  المش.ي : صمود واو يكا. 521
ن يوكاي. 25ن المدد 2ن السوة ام مواال دباو هرالانلالتوصيو الدول  الح،وم ن 

 و .  5000
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. وصككككا.ن  لكككك  . الدليمككككة السا لككككة والقككككو) االجتما يككككة والسياسككككية مكككك  موصككككو. 521
ن يوليككو 569ن المككدد 51ن السككوة م مةةواالم ةةدقب االعابةةيالمشكك.و  الحضككا.عن 

 و .  5002
. وممككا ن محمككد جككس) . المولمككة بككي  ال صككائ  القوميككة والمقتضككيام الدوليككةن 529

 و .  2999ن يوليو 212ن المدد 21ن السوة م مواال ىر واالوولىو
ن 115ن المككدد م مةةواالعابةةي. ال .ماسك ن  بككد البككاق  . المولمككة وال ويككة الودويككةن 510

 و .  2999يواي. 
ن 2ن السككوة م مةةواواا ةةرال. هويككدعن صككال  . المولمككة .. م.،كك، الوجككاة الجديككدن 512

 إ   .  2999و خ  2159ن السات  خ سبتمب.   2-5المددا  
. ال يتكك ن وككوزاد . المولمككة بككي  م،اسكك، الشككما) ومسككاق. الجوككو، ك .ؤيككة  .بيككةن 515

 إ .  2999ك  2159ن ال،اوو  ب ديسمب. 1ن المدد 2ن السوة م مواواا رال
م مةةةةوا. الككككوال ن  بككككد الجليكككك) ،ككككاصو . جدليككككة المولمككككة بككككي  اال تيككككا. والكككك.ف ن 512

 و .  5000ن يوويو 526المدد  ن52ن السوة الم دقب االعابي
ن المككدد 50ن السككوة م مةةواالم ةةدقب االعابةةي. يسككي ن السككيد . فكك  مس ككوو المولمككةن 511

 و .  2991ن فب.اي. 551
ن  اىةةةو اازبةةةاا . يسككي ن السكككيد . محا،مكككة تا.ي يكككة للواليكككام المتحكككدة األم.ي،يكككةن 512

 و .  5002ب2ب22ن بتا.يخ 15162المدد 
و . حقكككوة ا وسكككا  فككك  ضكككو  التجليكككام السياسكككية للمولمكككة: . يوسكككإن محمكككد ف كككي516

م مةواالم ةدقب ا ولمة حقوة ا وسا  مو  ولمة الس و الغ.بك  لحقكوة ا وسكا ن 
 و .  2991ن سبتمب. 522ن المدد 52ن السوة العابي

 -و. حماضرات غري منشورة: 

الحاديكة  . مبكو قصك ن محمكد . مكو د مكادة وصكو سياسكية مقا.وكةن محاضك.ام للدفمكة511
 شكك. مكك  الملحقككي  السياسككيي  التككابمي  ألماوككة اللجوككة المشككبية المامككة لستصككا) 

 و .  5002ال ا.ج  والتماو  الدول ن د.ابل : مم د الد.اسام الدبلوماسيةن 
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. الشكلماو ن سكمد . الوصكاو الكدول  الجديككدن محاضك.ة ملقيكم ضكم  الموسكو الثقككاف  511
متي  المشك.ة والحاديكة  شك. للملحقكي  السياسكيي  بمم د الد.اسام الدبلوماسية لدف

التكككابمي  ألماوكككة اللجوكككة الشكككمبية المامكككة لستصكككا) ال كككا.ج  والتمكككاو  الكككدول ن 
 و .  5005د.ابل : مم د الد.اسام الدبلوماسيةن 

. المغي.بككككك ن زاهككككك  محمكككككد بشكككككي. . مكككككو د مكككككادة الوص.يكككككام السياسكككككية المقا.وكككككةن 519
ليكككان بوغكككازع: جاممكككة قكككا.يوو  ،ليكككة االقتصكككاد محاضككك.ام لدلبكككة الد.اسكككام الم

 و .   5000والملوو السياسية قسو الملوو السياسيةن 
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