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      متهيد
العالقات الدولية تدخل  ت، وبدأمن القرن العشرين األخريلقد تغري كثريا وجه التاريخ منذ فجر العقد         

وتطورات يف بنية العامل، ومن مثة خريطته السياسية  إحداثمرحلة غابت عنها طويال بفعل ما شهدته من 
  .وعالقات القوى فيه

يف  أعظمكقوة  السوفييتاختفاء االحتاد  أوالتسعينات هي اية  اشاهديت وابرز هاته التحوالت ال          
  .الدولية حمافظا على توازا من االختالل وعلى نارها من االشتعالكفيت ميزان العالقات  إحدى

لقد كان هلذه املرحلة اجلديدة مالمح ومميزات صبغت جمرياا وشكلت عالمات بارزة فيها،وقد             
إىل األحداث االقتصادية اجلديدة اليت ظهرت بعد  سياسية والعسكرية باإلضافةان من أبرزها األحداث الك

ايار النظام االقتصادي الشيوعي الذي كان االحتاد السوفييت حاضنه الرئيسي،وهلذا سنحاول يف الفصل التركيز 
  .على دراسة هذه الظواهر اجلديدة
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  ريات اجليوسياسية بعد احلرب الباردةالتغ:لحث األواملب
مدينة كبرية اختفت منها معاملها الرئيسية،فقد كانت  وكأنهاحلرب الباردة  أعقابلقد بدا العامل يف           

اخلصومة بني الشرق والغرب اليت سيطرت على العالقات الدولية يف النصف الثاين من القرن العشرين النظري 
قد اختفى وتالشت معه حدود ظلت قائمة  األفقكان هذا  1991مدينة ما،وحبلول عام  فقألاجليوبوليتيكي 

  .وسنحاول ذا املبحث دراسة أهم التغريات اجليوبوليتيكية اليت أثرت يف العالقات الدولية.زمنا طويال
  اية احلرب الباردة والكتلة الشرقية واالحتاد السوفييت:املطلب األول

           اية احلرب الباردة يف  إىل أدتاية الثمانينات شهدت السياسة الدولية حتوالت مهمة معمث أوروبا،
السلطة  إىل غورباتشوفتلك التحوالت مع وصول  بدأت،وقد السوفييتاية الكتلة االشتراكية واية االحتاد 

لربجينيف بدوره خلفا  خرياألوقد كان ).1985-1984(لشرينكو،وذلك خلفا 1985سنة  السوفييتيف االحتاد 
غورباتشوف برؤية جديدة  أتىبعهده فترة ركود شاملة، السوفييت،والذي شهد االحتاد )1964-1982(

) املصارحة(النظام الذي امساه البريوسترويكا يف السوفييتسياسية يف النظام  إصالحات إجراء أساسها
  .)1()البناء إعادة(والغالسنوست 

احلرب الباردة وسباق  إاءالنفتاح على اخلارج وتعديل العالقات مع الكتلة الغربية يف اجتاه ويف اجتاه ا          
الذي انعقد  السوفييتيف املؤمتر السابع والعشرين للحزب الشيوعي  األفكاروقد طرح غورباتشوف تلك .التسلح

حصل على موافقة مؤمتر عقده احلزب بصفته حزبا حاكما،و آخروهو  1986مارس سنة 6-فيفري 25يف 
  .)2(األفكاراحلزب على تلك 

كان عليه ففي الثامن عشر  ما إىلوالعودة بالنظام  اإلطاحةجعلت املتشددين حياولون  األفكارهذه           
حماولة انقالب عسكرية قامت  أولتسجل  1917منذ ثورة  السوفييتيف تاريخ  األوىلوللمرة  1991 أوتمن 

الرئيس غورباتشوف وتكليف نائبه  إقصاءمعلنة  "الدولة حلالة الطوارئ ةجلن"ها اسم على نفس أطلقتا جلنة 
الرئيس غورباتشوف سيطرته التامة على الوضع  أعلن أوت 22وبتاريخ . غينادي ياناييف بالسلطات الرئاسية

  .)3(انقالب أولمهامه مباشرة وهكذا فشل  إىلوانه سيعود 
، وقد ترتب على ذلك أوروباعن النظم احلليفة يف شرقي  السوفييتد االحتاد بدا غورباتشوف يف رفع ي         

العمالية " التضامن"حركة  إعطاء 1989سنة  ابريل 17حدوث ثورات على تلك النظم ففي بولندا تقرر يف 
 رئيس غري شيوعي بدا يف يرأسهاتكوين حكومة  إىلمرة،  ألولاملعارضة الطابع القانوين،واضطر الشيوعيني 

 اار احلزب الشيوعي البولندي، ويف ار حدث حتول 1990اقتصادية ليربالية، ويف سنة  إصالحات إدخال
 أمام، ويف السنة ذاا فتحت ار حدودها  1989سلمي حنو الليربالية باتفاق الشيوعيني مع املعارضة سنة 

   مما أراضيهاالغرب عرب  إىلالشرقيني الراغبني يف العبور  األملان
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ضغط  ت، وحت1990سنة  أكتوبر 2االحتادية ويف  أملانياالشرقي واستيعابه يف  األملاينشكل بداية ايار النظام 
ومت تكوين حكومة غالبيتها ليسوا من  باإلصالح،مطالبني  التشيكوسلوفاكالشرقية تظاهر  أملانياالتحوالت يف 

  .)4(الشيوعيني
 األمنعقد مؤمتر  1990 أوائل انتهجها غورباتشوف اقترح يف سياسة االنفتاح اليت إطارويف           
اتفاقية "،و"ميثاق باريس"وثيقتني مها  إصدارواليت مت فيه  األورويب األمنملناقشة قضايا  األورويبوالتعاون 

بة الدول املوقعة انتهاء حقبة العداء وبدء حق أعلنت،مبوجب ميثاق باريس " أوروباالتقليدية يف  األسلحةخفض 
  .جديدة من املشاركة

على تصفية الكتلة الشرقية ففي يناير سنة  السوفييتالشرقية مع االحتاد  أوروبابعد ذلك اتفقت دول          
الذي مت " بودابست"مت توقيع بروتوكول  1991مارس سنة  31عن حل الكوميكون ويف  اإلعالنمت  1991

 "بروتوكول براج" يوليو من السنة ذاا مت توقيع أولمبوجبه تصفية اهليكل العسكري حللف وارسو، ويف 
  .)5(أيضاالذي لغى اهليكل السياسي للحلف .

عشر  إعالن وأمهها السوفيتيةوالقرارات اليت تصب يف خانة ايار الوحدة  األحداثوتتابعت          
قبل  أراضيهامن  سوفياتية، ومطالبة مجهوريات البلطيق بانسحاب اجليوش ال*استقالهلا 15 أصلمجهوريات من 

   .1991اية عام 
عالقاا االقتصادية  إطارالشرقية كلها من اهليمنة املركزية السوفياتية يف  أوروبا وبالتايل حتررت         

  .نظمها السياسية الداخلية إطاروالعسكرية ،كما حتررت من اهليمنة املركزية الشيوعية يف 
 اإلصالحات إدخالالنظام السوفيايت تتصاعد وذلك نتيجة التناقض بني  زمةأيف الوقت ذاته كانت          

دول  أناالقتصادية،كما  واألزماتالقومية  التناقضاتوجهود النظام االقتصادي، فتصاعدت حدة  الدميقراطية
احتكار  اءإتعديل يف النظام السوفيايت حنو  إدخالالكتلة الغربية اشترطت على غورباتشوف ملساعدة اقتصاديا 

فعله غورباتشوف فقد عقد اجتماعا للجنة املركزية للحزب الشيوعي  احلزب الشيوعي للسلطة، وهو ما
مسمى االشتراكية يف اسم  وإسقاط اللينينية–التخلي عن املاركسية  إعالن خالله متيوليو  26يف  السوفييت
معاهدة جديدة تنشئ  وإقراراد السوفيايت االحت بإنشاء 1922القانون االحتادي الصادر سنة  وإلغاءاالحتاد، 

مبا يف ذلك حق االنفصال من خالل توقيع املعاهدة  أوسعنظاما كونفدراليا يعطي للجمهوريات سلطات 
  .اقتصاد سوق يقوم على بيع مشروعات الدولة للقطاع اخلاص إىل اجلديدة، وحتويل االقتصاد السوفيايت

 Treaty أوروباضمن اتفاقية القوات التقليدية املسلحة يف  أوروبادية يف التقلي األسلحةكما مت ضبط           
  On Conventional Armed Forces In Europe  اواليت كانت هلا وقع تارخيي كبريأكثر أل 

  .)6(احلد من التسلح والتواجد املسلح إىلاالتفاقيات الدولية طموحا 



      ةالتحوالت الدولية بعد احلرب الباردة  وتأثرياا على الدبلوماسي                                                  الفصل الثاين                    
 

 82

وهي بدايات الوفاق بينهما وتتجسد  أخرىحمطة  إىل ألمريكانواففي املناخ ذاته توصل السوفيات          
اتفاق ستارت  1991غورباتشوف يف ثالث حمطة للوفاق يف متوز  الرئيسان بوش و إعالنيف  األخريةهاته 

START  7(لكل منهما اإلستراتيجيةبينهما واليت قضت بتخفيض كبري للترسانة(.  
التدمريية التقليدية والنووية  األخطاروفاق دويل خايل من  إنشاءكبري يف ال األثروكان هلاته االتفاقيات         

  .على السواء
وترسانته النووية،ولكنها حتولت لكي تصبح  األمنمقعد االحتاد السوفيايت يف جملس  روسيا وقد ورثت          

، وقد األمريكيةدة بالشروط التفاهم االستراتيجي مع الواليات املتح إىلقوة من الدرجة الثانية، كما حتولت 
تقوم على قبول الرؤية   AURO_ATLANTIC أطلنطية أوروبيةسياسة  يلسناتبع الرئيس الروسي 

 1992وجورج بوش يف فرباير سنة  يلسنللسياسة الدولية، وقد جتلى ذلك يف البيان الصادر قمة  األمريكية
الواليات  أن أمههات الوثيقة على ستة بنود ،وقد نص" الروسي األمريكيوثيقة التعاون "واملعروف باسم 

العالقات بينهما مل تعد عالقة اخلصمني املتنافسني بل عالقات الصداقة  أنوروسيا تعتربان  األمريكيةاملتحدة 
الصراع بينهما من خالل  إاءواملشاركة، كما انه اعتبارا من تاريخ توقيع الوثيقة سوف تعمل الدولتان على 

املشتركة اليت تواجههما، فاملميز يف  األخطاروحتالف جديد بني شركاء يعملون معا ملواجهة صداقة مشتركة 
  .)8(يف السياسة الدولية األمريكيالتفوق  ملبدأهذه العالقة هو القبول الروسي 

االحتاد  عن فشل االشتراكية وبالتايل ايار املسئولةليست الوحيدة  الرأمسالية أنميكن القول  باألخري          
  .فشل النظام من الداخل والبريوقراطية إىلالسوفيايت، بل يرجع ذلك 

نقطة مفصلية يف تطور السياسة الدولية، فقبل شهور حمدودة من حلول هذا العام  1991فلقد مثل عام          
ويف هذا العام مت  ،األورويبوالتعاون  نــاألم مؤمتر إطاربتوقيع ميثاق باريس يف  انتهت رمسيا احلرب الباردة

  .حل املؤسسات السياسية والعسكرية للكتلة الشرقية
  .كل هذا خلق مناخ يوحي ملقدمات عملية ثابتة لنظام دويل جديد

  
  
  
  
  
  
 
  



      ةالتحوالت الدولية بعد احلرب الباردة  وتأثرياا على الدبلوماسي                                                  الفصل الثاين                    
 

 83

  النظام الدويل اجلديد:املطلب الثاين
تتصف  اولية، فإالدالبيئة  مبعطيات تتأثرالدائم، فهي السياسة الدولية بطبيعتها ال تتسم بالثبات  إن          

تفاعالت  أو أمناطاالستمرارية يف  أومما يعين نسبية الدميومة  أخرى، إىلباحلركة والتغري من فترة تارخيية 
  .السياسة الدولية

خالل عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن  التحوالت املتتالية اليت شهدها العامل أنوالواقع           
  .ر مالمح نظام عاملي جديدالعشرين تعطي بوادر ظهو

  :تصرحيات بعض القادة السياسيني بشان ظهور النظام الدويل اجلديد .1
يف حكومات الدول الذي يصنعون القرارات بالنيابة عن  املسئولنيونعين بالقادة السياسيني هنا كبار           

  .احة الدوليةاليت تشهدها الس األحداثدوهلم، ويكون لتصرحيام دالالت مهمة يف حتليل 
 MARGARETمارغريـت تاتشـر    آنـذاك صرحت رئيسة الوزراء الربيطانيـة   1988يف شهر نوفمرب 

THATCHER 9("احلرب الباردة انتهت إن:"قائلة(.  
وجود نظام  إىليعين التلميح  THE COLD WAR IS OVERفالتصريح بنهاية احلرب الباردة           

كانت مسة بارزة ملرحلة النظام الثنائي القطبية الذي ظهر بعد احلرب العاملية عاملي جديد باعتبار احلرب الباردة 
  .الثانية

حرب اخلليج سامهت بصورة كبرية يف تعريف النظام الدويل كوا مثلت فرصة مناسبة  أنكما          
ديد فاسم أي بلد عاملنا ج أنويل جديد حني قال عن ما امساه الرئيس بوش نظام د لإلعالن األمريكية لإلدارة

  .األمريكيانه القرن  أقول إنين...سوف يسمى هذا القرن
الوسائل  إحدىقرار حرب اخلليج قد اختذ يف واشنطن بكل حرية بوصفه  أن أمنيوكما يقول مسري          

 األمريكيةعرب السيطرة ( أوروبا إضعاف، وذلك عن طريق األوروبيةاستخدامها ملنع تشكل الكتلة  املنوي
اخلطر القادم من _بتهديد جديد _اخلطر الشيوعي_هشاشة الفزاعة القدمية املستهلكة وإبراز) ملنفردة على النفطا

  .)10(_اجلنوب
 احرب اخلليج طرازوهو حرب  ،بعد سقوط جدار برلنياألولفلقد دشن احلديث الرئيس الدويل          

واملتميزة مبحاولة التفرد يف  األقطابثنائية رة لنهاية البعض، كنتيجة مباش لرأيجديدا للتدخل االمربيايل طبقا 
،يف الشرق  لألقوياءتكون هذه احلرب كاشفا وحملال منطقيا  أنتنظيم العالقات بني الدول، وجيب 

يف حرب اخلليج،اليت  األساسيالنفط العريب هو الرهان  أن،بعد زوال القوة السوفياتية، ومن الواضح األوسط
 أا:"باعتراف برجينسكي املستشار السابق لرئيس الواليات املتحدة كارتر،عندما قال أمريكيةكانت حرب 

تسيزجنر  آرثرهذا القول  ،وعززفيما يتعلق بالنظام الدويل اجلديد والوليد حديثا وأمريكية،%90 أمريكية
،ليس ملنظمة  ةأمريكي،حرب األولهذه احلرب،هي يف املقام "...حني قال األمريكيللرئيس  األسبقاملستشار 

بالنظام القائم   واهلام مرتبطا األساسي املبدأ أصبح، وهكذا "والتربير الدويل املتحدة سوى دور الغطاء األمم
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على هيمنة الواليات املتحدة جبميع الوسائل، مثل التفوق العسكري والثقايف والعلمي، ليضمن هلا السيطرة 
  .)11(جيري يف العامل معنية بكل ما اأواشنطن تعترب نفسها  أصبحتالسياسية حبيث 

وزراء  أشار 31/01/1992الذي انعقد  على مستوى القمة يف نيويورك يوم  األمنويف اجتماع جملس          
،منذ سنة واحدة فقط واألمهيةحنن جنتمع يف وقت يتسم بتغري بالغ اخلطورة :بريطانيا ،يف كلمته االفتتاحية قائال

العراق للكويت، وواجه الس ذلك التحدي بنجاح كبري، ويفهم من هذا القول  تصدى الس لتحدي غزو
حرب اخلليج قد شكلت يف جمملها عالمة بارزة من  أحداث أن إىلرئيس الوزراء الربيطاين  كان يشري  أن

  .)12(النظام العاملي اجلديد إىلعالمات التحول 
ملا فيه (القانوين والعريف  األساسالدويل اجلديد وهو يعين وهناك تعريف مبسط ومكثف ملفهوم النظام           

الذي تقوم عليه العالقات بني الدول من حيث حتديده لطبيعة ) شفهية أوومواثيق مكتوبة  وأعرافمن قوانني 
يف ،مث تفرضه باعتباره الناظم واملرجعية أخرىالعالقات وفقا ملصاحلها ومليزان القوى القائم فيما بينهما من جهة 

حاله حمددة يف العالقة بني دولة  أورفض مستوى معني  أو إقراريف  إليهالعالقات الدولية ،الذي ينبغي العودة 
  .)13(بني منظومة من الدول وما مياثلها أو،وأخرى

الزمة اخلليج الثانية  إدارامل تكن تستهدف من وراء  األمريكيةالواليات املتحدة  أنوميكن القول          
حتقيقا  أودفاعا عن الشرعية الدولية _باملدلول الدقيق هلذا املصطلح على حمو ما قلنا_"نظام دويل"قواعد اءإرس

السابق جورج  األمريكيواحلرية وسيادة القانون،على حد زعم الرئيس  واألمنالسالم  إىللتطلع البشرية 
هلا تكريس  ويئحلها الوطنية تعكس مصا أهدافحتقيق  عدة  األمريف حقيقة  تستهدفكانت  وإمنابوش،

  :يأيتفيما  األهدافجنمل ابرز هذه  أنبعد اية احلرب الباردة، وميكن  مرحلة ما هيمنتها العاملية يف
  واألهدافباعتبارها مصورة على مقتضى املصاحل :جديدة للسلوك الدويل وأمناطفرض معايري 

العامل الثنائي القطب مل يكن  أن أظهرتللتعامل الدويل حيث  أساسالكي تتخذ  األمريكية
القطبية حتت اهليمنة  أحادييتجه حنو عامل  وإمنا األقطابعامل متعدد  إىلسائر،حنو التحول 

  .)14(والصواب فيما يتصل بالسلوك الدويل اخلطأاليت حتدد معايري  األمريكية
صناعية الكربى حتت على متاسك املعسكر الغريب،والتمكني االستمرارية انطواء الدول ال اإلبقاء .2

  :األمريكياللواء 
 أنأي  األمريكيةالقطبية بزعامة الواليات املتحدة  األحاديةوذلك ضمانا الستمرارية النسق الدولة          

 ، يفوالبعيدة عنها ة، القريبيكون صلة وصل بني الواليات املتحدة اليت تشكل املركز، وبني الدوائر التابعة
  :)15(جمموعات أربععسكري ويقع ضمن هذه احللقة االني السياسي وال

  موعةاألورويبوتضم االحتاد :األوىلا.  
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 موعة الثانيةصورة حمتملة ملا ستكون عليه  إعطاءفسيكون مركزها روسيا وهنا من الصعب :ا
هذه اموعة،وقد حتدث يف هذه اموعة املكونة من بعض دول االحتاد السوفيايت السابق  أحوال

  .وحلف وارسو املنهار
 موعة الثالثةموعة :االيت تشكل اليابان فيها دور قطب " الصفراء"اليت يطلق عليها اسم ا.  
 موعة الرابعةاملنطقة اليت حتتوي على النفط  األوسطيطلق عليه اسم الشرق  وهي تضم ما:ا

  .ويشكل الكيان الصهيوين يف فلسطني ،دور القطب فيها
،وحتاط هذه أبيبمراكز هذه الدوائر،يف الوقت احلاضر،فهي لندن وموسكو وطوكيو وتل  أما          
  .من البلدان احلليفة والصديقة والتابعة املرتبطة مع واشنطن مباشرة بأحزمة األربعة األقطاب

 شاع بعد ايار تستند على التفوق العسكري عكس ما األمريكية اإلستراتيجية أنومن الواضح           
على  أكدتالقوة العسكرية لصاحل القوة االقتصادية لكن حرب اخلليج  أمهيةاملعسكر الشيوعي عن زوال 

القيام مبهمة الردع،وكون الواليات املتحدة،الدولة اليت  أوحرب  أيةمفهوم العنصر العسكري لضمان النصر يف 
بح وجود ترسانة عسكرية قوة ومعززة، فشل النظام االشتراكي يص إثباتحيق هلا التدخل يف شؤون العامل بعد 

بامليزانية،ويشكل االنتصار  األمريكيةفعالية لضمان اهليمنة، وحتدد درجة تفوق القوة العسكرية  األكثرالوسيلة 
 إحدىالذي حتققه الواليات املتحدة يف جمال التسلح يف السوق العاملي، والدور الذي تلعبه صادراا العسكرية 

فعالية الجتذاب خصومها الختاذ موقف  األكثرالوسائل  وإحدىية لصاحل تفوقها العسكري،احلجج الدعائ أهم
  .)16(ردع ذايت
الدولية  واألزماتاملتاحة يف معاجلة القضايا  األخرىوبالتايل تفضيل اخليار العسكري على اخليارات         

استخدام القوة  إىلام العاملي اجلديد انفردت بقيام النظ أن، منذ األمريكيةفقد بادرت الواليات املتحدة 
بل ممارسة الضغط عليها ملشاركتها بصورة مباشرة  األخرىالعسكرية يف كثري من احلاالت مع حتريض الدول 

اليت  أفغانستانحرب  األمثلةالدولية الطارئة،ومن ابرز  األزماتحتالفات دولية ملعاجلة  إقامةغري مباشرة يف  أو
على اثر اهلجمات اليت تعرضت " الدويل اإلرهاب"وصفته ب  ت مربر مكافحة ماحت 7/10/2001يوم بدأت

  . 2001سبتمرب  11يوم  األمريكيةهلا الواليات املتحدة 
املتحدة ويربز ذلك بشكل واضح يف القرارات الصادرة  األممممارسة اهليمنة على مركز القرار يف هيئة  .3

كثرية تشري  أمثلةهناك  أن إىل األطرشلباحث حممد الدويل،ويف هذا الصدد يشري  ا األمنعن جملس 
 إذا،األمناملتحدة وخباصة جملس  األمم،قد اضعف لدرجة كبرية دور األمريكيالسلوك  أن إىلبوضوح 

  .األمريكيةالسياسة اخلارجية  أدواتمن  أداةوبدرجة كبرية  األخريهذا  أصبح
 األمنعلى قرارات جملس  األمريكيةهيمنة الواليات املتحدة  على اليت ميكن االستدالل ا األمثلةومن           

يف تصعيد العقوبات  األمنبعض القرارات اليت صدرت جملس  األمنبعض القرارات اليت صدرت عن جملس 
الدولية،وذلك تعمل على مترير مواقفها وسلوكياا يف السياسة الدولية حتت غطاء الشرعية  أاضد العراق كما 



      ةالتحوالت الدولية بعد احلرب الباردة  وتأثرياا على الدبلوماسي                                                  الفصل الثاين                    
 

 86

املتحدة يف  األممالفصل السابع من ميثاق  إىلالدويل،كاالستناد  األمنستغالل مكانتها يف جملس من خالل ا
بتاريخ  1373الدويل على اختاذ القرار رقم  األمنعلى ذلك مبادرا  حلمل جملس  األمثلةشىت ومن ابرز  أمور
ك القرار الذي وصفه السفري ،ذل"الدويل اإلرهاب"وصفته ب  لتشكيل حتالف دويل حملاربة ما 28/09/2001

  .)17("صناعة للتاريخ"بأنهوقتئذ  األمنجان دافيد ليفيت رئيس جملس 
 :للمتغريات الدولية األحاديالتفسري  .4
مع    ويتالءم أهدافهاخيدم  إطارتتعامل مع معطيات البيئة الدولية يف  األمريكيةفالواليات املتحدة   

يف االعتبار  أخذهار للمتغريات الدولية من منظور مصاحلها دون استراتيجياا الدولية ،وهلذا فهي تنظ
على انه عمل  اإلسرائيلياملقاومة الفلسطينية ضد االحتالل  أسلوب إىل،فمثال تنظر األخرىمصاحل الدول 

سلوكياا  إىل، يف حني ال تنظر باملنظور نفسه أمنها أوكل عمل يهدد مصاحلها  إىلوكذا نظرا  إرهايب
  .احملتلةضد العرب يف فلسطني  إسرائيلاليت تنتهجها  السياسة القتل والتدمري إىل أونية،العدوا

ونظرا لعمودية العالقات الدولية يف ظل النظام العاملي اجلديد حبكم وجود نظام القطب الواحد             
لعاملية مل يظهر من طرف الفواعل ،فان التحدي الذي يواجه مركز القيادة ااألمريكيةاملتمثل يف الواليات املتحدة 

 الطوىلبسبب التخوف الرمسي حلكومات الدول من اليد ) واإلقليميةالدول،املنظمات الدولية (الدولية التقليدية
 أخذتيف ظل النظام العاملي اجلديد  األمريكيةالسياسة  أمام،فالتحدي الذي ظهر األمريكيةللواليات املتحدة 

والعاملية ومنظمات التحرر املختلفة  اإلقليميةغري حكومية،كالتنظيمات السياسية  أخرىتتبناه فواعل دولية 
  .)18(وغريها
  :بعد احلرب الباردة خصائص النظام الدويل ما .5
التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تطورت العالقات الدولية خالل القرن العشرين تطورا سريعا نتيجة        

يف ااالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية و  األرضط بني شعوب زيادة االتصال والتراب إىل أدى
،وقد متيز النظام الدويل املعاصر خباصية االعتماد اإلنسانيةفكرة الوحدة تبلور  إىلالذي دفع  األمرالثقافية،

عدم قدرة  أكداحلاجات املتنامية لشعوا،وقد  إلشباعوظيفي الدول يف تفاعالت تعاون  أدخلتاملتبادل اليت 
املتمثلة بتحقيق النمو االقتصادي الدائم و الرفاه  أهدافهامن العيش مبفردها،الن  إمكانااالدولة مهما بلغت 

مل يتم االعتماد على  ما األهدافاالجتماعي املستمر ولدت قناعات مبحدودية قدرا على اجناز هذه 
  .)19(غريها

اهتمام  إىلشبكة من املصاحل املشتركة،وادخل موضوعات جديدة وقد اوجد نظام االعتماد املتبادل ب       
ضرورات العيش املشترك بني  أنوغريها،باعتبارها  واإلرهابوالبيئة  اإلنسانالعالقات الدولية كقضايا حقوق 

  .يكون حل املشكالت الدولية املعاصرة دوليا ال وطنيا فقط أنالدول،تتطلب 
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يايت ومنظومة الدول االشتراكية حصلت حتوالت بنيوية وقيمية يف النظام القائم واثر ايار االحتاد السوف       
وحل توازن القوى يف العالقات الدولية الذي يقوم على فرضية الشراكة والتعاون بدال من على الثنائية القطبية ،

  .املنافسة واملواجهة
التفاوت يف  إىليل و اياره بقاء النظام الدو MORTON KAPLANوقد ارجع مورتون كابالن        

القدرات االقتصادية والعسكرية و التكنولوجية والعلمية واحلضارية بني الدول املركزية املكونة له،ويف الوقت 
،والصراع بني هذه الدول من اجل حتقيق التفوق يف أوالهذا العامل  إىلنفسه ارجع ظاهرة تعدد النظم الدولية 

ومقوماته اليت تتحكم يف منط تفاعالته،وهي نظام  ستة نظم لكل منها خصائصههذه القدرات ثانيا،كما حدد 
  .)20(توازن القوى ونظام القطبية الثنائية اهلشة واحملكمة والنظام الدويل اهلرمي العاملي ونظام وحدة الفيتو

  :)21(اآلتيةالرئيسية  األبعاد إىلبعد احلرب الباردة استناد  وميكن حتديد طبيعة النظام الدويل لفترة ما       
 األساسانتشار موارد القوة يف النظام الدويل،ولعل املدلول السياسي لذلك هو اهتزاز  .1

عدد الدول اليت  أنكذلك،والسيما  األحاديالقطبية املوضوعي للنظام الثنائي القطبية ونظام 
ل الصناعية الدو:متلك عناصر القوة الشاملة يف النظام الدويل ال يزيد على عشر دول وهي

روسيا و الصني ورمبا اهلند،وقد شكلت الدول الصناعية السبع منتدى خاصا  إىلالسبع باالظافة 
من السياسة الدولية،لذا يصبح النظام الدويل  األكربا تقرر فيه مصري االقتصاد العاملي واجلانب 

تشكل غالبية  املتحدة اليت األممحمكوما من هذا املنتدى االقتصادي الضيق ال من خالل 
تعاين عملية التهميش قوية لعدم امتالكها عناصر القوة الصناعية  صغريةدوال  أعضائها

عملية صنع القرار الدويل،ومن  آنفاوالتكنولوجية،وهو ما يعين احتكار الدول الكربى املذكورة 
وة يف النظام انتهاج سياسة الق إىل،فيؤدي ذلك األقليةمث اجتاه العالقات الدولية حنو طابع حكم 

 .الدويل
،وهو والرأمسالية اية احلرب الباردة عن انتصار النموذج الغريب القائم على القيم الليربالية تعرب .2

 األمثلبوصفها النموذج السياسي  الدميقراطيةما شجع على ترويج منط احلياة الغربية والقيم 
والسياسات االقتصادية لدول العامل،وقد رافق ذلك  نوع من التحول حنو السوق احلرة 

الليربالية،وهو ما شجعته املؤسسات املالية االقتصادية الدولية من خالل تكثيف ضغوطها على 
وهو ما شجعته ذلك التحول حنو السوق احلرة والسياسات االقتصادية الليربالية، إلمتامالدول 

ذلك  إلمتامول املؤسسات املالية واالقتصادية الدولية من خالل تكثيف ضغوطها على الد
التحول،وهكذا حدث تغيري يف مضمون االهتمامات التقليدية للدول من صون حقوق السيادة 

االعتماد املتبادل القائمة على حتقيق الرخاء االقتصادي  أهدافاهتمامات ختدم  إىل واألمن
ولية عرب التعاون الدويل و حل املشكالت الد إالومتطلبات الرفاهية االجتماعية اليت حتقق 

 .اجلديدة باالعتماد على نظم دولية وظيفية
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بوجود عملية استقطاب بني مراكز القوة فيه،وهو ما  األقطابارتباط وجود نظام دويل متعدد  .3
 أو اإليديولوجية أواالقتصادية  أوباحتدام التناقضات بينها يف املصاحل السياسية  إالال حيصل 

تنافسها ،وقيام كل منها ببناء كتلة دولية حوهلا جتزؤ وحدا و إىل،مبا يؤدي اإلستراتيجية
التفاعالت السياسية واالقتصادية  أناملالحظ لتحقيق التوازن لفترة من الزمن بينهما،ومن 

يشوا الكثري من اخلالفات احلادة،لكنها ال ترقى  الرأمسايلبني الدول التحالف  واإلستراتيجية
هذه  أنوجود عملية استقطاب،بل  إىلث تؤدي درجة التناقض الكامل يف املصاحل،حبي إىل

حلها سلميا كمنظمة التجارة  أدواتالدول قادرة على احتواء هذه اخلالفات من خالل توفري 
التنافس االقتصادي بني هذه  أن أيضاالعاملية اليت احتوت الرتاعات التجارية بينهما،ومما يالحظ 

 .نهمابي واألمنيةاحلساسيات الثقافية  أحياالدول قد 
املتحدة بدور مهم يف حتقيق االستقرار الدويل من خالل ما تصدره من قوانني،ووضع  األممقيام  .4

كانت  وإذاالدوليني، واألمنحلول للمشكالت الدولية وخاصة تلك املتعلقة حبفظ السلم 
يف  اإلفراط بالدولية بسباملتحدة يف حل الرتاعات  األمم أجهزةشلل  إىل أدتاحلرب الباردة 

بالرتاعات الدولية  إالاملتحدة ال تم  األمم أنويالحظ . األمنستعمال حق النقض يف جملس ا
عند حبثها لرتاعات ال  نتائج أيةمل تسفر عن  أعماهلا أناليت تلقى اهتمام الدول الكربى،كما 
 املتحدة احتفاليا وختاميا بعد األمميكون دور  األحيانتلقى اهتمام الدول الكربى،ويف بعض 

الدول الكربى باجلهد السياسي و الدبلوماسي ورمبا العسكري لوضع اية  إحدىقيام 
املتحدة هو استبعادها من تسوية  األمم،وخري مثال على ميش دور اإلقليميةللصراعات 

 أكدهالذي  األمراملتحدة، األمم،وهو ما رسم حدودا لدور اإلسرائيليالصراع الفلسطيين 
سالفيا السابقة والصومال ويف ضبط عمليات التسلح،وهكذا مل تؤد الضعيف يف يوغ أداؤها

باحلدود اليت مسحت ا الدول الدائمة  إالاملتحدة  األممتفعيل دور  إىلاية احلرب الباردة 
معينة وتستبعد  أزماتتستدعي للتعامل مع حبيث  األمريكيةالعضوية وخاصة الواليات املتحدة 

يف هيكلة صنع القرار  هذه الدول،فاملشكلة الرئيسية تكمن إلرادةا مماثلة ،وفق أخرى أزماتيف 
 .الدويل وال سيما يف ظل ميش اجلمعية العامة وجتميد حمكمة العدل الدولية

انه برغم  إىل اإلشارةواجلدير بالذكر قبل حتديد االحتماالت املمكنة لتطور النظام الدويل يف املستقبل          
ايار نظام الثنائية القطبية مل تترسخ هذه االجتاهات لتصبح قواعد حتكم التفاعالت ة بعد بروز اجتاهات جديد

الدولية وتسيطر على الفوضى الدولية،فالنظام الدويل يشهد تغريات بنيوية وقيمية يف اهلرم القوة والقواعد اليت 
اليت حكمت النظام الدويل مند القيم السياسية  أنالدولية مع العلم  حتكم العالقات بني خمتلف الوحدات

تزال قائمة،فالقوة واملصلحة تعدان القيمتني املركزيتني يف النظام الدويل،حبيث تكون الدولة حرة  فاليا ماتواس
عند حدود القوة اليت تعترض طريقها،وما جيري على الساحة الدولية  إالالقوة ال تقف  أنمبقدار قوا ،كما 
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املصلحة  أماعند توازن القوى، إال،وال حتصل التسوية األقوىيكون احلق جبانب صراعا بني القوى و إالليس 
تدعم حتقيقها،وتزداد مصاحل الدولة بزيادة قوا فيترتب على ذلك  أوفتستمد شرعيتها من القوة اليت حتميها 

طلوب،حبيث جانبا،فالوسائل كلها مشروعة وشريفة مادامت من اجل حتقيق اهلدف امل األخالقيةوضع املبادئ 
  .أهدافهايكون املعيار الوحيد للحكم على الوسيلة هو جناحها يف حتقيق 

النظام الدويل ال يطالب باخلضوع  أن WILLIAIM COPLINمن قول وليم كوبلن  يتضح وهو ما       
 إىلر،يعود للقانون،كما انه غري مرادف للسالم واالستقرار،والسبب يف عدم الربط بني القانون واالستقرااملطلق 

الذي جيعل القانون  األمرهو حمرم عليها، هو مسموح هلا وما القانون يسعى لتحديد سلوك الدولة وبيان ما أن
  .أخرىالدولة برضاها وسلبيا عندما جتربها عليه دولة اجيابيا عندما تقبله 

ة بني الدول اليت تعمل على الدويل على القيم واملعايري املشترك اإلمجاعكان القانون الدويل يعكس  وإذا     
نوع من االستقرار يف ظل الفوضى الدولية وال مركزية  إلجياداحلد من استخدام القوة يف عالقاا املتبادلة 

أي تغري يف عالقات القوة داخل النظام،ومن مث يعكس " يعكس تارخييا"السلطة،فان القانون الدويل يف حقيقته
صياغة قواعد قانونية  إىلولذلك تلجا هذه القوى مها السياسية والثقافية،وقي األقوىالدول  أومصلحة الدولة 

توجد  أنملدعمة بالقوة،ومن مصلحة هذه القوة كذلك االشرعية الدولية، إجيادحتقق مصاحلها الوطنية من خالل 
  .)22(قبوال عاما ذه القواعد حىت تعطي الشرعية لنظامها الدويل وقيمها

مسار :األولاملسار :السابقة ميكن وضع مسارين لتطور النظام الدويل األربعاخلصائص  باالعتماد على        
يصاحب ذلك حدوث عملية  أننظام كتلي هرمي يقوم على تعدد مراكز القوة يف النظام الدويل دون 

مراكز تتغلب عوامل التجانس واالعتماد املتبادل على عوامل التنافر،ومن مث تتوحد  إذاستقطاب فيما بينها،
منفردة على قمة اهلرم  األمريكيةالقوة فيما بينها،ولكنها تترتب على حنو هرمي تكون فيه الواليات املتحدة 

،وعلى املستوى الوسيط من اهلرم األخرىواليابان فبعض املراكز الدولية  أوروبامقبلة مث تتلوها لفترة طويلة 
 اإلقليميةعلى حني يتم ميش املراكز يف مناطقها حبرية، املسموح هلا بالعمل اإلقليميةيوجد عدد مراكز القوة 

وحتطيمها،كما يقوم جوهر هذا النظام الدويل على قدرته يف السيطرة على التناقضات الدولية  األخرى
العابرة للقوميات،وهو نظام يقبل التغري يف حدود معينة  للرأمساليةوتوجيهها ملصلحة التوسع العاملي املستمر 

 تعارض مع املصاحل اجلوهرية لدول قمة النظام،ولذلك يسعى هذا النظام لتسوية الرتاعات الدوليةت إالشرط 
رسم اخلرائط السياسية اجلغرافية يف القاعدة لبعض املناطق ،ويسمح برفع املطالب من   إعادةوالداخلية ويقبل 

  .)23( عن مطالبهاخالل نظام قنوات معينة ويقمع أي مترد على هذه القواعد املشروعة للتعبري
لتطور النظام الدويل يف املستقبل فهو مسار نظام كتلي توازين،حبيث حتدث عملية :املسار الثاين أما       

توازين،ورمبا  إطاريف استقطاب،وتتغلب عوامل التجزؤ على عوامل الوحدة والتجانس بني املراكز املتنافسة 
وتدهور،وتصاعد الضغوط االنعزالية داخل  األمريكيد يساعد على ذلك استمرار تفاقم صعوبات االقتصا

فك ارتباطها جزئيا ببقية العامل،كما يتم تكوين تكتل جتاريا يف جنوب  إىلمبا يؤدي  األمريكيةالواليات املتحدة 
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ه ،لكنه يواجاألورويبيف االحتاد  وأوروبايف النافتا  األمريكيةحول اليابان وتتكتل الواليات املتحدة  آسياشرق 
بتحديات متمثلة بالسيطرة على  التناقضات الدولية وحل املشكالت الدولية املتفاقمة،و ال سيما ثورة القوميات 

  .)24(أحيانااجلغرافيا السياسية وتعديل نظام  الدول القائم  رسم إعادةواحلركات العرقية اليت تفرض 
الساحة الدولية  أنالراهن،فانه ميكن القول وعلى الرغم من تعدد التحليالت حول طبيعة بنية النظام الدويل 

باهليمنة دون  األمريكيةالقطبية،تنفرد فيه الواليات املتحدة  أحاديتشهد منذ ايار االحتاد السوفيايت نظاما دوليا 
القوة املرشحة للعب دور القطب املنافس للواليات  أن،حيث يرى جوزيف ناي األخرىأي منازع من الدول 

روسيا تعاين مشكلة  أن إذ،ال متلك مجيع مقومات القوة اليت متكنها من لعب هذا الدور،يكيةاألمراملتحدة 
الصني فهي دولة  أماص من الضعف االقتصادي،لخاالقتصادية عدة عقودا حىت تت إصالحاا وستأخذاقتصادية،

ازي الواليات املتحدة اليت تو أوروبانامية برغم استمرار معدالت النمو العالية لسنوات قادمة،كما تفتقد 
سكانيا واقتصاديا الوحدة السياسية اليت متكنها من العمل كقوة عاملية مفردة ،وبينما حتظى اليابان  األمريكية

احلضاري  اإلطارينبالقوتني االقتصادية والتنمية،فان مكانتها فيما خيص مصادر القوة العسكرية ويف 
  .)25(حمدود جدا واإليديولوجي

القطبية،ويمن عليه منظومة الدول  األحادية إىلاقرب  يل بعد احلرب الباردةالنظام الدو أصبحك ولذل        
حدوث تناقض بني القواعد القانونية الدولية  إىل أدىالذي  األمر،األمريكيةالرامساليه بقيادة الواليات املتحدة 

ظام الدويل،وهذا التناقض اوجد حالة من اليت حتكم التفاعالت الدولية وبني توزيع القدرات الشاملة يف الن
القواعد القانونية حلكم  مالئمةجراء عدم  اردةالفوضى يف معاجلة املشكالت الدولية ملا بعد احلرب الب

النظام الدويل بدت فيها الشرعية الدولية عدة يف  أزماتعن وجود  أسفرالتفاعالت الدولية اجلديدة،وهو ما 
نظام القطبية الثنائية عاجزة عن حل املشكالت الدولية  أوجدهااعد القانونية اليت التقليدية املستمدة من القو

تسويتها تعكس التوزيع اجلديد للقدرات الشاملة يف النظام الدويل،وهذا  آلياتاجلديدة،ويف الوقت نفسه بدت 
كم التفاعالت الدولية املتحدة غري صاحل حل األممتعد ميثاق  أن إىلاملهيمنة  الرأمساليةالتناقض دفع بالدول 

  .)26(مع الواقع الدويل اجلديد للتالؤموتكييفها  اجلديدة،ولذلك جيب تطويع مبادئه
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  نتائج التغريات اجليوسياسية بعد احلرب الباردة:املطلب الثالث
ى العالقات البالغ يف تغيري مسر األثرلقد كان لنهاية احلرب الباردة وظهور النظام الدويل اجلديد          

  :الدولية ومن بني نتائج هاتني احلدثني مايلي
يف  أقليات إىلبعد احلرب الباردة دفعت تغيريات احلدود اليت حولت مجاعات من الناس  حقبة ما أن .1

 األماكنيف  األغلبيةعقودا بل حىت قرونا جزءا من  ظلوا أن،بعد وإجباريبلدان جديدة بشكل مفاجئ 
بذل جهود مسلحة لتغيري تلك احلدود،وكان ذلك هو سبب اشتعال  إىلكانوا يعيشون فيها،اليت 

يف  األكربحروب البلقان خالل التسعينات على يد الصرب الذين كانوا جزءا من اجلماعة القومية 
يف الدولتني السياديتني اجلديدتني كرواتيا والبوسنة ويف وضع  أقلية أنفسهميوغسالفيا ولكن وجدوا 

   .)27(اليوغساليف ضد رغبتهم  كوسوفا اليوغساليف عندما تفكك االحتاد يمإقلضعيف وغامض يف 
حركة جوهر دوداييف يف  أبرزهاوحركات انفصال  أهليةكما ساد بعض هذه الدول حروب            

تنتهي مشكلة املطالب القومية  أن،دون  1996 من شهر نيسان  األوليف النصف  الشيشان واليت توجت مبقتله
طردت حكومة  1997 األولتشرين  1الشيشاين الراغب باالستقالل عن االحتاد الروسي ويف للشعب 

 إيلالشيشان ممثلي روسيا يف العاصمة غروزين بعدما رفضت موسكو السماح لوفد شيشاين بالتوجه جوا 
  .)28(باكو

 أوكرانياروسية جديدة يف  اتأقلييف هذا الوضع وخلق  ماليني الروس لقد ترك ايار االحتاد السوفيايت         
 إمكاناتومن بني هذه الدول كانت  نكازاخستاويف ) وليتوانيا والتفيااستونيا (ويف دول البلطيق الثالث 

حول  وأوكرانيا، وكان حمور اخلالف بني روسيا األوىلمنها بالنسبة للدولة  األخرية األربعشوب احلرب يف ن
املشاعر لدى الروس الرتباطهم اخلاص  أقوى أثارع شبه جزيرة القرم وض أن، كما األسودالبحر  أسطولملكية 

عالقتهما  األوكرانية احلكومتان الروسية و أدارتبعد احلرب الباردة  من حقبة ما األول العقدبالقرم، ويف 
ما مواطين دولتهما من خالل دخول كل منه أمامحتسني موقفهما  إغراءحد كبري  إىلبشيء من الرباعة وقاومتا 

اتفقتا على نقل  أما إالالعالقات بني االثنتني مل ختل من الصعوبات  أن،وبرغم من األخرىيف خصومة مع 
مث مبقتضاها  1998معاهدة يف  أبرمتا و 1994روسيا عام  إىل أوكرانياالنووية السوفياتية املوجودة يف  األسلحة

  .قاعدة سيقاستوبل البحرية لروسيا ملدة عشرين عاما تأجري
موسكو اضطرابات سياسية على طول حدودها اجلنوبية مع اجلمهوريات السوفياتية  كما واجهت       

  السابقة يف منطقة القوقاز واسيا الوسطى،وقامت روسيا بنشر قوات داخل حدودها يف 
ـ   أبدامل تغادرها  األحيانكانت قد حكمتها حديثا يف بعض  أماكن ة ،وما جعلها ترسل قوات هناك هـو تلبي

  .الروسية األراضيامتداد االضطراب مشاال يف  إمكانيةلطلب احلكومات احمللية وكذلك اخلوف من 
روسيا قد  أنكان لتفكك الكتلة االشتراكية واالحتاد السوفيايت انتهاء لعملية توازن الرعب،صحيح  .2

،ولكنها دخلت ناألمورثت القوة النووية والصاروخية لالحتاد السوفيايت مبا يف ذلك مقعده يف جملس 
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توافق  أضحت اقتصادية من الغرب و يف عملية ايار  القتصادها الداخلي ما جعلها تطلب معونات 
كان واضحا يف وثيقة كامبد  األمرعكس ما كان يف احلرب البادرة، وهذا  األمريكية اإلستراتيجية

حدى الواليات املتحدة وهلذا فان روسيا مل تت. 1992وبوش سنة يلسنديفيد اليت وقعها الرئيسان 
احتكرت الواليات املتحدة عملية التسوية  األوسطيف أي مشكلة دولية، ويف الشرق  األمريكية

الواليات املتحدة يف عملية تصفية احلسابات مع  بدأت،ومن مث السياسية، ومت ميش الدور الروسي 
مستثمرة يف ذلك  لعراق والسودانمثل كوريا الشمالية،ليبيا وا األمريكيكل الدول الرافضة للنموذج 

 .)29(هامش املناورة الواسع الذي تتمتع به كقوة عظمى وحيدة
 وأحاديةيف جمال االقتصاد يتسم النظام الدويل الراهن بتعددية قطبية :احلد من دور الدولة القومية .3

ية يف مقومات النسبية للقوة العسكر األمهيةقطبية يف اال العسكري،ويف الوقت الذي تتراجع فيه 
لتقدم الدولة،خاصة وان  كأساسفيها القوة االقتصادية والتقنية واحلضارية  أمهيةتتنامى القوة الشاملة،

قد دعما االهتمام الوطين والدويل زيادة ظواهر االعتماد املتبادل وتكوين الكتل التجارية الكربى 
 آلياتحرية  وإطالق تنافسمع زيادة ال األمنية األوضاعاالقتصادية على حساب  باألوضاع

ترتيب عناصر قوة الدولة يف النظام الدويل،ودعم صعود عدد من القوى  أعادالسوق،وهو ما 
والصني مقابل تراجع القوة االقتصادية للواليات  وأوروبااالقتصادية املنافسة اليت تتمثل يف اليابان 

يف صنع القرار الدويل،فيحتم ذلك على  ،مبا يعين مطالبة هذه القوى الصاعدة بدوراألمريكيةاملتحدة 
 .)30(التراجع عن اختاذ القرارات مبفردها وختليها عن مفهوم اهليمنة املطلقة األمريكيةالواليات املتحدة 

التسوية  أساليب إىلكان تراجع عامل القوة العسكرية يف حل الرتاعات الدولية يعين التحول  وإذا           
 إطاراالقتصادية يف حلها ضمن  اآللياتدور  أمهيةموضوعات الرتاعات الدولية،وتزايد السلمية خاصة مع تغري 

املفاهيم الليربالية الغربية،فان القوى االقتصادية العمالقة ستحتل قمة اهلرم السياسي واالقتصادي العاملي،وهنا 
لدولية،وهو ما يصبغ السياسة يربز دور املصلحة الوطنية كقاعدة ارتكاز وحمور للحركة تدور حوله العالقات ا

اليت حدت البدائل  اإليديولوجيةالصراعات  أمهيةاخلارجية للدول بطابع الربمجاتية واملرونة يف ظل انكماش 
  .واخليارات الوطنية احلرة

ومع انتشار املفاهيم الليربالية الغربية متكنت القوى االقتصادية العمالقة من تقليص دور الدولة القومية      
اليت تقوم ا،فمثال بعد انتهاء احلرب الباردة ظهرت فكرة اجليش  األساسيةاالستغناء عن بعض الوظائف ب

الذي هو مثرة الثورة الفرنسية،الن الدولة مل تعد  1996عام  اإلجباريفرنسا نظام التجنيد  فألغتاحملترف،
ددة اجلنسية على دخول أي دولة دون ،لقدرة الشركات املتعاخلارجية األسواققوة عسكرية لتفتح  إىلحباجة 
لسيادا يتمثل يف وظيفة صك النقود،فال توجد  آخرالدولة فقدت رمزا  أنمن شركات مماثلة،كما  إالمنافسة 

الصرف اخلاصة  أسواقعملة واحدة ذات السعر الصرف ثابت،كما ضعفت دور البنك املركزي يف ضبط 
  .)31(املرافق العامة وتقليص خدمات نظام التامني االجتماعي ارةإدختلي الدولة عن  إىل باإلضافةوالعاملية،
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التفاعالت التقليدية بني  إىلوبفعل نظام االعتماد الدويل املتبادل تغري مفهوم الدولة،فباالظافة        
منظمة دولية  أوالدول،برزت تفاعالت جديدة تتم عرب الدولة فال يكون احد طريف التفاعل ممثال دولة 

الذي  األمرالبيئة الدولية املختلفة، تأثرياتة،مبا يعين  عدم قدرة الدولة على عزل البيئة الداخلية عن حكومي
،فالتحوالت اليت افرزها عصر املعرفة املعلوماتية يف )32(اضعف السيادة القانونية للدولة على بيئتها الداخلية

للدولة،الن هذه التحوالت ال  األساسيةعلى العناصر  امليادين االجتماعية واالقتصادية والثقافية ترك انعكاساته
يسري يف طريق العوملة،بل  تعترف حبدود اجلغرافيا السياسية،وهو ما جعل احلكومة تفقد سلطتها على اقتصاد

الشركات  وأصحاب األعمالتتقاسم سلطاا السياسية واالقتصادية اليت تشكل جوهر السيادة مع رجال 
  .واموعات السياسية األقلياتاحلكومية وزعماء  لية احلكومية وغرياملنظمات الدو وأعضاء
التماسك  إجيادالتكنولوجيا بدور مركزي يف تطوير نظام الدولة الوطنية من خالل  أسهمتومثلما        

القهر والضبط الداخليني ومن مث استقرار السلطة السياسية  ألدواتوالتضامن الداخليني،واحتكار الدولة 
يف مرحلة تالية،من خالل فرض  ختليها عن الكثري من  الدولةيف تراجع دور  أيضاالتكنولوجيا  أسهمتا،فيه

احللول،للمشكالت الدولية  إلجيادمفاهيم السيادة التقليدية حبفظ بقاءها،كما زادت من فرص التعاون الدويل 
وقد .دول املتقدمة والدول املتخلفةموضوعات جديدة للتعاون والرتاع،وعمقت الفجوة بني ال وأوجدتاحلديثة 
هلا  اإلقليميةفشلها يف محاية الطبيعة  وأثبتتكانت تؤديها  أساسيةالتكنولوجيا الدولة الوطنية وظائف  أفقدت

  :)33(وهي أساسيةمن خالل ثالث حتديات 
لقد جسدت الثورة الصناعية والتكنولوجيا فكرة االعتماد املتبادل حبيث :التحدي االقتصادي )1

السلعية  منتجاملتوفري مستلزمات  األخرىالدول  إىللت كل دولة يف حاجة ماسة جع
 .األخرىاالقتصادي لكل دولة حتت رمحة الدول  األمنوضع  إىلوتسويقها فادى هذا 

ومنع تسلل القيم  األقاليمجعلت ثورة االتصاالت واملواصالت من محاية :التحدي القيمي )2
تزعزع الوظيفة التربوية والقيمية للسلطة  إىلدى ذلك مهمة شبه مستحيلة ،فا واألفكار

 إنسانيةيف خلق ثقافة  أسهمتالرقابة والسيطرة،كما  أدواتالسياسية،بسبب تقلص فاعلية 
 .العامليني واألمنيف ختفيف التوتر الدويل،ودعم السالم  أساسياعاملية تلعب دورا 

التقليدي وحرمة احلدود  األمنفهوم غريت التكنولوجيا العسكرية احلديثة م:األمينالتحدي  )3
، اجلماعي بعد ضعف القدرات الدفاعية للدولة الوطنية األمنحل مفهوم  ا، كمالسياسية

 .االقتصادية والدبلوماسية األساليبممارسات السياسية القوة والنفوذ تقوم على  توبرز
حتد من حرية الدولة يف  اإلنسانيةحل الدولة،فاملصا أولوياتوقد عملت هذه التحديات على التغيري من        

الشمالية  ألمريكايف مفاوضات اتفاقية التجارة احلرة  األمريكيةاالدراة  اضطرترسم عالقاا اخلارجية،فمثال 
 األطفالالصحة واهلجرة والعمالة والتلوث ومحاية  بأمورالكشف عن البنود التفاوضية املتعلقة  إىل 1991عام 

  .)34(عامل املفاوضات املغلقة قد تغري أن احلكومية،وهو ما يعين حتت ضغط املنظمات غري
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والسلع  واألموال األفكارقدرة الدولة على ضبط عمليات تدفق  الثورة التكنولوجية أضعفتوهكذا       
" مدوال"اقتصادا عامليا  أوجدتاحلدود السياسية واجلغرافية السياسية،كما  أمهيةوالبشر عرب حدودها ،فقلل هذا 

االقتصادية،فدفع  هذا نظام الدولة الوطنية حنو التهميش،ومن مث  األنشطة ظواهر االعتماد املتبادل وعوملة بفعل
تقليص والتغيري يف املفهوم التقليدي للسيادة ملصلحة املفهوم النسيب هلا و ملصلحة هياكل سياسية جديدة تعد  إىل

  .عامال يف العالقات الدولية
يف الدول اليت تعيش  الدميقراطيةتصر يف احلرب الباردة القتصاد السوق وترويج تشجيع النموذج املن .4

اقتصاد السوق،فيجعل ذلك الدول تواجه بالكثري من التحديات  إىلمرحلة التحول من االقتصاد املوجه 
السياسية ذات االنعكاسات ادية بشكل سريع للتعامل مع الكلفة االجتماعية واالقتص األموالكتامني 

السياسي وديد السلم االجتماعي وتغذية  راالستقراانعدام  إىلطرية لعملية التحول،وهو يؤدي اخل
دول العامل  أن،ويدعم ذلك الشعور بفقدان املوقع الدويل،ومن اجلدير بالذكر إشكالهبكل التطرف،

ضعف :ل عدة منهاعوام إىلبعملية التحول نظرا  تأثرا األكثرهي  اإلفريقيةالثالث وال سيما دول القارة 
مشكالا االجتماعية واالقتصادية مع تناقص قدرا على الدولة وعدم رسوخ مؤسساا ،وتفاقم 

،فيزيد هذا الفجوة القائمة بينها اإلقليميوتدين قدرا التكنولوجية،وضعف اطر التعاون التصدي هلا،
 .)35(أصالبني الشمال واجلنوب 

تكريس اهلويات _ولو مرحليا_األوىلحيث تشجع :الرتاعات االثنيةّو الدميقراطية بني ةإشكالية العالق .5
حصول توتر يف الدولة املتعددة  إىلالذي يؤدي  األمراالثنية والطائفية وحماولة التعبري عنها سياسيا،

 أووالسلطوية،باعتباعها ردة فعل باجتاه التمرد  القوميات،ويسمح هلا مع ايار النظم السياسية الشمولية
بروز اجلماعات اليت  إىلفشل منوذج الدولة التحديثية ويؤدي  أنسقف مطالبها القومية،وال سيما رفع 

خلق نزاع بنيوي يف الدولة وتصعب  إىل،فيؤدي ذلك )36(تطالب بالتعبري السياسي والثقايف عن ذاتيتها
االستمرار  أو ناأحياتسويته،وجيري عندئذ البحث عن حل يقوم على االستمرار يف دوامة العنف املقيد 

  .مزيد من العنف إىلمزيد من التفتت الذي يؤدي  أواملصطنع القائم على القمع 
واقتصاد  الدميقراطيةحياول النموذج املنتصر يف احلرب الباردة ترويج قيم :اإلنسانانتشار قيم حقوق  .6

تؤدي  ،كماال تدخل يف حروب ضد بعضها بعضا الدميقراطيةوان السوق كنموذج امثل للعامل،
نوع من الالمركزية وتقييد دور الدولة  إجيادمن خالل  الدميقراطية إىلالليربالية االقتصادية 

 .التدخلي،والنفتاح على اخلارج،والسماح بوجود مجاعات ضغط خمتلفة متثل املصاحل املتعددة
يف تاريخ العالقات الدولية مرة  ل أومتت  1993املنعقد يف فينا عام  اإلنسانوخالل املؤمتر العاملي حلقوق      

شرعية نظام  أساس الدميقراطيةتعد  أنباملعىن العريب فقد وافق املؤمتر على  اإلنسانوحقوق  الدميقراطيةعوملة 
 ألاالفرصة للشعب لتغيري حكامه بصفة دورية عن طريق االنتخابات احلرة الرتيهة  إتاحةاحلكم،من خالل 

  .السبل حلل املشكالت أفضل
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  :)37(األيتفهي  اإلنسانزيادة االهتمام الدويل حبقوق  إىل أدتاليت  األسباب أهم اأم    
كما كانت يف املاضي مسالة فردية تعاجل يف نطاق القوانني والنظم  اإلنسانمل تعد مسالة حقوق  )1

 .إنسانوتم بكل  إنسانم كل  وإنسانيةيف الوقت احلاضر قضية عاملية  أصبحتالداخلية بل 
2( اعتناق دول ذلك املعسكر للفكر  إىلذلك  وأدى إيديولوجيته إخفاقيار املعسكر االشتراكي عكس ا

النظم  أنيف العامل،وال سيما  اإلنسانواحترام حقوق  ةالدميقراطيالغريب وهو ما دعم انتشار 
البيئة  تغري أزالنظام القطبية الثنائية،حيث  أثناءالديكتاتورية قد فقدت احلماية اليت كانت موجودة 

سياسية يف  بإصالحات تأخذ بدأتالدولية هذه احلماية وكشف ضعف هذه النظم السياسية اليت 
عدت  األمريكية،خاصة وان الدول الغربية وال سيما الواليات املتحدة الدميقراطيةطريق حتقيق 

 .املساعدات االقتصادية وتسهيل منح القروض املالية
 أنشئ،فمثال اإلنسانكومية وغري احلكومية يف جمال مراقبة حقوق املنظمات الدولية احل أنشطةتعزيز  )3

منظمة العفو "املتحدة،كما تقوم األمميف  اإلنسانمنصب املفوض السامي حلقوق  1994عام 
 .اإلنسانوغريمها بدور نشيط يف محاية حقوق " بال حدود أطباء"و"الدولية

الشرعية وتبعد مة الديكتاتورية حتصن اخلطاب السياسي الوطين ب أصبحت اإلنسانحقوق  إن )4
يف الدول  الدميقراطيواالستبداد عن ممارساته خصوصا مع انتهاء مرحلة االستعمار وتزايد الوعي 

 .النامية
لالحترام كان على مر العصور سببا يف ايار اتمعات واشتعال  اإلنسانيةفقدان هذه احلقوق  إن )5

 أصبحت،ولذلك اإلنسانحلقوق  إعالناعية عن احلروب،وقد متخضت كل ثورة سياسية واجتم
وتوفري الضمانات القانونية  اإلنسانعظمة الدولة وتقدمها يقاسان مبدى احترامها ملبادئ حقوق 

والعملية هلا،وقد فشل الكثري من الدول يف حتقيق حاجات مواطنيها االقتصادية،يف الوقت الذي اتبعت 
 .من قمع احلريات وانتهاك احلقوقجنم عنها  احلكم الفردي وما أساليبفيه 

للدول اليت تعاين الكوارث وااعات واليت  اإلنسانيةالدولية لربط املساعدات  اإلغاثةتسعى منظمات  )6
 أفكاريف خلخلة  أثرهوبني حرية حركة هذه املنظمات فترك هذا  اإلنسانهي يف معظمها من صنع 

نظمات للدول بتغيريات هيكلية يف ااالت السياسية الدول النامية وقيمها،والسيما عند مطالبة هذه امل
 .واالقتصادية واالجتماعية

وفقا للنمط الغريب  اإلنساندوليا حول اقتصاد السوق وحقوق  إمجاعاوهكذا كرست اية احلرب الباردة       
تمام ومن خالفه نصيبه من العناية وااله يأخذ،من اقتدى به فسوف إلزاميمنوذج كوين  إىلليتحول النظامان 

قيما مرجعية لسلوكات الدول ومعايري للمساعدات ومنح  اإلنسانحقوق  أصبحتفقد عزل عن العامل،بل 
  .القروض
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،بينما دافعت اإلنسانحقوق مؤمتر فينا عن العمومية يف تطبيق مفاهيم  أثناءوقد دافعت الدول الغربية      
على النظم غري  باإلبقاءالتخفي وراء هذه الشعارات  الدول النامية عن منطق النسبية يف تطبيق،من اجل

فيها،كما عدت هذه الدول احلقوق االجتماعية واالقتصادية وحقوقا فعلية،بينما عدا الدول الغربية  الدميقراطية
مظاهر للنشاط االقتصادي،كما جنحت الدول الغربية يف جعل مسؤولية الرقابة عن مدى التزام الدول باحترام 

منصب  إنشاء،مسؤولية اتمع الدويل من خالل الشأنوتطبيقها للصكوك الدولية،يف هذا  إلنساناحقوق 
وهو ما يفعل دور املنظمة العاملية يف املتحدة ليكون الرقيب العام، األمميف  اإلنساناملفوض السامي حلقوق 

  .)38(العرقية والدينية وال سيما يف تلك الدول اليت تنتشر فيها ظواهر احلروب اإلنسانمراقبة حقوق 
يف العالقات الدولية،حتتم على دول العامل االستجابة  اإلنسانوبعد اهتمامات متقطعة بقضايا حقوق      

 أنيف العالقات مابني الدول،حيث  أساسيةمسالة  أصبحتقد  اإلنسانللظاهرة اجلديدة املتمثلة بان حقوق 
 أنتعد مسالة داخلية خاصة ا،بل تستطيع الدول واملنظمات الدولية الطريقة اليت تعامل ا الدولة مواطنيها مل 

فيؤثر ذلك يف وظيفة  اإلنسانيكون هلا شان يف ذلك،ولذلك يؤكد الكثري من الدول بشكل متزايد على حقوق 
  .بعد احلرب الباردة العالقات الدولية وبنيتها القائمة يف مرحلة ما

يف الصراع ضد  إيديولوجيةخالل احلرب الباردة كوسيلة  اإلنسانق وقد استخدمت الدول الغربية حقو     
وضد الكثري من دول العامل الثالث املناوئة للسياسات  األخرىاالحتاد السوفيايت والدول االشتراكية 
يف تقويض النظم االشتراكية،وبانتهاء احلرب الباردة مل تعد  أهدافهاالغربية،واستطاعت ذه الوسيلة حتقيق 

تدفع الدول  أناحلد من اجلهود اليت تبذهلا لدفع قيمها السياسة قدمها،خشية  إىلكومات الغربية مضطرة احل
 اإلنسانالعام العريب واملنظمات غري احلكومية حلقوق  الرأيالضغوط  أناملعسكر االشتراكي،كما  إىلالنامية 

يف سياستها اخلارجية،حيث ال تستطيع  نساناإلاثر ،يف زيادة اهتمام احلكومات الغربية حبقوق  اإلعالمووسائل 
تستخدمها كوسيلة من وسائل املنافسة االقتصادية،فالدول  أا،وال سيما اإلنسانجتاهل انتهاكات حقوق 

يف  األطفالعمل  أواملسجونني يف الصني  أعمال إنتاجالغربية مثال موقف جتاه الصادرات اليت يدخل فيها 
الدول الغربية من الضغط على الدول النامية اليت حققت جناحات  اإلنسانوق تايلندا،حبيث متكن مسالة حق
مثال حققت معدالت عالية من النمو االقتصادي الذي قلص النفوذ الغريب .آسيااقتصادية،فدول جنوب شرق 

 أصبحتاملساعدات  أنلديها،بل  أزماتوجود  إىلحبيث مل يعد توقف املساعدات االقتصادية مؤديا فيها 
لكون هذه املنطقة سوق ومصدرا للبضائع الوسيطية للصناعات  اإلمام إىليلة سياسية لدفع املصاحل الغربية وس

  .للضغط عليها اإلنسانالغربية،ولذلك تستخدم حقوق 
جديدة،نتيجة  أبعاديف النظام الدويل قدمية،لكنها تنطوي على  اإلنسانوهكذا فان مشكلة تسييس حقوق      

عن ذلك من اتساع رقعة  أسفرات على صناعة القرار الدويل جراء تغري املوازين الدولية،وما ما طرا من تغيري
املتحدة مشكلة  األمميف  اإلنسانالتدخل العسكري يف بلدان العامل الثالث عامة،ويترتب على تسييس حقوق 

لقضايا الدولية،فيضع ذلك ازدواج املعايري يف تناول القضايا املطروحة وتغليب الظروف السياسية يف معاجلة ا



      ةالتحوالت الدولية بعد احلرب الباردة  وتأثرياا على الدبلوماسي                                                  الفصل الثاين                    
 

 97

يف دول معينة  اإلنسانالرتاع ملعاجلة االنتهاكات ولذلك جتاهل النظام الدويل انتهاكات حقوق  أطرافحسبانه 
  .)39(كالصومال مثال أخرىفعالة يف دول  إجراءاتمثال،واختذ  كإسرائيل

باستخدام املنظمات الدولية ذات العالقة  الرأمساليةوتظهر االنتقائية يف التعامل عند قيام منظومة الدول       
 أوالقانوين  األساستوفري  أو أنشطتهاوفق عوامل اهليمنة على النظام الدويل حبكم متويل  اإلنسانحبقوق 

 إثارة وأصبحتحترك هذه املنظمات الدولية مرهونا باملصاحل الوطنية هلا، أصبحالسياسي للقيام بعملها،ومن مث 
الدول اليت حتتفظ بنظم سياسية واجتماعية واقتصادية  إىلتنصرف  اإلنساينحق التدخل و اإلنسانقضايا حقوق 

التوظيف السياسي  أصبح،وال سيما الدول الصغرية من دول العامل الثالث اليت الرأمسالية لاليدولوجياخمالفة 
جع بعض العناصر فيها يهدد استقرارها السياسي ومتاسكها االجتماعي،الن ذلك يش اإلنسانملفاهيم حقوق 

الكربى ذه احلجة بدال من  الرأمساليةهذه الدول  إلمدادالداخلية يف هذه الدول على زيادة االحتقان الداخلي 
  .وتفجري الصراعات الداخلية األزماتالعمل الوطين الداخلي لتحقيق املطالب وهو ما يسهم يف تعميق 

 أنينبغي  أين"حيث شكلت مسالة :قليميةاإلاملشكالت احلدودية والتسوية السلمية للرتاعات  .7
بعد انتهاء احلرب الباردة فقد كانت صراعات  األوللب كثري من الصراعات يف العقد " توجد احلدود

روسيا احملتملة مع جرياا وصراع الصني الفعلي مع تايوان وتقسيم اجلزيرة الكورية واحلروب يف 
و العراقي للكويت والتوتر بني اهلند وباكستان حول والية والغز اإلسرائيليالبلقان والصراع الفلسطيين 

، ولذا كان من بأخرى أواالنغولية مجيعها نزاعات حدودية بصورة  األهليةاهلندية واحلرب  كشمري
السالم وضع معيار عاملي واحد لتقرير ترسيم احلدود، وكان من الطبيعي  إحالليسهم يف  أناملتوقع 

انعقاد اجتماع جملس  وأثناء، )40(تطرح مثل هذا املعيار أنيف  أمالركز العامل لبلدان م األنظارتتجه  أن
حيث طلب جملس يف اجتماعه من السكرتري العام  1992مرة يف يناير  ألولعلى مستوى القمة  األمن
اجلماعي الدويل، وقد تقدم  لألمنتوصيات ملشروع قيام نظام  إعداداملتحدة بطرس بطرس غايل  لألمم
وكان   AN AGENDA FOR PEACEمن اجل السالم  أجندةبطرس غايل مبشروع امساه  السيد
   .)41("يعتقد بان عصر السيادة املطلقة واالستثنائية قد انتهى بأنه" أجندتهيف  ما ذكره أهم

 وحتقيق السالم مرتبطة اإلنسانواحترام حقوق  والدميقراطيةمبادئ التنمية  أصبحتومنذ ذلك احلني           
  .ببعضها البعض

التسويات السلمية اليت جرت خالل  إىلفباالظافة  اإلقليميةفيما خيص التسوية السلمية للرتاعات  أما         
واليت اعتربناها من مجلة املقدمات العلمية للنظام العاملي،فقد استمرت هذه التسويات  1989و 1988العامني 

خالل  اإلقليميةي،فقد استمرت هذه التسويات السلمية للرتاعات للنظام العامل اإلقليميةالسلمية للرتاعات 
كذلك من مالمح النظام اجلديد ،وكانت اجلهود اليت بذلت  أصبحتحىت  أيضا 1991و 1990العامني 

 أواملعنيني ذا الرتاع  األطرافاجلهود املباشر لتسوية الرتاع ذاته سواء من قبل :لتحقيق هذه التسويات مزدوجة
بضبطها،وذلك  أو، واجلهود الوقائية للتقليل من حدوث مثل هذه الرتاعات بإشرافها أودولة عظمى بواسطة 
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،ال سيما دول الشرق عدم تزويد الدول الصغرى  أوذات التدمري الشامل ،  األسلحةمن خالل برامج نزع 
 إطاريف  اإلقليمي األمنمشروعية هذا  تحدة قد خلصامل األممميثاق  أنبالسالح ،ومن املعروف  األوسط

من امليثاق  51 امللحوظ يف املادة COLLECTIVE SELF DEFENCE"الدفاع اجلماعي عن النفس"
وحىت ميثاق الدفاع العريب املشترك " ووارسو األطلسيحلف "دفاعية مثل  أنظمة إليهاواليت تشكلت باالستناد 

  .و غريها
لية سواء متثلت هذه التسوية بالطرق الدبلوماسية والسياسية للرتاعات الدوكما مت اعتماد التسوية السلمية        

كانت تلك املظاهر  سواء اإلكراه حد ائي لكل مظاهر العنف و وضع إىلار يش أنوهنا يفترض واحلقوقية 
قواسم مشتركة واطر جامعة  إجياد إىلتتبلور الدعوة  أنغري مباشر،كذلك ينتظر  أومتارس بشكل مباشر 

  .)42(بشكل تعاوين متناسقلنشاطات الدول 
املتحدة  األمممن ميثاق هيئة  53و52امللحوظة يف املادتني  اإلقليمية األمنيةهذه الترتيبات  إطارويف         

الدويل مسؤولياته  األمنال حتول دون ممارسة جملس  أنمثل هذه املؤسسات،شرط  إنشاءواللتني شجعتا على 
  :ويتم هذا ضمن مرحلتنييني،الدول األمن حلفظ السلم و األساسية

 إىلاحمللية اليت دد السالم العاملي واليت يتوالها الس باالستناد  أوتتعلق بتسوية الرتاعات الدولية  األوىل
التنفيذية اليت يقوم ا   باإلجراءات تتعلق الثانية،و)أي اليت تتم بقبول الدول املعنية(الفصل السادس من امليثاق 

الفصل السابع من  إىلبه،وذلك باالستناد  إخالل أوديد للسالم  أوردع أي عمل عدواين  الس يف حال
يستخدم فيها  أنامليثاق أي اليت يتخذها الس كعقاب ملزم بصرف النظر عن قبول الدولة املعنية،واليت ميكن 

  .السالم الدويل إلعادةالقوات املسلحة 
 إقليميةاحلفاظ على السالم بني دول :عين واحدة من خيارات الثالثقد ت اإلقليمي األمنومنه فان         

ذاا ضد أي مقاومة  اإلقليميةاستقرار املناطق  أومتجاورة بواسطة توازن عسكرية مقبول من هذه الدول، 
كذا ه إلبعادذاك  أو اإلقليمالعالقات اخلارجية، مع هذا  إدارة أومن اخلارج  أوالسياسية من الداخل  ألنظمتها

  .مقاومة خارجية ولتامني احلركة االقتصادية بينهما
كانت هذه مالمح ونتائج النظام الدويل اجلديد حيث من دواعي اهتمام اتمع الدويل بالرتاعات         

ال ختلو من احتواءها  أاال تصب كلها يف منع انتشار الرتاعات كما  األسبابالداخلية، فهناك العديد من 
املشاكل العرقية  أصبحتمصاحل دول كربى،حيث اليت تقف وراءها  األمنانتقائية جملس ية يعززها خف  ألجندة
للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول وذلك برفع شعار التدخل  األمريكيةاليت تتخذها الواليات املتحدة  األعذار
  :يف األسباب، وميكن تلخيص هذه اإلنساين

 دولة قد  35 إىلتشري  1995عام  إحصائيةحيث صدرت  اخلوف من ظاهرة انتشار الرتاعات
سامهت فيها دول اجلوار عرب احلدود بصورة  أنشطةعانت من انفجار الرتاعات الداخلية بسبب 

  .اإلقليميعدم االستقرار  إىلوهذا ما يؤدي  بأخرى أو
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  اعات وانتشار  إنسانيةما يترتب على انتشار الرتاعات معاناتواألوبئة ضاألمراكاللجوء وا 
 1992اجلماعية كما حصل يف البوسنة عام  باإلبادةحد القيام  إىلوقد تصل 

  .)43( 1994خالل عام   اورواندوالصومال،
  اجتاهات تنطلق من  هناك ثالثة اإلقليمية و وانعكاساتهتورط دول اجلوار يف الرتاعات الداخلية

  :)44(عامل اجلوار
إىل كبري جلوء عدد  إىلالتطهري تؤدي  أوفعمليات القتل متثله حالة اللجوء :األولاالجتاه  -

  .ااورة الدول 
الرتاع وقد يتجه  أطراف ألحدالدعم العسكري الذي تقدمه دول اجلوار :الثاين االجتاه -

  .مجاعات أوحكومة  إىلالدعم 
اتفقت الدولتان دولة اجلوار ودولة التمرد على مقاومة ذلك  إذا أما:االجتاه الثالث -

التمرد فان اجتاها ثالثا يظهر لعامل اجلوار يتمثل يف القيام بدوريات عسكرية مشتركة على 
  .احلدود

  اإلقليمي ال يهدد  لألمنالداخلية  األوضاعيف  اضطراباالرتاعات الداخلية وما يترتب عليها من
  .))45دد مصاحل احلكومة افحسب، وإمناجلوار واملنطقة  استقرار دول

تزايدا يف عدد الرتاعات  شهدت اإلفريقيةالقارة  أنلوحظ  1997ويف دراسة رصدت خالل عام             
حيث كان لنصف الرتاعات املذكورة صلة بدول اجلوار،وكانت الرتاعات اليت مت رصدها خالل الفترة وعددها 

   األهليةاحلرب  إىلوصلت  42مكانا يف العامل منها  69نزاعا منتشرة يف  103
 UPPSALA CONFLICTيف دراسـة بعنـوان    UPPSALAيار الذي وضعته جامعة ابسـاال  وفقا ملع

DATA PROJECT 46(07رقم  وهذا ما يوضحه اجلدول(.  
  )1997- 1989(الرتاعات الداخلية على أساس التوزيع اإلقليمي خالل الفترة : 07جدول رقم

  ليمكل األقا  أمريكا  إفريقيا  آسيا  الشرق األوسط  أوروبا  سنوات الرتاع
1989  2  4  19  14  8  47  
1990  3  6  18  17  5  49  
1991  6  7  16  17  5  51  
1992  9  7  20  15  4  55  
1993  10  7  15  11  3  46  
1994  5  5  15  13  4  42  
1995  5  4  13  9  4  35  
1996  1  5  14  14  2  33  
1997  0  3  14  14  2  33  

1998Wallenston.p.and sollenberg.n.:  ceSour   
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  ):09(و)08(لنياجلدو إىلوبالنظر 
  1995الرتاعات الداخلية املسلحة يف إفريقيا خالل العام : 08جدول رقم

  دولة
تاريخ بدء 

  الرتاع
  عدد القتلى  عدد النازحني  أطراف الرتاع

احلكومة ضد االحتاد الوطين لتحرير عموم   1975  انغوال
   Unite/أجنوال

2000.000 300.000  

  100.000  300.000  ومة ضد اهلوتوالتوتسي ممثلني يف احلك   1972  بورندي
  100.000  700.000  التوتسي ممثلني يف احلكومة ضد اهلوتو  1993  بورندي

  1500  300.000  احلكومة ضد القبائل كيكويو و لوهيا ولووا  1992  كنيا
  150.000  1700.000  احلكومة ضد اجلبهة الوطنية القومية ليبريية  1989  ليبرييا رواندا

  f p r  2000.000  800.000تو ممثلني يف احلكومة ضد التوتسي اهلو  1990  رواندا
  400.000  1000.000  ضد فضائل متعددة uscاحتاد املؤمتر الصومايل   1990  الصومال
  RVF   660.000  10.000احلكومة ضد اجلبهة الثورية املتحدة  1991  سرياليون
جنوب 

  السودان
  SPLA 4500.000  1200.000احلكومة ضد اجليش الشعيب لتحرير السودان   1983

و اجلماعة  FISاحلكومة ضد جبهة اإلنقاذ اإلسالمي   1992  اجلزائر
  اإلسالمية املسلحة

40.000  30.000  

  1000  1500  احلكومة ضد اجلماعات اإلسالمية املسلحة  1992  مصر
) 1996.4.5.6Ed( Embrown Michael :Source  

 
 )1997-1989(واقعها الرتاعات الداخلية املسلحة و م: 09جدول رقم

  كل السنوات  97  96  95  94  93  92  91  90  1989  مستوى الرتاع
نزاع حمدد 

Minor 
15  16  18  23  15  16  12  17  12  46  

  نزاع متوسط
 

Intermediate 

14  14  13  12  17  19  17  13  14  15  

  War  18  19  20  20  14  7  6  6  7  42حالة احلرب 
  103  33  36  35  42  46  55  51  49  47  كل الرتاعات
  69  26  29  30  32  33  41  38  39  37  كل األماكن

 Uppsala conflict data project :Source  
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يف أوروبا و الشرق األوسط  97-96نالحظ احنسار الرتاعات املسلحة منذ  09-08ر إىل اجلدولني نظو بال  
و أمريكا على عكس إفريقيا و آسيا وهذا يرجع للتعقيدات اإلقليمية للرتاعات الداخلية وهذا يوضحه اجلدول 

 .10رقم 
 حاالت التعقيدات اإلقليمية للرتاعات الداخلية: 10رقم جدول 

عدد   تعقيدات الرتاع  اإلقليم
  الرتاع

عدد 
  باحلرو

سنة 
  احلروب

  %100  6  14  القوقاز والبلقان  أوروبا
الشرق 
  األوسط

  فلسطني وكردستان ، إيران، العراق
7  4  67%  

  %42  5  10  آسيا الوسطى جنوب غرب آسيا،جنوب شرق آسيا  آسيا
وسط  قوسط إفريقيا، شر باجلنوب اإلفريقي، غر  يقياإفر

  %86  12  22  إفريقيا الساحل القرن اإلفريقي، غرب إفريقيا

  %50  2  4  أمريكا الوسطى  األمريكيتان
  %69  29  57    اجلملة

., 1998, Nsollenberg , p, andWallensteen :Source 
  
يف  واألمنجملس للسلم  إنشاءذكرناها سابقا وكما مت  اليت اإلقليميةحل تلك الترتيبات  أوولغرض التخفيف   

 Norms Ofتلك املنظمات يهمها تطوير قواعد السلوك الدويل و احلفاظ عليها  أنذلك  إفريقيا

International Behavior .  
جملس  أنشطة األمم املتحدة الذي وافق عليها ةلقد انعكس االهتمام الدويل بالرتاعات الداخلية يف زياد        

  :أمثلتهومن  األمن من ناحيتني الكم و النوع
   األمم أنومن املعروف  1990مستعمرة افريقية تنال استقالهلا عام  آخراستقالل ناميبيا،وهي 

 UNTAG-United Nations Transitionاملتحدة قد انشات جملسا خاصا لناميبيا دعته 

Assistance Group وبالتايل حتقيق استقالهلا  أوضاعهاطوير كانت مهمته مساعدة ناميبيا على ت  
   هلا ناجحةيف الصحراء الغربية والبحث عن حلول  التأزمتقليل نسبة.  
أن هلذه التغريات اجليوسياسية بنهاية احلرب الباردة إىل يف هذا املبحث  ما ميكن استنتاجه مما تقدم             

إىل تغيري خارطة العالقات الدولية  أدتظام عاملي جديد عالن عن ناإلتفكك االحتاد السوفيايت  اية إىل 
دول أخرى جديدة كانت قبال ضمن االحتاد السوفيايت ، إضافة إىل ظهور بؤر توتر عديدة بدول خمتلفة بظهور 

  .، مثل ما حصل بالشيشان وكوسوفو والصومال 
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ستكون حمور دراستنا  األخرية ظهور تغريات على املستوى االقتصادي العاملي هاته إىل أدىكما         
  هي هذه التغريات اجليو اقتصادية ؟ فما  باملبحث الثاين

  اقتصادية التغريات اجليو:املبحث الثاين
 إقامة إىلبعد احلرب البادرة شهد تغريات جيو اقتصادية حنو التحول  من حقبة ما األوليف العقد           
يف  األثريعرف بالعوملة االقتصادية واليت كان هلا  حنو ما)  األورويبكاالحتاد (اقتصادية كربى إقليميةتكتالت 

  .تأثريهاتغيري السياسة الدولية،وسنحاول يف هذا املبحث دراسة العوملة ومؤسساا ومدى 
  ديناميكية العوملة:األولاملطلب 
اقتصادي دول السوق  عملية العوملة العديد من التساؤالت لترفع درجة القلق والتوتر لدى أثارت         

 ةالناشئة سواء نتيجة للتحوالت العميقة اليت مست االقتصاد العاملي حيث نالحظ جمموعة من الظواهر اجلديد
املعرفة وهلا تطبيقاا يف العديد من ااالت  إىلبالثورة الصناعية الثالثة، وهي ثورة تستند  أساسااملرتبطة 

 األحداث و األوضاعيت فتحت عصرا جديدا يف طريق عوملة خصوصا ثورة االتصاالت واملواصالت ال
  .)47(االقتصادية وحىت االجتماعية

  .ولكي نفهم هذه الديناميكية اجلديدة البد لنا من فهم مفهومها     
  :مفهوم العوملة .1

لسنوات طويلة ولقرون عديدة  كنا نسميه يف العامل الثالث العوملة هي ما:"يعرفها مارتن كور         
  .)48("اآلخرفكل منهما ال خيتلف كثريا عن ) االستعمار(

العوملة هي عملية حلام تمعات العامل كي تنصهر يف بوتقة واحدة مهما تباعدت "جيرت أنتوينويقول          
  .)49("بينهما املسافات يتشارك فيه كل البشر يف الرؤى واخلربات والتحديات

حدود بني الدول وهي  أووتبادهلا دون حواجز  األفكار لسلع واخلدمات وفالعوملة تعين حرية حركة ا        
وتكنولوجيا  وإدارةمال  ورأسعاملة  أيديمن  اإلنتاجحرية شاملة حرية نقل وتوطني واستثمار مجيع عوامل 

  .)50(قابلة لالستثمار واالستغالل أرضيةموارد  أووارض،
ذات طابع حركي ديناميكي،فهي ظاهرة متكاملة اجلوانب  االعوملة يف واقعها وحقيقتها ومضمو إن        
فالعوملة كظاهرة وكتيار هلا  معقدة يف احلقيقة واملضمون أا إال، ظاهرة وان كانت بسيطة يف الشكل واألبعاد

العديد من اجلوانب االرتكازية،ذات الطابع املميز الذي جيعلها كظاهرة وكتيار تكتسب صفات خاصة 
  .وتفرض سيطرا وفعلها يف مواقع وجوانب كثرية ثرهاأمميزة،تؤتى 

  :ظهورها أسباب .2
  إىل أدتاليت  أسباب أهم،ووسائل االتصال ونقل املعلومات من األعالميعد تطور وسائل 

هذه الوسائل قد عملت على تقصري املسافات بني الدول مما جعل  أنظهور العوملة حيث 
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وسائل نقل املوارد والسلع بني الدول مما  ذلك تطور ىلإ باإلضافة العامل قرية صغرية بال حدود
  .أخرىسلع وتسويقها يف دول  إنتاج إىل تالسلوكياكثري من  أدى

  نتج عنها وجود  اإلقليمية تالتكتالمشتركة هلذه  أسواقظهور التكتالت تنتج عنها وجود
  .مشتركة هلذه التكتالت تنساب فيها التجارة أسواق

 قتصادي على املستوى العاملي والعمل على تذويب احلدود السياسية اتساع حركة التحرر اال
  .بني الدول

  :العوملة االقتصادية .3
حتته خمتلف بلدان العامل يف منظومة متشابكة من  ينطويحد م اقتصادي وادة نظاانعين ا عملية سي          

،ونتيجة األموالورؤوس  واألسواق تبادل اخلدمات والسلع واملنتجات أساسالعالقات االقتصادية،تقوم على 
لظهور الشركات املتعددة اجلنسية فقد تطورت العالقات االقتصادية بني بلدان العامل وتضخمت هذه 

 األرخص اإلنتاج، وانتهاء بتركيز األجورونسبة الضرائب ومستوى  األسعارالشركات الستفادا من فروق 
 EDWARDلتواك  ،ويصف ادوارداألرضيةستوى الكرة على م األعلىاالستهالك يف املكان  إىلونقله 

LUTWAK  يف  اإلقليمية القروية و تاالقتصادياعملية انصهار  بأنهالعصر اجلديد  األمريكيالكاتب السياسي
  .)51(فيه للخاملني مكانال عاملي مشويل واحد  اقتصاد 

العامل مادة هلا،ومن توضيح مالمح صورة للعوملة وجغرافية  كأداةصناع العوملة يضعون االقتصاد  إن          
  :العوملة االقتصادية نورد مايلي

 وهيمنة الطموحات التجارية اإلستراتيجيةاالعتبارات  طسقو.  
  األوحدالتشابه واستقرار النمط  إىلاالقتصادي يقود حتما ترسيخ االعتقاد بان الرخاء.  
  يسكنه العقالء أخريا أصبحتنامي الشعور بان الكون.  

  مؤسسات العوملة االقتصادية :طلب الثاينامل
انفتاحا ولقد  أكثرجتعل االقتصاد العاملي  أنيشهد العامل اليوم يف ظل تطورات هائلة جسيمة،من اجل           

االقتصادية العوملة،وتتجلى مؤسسات العوملة  أمهية تأكيداملتحدة ومنظماا التابعة دورا رئيسيا يف  األمملعبت 
  : يف

   INTERNATIONAL BANK:الدويل البنك .1
   إىلحيوهلما  أنال يلبث  أساسينييف خطابه السائد حاليا على استنتاجني  يركز البنك الدويل          

  .العوملة عملية ال مفر منها وجيب قبوهلا كما هي أنهو :األولعقيدة،
ممكن بالنسبة للبلدان  أمرالضرورة  التكيف النشط مع هذه أنهو :والثاينالتكيف معها  إالال ميكن  إذ        
  .بلدان العامل الثالث" نامية"املسماة
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 إن:حول الوضع االقتصادي العاملي) م1997يف اية (األخريويعترب صندوق النقد الدويل يف تقريره         
 مسئولةالعوملة  القائلة بان دعاءاتاستفادت كثريا ويرفض اال ةلواقتصادها لقوى العام أبوااالدول اليت فتحت 

  .داخل الدول املتقدمة األجورعن خسارة الوظائف والتفاوت الكبري يف 
  من املعونات اليت يقدمها البنك الدويل لدول العامل؟ هو هدف السؤال ماوهنا يطرح       

 األمماهلدف الرئيسي من املعونة ليس مساعدة  أن 1961جون كندي عام  األسبقيقول الرئيس           
 وأساسياسوق عاجال  توفر األجنبيةاملعونة  إن:،فيما يقول رئيس البنك الدويلأنفسنا،بل هو مساعدة ألخرىا

تليب  أافيما وراء البحار كما  األمريكيةجديدة للشركات  ألسواقحترك تنمية  وهي األمريكيةللبضائع 
تزدهر فيها  أناقتصاد حر ميكن  مؤسسات إقامةتزدهر فيها  أنمؤسسات اقتصاد حر ميكن  إقامةتوجهنا يف 
  .)52(استثماراتنا

  ؟أممية أو أمريكيةالبنك الدويل وهل هو مؤسسة  أهداف فما                      
دف  1944عام  تأسساملتحدة، لألمموالتعمري عبارة عن جهاز متخصص  لإلنشاءالبنك الدويل  إن         

كلت بصندوق أو يف عملية التنمية فيما  واإلسراعنتعاش االقتصادي فيه على حتقيق اال األعضاءمساعدة الدول 
البنك الدويل يف مطلع  أعضاءالنقد الدويل مهمة التغلب على املشاكل املتعلقة بتوازن املدفوعات، وقد بلغ عدد 

  .من مائة ومخسني دولة أكثرالتسعينات 

وتتمثل . مجيع أحناء العامل ية والفنية للبلدان النامية يفالبنك الدويل مصدر مهم لتقدمي املساعدات املاليعترب      
لتحقيق نتائج دائمة، ومساعدة الناس على مساعدة  رسالته يف مكافحة الفقر، برغبة قوية وكفاءة مهنية،

تقدمي املوارد، وتبادل املعارف، وبناء القدرات، وتكوين الشراكات يف  أنفسهم واحلفاظ على بيئتهم عن طريق
 نتألف من مؤسستني هوالعادي الشائع هلذه الكلمة؛ ف بنكاً باملعىن البنك الدويل ليسو.واخلاص القطاعني العام

واملؤسسة (IBRD)البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ومها: من البلدان األعضاء 186إمنائيتني فريدتني متلكهما 
 .(IDA) للتنمية الدولية

عوملة مستدامة وتشمل  املتمثلة يف إقامة هلنهوض برؤيتولكل مؤسسة منهما دور خمتلف ولكنه تعاوين يف ا     
الفقر يف البلدان املتوسطة الدخل والبلدان الفقرية  لدويل لإلنشاء والتعمري إىل احلد منويهدف البنك ا. اجلميع

ويكمل  .حني تركز املؤسسة الدولية للتنمية على البلدان األشد فقراً يف العامل ، يفاملتمتعة باألهلية االئتمانية
 والوكالة الدولية لضمان االستثمار ،(IFC)  الدولية ة التمويلمؤسس عملهما العملُ الذي تضطلع

(MIGA)، االستثمار واملركز الدويل لتسوية منازعات. (ICSID). وتقدم املؤسستان معاً قروضاً بأسعار
إىل البلدان النامية موعة عريضة من األغراض تشمل  خفضة واعتمادات بدون فوائد ومنحاًفائدة من

 والرعاية الصحية، واإلدارة العامة، والبنية األساسية، وتنمية القطاع املايل والقطاع التعليم،: استثمارات يف
املال يعترب مبثابة رصيد  رأسالدويل من  احتياطي البنك إن   ، اخلاص، والزراعة، وإدارة البيئة واملوارد الطبيعية
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املالية العاملية  األسواقضرورية من  إضافيةضمان،لتمكني البنك من  احلصول على أي موارد مالية  أو
حوايل  إىل األعضاء،تصل نسبة مسامهة الدول  % 90حوايل  إىلاخلاصة،فبينما تصل مسامهة املوارد اخلاصة 

التمويل الثالثة بالتنسيق مع  أجهزةوتعمل  . THE LOEN FUNF مال صندوق القروض رأسمن  % 10
  .)53(مؤسساته أوبعضها البعض لتشكل معا ما يعرف جبماعة البنك الدويل 

  ستهدف البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ختفيض أعداد الفقراء يف ي :والتعمري لإلنشاءالبنك الدويل
 تمتعة باألهلية االئتمانية عن طريق تشجيع التنميةالدخل والبلدان األفقر امل البلدان املتوسطة

التحليلية  املستدامة، من خالل تقدمي القروض والضمانات وأدوات إدارة املخاطر، واخلدمات
موعة البنك الدويل،  تأسس البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ليكون املؤسسة األصلية. واالستشارية

ً  186 للبلدان األعضاء البالغ عددهم مملوكة ونيةحيث يشبه بنيانه اهليكلي مؤسسة تعا يتم  بلدا
 .لصاحلهم تشغيلها

املالية عن طريق األسواق املالية العاملية، وقد  وحيصل البنك الدويل لإلنشاء والتعمري على معظم موارده      
ويسمح الدخل الذي حققه . 1947ثباتاً منذ إصداره أول سند له يف عام  أصبح إحدى أكثر اجلهات املقترضة

االقتراض من أسواق  ه القوة املالية، اليت متكنه منالسنوات له بتمويل األنشطة اإلمنائية، ويضمن ل البنك على مر
 .معه رأس املال بتكلفة منخفضة وتقدمي شروط جيدة للمقترضني املتعاملني

البنك الدويل ـ بتشجيع من حكومات  ، تعهد2006أيلول /ويف اجتماعه السنوي املنعقد يف سبتمرب       
وحىت يتسىن تلبية الطلبات . اخلدمات اليت يقدمها ألعضائه البلدان األعضاء ـ بعمل املزيد من التحسينات على

البنك الدويل لإلنشاء والتعمري  يقوم ،البلدان املتوسطة الدخل متزايدة من جانب األكثر تطورا وتقدما بصورة
وأدوات إدارة املخاطر، وتوسيع نطاق تقدمي اخلدمات  يف الوقت احلايل بإجراء إصالح شامل لألدوات املالية

 .تعامل العمالء مع البنك املعرفية املستقلة، وزيادة سهولة

 متثل املؤسسة الدولية للتنمية :املؤسسة الدولية للتنمية (IDA) الذي يضطلع  لبنك الدويلذراع ا
، إىل 1960أُنشئت يف عام  ودف مؤسسة التنمية الدولية، اليت. مبساعدة أشد بلدان العامل فقراً

لربامج تستهدف تعزيز النمو  حفائدة ومنختفيض أعداد الفقراء من خالل تقدمي اعتمادات بدون 
وتكمل  .ل املعيشية للشعوبوحتسني األحوا االقتصادي، وختفيف حدة التفاوت وعدم املساواة،
والتعمري ـ فرع اإلقراض اآلخر التابع للبنك  املؤسسة الدولية للتنمية عمل البنك الدويل لإلنشاء

. الدخل خدماته االستشارية وتلك املتعلقة باالستثمار الرأمسايل الدويل ـ الذي يقدم للبلدان املتوسطة
 هم أنفسهم موظفو املؤسسة الدولية للتنمية حيث البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ونالحظ أن موظفي
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ومتثل ،ةاملعايري املتشددهاتني املؤسستني هلما نفس املقر ويقومان بتقييم مشاريع بنفس الدرجة من  إن
 79 املقدمة إىل أشد بلدان العامل فقراً البالغ عددها املؤسسة الدولية للتنمية أحد أكرب مصادر املساعدة

واملؤسسة الدولية للتنمية هي أكرب مصدر واحد ألموال . بلداً يف أفريقيا39جد منها بلداً، واليت يو
وتقوم مؤسسة التنمية .فقرا املاحنة لتمويل اخلدمات االجتماعية األساسية يف البلدان األشد اجلهات

 وهذا يعين أن اعتمادات مؤسسة. بشروط ميسرة) باالعتمادات ما يعرف(الدولية بإقراض األموال 
سنة تشمل فترة مساح  40إىل  35فوائد، ومتتد فترة السداد إىل ما بني  التنمية الدولية تقدم بدون

 كما تقدم املؤسسة الدولية للتنمية منحاً إىل البلدان اليت تعاين ارتفاعاً يف أعباء.سنوات 10مدا 
بليون  207ها املؤسسة قدمت منذ بدء عملها، بلغت قيمة جمموع االعتمادات واملنح اليت.مديونيتها

باليني دوالر  12األخرية زهاء  دوالر أمريكي، كما بلغ متوسط ما تقدمه سنوياً يف السنوات
 .)54(املائة، إىل منطقة أفريقيا يف 50أمريكي، ومت توجيه اجلزء األكرب من ذلك، أي حنو 

 األعضاء فيها وعددها نالبنك الدويل يشبه مؤسسة تعاونية، تعترب البلدا: اهليكل التنظيمي للبنك )1
، وهم كبار واضعي السياسات يف احملافظني جملس ويمثل املسامهون من خالل.مسامهني فيها 186

عامة، يكون احملافظون من وزراء املالية أو وزراء التنمية يف البلدان  وبصفة. البنك الدويل
جمموعة البنك  الس حمافظي االجتماعات السنوية وجيتمعون مرة واحدة يف السنة يف.األعضاء
السنة، فإم  وألن احملافظني ال جيتمعون سوى مرة واحدة فقط يف.النقد الدويل صندوق و الدويل

 ويعني كل من أكرب. يعملون يف داخل البنك الدويلمديراً تنفيذياً، 24يفوضون واجبات حمددة إىل 
مديراً تنفيذياً، بينما  مخسة مسامهني، وهي فرنسا وأملانيا واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة،

. روبرت ب ،الدويل بنكرئيس ال إن.تنفيذياً تمثل البلدان األعضاء األخرى بتسعة عشر مديراً
. هو مسؤول عن إدارة البنك الدويل بصفة عامةجملسي املديرين التنفيذيني و يرأس اجتماعات زوليك

 العادة أن يكون رئيس البنك من مواطين أكرب املسامهني يف البنك الدويل، وهي الواليات وقد جرت
قابلة  وينتخب جملس احملافظني الرئيس لفترة مدا مخس سنوات،. املتحدة، وهي اليت ترشحه

ما جيتمع  وعادة. بالبنك الدويل التنفيذيني جملسي املديرين يشكلون واملديرون التنفيذيون.للتجديد
الدويل، مبا يف ذلك  املديرون التنفيذيون مرتني كل أسبوع على األقل لإلشراف على عمل البنك

، وإستراتيجيات املساعدة اإلدارية اعتماد القروض والضمانات، والسياسات اجلديدة، واملوازنة
قيادة وتوجيه الرئيس،  ويقوم البنك الدويل بأعماله اليومية حتت.والتمويل القطرية، وقرارات اإلقراض

 .املناطق والقطاعات والشبكات والوظائف بشؤون املعنيني واإلدارة، وكبار املوظفني، ونواب الرئيس
للمزيد من املعلومات عن نواب الرئيس يف . ويليف البنك الد ونواب الرئيس هم املديرون الرئيسيون

  .)55(األساسيني به، واهليكل التنظيمي للبنك البنك الدويل، واملديرين
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حتدياً ويشكل  –وهو ختفيض أعداد الفقراء  -الذي يواجهه العامل  التحدي :حتديات البنك الدويل )2
اليت تدعو إىل  اجلديدة األهداف اإلمنائية لأللفية حتقيق على هعمليركِّز و،شخصياً للبنك الدويل

 .النتائج وتقدم هذه األهداف مقاصد ومعايري لقياس. التنمية املستدامة القضاء على الفقر وإىل

شعوا يف بلوغ هذه األهداف بالعمل مع اجلهات والنامية  لدانساعد البيهي أن  ة البنك الدويلورسال    
بطرق وأساليب معززة لعوملة  التحديات العاملية ملواجهة يتصدى البنك الدويل.الفقر الشريكة لنا لتخفيف حدة

الفقر، وحتسني النمو االقتصادي مع العناية بالبيئة، وخلق مستقبل مفعم  شاملة ومستدامة من أجل القضاء على
. تستنهض اجلهود وتستلهم اهلمم الستة فمحاور التركيز اإلستراتيجية.بالفرص أمام األفراد باألمل وزاخر

غريها من ألوان بتقدمي املساعدات الفنية واملالية و ويضطلع البنك، من خالل تركيزه على هذه احملاور الستة،
أشد  ويشمل ذلك: إليها، متوخيا حتقيق بالغ األثر وتعزيز النمو االقتصادي العون إىل من هم يف أمس احلاجة

ت ومعاجلة حل املشكال، والبلدان املتوسطة الدخل، والعامل العريب، والبلدان الضعيفة واهلشة، والبلدان فقرا
 .04وضحه الشكل رقم وهذا ما ي والتعلم تقدمي خدمات املعارف، والعامة العاملية القضايا املرتبطة باملنافع
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  حتدي البنك الدويل):4(شكل رقم               

  

  
  :متحصل عليه من:املصدر             

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTAB
OUTUSARABIC/0,,contentMDK:20944053~menuPK:2614812~pagePK: 

50004410~piPK:36602~theSitePK:676331,00.Html  
 
  )INTERNATIONAL MONETARY FUND)IMF:صندوق النقد الدويل. 2

   أصبحت ،و1944هذا الصندوق مبوجب اتفاقية بريتون وودز اليت عقدت يف يوليو  انشأ             
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مارس  8لس حمافظي الصندوق يف  وعقدت اجللسة االفتتاحية 1945ديسمرب  27نصوصها نافذة يف 
على التدابري املنظمة للصرف بني  ة، واحملافظالصرف أسعاروظيفة الصندوق هي دعم استقرار  لتتمث ،1946
  .األعضاءدول 

  :)56(إىلويسعى هذا اجلهاز 
 دعم االستقرار النقدي العاملي من خالل خلق نظام مستقر للتعامل والتبادل النقدي.  
  األطرافخلق نظام نقدي عاملي متعدد.  
 يف التغلب على اختالل  األعضاءالصندوق ملساعدة الدول  إطاري يف تياطي نقدخلق اح

  .من ميزان مدفوعاا األجلالتوازن قصري 
من مائة  أكثرعضوية صندوق النقد الدويل فبلغت  إىل االنضمامويف مطلع التسعينات زادت طلبات            

النظر ال سيما بني الدول الغنية والدول ومخسني دولة، وهذه الزيادة من شاا رفع حدة اختالفات وجهات 
 الفقرية،فالنظام النقدي احلايل يعكس من وجهة نظر الدول النامية مطالبها بنظام اقتصادي 

  .عاملي جديد
العمل على استقرار النظام النقدي الدويل من اجل  يقوم ما وظيفتانولصندوق النقد الدويل          

  :)57(ومها
 فيه عن طريق  األعضاءويل يقوم بوظيفة تنظيم قيم عمالت الدول صندوق النقد الد إن

  .الرقابة على معدالت الصرف
 ا فيه ترتيبات مالية،متكنها من تغيري عمال األعضاءصندوق النقد الدويل يوفر للدول  إن

صعبة بقصد متكينها من التغلب على املشاكل االقتصادية اليت  أجنبيةاحمللية بعمالت 
 .سيما املشاكل املتعلقة باختالل ميزان املدفوعات، يف فترة زمنية حمددة تواجهها، ال

 :مسؤوليات الصندوق )1

يهدف الصندوق يف األساس إىل ضمان استقرار النظام النقدي الدويل ـ أي نظام أسعار الصرف     
هاـ وهو مطلب من شراء السلع واخلدمات فيما بين) ومواطنيها(واملدفوعات الدولية الذي ميكِّن البلدان 

ويعمل . وختفيف حدة الفقرضروري لتحقيق النمو االقتصادي القابل لالستمرار ورفع مستويات املعيشة 
وحتديثها لتشمل كل سياسات االقتصاد الكلي والقطاع  اختصاصاته الصندوق منذ انتهاء األزمة على توضيح 

  :)58(وهذا كمايلي املايل املؤثرة على االستقرار العاملي

للحفاظ على االستقرار ومنع وقوع األزمات يف النظام النقدي  :تاالقتصادياالرقابة على  -
التطورات االقتصادية واملالية على املستويات الوطنية واإلقليمية  الدويل، يستعرض الصندوق
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ويقدم الصندوق املشورة ألعضائه البالغ . الرقابة والعاملية من خالل نظام رمسي يعرف بنظام 
سياسات الكفيلة بتعزيز االستقرار االقتصادي بلدا، مشجعا إياهم على اعتماد ال 186عددهم 

كذلك يقدم . واحلد من تعرضها لألزمات االقتصادية واملالية ورفع مستويات املعيشة فيها
فاق االقتصاد آالصندوق استشرافا منتظما للتطورات احملتملة عامليا يف إطار تقريره املعنون 

، إضافة إىل نشره سلسلة تقرير االستقرار املايل العامليولتطورات األسواق الرأمسالية يف  العاملي
  .اإلقليمية تاالقتصادياآفاق من التقارير عن 

يقدم الصندوق مساعداته املالية للبلدان األعضاء حىت تتاح هلا الفرصة :  املساعدة املالية  -
ون السلطات ويف هذا السياق، تتعا. الكافية لتصحيح مشكالا املتعلقة مبيزان املدفوعات

الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق يف وضع برنامج للسياسات يدعمه متويل الصندوق، مع 
وللمسامهة يف دعم البلدان األعضاء . ربط استمرار الدعم املايل مبدى فعالية تنفيذ هذا الربنامج

عملية كربى أثناء األزمة االقتصادية العاملية، عزز الصندوق طاقته اإلقراضية ووافق على 
، يقدم  البلدان منخفضة الدخلويف . فيما يتصل بكيفية إقراض األموال  لإلصالح الشامل

ضاعف وقد . الصندوق الدعم املايل من خالل تسهيالته اإلقراضية ذات الشروط امليسرة
الفقرية يف  البلدان الصندوق احلدود القصوى احملددة لالقتراض منه ويعمل على زيادة إقراض

 . 2012العامل بسعر فائدة صفري ثابت حىت عام 
حقوق السحب يصدر الصندوق أصال احتياطيا دوليا يعرف باسم  :حقوق السحب اخلاصة -

وقد أُجري توزيعان . وميثل عنصرا مكمال لالحتياطيات الرمسية لدى البلدان األعضاء اخلاصة
فأدى ذلك إىل زيادة رصيدها  2009حلقوق السحب اخلاصة يف شهري أغسطس وسبتمرب 

مليار وحدة حقوق سحب خاصـة   204ليصبح جمموعه  املتاح مبقدار عشرة أضعاف تقريبا
وجيوز لألعضاء أيضا تبديل حقوق السحب اخلاصة فيما بينهم ). مليار دوالر أمريكي 313(

  .بعمالت أخرى على أساس اختياري

  -W.T.O-WORLD TRAD ORGANIZATION:منظمة التجارة العاملية .3
وهي واحدة من أصغر املنظمات العاملية عمراً حيث أن . 1995أنشئت منظمة التجارة العاملية يف              

احلرب  أعقابواليت أنشئت يف )اجلات(منظمة التجارة العاملية هي خليفة االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
وهكذا وبالرغم من أن منظمة التجارة العاملية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد . العاملية الثانية

أحتفل النظام باليوبيل الذهيب يف . راف الذي مت وضعه يف األصل حتت اجلات قد بلغ عمره مخسون عاماًاألط
لقد شهدت العشرون عاماً و. ن رؤساء الدول وقادة احلكوماتحبضور العديد م 1998مايو  19جنيف يف 

سنوياً وساعدت اجلات  %6 فقد زادت صادرات البضائع مبتوسط. املاضية منوا استثنائيا يف التجارة العاملية
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لقد تطور النظام . هر مما ساهم يف منو غري مسبوقومنظمة التجارة العاملية على إنشاء نظام جتاري قوي ومزد
اجلوالت  لتفقد تناو, عقدت حتت راية اجلاتمن خالل سلسلة من املفاوضات أو اجلوالت التجارية اليت ان

املفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة اإلغراق ومشلت .وىل بصفة أساسية خفض التعريفاتاأل
إنشاء منظمة التجارة إىل  1994إىل  1986أدت اجلولة األخرية من . واإلجراءات اليت ال ختص التعريفات

  . العاملية
 1997يف فرباير . بل استمرت بعض املفاوضات بعد اية جولة أورجواي, ومل تنته املفاوضات عند هذا احلد

حكومة على إجراءات 69السلكية الالسلكية مع موافقة  االتصاالتخبصوص خدمات  اتفاقيةول إىل مت الوص
  . عليها يف جولة أورجواي التفاقامت  حتريرية واسعة املدى تعدت تلك اليت

أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة مبنتجات  أمتتيف نفس العام 
ات، كما أمتت سبعون من الدول األعضاء اتفاقا خاصا باخلدمات املالية يغطى أكثر من تكنولوجيا املعلوم

  . ق املالية واملعلومات املاليةالتجارة البنكية والتأمني واألورا من 95%
على دراسة مواضع التجارة  1998كما وافق أعضاء منظمة التجارة العاملية يف االجتماع الوزاري يف مايو      

. جديدة خاصة بالزراعة واخلدماتبدأت مفاوضات  2000ويف عام . التجارة اإللكترونية العامليةمن الناشئة 
إن . إن منظمة التجارة العاملية هى املنظمة العاملية الوحيدة املختصة بالقوانني الدولية املعنية بالتجارة ما بني األمم

من  املرجوةالنتيجة . ر من السالسة واليسر واحلريةقدمهمة املنظمة األساسية هى ضمان انسياب التجارة بأكرب 
فاملستهلك واملنتج كالمها يعلم إمكان التمتع بضمان اإلمداد املستمر بالسلع مع ضمان . ذلك هى الضمان

وبذلك يضمن كل . اختيار أوسع من املنتجات تامة الصنع ومكوناا وموادها اخلام وكذلك خبدمات إنتاجها
النتيجة احملققة من كل ذلك هى إقامة . خلارجية ستظل مفتوحة دائما هلمرين أن األسواق امن املنتجني واملصد

أن يعرف املستهلكون واملنتجون أم ميكنهم . النتيجة األخرى هي الثقة. يسوده الرخاء والسالم اقتصاديعامل 
املواد اخلام واخلدمات اليت أن ينعموا بإمدادات مضمونة واختيارات أوسع من املنتجات النهائية واملكونات و

  . )59(وأن يعرف املنتجون واملصدرون أن األسواق األجنبية سوف تظل مفتوحة هلم. يستخدموا

 إن اهلدف األساسي ملنظمة التجارة العاملية هو املساعدة يف سريان وتدفق التجارة:اختصاصاا  )1
   :املنظمة بذلك عن طريق موتقو ،وبصورة متوقعة وحبرية بسالسة

 إدارة االتفاقيات اخلاصة بالتجارة .  

 التواجد كمنتدى للمفاوضات املتعلقة بالتجارة .  

 فض املنازعات املتعلقة بالتجارة .  
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 مراجعة السياسيات القومية املتعلقة بالتجارة .  

  معاونة الدول النامية يف املواضيع املتعلقة بالسياسات التجارية من خالل املساعدات التكنولوجية
  . ج التدريبوبرام

 التعاون مع املنظمات الدولية األخرى . 

 :اهليكل التنظيمي ملنظمة التجارة العاملية )2

. من التجارة العاملية %90عضو ميثلون أكثر من  140تشمل عضوية منظمة التجارة العاملية أكثر من           
وتكون , مجيع األعضاءيتم اختاذ القرارات بواسطة . يتفاوضون خبصوص العضوية آخرون 30كما أن 
أن اهليئة . مت التصديق على اتفاقيات منظمة التجارة العاملية بواسطة برملانات مجيع الدول األعضاء. باإلمجاع

العليا اخلاصة باختاذ القرارات يف منظمة التجارة العاملية هي املؤمتر الوزاري والذي ينعقد مرة كل سنتني على 
الوفود يف جنيف ولكنه يشمل  ساءورؤويشمل بصفة عامة السفراء (لية ملرتبة التايأيت الس العام يف ا. ألقلا

كما . مرات يف العام يف املقر يف جنيف والذي ينعقد عدة) أحيانا مسئولني مرسلني من عواصم الدول األعضاء
ويوجد يف  .كذلك بصفته هيئة فض املنازعاتينعقد الس العام بصفته هيئة مراجعة السياسيات التجارة و

فع تقاريرها إىل واليت تر) تربس(املستوى التايل كل من جملس البضائع وجملس اخلدمات وجملس امللكية الفكرية 
  . الس العام

، كل اتفاقية على حدة االتفاقياتتتعامل العديد من اللجان املتخصصة وجمموعات والعمل وفرق العمل مع 
  . واتفاقيات التجارة اإلقليمية بات العضويةومواضيع أخرى مثل البيئة والتنمية وطل

وختتص . ثالث جمموعات عمل جديدة إىل هذا اهليكل 1996أضاف املؤمتر الوزاري األول يف سنغافورة يف 
. بالعالقة بني التجارة واالستثمار والتفاعل بني التجارة والسياسات التنافسية والشفافية يف املشتريات احلكومية

قرر الوزراء أن منظمة التجارة العاملية سوف تدرس أيضاً  1998يف جنيف يف  الثايناري يف االجتماع الوز
  .)60(موضوع التجارة اإللكترونية وهي املهمة اليت سوف يتم تقسيمها بني االس واللجان القائمة

  :الشركات املتعددة اجلنسية.4
اجلنسيات  ة، ومتعددبطابعها الوطين قانونيا آلناالشركات املتعددة اجلنسية عبارة عن شركات متتاز حلد       

  .وخدماا أعماهلااالجتماعي وعرب وطنية بالنسبة ال  لرأمساهلابالنسبة 
هذه الظاهرة العاملية اليت اختلف يف تسميتها،لكن االتفاق الغالب هو مصطلح الشركات املتعددة      

 االقتصاد العاملي بالكامل قبل اية القرن املاضي وذلك ما ستسيطر على أايتوقع هلا يف املاضي اجلنسية،كان 
  .حصل فعال
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البارحة  أوظاهرة الشركات متعددة اجلنسية اليت يعرفها العامل حديثا ليست وليدة اليوم  أنوبالرغم من       
تعددة الشركات م داستمرار وجوالنصف الثاين من القرن التاسع عشر،وان  إىليعود تاريخ ظهورها  وإمنا

 إىليعود  وإمنااالقتصادية والسياسية اليت تعصف بالعامل، األزماتاجلنسية على الساحة االقتصادية الدولية،رغم 
الضخمة من حيث تنوع منتجاا  بأحجامهاتطورها من مراحل متقدمة  إليهوصل  قوا واستقرارها بسبب ما

ا تعمل على املسرح الدويل بفاعلية اقتصادية كبرية مؤثرة ،وهرميتها الدولية اليت جتعلهإدارا،ومركزية وأنشطتها
قوى  أجنع إياهاترهيبية،جاعلة  وأخرىالدولية عن طريق ما تستعمله من وسائل ترغيبية  األحداثبذلك على 

  .اإلطالقضاغطة على 
 و، سهامن وضع هذه الشركات نف أساساالشركات متعددة اجلنسية هي  ي، أاآلنالتسمية السائدة  إن      
 األمريكية I.B.M( INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE(من استعملها هي شركة  أول

واليت كانت حتتكر صناعة االلكترونيات والكمبيوتر على املستوى العاملي وقد كانت الغاية من استعمال هذه 
  .)61( العاملالتسمية لتغطية االستغالل الذي متارسه من خالل فروعها يف 

هي عبارة عن  TUGENDAHTجندات عددة اجلنسية يف تعريف الباحث توالشركات املت أنكما       
تلك  بأافقد عرفها  DUNNINGجون دانينغ  أمامن واحدة، أكثرشركات صناعية تنتج وتبيع منتجاا يف 

ن عيسى الدكتور حسام الدي أما. األقليف دولتني على  إنتاجيةتسيطر على وحدات  أواملشروعات اليت متلك 
يف دول خمتلفة،تتمتع كل  إنتاجياكل منها نشاطا  التابعة اليت تزاول أوجمموعة الشركات الوليدة  بأافيعرفها 

هذه الشركات الوليدة  بإدارة،اليت تقوم األممنها جبنسية خمتلفة،واليت ختضع لسيطرة شركة واحدة هي الشركة 
  .)62(عاملية موحدة إستراتيجية إطاركلها يف 

عليها ما شئنا من  اإلطالقالعلمية،فباستطاعتنا  أو األكادمييةهذه الشركات وان اختلفت تسمياا      
كثرية نذكر منها غموض هذه الشركات وضخامتها،وعدم  ألسبابالتسميات،فجميعها نفس النتيجة نظرا 

ورا من  ختصصها يف قطاع حمدد،وكذلك صعوبة التعرف على املمارسات امللتوية اليت تستخدمها
مساعدة كانت من اجل حتديد  أيةالقانون الدويل كما يقول مرسيل مريل ال يقدم  أن إىل،باالظافة اإلعالم

غري موجودة،وليس هلا شخصية قانونية ويتركها للقوانني الوطنية اليت  وكأامفهومها،بل على عكس يتجاهلها،
ويبحثون  أمرهماد الدوليون مازالوا يف متاهات من تتعامل معها بصفتها شركات وطنية،وكذلك علماء االقتص

  .)63(يقدموا الكثري عنها أنعن خفاياها دون 
 :الشركات املتعددة اجلنسية نشأةدوافع  .1
التساؤل عن دوافع نشوء هذا النوع من الشركات اليت تنشط  إىل أدت وأمهيتها اإلنتاجظاهرة تدويل  إن       

ن الشركات وجد منذ فترة طويلة ولكن تطوره احلايل الذي تزامن مع هذا النوع م أنعلى مستوى عاملي،
صبغة جديدة،وخاصة يف ظل عوملة االقتصاد وبروز  يأخذعن بعد  اإلشراف وإمكانيةتطور االتصاالت والنقل،

  .رئيسية هلذه العوملة كأداةهذه الشركات 
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بعد اية احلرب  أوروبا دورا خاصا يف منو االستثمار يف أمريكالعبت :انتهاء احلرب الباردة )1
عددا قليال من هذه الشركات يسيطر على قدر كبري من  أنالباردة،ولتوضيح ذلك سنكتشف 

املباشر يف  األمريكيمن جمموع االستثمار  %40نسبة  أن 1967االستثمار،فلقد قدر يف سنة 
ات جنرال موتورز شركات ستاندرا اوبل للنفط وشرك إىلالغربية وبريطانيا تعود  وأملانيافرنسا 

 .)64(وفورد للسيارات
تطورا ملحوظا يف ضمن التوسع  أوروبالقد عرفت :التوسع االقتصادي الذي يعرفه العامل )2

،نظرا للظروف السياسية واالقتصادية األجنيباالقتصادي العاملي الذي كان مالئما لتطور االستثمار 
التوسع العاملي،وسهلت من تصدير من وترية  أسرعتاليت سادت خالل فترة اخلمسينات،واليت 

 :ويرجع هذا لسببني مها األموالرؤوس 
  .،نظرا الرتفاع املستوى املعيشي يف البلدان الصناعيةاألسواقالطلب املتزايد على مستوى كل  -
من امليسور لغاية حتقيق التوسع  أصبحغري االشتراكية حىت  األوروبيةتقارب اقتصاديات الدول  -

 .االقتصادي يف اخلارج
يف  إنتاجيةوحدات  إقامة وإماالتصدير  إما،ومها املتزايدلدى الشركات وسيلتني لتلبية الطلب  وأصبح      

انه مل حتدث  إالوظواهر االنكماش، اإلزعاجاتاخلارج من اجل االقتراب من السوق بالرغم من بعض 
استرجاع رؤوس  إىل أدى،والذي 1929انتكاسات كبرية ميكن مقارنتها بالكساد الكبري الذي عرفه العامل سنة 

والربيطانية يف اخلارج من طرف البنوك والشركات،بل عكس ذلك فان زوال تلك  األمريكية األموال
وتوسيعها  أخرى أسواقفتح  إىلالدولية شجع الشركات على القيام باستثمارات جديدة،والسعي  تاالضطرابا

  .)65(مصاحلها القائمة القلق على كيفية محاية وطأةبدال من الوقوع حتت 
االرتفاع اهلائل يف التدفقات العاملية،وعملية تدويل  إن:الثورة يف جمال االتصاالت واملواصالت )3

 :مها ،مرتبط مبدئية حبدثني رئيسينياإلنتاج
يف النقد العاملية من القوانني من جهة،والثورة العاملية من القوانني من جهة،والثورة العاملية  أسواقحترير      

،فلقد شهد العامل منذ أخرىالتكنولوجية اجلديدة من جهة  أشكالجمال املواصالت واالتصاالت النامجة عن 
بشرية،فاالختراعات اليت حتققت خالل احلقبة تاريخ الاحلرب العاملية الثانية ثورة تكنولوجية ال مثيل هلا يف 

 اإلنتاجولعل ابرز تلك التطورات انعكست على ميدان ،لإلنسان،تؤثر على مجيع امليادين احلياتية األخريةالزمنية 
حد بعيد بروز الشركات اليت تنشط على اال  إىلالصناعي واملبادالت التجارية الدولية،وذلك ما شجع 

  .)66(وتوزيعها بعدها كانت مقتصرة على سوق حملية ضيقة إنتاجهاتشجع الشركات وتقرر تدويل  أوالدويل،
الصناعية والتحوالت ذات السرعة  واألقماردم اهلائل يف قوة الكمبيوتر والربجميات،فلوال هذا التق      

هذه الثورة لتواكب ما يتم يف حقل  أتتوقد تعمل كسوق واحدة، أنالعاملية  لألسواق أمكنالعاملية،ملا 
ت كبرية وتنوعت وسائل النقل بكميا تالطائرة فازداد إىلالسيارة ، إىلاملواصالت من احملرك البخاري 
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 إىلالكيلومترات  وآالفجند بعض مشتقات احلليب تعرب احلدود  أن،وتضاءلت الكلفة،ومل يعد من الصعب 
  .)67(خمتلفة من العامل أماكناملستهلك يف 

  .فعال يف توسيع الشركات املتعددة اجلنسية م، ساهومنه الثورة يف جمال االتصاالت واملواصالت
 :ةخصائص الشركات املتعددة اجلنسي .2
اثنني،مما جعلها عرضة للتدخل يف شؤوا من  أومشولية النشاطات وتنوعها بالنسبة على منتوج واحد  )1

 األمرحىت من قبل النقابات العمالية الوطنية يف هذه الدول، أوقبل الدول الفاعلة املمثلني الدوليني،
توزيع  إىلواحد،لتتجه مايل  أوجتاري  أوصناعي  إنتاجتتجنب التركيز على  أن إىلا  أدىالذي 

طة املصرفية،واملنجمية والصناعية اخلفيفة واملتوس األعمالمنتجاا وجماالت نشاطاا مثل 
 إىلختلفة،من فنادق ومؤسسات وشركات نقل جوية،برية وحىت توجهها والثقيلة،وجماالت السياحة امل

 .)68(اخل...الغذائي و واإلنتاجالصحافة والنشر 
على جمموعة كبرية من الشركات املتعددة اجلنسية ذات املقر  األمريكيةجامعة هارفارد  اأجروبدراسة       

 أنواعسلعة من 22توسط غالبية هذه الشركات تنتج يف امل أن،خرجت خبالصة  األمريكيةيف الواليات املتحدة 
سلعة معينة،فال يقتصر مبا ينطوي عليه من ارتباط بقيود  اإلنتاجخمتلفة وهكذا خترج من دائرة التخصص يف 

 األنشطةعرف احد  فإذا،األنشطةنشاط هذه الشركة على نشاط اقتصادي واحد،فعادة ما تلجا لتنويع 
  .)69(رائجة ومطلوبة أخرى بأنشطةتعويضه  أمكناالقتصادية كسادا 

 :السرعة الكبرية يف تزايد حجمها وانتشارها العاملي )2
 أربعكانت هناك  أنتفسر حجم وضخامة هذه الشركات،فبعد  كمية أدلةفيما خيص احلجم،هناك :أوال    

شركة سنة  17 إىل،وصل عددها 1971على عشر مليارات دوالر سنة  أعماهلا أرقامط تزيد شركات فق
مليار 252.742يساوي  أعمالرقم 1979سنة  األوىلشركات متعددة اجلنسية  األربع،وقد سجلت 1976

 6790 إىلاكرب شركة يف العامل تصل 200 أل أعمال أرقام صبحتوأ،1971مليار سنة 96.132دوالر ،و 
  .عن الناتج القومي اخلام العاملي %25،وهو رقم يزيد عن 1998مليار دوالر عام 

معها لفظ شركة صغري  أصبحكبرية جدا ، أحجام إىللقد وصلت الشركات املتعددة اجلنسية يف يومنا هذا      
 إىلتعداه   مل يقتصر على عدد فروعها وانتشارها يف غالبية دول العامل،بل،فاحلجم الكبري لضخامتهابالنسبة 

الذي يترتب عليه ضخامة  األمرا وعدد موظفيها ومستخدميها،اا ومصانعها ومستودعاا ومنشاءاحجم عقار
  .حجم نشاطها وسيطرا

هناك عددا  أنيزانيات الدول،حيث يتبني مب أعماهلا أرقامقارنا  إذااحلجم النسيب هلذه الشركات  أمهيةوتظهر     
دول العامل  أكثريةعن عدد من ميزانيات الدول الصناعية،وعن ميزانيات  أعماهلا أرقاممن الشركات تزيد 

اليت تعترب رائدة الشركات املتعددة اجلنسية،وصل رقم  األمريكيةالثالث،وعلى سبيل املثال شركة جنرال موتورز 
احتلت مكانة فاقت  أامليار دوالر ،أي 133.6 حوايل 1993عام  اإلمجاليةعملياا  الذي ميثل قيمة أعماهلا
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 اإلمجايلمقارنة مع الناتج  22لغالبية دول العامل حيث جاءت يف املرتبة  اإلمجايلالناتج القومي لدول،مما يشري 
 وتركيا واليونان ومع دول فرتويال فاقت مبدخوهلا الدخل القومي للدمنارك والنرويج والسويد وحىت أا إال

  .)70(العامل الثالث بال استثناء
،والذي جاء منه تعبري األمهيةمن حيث  آخرفيما خيص االنتشار العاملي وازدياد عدد الفروع،وهو معيار :ثانيا   

ذه دقة العابرة للدول،وبتفاوت االمتداد اجلغرايف هل أكثرعلى وجه  أوالعابرة للقارات، أومتعددة اجلنسية 
يف  األمفبعضها ميتلك فروعا وشركات تابعة للمقر الرئيسي أي الشركة  األمهيةالشركات املتباين من حيث 

  .دولة100من  أكثر
ها مثل عدم اعتمادها على دول قليلة هذا املعيار من انه يعطي للشركات ميزات يف صاحل أمهية وتأيت     

ها اجلغرايف يدفعها الن تتعامل مع تشريعات خمتلفة ،مما يزيد تتشدد يف مطالبها،فتشا أوتتحكم يف نشاطاا 
لقوانني االستثمار وجماالت  أفضلهذه التشريعات ،ويسمح هلا مبعرفة من التهرب من  إمكانياامن 

  .)71(الذي يفتح باب املنافسة بني احلكومات الستجالا ومنحها جماالت وتسهيالت كبرية األمرالعمل،
نظرا ملقدرا املالية وتعدد جماالت نشاطاا وتشتتها اجلغرايف :للتكنولوجيا املتقدمة خلقها واحتكارها )3

خرية  إليهافقد قامت الشركات املتعددة اجلنسية خبلق مراكز متخصصة يف البحوث العلمية ضمت 
 األحباثلبعض مراكز البحث العلمي اجلامعي خلدمة مصاحلها عن طريق عقود  باإلضافةعلماء العامل 

املؤسسات الصغرية واحتكارها هلا مما جعلها  أو لألفراد،وكذلك شراءها لكل االكتشافات احلديثة 
 .)72(اإلنتاج أساليبمجيع الدول وبال استثناء على خلق وتصوير وحتديث اقدر من 

ت التجسس جلمع املعلومات عن باقي الشركا أجهزةدفع الشركات املتعددة اجلنسية خللق  األمرهذا       
وبذلك فلقد  اإلدارة األساليب أو اإلنتاجومجع املعلومات عن طريق  أحباثهااملتعددة اجلنسية و رصد مراكز 

  .وأطراقوة ونفوذا  خمابرات الدول أجهزة اقويمراكز التجسس هذه  أصبحت
يف بلدها  األمما يعرف بالشركة  أولكل شركة متعددة اجلنسية مقرا رئيسيا  إن:املركزية اإلدارة )4

 أنالبلد املقر،وان اختلفت التسميات  فنعتقد  أواملركز االجتماعي  املنشأما يسمى البلد  أو،األصلي
،ومن حيث املكان بلد املقر،الن كثري من األماستخداما هو من حيث الصفة الشركة  أفضلها

ر الدول وهذه الشركات تسيط إحدىالشركات مقرها الرئيسي غري موجود يف دولتها بل مقام يف 
العامل،فليس هناك تعاون على قدم املساواة بني املركز  أحناءسيطرة تامة على مجيع فروعها املنتشرة يف 

 .والفروع بل احتكار املركز يف حتديد السياسة العامة
لشركاا  وتنفيذينيمدراء عامني  أواستخدامها موعة كبرية من الكوادر البشرية،كرؤساء  إىل باإلضافة     

وحىت  األخرىمضادة  حملاربة الشركات  إستراتيجيةرسم  األمالعامل مما يسهل على الشركة  أحناءة يف املوزع
  .تقدمها سعيا وراء حتقيق مصاحلها أمامالدول اليت تقف 
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مفهوم السيادة مازال يعترب ليس فقط العنصر  إن: الشركات متعددة اجلنسية وتقدير السيادة الوطنية.3     
الدولة احلديثة،ورغم التطورات الكبرية يف يف حياة الدول،بل انه ارتبط كليا ببناء وتطور هياكل  أمهية األكثر

املنظمات الدولية،فان املضمون الذي وضحه بودان ملفهوم السيادة يف  وإنشاءميادين الترابط و االعتماد املتبادل 
  .اتمع الدويل أعضاء من من جديد من قبل عدد كبري إليهالقرن السابع عشر يتم اللجوء  أوائل

حد كبري بالتطورات االقتصادية واالجتماعية  إىل تأثرلكن رغم ذلك فان مضمون السيادة        
حتد يف مصداقيته مع تطور  ألكربوالسياسية،وواجه النقد الالذع من قبل العديد من الفقهاء،كما انه بدا يتعرض 

الشركات عرب الوطنية كما اشرنا  أن إذ .)73(الرئيسية هلا األداةعترب العوملة والشركات املتعددة اجلنسية اليت ت
وللحفاظ  جد حديثة، وأساليبمضبوطة ومعينة تكون مدروسة وفق خطط  أهدافسابقا تعمل على حتقيق 

ه التداخل يف الشؤون الداخلية هلذ إىلتضطر  فإا  املضيفة وبقاء امتيازاا يف البلدان وأهدافهاعلى مصاحلها 
العاملية الكربى سياسيا وحىت عسكريا يف   فنجد انه منذ احلرب العاملية الثانية تدخلت شركات النفط البلدان،

وحتاول هذه الشركات  مثل العراق ،فرتويال ودول اخلليج العريب ، ، شؤون الكثري من دول العامل الثالث
 وأمواهلا،فتؤثر بنفوذها يتماشى و مصاحلها اهتوجيه السياسة الداخلية للبلد املضيف يف اجت بأخرى أوبطريقة 

والسياسة الذين يرعون مصاحلها ويصرفون النظر عن مصاحل بالدهم كما تسعى الحتواء  األحزابعلى رجال 
  .الستخدامها  األمنية األجهزةبعض 
دول  أودولة اليت ختتلف مع  األنظمةهذا املثال ال يوضح فقط خطر الشركات املتعددة اجلنسية على  إن     

،ويف هذا الصدد كتب األمالعالقة القائمة بني مصاحل هذه الشركات والبلد  أكثريبني  وإمنا،األمالشركة 
والشركات حنو اخلارج،فان وزارة  األمريكي الرأمسالانه منذ بداية حركة ، J.VINERجاكوب فاينر 

يف االجتاه الذي يدعم  األمريكي األجنيبقد رغبتا يف توجيه االستثمار  األمريكي األبيضاخلارجية والبيت 
  .األمريكيةالسياسة اخلارجية  أهداف
 األممجانب هذا فان الشركات متعددة اجلنسية ال تلتزم بالقدرات الدولية اليت تصدر عن منظمة  إىل      

 اجهاإنتاملتحدة مثال يف حماربة العنصرية هذه الشركات تعمل على تكريسها،حبيث تغتنم الفرص وتسوق 
مستغلة الظروف احلرجة لتلك الدول وذلك ما حدث للنظام غري الشرعي الذي كان سائدا يف جنوب 

يف كل من  ةواالستيطانيالعنصرية  األنظمةلبعض  أساسيةالشركات كدعامات  ،وهكذا تكون هذهإفريقيا
وهذا تبعا ملا .رقية ومكاوتيمور الش آسيا،ويف األخضر الرأس،ساوتومي،وجزر يوزمبابوناميبيا  وإقليمفلسطني ،

  .تقدمه مؤسسة التضامن ومؤسسات التعامل الوطين 
 بأاتدعم الشركات متعددة اجلنسية احلركات واجلبهات املطالبة بالسلطة واليت تدعي  أخرىومن جهة        

ضد اليت حصلت على استقالهلا ،وخاصة يف انغوال و املوزمبيق  األقاليمحركات وطنية ثورية يف بعض 
يف  MPLAضد احلزب احلاكم  FNLA وUNITAاحلكومات الشرعية هلاتني الدولتني ،كدعمها حلركة 

يف  FRELIMOوكذلك دعمها للحركات االنفصالية املطالبة بالسلطة ضد احلزب احلاكم .انغوال
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 عن طريق أو،واألحزابكدعم مباشر من قبل الشركات هلذه احلركات  أشكالاملوزمبيق،ويتم ذلك بعدة 
مثل متويل شركات النفط للحركة االنفصالية يف بيافرا نيجرييا،ومتويلها كذلك حلركة كاهنجا يف  األمدوهلا 

 أمريكادول  أغلبية،كما هو احلاصل يف اإلقطاعيةالعائلية  أوالديكتاتورية العسكرية  لألنظمةالكونغو ،مساندا 
  .وإفريقيااجلنوبية والوسطى 

عددة موضوع الشركات مت إن:الشركات متعددة اجلنسية بالدول النامية طبيعة وحدود عالقة.4     
املوضوعات اليت تتناول طبيعة  أهمبدراسة تفصيلية مستقلة باعتبارها واحدا من  اجلنسية والدول النامية جدير

ت القومية الشركات الدولية على االقتصاديايف مرحلتها احلالية،واملشاكل اليت تنشا عن هيمنة هذه  الرأمسالية
،وكذلك اثر الشركات إجيابا أوهذه اهليمنة على برامج التنمية يف الدول النامية سلبا  تأثريللدول النامية ،ومدى 

  .متعددة اجلنسية على اجلانب السياسي واالجتماعي و الثقايف
 :االقتصادية للشركات متعددة اجلنسية على الدول النامية اآلثار )1

 ، من تكنولوجيا العامل %50  أكثرركات املتعددة اجلنسية تسيطر على الش  إن :نقل التكنولوجيا -
متر مبرحلة التعامل مع  أنتنطلق يف ميدان التصنيع  أنتريد   البلدان النامية اليت مما يوجب على 

 وإمكانياتملا تتمتع به من خربة ومهارات  الشركات املتعددة اجلنسية لتستفيد من التكنولوجيا،
،فبالنسبة للربازيل مثال اخذ شكل  أشكال  هذه املرحلة عدة وتأخذ حسب االعتقاد،عالية دائما 

شكل  أخذتوبالنسبة لكوريا اجلنوبية فقد اخذ شكل عقود،وبالنسبة للجزائر .االستثمار املباشر
  .)74(شراء التكنولوجيا املعلبة مبعىن شراء مصانع بكل جتهيزاا

لشركات املتعددة اجلنسية ال تساهم يف تطوير القدرات التكنولوجية ا أنوالشيء اجلدير بالذكر          
الكثري من هذه الدول النامية مثل  أنالتجارب  أثبتتوالصناعية للبلد املضيف يف معظم احلاالت،وقد 

الربازيل،ولكن بعض الدول اختذت تدابري حلل املشكلة مثل تدعيم الشركات الوطنية،ورفض التموين باملنتجات 
  .رجية وغريها من التدابري اليت ختفف من حدة التبعيةاخلا
تكنولوجيا  إماالبلدان النامية  إىلبالنسبة لنوعية التكنولوجيا فان الشركات املتعددة اجلنسية تصدر  أما         

تكنولوجيا بالية قررت االستغناء عنها،فحسب  وإمايف البلد املضيف، األوىلجد متطورة قصد جتربتها للمرة 
هذه  أنبالية جتاوزها الزمن،مث  الرأمساليةمن تكنولوجيا الدول  %70راسة للبنك الدويل للتنمية كان حوايل د

والظروف االقتصادية واالجتماعية للبلد املستقبل وغالبا ما سامهت الشركات املتعددة  تتالءمالتكنولوجيا ال 
  .)75(البلدان النامية إىللقدمية اجلنسية يف متويل تكنولوجيتها اجلديدة ببيع التكنولوجيا ا

فروع للشركات متعددة  إنشاء أنيظن البعض  :الشركات املتعددة اجلنسية وميزان املدفوعات -
 أنواليت تبني  والتقارير، األرقامولكن هذا وهم تثبته  الطائلة للبلد املضيف، األرباحاجلنسية جيلب 

 إىلعددة اجلنسية يف البلد املضيف تتحول اليت تتحصل عليها فروع الشركات املت األرباحمعظم 
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فتفتح نزيفا من العملة الصعبة يف ميزان املدفوعات ،فالشركات متعددة اجلنسية ترسل  ،األمالبلد 
  .مليار دوالر مستثمر يف البلدان النامية 1مليار دوالر مقابل كل  22ما يعادل  األصليةبلداا  إىل

تتجه الشركات املتعددة :املوارد املالية يف البلدان الناميةاثر الشركات املتعددة اجلنسية على  -
التمويل الذايت من املوارد  إستراتيجيةعلى املوارد املالية للبلدان املتخلفة من خالل  التأثري إىل اجلنسية

املالية يف هذه الدول،وميثل هذا التمويل استرتافا للموارد الوطنية املتاحة،ومن وجهة نظر  واألسواق
الدول النامية،بل  إىل بأموال تأيتالشركات املتعددة اجلنسية،ال  أنستخدامات البديلة هلذه املوارد اال

االقتراض من املصادر احمللية،وبالتايل حرمان املؤسسات واملشروعات احمللية من االستفادة  إىلتلجا 
 إىل 1956فترة خالل ال بأنهاليت تؤكد  اإلحصائياتاملتاحة هلا،وتدل على ذلك  األموالمن 

الالتينية من  أمريكامن استثماراا يف  %80بتموين  األمريكيةقامت الشركات العاملية  1965
  .)76(اليت اكتسبتها االستثمارات السابقة األموالمن  أواملصادر احمللية 

  نتائج التغريات اجليواقتصادية بعد احلرب الباردة :املطلب الثالث
االقتصاد العاملي اليت تتمحور  ةكييدينامجديدة من  أمناطبلورة  إىل) العوملة(دولية دفعت التطورات ال         

تبقى دول العامل الثالث على كثرا مصادر تزويد بالطاقة واملواد  أنحول دول الشمال بشكل عام، على 
  :إىلوقد ادى هذا  املصنعةاستهالك للسلع  وأسواقاخلام،
واملعلوماتية  االتصاالت فلقد ترك التقدم يف جمال تكنولوجيا: ري والفقالعوملة والنمو االقتصاد .1

بصمة يف سياق تعقيد املهمة امللقاة  األموال،والذي تزامن مع التحرير للتجارة الدولية وحركة رؤوس 
  .على عاتق صانعي القرار االقتصادي واملايل يف العامل

اليت  األحداثدورا مركزيا يف جة هلذه التطورات أدى الترابط بني اقتصاديات العامل كنتيتزايد  إن          
مقدار هذا  إن،آسيااملالية يف جنوب  األزمةحني نشبت  1997خاصة منذ عام  شهدها النظام املايل العاملي

يشكل حتديا كبريا جدا  األزماتالترابط والطبيعة اليت اتسم هلا من ناحية سهولة وسرعة انتشار عدوى 
  .للمجتمع الدويل

بالتبادل التجاري، فقد ارتفع املعدل السنوي  تسارع وترية ظاهرة العوملة املتمثلة إىلوتشري البيانات          
لنمو جتارة السلع واخلدمات يف العامل بشكل كبري عموما وبنسب فاقت باستمرار نسبة منو الناتج العاملي، مع 

الزدياد اهلائل يف حجم التدفقات  أيضايبني  ألموالاللعوملة،وهو حترك رؤوس  اآلخراستثناءات قليلة واملظهر 
 1144حجم عمليات التملك واالندماج يف العامل بلغت حنو  إن املالية عرب احلدود خالل العقدين املاضيني،

 % 22.5،مسجلة معدل منو سنوي يبلغ  1990مليار دوالر يف عام  151مقارنة مع  ، 2000مليار عام 
)77(.  
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كربى  أمهيةالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية، يدو العوملة،وحتديداويعطي مؤ         
املدير التنفيذي  Horst Koehler هورست كوهلر وفعال يف مكافحة الفقر،فيعترب أساسيللعوملة كعامل 

  قدر كبري من العوملة ولكن  إىلحيتاج  إن العامل السابق لصندوق النقد،
  .عمل جبهد اكرب لكي تشمل مثارها اجلميعن أنعلينا 

من املراقبني واملختصني فة املهتمني ذا املوضوع، فكثري ال يتمتع باجتماع  كا الرأيهذا  أنغري           
العوملة والتحرير املايل والتجاري  أنيشككون يف املقولة اليت جتد رواجا كبريا يف الغرب بشكل خاص، وهي 

 ومن ابرز املشككني جوزيف ستيجلتز.هي الطريق املثلى لنمو االقتصادي والقضاء على الفقرالتام وغري املقيد 

Joseph Stiglitz مثار التنمية مل يتم توزيعها بشكل عادل يف الدول اليت شهدت  فترات  أن،الذي يقول
ية العامة التقليدية قد اثر الرفاه أنظمةالتراجع يف  أنكبرية حول العامل مدعما  أمثلةضة ومنو اقتصاديا، ويعطي 

النمو االقتصادي ال يساعد الفقراء كثريا يف الدول حيث توزيع الثروة  أنسلبيا يف الطبقات الفقرية، ويقول 
  .املساواة الطبقات الفقرية  يتسم بعدم

  .)78(تدفع الثمن يف فترات التراجع أاحني  ، يفالنمو أوقاتيف هذه الدول ال تتمتع بكثري من املغامن 
، والذي محل فيه بشدة على 2002يف كتابه حول العوملة الذي صدر عام ويؤكد جوزيف ستيجلتز          

 اإلمكانيةتشكل العوملة قوة اجيابية وان فيها  أنصندوق النقد الدويل وسياساته االقتصادية واملالية على انه ميكن 
 إىل أدىالذي  واألمرلوم على الطريقة اليت تدار ا العوملة مبا فيها الطبقات الفقرية ولكنه يضع ال.اجلميع إلفادة

الدول الفقرية يف  وأوضاععواقب مثل تدمري البيئة وتعزيز الفساد يف العملية السياسية وعدم اخذ مصاحل 
  .احلسبان لدى رسم السياسات االقتصادية

  :وهي فهي تعيش مجلة من الظروف:ظروف دول العامل الثالث يف ظل العوملة .2
 ميش خانق نظرا إن ا اخلارجية من جهة واىل  إىل دول العامل الثالث تسري باجتاهتراكم ديو

التضخمية من جهة  أزمااتبعيتها االقتصادية للدول الصناعية من جهة ثانية، واىل ازدياد 
  .اليت تصدرها من جهة رابعة األوليةاملواد  أسعارثالثة،واىل اخنفاض 

 النظام االقتصادي العاملي  إزاءالوضع االقتصادي لدول العامل الثالث  ما يزيد يف صعوبة إن
  :هو

قدرا االدخارية، تناقص  إىلنظرا  ديوا اخلارجية املتراكمة إيفاءعدم قدرا على  -    
 .عدد سكاا واحنسار الطلب التدرجيي على بعض موادها املصدرة دوتزاي
يف الواقع سوق استهالكية  أا إذاستثمارية كبرية عدم متكنها من استقطاب مشاريع  -    

من جمموع نشاط الشركات الضخمة  % 80من  أكثر أنللسلع الغربية املصنعة، كما  اتفاقية
املتعددة اجلنسية يرتكز داخل العامل الصناعي الن العمالة يف دول العامل الثالث غري متخصصة 

 .متوفرة فيهااملطلوبة غري  األخرى،وكذلك فان التسهيالت 
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 الثالث كرس تبعيتها االقتصادية القتصاديات  ألسواق العامل الطابع االستهالكي املتزايد  إن
االستدانة  إىل اضطرارهاالذي زاد يف  األمرالتدرجيي، إفقارها إىل أدىوبالتايل الدول الغربية 

هذه  إيفاءعال من املالية الغربية مع عجزها عن حتقيق أي منو اقتصادي ميكنها ف األسواقمن 
 .الديون

تدين معدالت النمو االقتصادية  إىلكما اشرنا بالفقرة السابقة :التوزيع غري العادل للثروات يف العامل.3      
 ارتفاع إىلالذي يؤدي  األمراالجتماعية وهو  لالضطراباتيف معظم دول العامل الثالث واملصحوبة بتنامي 

فان الفقر سيكون  جاليت ثكينيجون  األمريكيحبسب اخلبري االقتصادي معدالت عدم االستقرار السياسي، و
  سي البشرية سيكون مصدرها آللفوضى العاملية،وان امل األولاملصدر 

منها الرتاعات اخلارجية،واليت ستدور معظمها يف دول العامل الثالث،وهو ما  أكثراحلروب الداخلية 
 التوسيع أن إىلاالجتماعية للعوملة  اآلثارمحل العنوان الفرعي يشري التقرير الذي  إذ" الفوضى أوضاع"كشفه

ونزاعات دموية وان الشركات املتعددة اجلنسية املوجودة  اضطرابات إىل أدىالعاملي لقوى السوق العاملية 
  .  )79(العاملية اإلنتاجيةقومية دولية متلك حاليا ثلث ثروات  أوخارج نطاق أي سيطرة سواء كانت حملية 

انه ال شيء يقف يف طريقها فهي من اجل حتقيق مصاحلها تدعم ماليا  الشركات املتعددة اجلنسيةما مييز      
،يف صراعها على احلكم بغية احملافظة على أخرىضد  أقلية أو،آخرحزب ضد  أو،أخرىومعنويا مجاعة ضد 

دد هذه  أوالعامل الثالث،دول  إحدىمكاسبها وامتيازاا يف هذه البلدان،ويف حالة نشوب خالفات مع 
 األمتدفع حبكوماا يف دولتها  فإافان مل تستطيع الشركة حل هذه املشاكل لصاحلها لوحدها  بالتأميم األخرية

  .)80(للتدخل والضغط على الدولة حلل املشكل
كيانات اليت ومكانتها االقتصادية،ومن ذلك تبني قوة هذه ال الشركات املتعددة اجلنسيةحجم  أنكما       

املادية والتفوق التكنولوجي واملعلومات املتاحة على قوة البلد الضعيف،والنتيجة  اإلمكانياتتتجاوز من ناحية 
مع احلكومات،وبالنظر  عقد يربم مع واحدة من هذه الشركات أوهذه الدول سوف تضعف يف كل صفقة  أن
 أواتمع احمللي راحبا  أكانول النامية،وسواء واالمتيازات اليت جتنبها من نشاطها يف الد األرباح إىل

بني هذه اتمعات من جهة وبني " تفاوت يف القدرة التفاوضية"هناك  أنخاسرا،فلقد بات من الواضح 
التساؤل حول اثر هذه الكيانات على النظام  إىل أدى،وهذا ما أخرىالشركات املتخطية للقوميات من جهة 

الشركات تلعب دورا بارزا يف عدم استقرار النظام  أصبحتالدويل عامة،حبيث  السياسي العاملي و اتمع
السياسي الدويل،وتشجيع االضطرابات بداخل الدول بطرق عديدة ولكن جاء الرد من طرف املدافعني 

تتمتع بقوة كبرية تفوق قوة  أصبحتقد  الشركات املتعددة اجلنسية أناملتحمسني للتدويل مؤكدين على 
تضييع سيادا االقتصادية لصاحل  إىلمن الدول من الناحية املالية،ولكن هذا ال يعين بان الدول يف الطريق الكثري 

  .هذه الشركات
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يف شراء السلع الوسطية  إليهاالدول النامية املضيفة هلا بالرجوع  املتعددة اجلنسية تلتزم الشركاتكما       
  .األخريةما جيعلها بتبعية دائمة هلاته  ا، وهذاإلنتاجيةوقطع غيار ومتوين العملية 

 اآلثار أهمنلتمس  أناجتماعية وثقافية على الدول املضيفة وميكننا  آثارلقد كان هلذه الشركات       
  :يلي االجتماعية والثقافية فيما

كثريا على التدخل يف الشؤون الداخلية للدول  الشركات املتعددة اجلنسيةتعمل :الرشاوىانتشار  -
تعمل فيها الدول النامية على وجه اخلصوص ،وذلك للحفاظ على امتيازاا قصد احلصول  اليت

غري املشروعة واملتلوية،ومنها الرشوة اليت تعتمد عليها  األساليب إىلفتلجا .أخرىعلى امتيازات 
ال  إعدادفهي جتند هلذا الغرض .املسئولنيعلى قدرات احلكام و  للتأثريعلى نطاق مل يسبق له مثيل 

  .واملهنيني والسياسيني املقربني للسلطة يف البلد املضيف األعمالورجال  اإلدارينييستهان ا من 
بني  من اجل حتقيق املوازنة الشركات املتعددة اجلنسية تلجا:على العادات والتقاليد احمللية آثارها -

 إىلالذي تعمل فيه، التكيف مع ظروف البلد النامي إىلسيق وتكامل العمليات،وبني احلاجة التن
تكون للعمالة اليت جلبتها  فاألفضليةاجلنسية، أساستقسيم العمل يف داخل املؤسسة على  إتباع

تقيم بالبلد وتقوم مبختلف  األخريةقدرة كبرية وهاته الشركات معها وهي عمالة فنية وذات 
عمومية كاملدارس يف املرافق ال األصليني األهايلاالجتماعية،فينتقلون كما ينتقل  األنشطة

تنتمي للحضارة الغربية وحياولون  عاداتواملستشفيات،وهلم عادام وتقاليدهم اخلاصة م وهي 
،فتحدث هناك مشاكل ويقع االصطدام بني بأخرى أوبطريقة  األصلينيالسكان  فرضها على

 .ثقافتني
منط احلياة عموما،والقضاء على  على الثقافات احمللية يف الشركات املتعددة اجلنسية  تأثريويظهر       

الصناعات احمللية والتقليدية على وجه اخلصوص وحيدث هذا نتيجة املنافسة اليت يتلقاها هذا القطاع من قبل 
 اإلفريقيةاليت تعتمد على تكنولوجيا متطورة،لذا بعض الدول  الشركات املتعددة اجلنسية الفروع اليت توجدها 

  .)81(التقليدي الذي متيز به الزىت العمالقة يف ميدان النسيج للحفاظ على مثال،رفضت استثمارات الشركا
الوطين وهذا للترويج لسلعها مثل شركة ماكدونالد  اإلعالمعلى منط االستهالك وتوغلها يف  تأثريها -       

  .اجلاهزة لألطعمة
مبختلف ما نتج منها من  ده العوملةما ميكن استنتاجه مما تقدم أن سيادة النظام الرأمسايل والذي جتس         

عاملني عامل فتح لألسواق احلرة مرورا إىل انتقال السلع واألموال والتجارة احلرة  كل هذا ساهم يف ظهور 
متقدم يقود زمام العوملة وعامل نامي انتشرت فيه كل سلبيات العوملة بدءا من انه صار سوق للمنتجات هذه 

ظاهرة فقر وبطالة وتدين مستوى املعيشة وهشاشة مؤسساته االقتصادية، ما  الدول وصوال إىل انه يعاين من
دد السلم داخل  افرز ظهور نزاعات داخلية األخريعجز الدولة عن تلبية حاجيات شعوا هذا  إىلأدى 

      .الدولة وخارجها
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  التحوالت القيمية:املبحث الثالث
 إطارالسالم وهذا لضمان التماسك العاملي يف  إحاللحنو  بعد تفكك االحتاد  السوفيايت برز توجه        

احلضارات والذي سيحدث  أواخلطر الذي سيهدد باملستقبل هو مسالة الثقافة  أن وإظهارتوظيف مسالة اهلوية 
املقاربات  أهم إعطاءوذا املبحث سنحاول ) واملسيحية اإلسالم( األديانقطيعة بني الشمال واجلنوب وبني 

  .املعسكر الشيوعي ألفولاليت ظهرت نتيجة القيمية 
   THE CLASH OF SIVILIZATIONنظرية صدام احلضارات :األولاملطلب 

حاليا  املفكرين االستراتيجيني أشهرمن  Samuel Phillips Huntington يعد صموئيل هتنغتون      
يف هذه  اإلستراتيجيةللدراسات  أوليين.أم.ويدير معهد جون دهارفارللعلوم السياسية يف جامعة  أستاذوهو 

 FORIENGدراسته اليت نشرها يف جملة  أن إالباهتمامه بالتنمية السياسية والتحديث  أساسااجلامعة،واشتهر 

AFFAIRS  بعنوان  1993يف صيف عامTHE CLASH OF SIVILIZATION  نتاج مشروع معهد
 THE CHANGING SECURITY ENVIRONMENT AND:املعنون أوليين.مت.جون

AMERICAN NATIONAL INTERESTS – 82(األمريكيةاملتغرية واملصاحل القومية  األمنيةالبيئة(.  
تداوال ونقدا ودفعت باهتمامات واسعة بني  األقطار أكثرواحدة من ) صدام احلضارات(وتعد مقولته           

ية املتسارعة،وقد طور هنتنغتون مقالته تفسريا ملوجة التحوالت العامل خنبة املفكرين يف حقول خمتلفة وجدوا فيها
 THE  :حتت عنوان 1996عام  أصدرهصدام احلضارات وغطى كثري من موضوعاا تفصيال يف كتاب 

CLASH OF SIVILIZATION :Remaking of world order  
 اعات يف العاملللرت األساسياملصدر  أنوينطلق هنتنغتون يف نظريته املذكورة من فرضية رئيسية مفادها          

فاالنقسامات الكربى بني البشر  باملعايري الثقافية وإمنا،اإليديولوجية أومل يعد يتحدد بالعوامل االقتصادية 
الالعبني يف  أقوىهي  واألممستكون ثقافية،واملصدر املسيطر للرتاع سيكون مصدرا ثقافيا، وستظل الدول 

وجمموعات هلا حضارات  أمم، ستحدث بني سياسات العامليةيف ال األساسيةالشؤون الدولية، لكن الرتاعات 
  .)83(الدولية خمتلفة،وسيسيطر الصدام بني احلضارات على السياسات

احلضارة :هذه احلضارات ستصطدم يوما ما مثال أنيعترف صاموئيل بتنوع احلضارات ،ويعترب         
  .)84(حلضارة الغربيةضد ا اإلسالميةالكونفوشيوسية الصينية قد تتحد مع احلضارة 

 ت، أصبحوبدءا من الثورة الفرنسية Nation Statesاألمم  والدول  العملية أقامواوخالل هذه            
واستمر منط القرن التاسع عشر هذا حىت اية احلرب . األمراءوليس بني  األممللصراع بني  األساسية اخلطوط
صراع بني  إىلنتيجة للثورة الفرنسية وردود الفعل جتاهها،  األمم، مث حتول الصراع بني األوىلالعاملية 

 والدميقراطيةالليربالية، مث بني الشيوعية  والدميقراطيةالنازية،/بني الشيوعية والفاشية أوال اإليديولوجيات
وحدد جمسدا يف الصراع بني الدولتني العظمتني  األخريهذا الصراع   أصبحوخالل احلرب الباردة ،)85(الليربالية

  .اإليديولوجيةكل منهما هويته من حيث 
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  فما الذي نعنيه عندما نتحدث عن حضارة ما؟
مستوى للهوية الثقافية للشعب وال  وأوسعجتمع ثقايف للناس  أعلىاحلضارة كيان ثقايف وهي  إن        
وضوعية املشتركة مثل واحد معا بالعناصر امل أن، وهي تتحدد يف األخرى األنواعما مييز البشر عن  إاليسبقها 

  .اللغة والدين والتاريخ والعادات واملؤسسات، وبالتحديد الذايت الذي به الشعب لنفسه
عدد صغريا منهم مثل  أوبالنسبة للصني وقد تتضمن احلضارات عددا من الناس كما هو احلال          
فرعية فاحلضارة الغربية صورتان تتضمن حضارات  د، وقاحلضارات متتزج وتتداخل أنالواضح  ن، ومالكارييب

  .الفرعية العربية والتركية واملاليزية أقسامه ولإلسالمالشمالية،  واألمريكية األوروبية:أساسيتانمتغايرتان 
  احلضارات؟ تتصادمملاذا         
 إىلتبعا يف املستقبل وسيكون الشكل العام  متزايدة أمهيةيقول هنتنغتون بان اهلوية احلضارية تكتسب        

  :)86(نبذة عن هذه احلضارات وأعطىمثاين حضارات كبرية  أوحد كبري بني سبع 
سنة وغالبا ما  800 أوسنة قبل ميالد املسيح  700برزت منذ  أاتؤرخ عادة على :احلضارة الغربية .1

 كاوأمريالشمالية  وأمريكا أوروبامكونة من ثالث عناصر رئيسية يف  أاالعلماء على  إليهاينظر 
 .الالتينية

شكلت طريقا  أا إال األوروبيةوليدة احلضارة  أاهلا هوية متميزة بالرغم من : الالتينية األمريكية .2
 .الشمالية أمريكاخمتلفا عنها وعن 

 .األقلقبل امليالد املسيح على  1500 إىليعود تارخيها ):الكونفوشيوسية(احلضارة الصينية .3
نية والصينية حتت عنوان حضارة واحدة حضارة جيمع بني الثقافة اليابابعض العلماء :احلضارة اليابانية .4

 .األقصىالشرق 
من احلضارات املتعاقبة من املعترف به وجدت يف شبه  أكثر أوواحدة : احلضارة اهلندوكية واهلندية .5

 .األقلم على .ق 1500القارة اهلندية منذ 
متميزة ولدى بروزها يف  إسالميةد حضارة كل العلماء الكبار يعترفون بوجو: اإلسالميةاحلضارة  .6

واىل وسط  اإلسالم بسرعة عرب مشال إفريقياشبه اجلزيرة العربية يف القرن السابع امليالدي مث انتشر 
 .آسيا،وشبه القارة اهلندية وجنوب شرقي آسيا

يا روس منفصلة متركزت يف أرثوذكسيةعدد من العلماء يفرقون بني حضارة :األرثوذكسيةاحلضارة  .7
 .وحضارة العامل املسيحي الغريب

 إفريقيامعظم العلماء احلضارات ال يعترفون حبضارة افريقية متميزة كون مشال : اإلفريقيةاحلضارة  .8
 .اإلسالميةاحلضارة  إىلوالساحل ينتميان 

  :)87(مسببات التصادم احلضاري املرتقب فيجملها يف أما       
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 التاريخ واللغة والثقافة والتقاليد وعلى من حيث الفروق اجلوهرية بني احلضارات  طبيعة
 .الدين األخص

  تقاربا مما ينجر عنه وعي نزايد التفاعالت بني الشعوب املختلفة يف عامل يزداد
 .احلضارات بتميزها وتفردها

 االقتصادي واالجتماعي على اهلويات احمللية مما يولد هاجس  انعكاسات مسار التحديث
 .ة ضد االختراقحتصني اهلوية الثقافي

  و خصما يتوجب االنكفاء عن قيمه  لالحتذاء أمنوذجالطابع املزدوج للغرب،الذي ميثل
 .االجتماعية والثقافية وتقدمي التسويات املعهودة يف ااالت االقتصادية والسياسية

  منط تكتل ثقايف ويركز هنتنغتون على  إىلاالقتصادية، وحتوهلا  اإلقليميةتزايد الرتعة
والغرب، مستعرضا تاريخ العداء بني احلضارتني املستمر  اإلسالمبني  ماالت الصداماحت

 .سنة بدءا باحلروب الصليبية 1300مند 
 تتصارع micro level اجلزئيوهكذا فان صدام احلضارات حيدث على مستويني، فعلى املستوى         

عينية على بني احلضارات بصورة  faulting) الصدع(اموعات املتجاورة على امتداد خطوط التقسيم 
  .بعضها البعض أراضيالسيطرة على 

تتنافس دول من حضارات خمتلفة على القوة العسكرية  mecrol_levelوعلى املستوى الكلي         
الثالثة وتتنافس على ترويج  واألطرافواالقتصادية النسبية،وتتصارع على السيطرة على املؤسسات الدولية 

 األكثرحتديدا عرب رسم خطوط الصدع  أكثريكون  أنلدينية والسياسية اخلاصة، مث حاول هنتنغتون قيمها ا
باعتبارمها نقاط تفجر  أفقي واألخرعمودي  إحدامهاخطني  فرسم األكرباليت سيتم عربها الصراع  أوصراعية 
ني املسيحية الغربية من ناحية ثقافيا ب أوروباواملذابح، فاخلط العمودي الذي رمسه هنتنغتون يقسم  األزمات

وليام  أشارمثلما  أوروباخط تقسيم يف  أهم، وقد يكون آخرمن جانب  واإلسالم األرثوذكسيةواملسيحية 
فاصال  وأوكرانياوبني دول البلطيق وروسيا وميتد عرب روسيا البيضاء  داالس هو احلدود بني فلندا وروسيا

  .)88(اكاثوليكية عن شرقه األكثر أوكرانياغرب 
احمليط اهلادي شرقا ويضم  إىلغربا  األطلسيميتد من احمليط  أفقي آخركما حاول هنتنغتون رسم خط         

  .ال تستطيع ذلك أوالغرب  إىلتنضم  أنوالكونفوشيوسية واليت ال تريد  اإلسالميةاحلضارتني 
 حول نظرية صدام احلضارات آراء: 

للصراعات املستقبلية وقدم تفسريا لذلك الصراع الذي حدده انه  أمنوذج تقدمي إىللقد سعى هنتنغتون           
تطويرها  إىلمما دفعه  1993تعرضت نظريته للنقد فور صدورها عام  وقد.سيتم بني احلضارات وليس الدول

  :)89(يلي ، وكانت االنتقادات كما 1996وتوضيحها يف كتاب عام 
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 ولكن أساسيمثانية اعتمادا على الدين بشكل  إىلحاول تقسيم احلضارات يف العامل  :أوال،
 .بدرجة رئيسية مع دياناته اليهودية ويتالءمهذا التقسيم غري دقيق 

 بضع حضارات فان  اآلنيدعي هنتنغتون انه على الرغم من الغرب الذي يواجه : ثانيا
الذي يف  _الكونفشيوسي_اإلسالميمن االرتباط  يأيتالغربية  للمصاحل والقيم األكربالتحدي 

 لألسلحةنظره مؤامرة بني ثقافتني ساخطتني لتقويض قوة الغرب عن طريق تدفق 
 . اإلسالميةمن الصني على دول  األسلحةولتكنولوجيا 

 نقده لفرضية هنتنغتون من خالل عدم التوافق يف نظام التسمية هناك من يوجه  إن: ثالثا
 اإلسالم وإمناق مها اللذان يتناقضان، الغرب والشر أوو املسيحية، اإلسالمليس (االصطالحية 

 )والغرب
 طرح بعض املفكرين يف تقوميهم للدوافع احلقيقية الكافية وراء هذا التطور الغريب :رابعا 

الشيوعية فال بد من البحث  أولدينا االحتاد السوفيايت فرضية العدو الضروري مل يعد  لإلسالم
  .عن عدو جديد حيل مكانه

   THE END OF HISTORYية اية التاريخ نظر: املطلب الثاين
، وهو حملل سياسي مقيم يف  Francis Fukuyamaقام فرانسيس فوكوياما  1989يف عام          
  "THE ENDاية التاريخ"وله صالت وثيقة حبكومة الواليات املتحدة ، بنشر ورقة موجزة عنواا  واشنطن

OF HISTORY هيغل  وهي عبارة عن حتليل على طريقة)HEGEL(  اية احلرب الباردة ، وقد لعواقب
التاريخ اية "ن كبري وعنوانه أوجنم عنها كتاب ذو ش اإلعالملقيت هذه الورقة اهتماما كبريا يف وسائل 

،وخالصة )THE END OF HISTORY AND THE LAST MAN )1992  "األخري واإلنسان
كمفهوم  األخرياملنافس اخلطري  أزاحتميتها للشيوعية السوفياتية قد الليربالية ز الدميقراطية أنفوكوياما  أفكار

الليربالية بوصفه جيمع  الدميقراطيةالقرن التاسع عشر شكل  أوائلحكم جمتمع صناعي متقدم،يف  إمكانلكيفية 
السوق واملؤسسات التمثيلية وحكم القانون واحلكومة الدستورية، ومنذ ذلك  أساسبني اقتصاد يقوم على 

حكم (احلني جرت حماوالت عديدة لتجاوز هذه الصيغة،لكنها فشلت كلها،فقد فشلت كل من االوتقراطية 
عدو  أقوى حروا ضد اتمعات الليربالية، ومتثل الفاشية واالشتراكية الوطنية والفاشية يف والرأمسالية) الفرد

،وعلى )90(دمها الليربالية غري كافية وميكن جتاوزهااليت تق احلريات أنلليربالية باالشتراكية املاركسية اليت تقول 
اتمع الصناعي  إدارة أساليبن أالسياسية، وب وجه التحديد فقد كانت حاالت عدم املساواة تقوض احلريات

مثانينات  إحداث أنو االستمرار،على احلزب بدال من احلكومة التمثيلية قابلة للتطبيق من دون السوق وعرب 
غري قادرة على " االشتراكية املوجودة حقا" جمتمعات أنفقد اتضح .زيف هذا االدعاء أظهرتن القرن العشري

عازفني عن قبول االدعاء  مواطنوها وأصبحالليربالية يف جمال توفري السلع االستهالكية  الرأمساليةجماراة اتمعات 
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وحلت  األنظمةامتة املطاف اارت هذه حيل حمل احلكومة التمثيلية احلقيقية، ويف خ أنن حكم احلزب ميكن أب
  .)91(األقلعلى  املبدأليربالية، من حيث  دميقراطيةسياسية  أنظمةحملها 

الغرب واجه  أنففي حني .الثناء إىلفيه كثري مما يدعو  لألحداثجيب االعتراف بان هذا الوصف         
نه يبدو انه من التجين رفض أرب الباردة فبالفعل الكثري من املشاكل من جراء الطريقة اليت انتهت ا احل

الغربية للسياسة من قبل الدول اليت خلفته ميثل نوعا من  األشكالاالعتراف بان تفكك السوفيات واعتماد 
  .الليربالية لألفكاراالنتصار 
فهنا " ريخاية التا" بأنهوصف هذا النصر  إىلاملثري هو السبب الذي يدعو فوكوياما  األمر أنعلى          

ما يوحي به ذلك هو انتصار الليربالية هو مبثابة  أن" اهليغلي"نواجه شكال خاصا من النقد السياسي والثقايف 
  .اإلنسانيةقواعد راسخة للنوع الوحيد املمكن من احلرية  إرساء

            
مكتملة  ملهمة أصبحتأن هذه اومبا  اإلنسانيةهو عن تشكيل وتطور احلرية " التاريخ" أنومبا          

بدائل منظمة ) األهمولن يوجد يف املستقبل وهذا هو ( اآلنالتاريخ قد انتهى، فال يوجد  أنفمعىن ذلك .اآلن
 أنانه لن يكون بوسعها تشكيل حتد متماسك لليربالية ومن البديهي  إالخاص وطارئ،  أساسلليربالية على 
يوجد معىن ما  بأنهكان املرء يعتقد  إذادية يعتمد جزئيا على ما وجهة النظر هذه ج اعتبارعدم  أومسالة اعتبار 

له بداية ومرحلة متوسطة واية، كما يعتمد جزئيا على مسائل  إنيف التاريخ، حبيث يكون من املمكن القول، 
 وإيران اتمعات غري الغربية مثل اندونيسيا أنكان املرء يعتقد  إذاارتباطا باحلياة الواقعية، وهي ما  أكثر

سياسية بعيدة بشكل واضح عن الليربالية وتكون مع ذلك قادرة على تلبية احتياجات  أشكالستنجح يف تطوير 
تنطوي عليها  أنهو نوع العالقات الدولية اليت ميكن  واالهم من وجهة نظر هو معرفة ما. جمتمع صناعي متقدم

   !)92("ما بعد التاريخ"سياسة 
العالقات الدولية لن تكون بشكل ملحوظ عن العالقات الدولية التارخيية  أندو هو واجلواب، على ما يب      

بل تعين جمرد .جتري يف العامل مثل احلروب والصراعات وغريها أحداثاية التاريخ ال تعين انه مل يعد هناك  أن
لكن  إيديولوجيةت صراعا اآلن، فلن تكون الصراعات بعد األحداثبالغة على تلك  أمهية إصباغانه لن يتم 

املستقبل أي  إىلالصراعات حول املصاحل سوف تستمر واخلالصة فان اية التاريخ تبدو مشاة كثريا للعودة 
نظام دويل لدول متنافسة بعضها مع بعض وتم باستمرار بقاءها، ورمبا ختوض حروبا ولكن ال ختوض ذلك 

  .ري من القرن التاسع عشرالذي مييز به جزء كب اإليديولوجيالنوع من الصراع 
معاجلته للتداعيات الدولية  أن إالفوكوياما قد ابرز عدد من املواضيع الشيقة  إنميكن القول  وباألخري           

  .النتصار الليربالية ليس فيها الكثري مما هو جديد
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 سر التفوق الغريب وتنذرإن هذه النظريات جاءت لكي تفما ميكننا استخالصه مما تقدم ذا املبحث           
خبطر يهدد هذه احلضارة الغربية املتفوقة جبميع ااالت من حضارات أخرى اقل منها قوة وهذا من اجل إجياد 

  .حلول هلا وكذا حماولة التقليل مما سينجم منها
          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



      ةالتحوالت الدولية بعد احلرب الباردة  وتأثرياا على الدبلوماسي                                                  الفصل الثاين                    
 

 129

  :   خالصة الفصل
أدت يتبني لنا أن معظم التغريات اجليو سياسية واالقتصادية و القيمية هذه من خالل ما تقدم بدراستنا         

إىل تغيري يف السياسة الدولية سواء على مستوى الفاعلني الدوليني أو على مستوى الـدول، كما أدت إىل 
 انتشار الرتاعات مابني الدول أو بداخلها بسبب التقسيمات احلدودية أو بسبب نزاعات أثنية،كما كان

يف انتشار معدالت الفقر والبطالة داخل الكثري من الدول وغالبا هذا يؤدي  للتغيريات االقتصادية األثر البالغ 
وهذا ما جعل كل من فوكوياما وهنتنغتون إىل إىل نزاعات لعدم قدرة الدولة على تلبية حاجيات جمتمـعاا ،

هو اية التاريخ بسيطرة النظام الليربايل على الساحة  اعتبار أن ما سيواجه العامل ما بعد اية احلرب الباردة
مشاكل خبالف الشيوعية وهذا حسب املفكر األول ،أما اآلخر  ية حيث اثبت قدرته على مواجهة إىلالدول

فريى أن سيادة النمط الليربايل سيؤدي إىل ديد هذه احلضارة من حضارة أخرى خصوصا اإلسالمية 
  .والكونفوشيوسية 

أدت تقدم من نتائج هلاته التغريات أدت مبجلس األمن أن يطلب من أمينه بطرس غايل إيل إجياد حلول كل ما 
فما هي اآلليات الدبلوماسية اليت استخدمت .وهذا الذي سندرسه بالفصل الثالث تغري ملضامني دبلوماسية إىل 

 بنهابة احلرب الباردة؟


