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مقدمة



مقدمة

أ

:مقدمة

لقد أدت التغريات واألحداث اليت أفرزها التاريخ يف أبعاده السياسية خالل العقدان األخريان 

مؤثرة ،من القرن املاضي أبعادا جديدة ملفاهيم متعددة يف احلقل السياسي واألكادميي بوجه خاص

حداث ذلك ألالك وكان من  أبرز ت،ومة الدوليةتأثريا جذريا يف البىن السياسية واإلقتصادية للمنظ

يار املعسكر الشرقي وما نتج من الثنائية إىل األحادية القطبية ة:التحول يف تركيبة املنظومة الدولية  وا

اية التاريخ وبروز منط واحدة  عنه من تفرد املعسكر الغريب وانتصار الفكر اللبريايل معلنا بذلك عن 

ا أعادت تشكيل خريطة العامل اجليووبروز مصطلح العوملة كظاهرة يرى ,الفكر السياسي  -البعض أ

هذا وذاك سرع إىل ضرورة إحداث حتول مواز كل ،تأثريا جوهريا يف بنيته األساسيةسياسية وأثرت 

وكان من نتائج ذلك التسارع يف عمليات التبادل ،وجديد يف مناهج نظرية العالقات الدولية اجلديدة

املفاهيم األساسية أي أدى إىل حد القول إن .والتصاعد يف قوى السوق وحمركات العوملةاإلقتصادي

اليت تقوم عليها جهود التنظري يف حقل العالقات الدولية يستلزم التغيري بسبب تغري قوى موضوعية 

....ةقراطيميالد،املواطنة،احلرية،الدولة السيادة:فرضت إعادة فهمها بطريقة خمتلفة مثل مفاهيم

من هنا ظهرت املناقشات األكادميية يف الفكر .كوحدات أساسية للتحليل يف نظرية العالقات الدولية 

ا تتجه إىل النهاية  مما يستلزم إزاحتها عن موقعها الرئيسي .السياسي مسلمة أن السيادة يف خطر أو أ

والت وللقوى الفاعلة وتغيريها مبفاهيم أخرى أو إعادة تعريفها بشكل حيقق فهومات أفضل للتح

ظهرت العديد من النظريات املهمة يف العالقات ،بنهاية احلرب.اجلديدة يف السياسة واملنظومة الدولية

،األساسية للمنظومة الدوليةمسلمة أن الدولة الوطنية هي الوحدة "واستفاليا"الدولية رمستها معاهدة 



مقدمة

ب

وعملت تلك .عادة على أنه مصدر سيادة الدولة القومية احلديثة "سالم واستفاليا"ظر إىلوأصبح ين

النظريات على تقدمي أطروحات معينة من خالل تدخل الدولة الوطنية يف التحالفات و املنظومات 

اية السبعينات وبداية الثمانينات ونتيجة تسارع عمليات .وحتقيق توازن القوى وإختاذ القرار لكن مع 

ا و برأى حملل.العوملة  التايل ي العالقات الدولية أن الدولة الوطنية أخذت تفقد السيطرة على سياد

مث طرحوا أزمة ،والشركات واملعلومات السلع والبضائع وحىت البشر ،على حتركات رؤوس األموال

اية السيادة : الدولة الوطنية وأعلنوا  ليل رغم اخلالف الق. وحدود ميكن النفاذ منها وجتاوزها .عن 

بني السيادة والسلطة والقوة والسيطرة إال أن إبراز مفهوم السيادة جنح كقضية وكسؤال ملناقشته يف 

ويف بداية التسعينات مع توسع اإلحتاد األوريب وجناح بعض .ممارسات التنظري عن العالقات الدولية 

بتأييد عاملي بدأ ....الصومالوالعراقهاييت وا و رواندواهلرسكوبوسنة الالتدخالت العسكرية يف 

.عىن الدستوري التقليدي هلا التشكيك يف قداسة السيادة وحىت يف امل

مع تزايد قوة هكذا إجتاه ظهرت يف األفق إعالنات مسلمة أن الدولة الوطنية كوحدة سياسية مستقلة 

األنرتنيت-إلقتصاديةاالكارتالت: تنحوا إىل النهاية يف مواجهة اهلجوم املتسارع لقوى العوملة مثل

وبدأت العديد من التحليالت احلديثة ....املنظمات غري احلكومية–الشركات املتعددة اجلنسياتو

فالعوملة اإلقتصادية .لإلقتصاد السياسي العاملي طرح أننا أمام مرحلة ينفصل فيها املاضي عن املستقبل 

وال رجعة عنها ألدوار السياسة خالل ربع القرن املاضي كانت بداية إلعادة ترتيب حتمية

وحبسب املنظرين .مع خضوع الدول القومية لقوى السوق و اإلقتصاد والتقنية العلمية.واإلقتصاد

إمكان التاريخ أن يكون دليال لفهم املستقبل بمل يعد ...شومسكي،هانتغتون ،فوكوياما : احملللني مثل



مقدمة

ت

لقد بدأنا يف السنوات األخرية منارس .والتقنيةالتاريخحينما نواجه إختفاء الدولة القومية واجلغرافيا و 

حياة عصر ميزته التكامل اإلقليمي والعوملة اإلقتصادية وحدود ميكن خرقها وجتاوزها بسهولة فائقة 

حتدثها هذه رغم التقليل من األثار اليت .وبالتايل من اللزوم توحيد اإلنسانية ضمن اللبريالية الدميقراطية

شكاالت ريات و حتليلها يثري كثريا من اإلاملنظومة الدولية فإن تفسري هذه األحداث واملتغالعمليات يف 

نتشار معايري حقوق اإلنسان املواطنة العاملية ايرى أن عمليات العوملة الراهنة و فالبعض .واخلالفات 

اية وهنا ميكن اإلاالدميقراطية كلها تشري إىل أن سي، شارة إىل وجهة نظر دة الدولة الوطنية يف حالة 

ركزي بواسطة التغريات عن موقعها امل"واستفاليا"اليت ترى أنه يتم اآلن إزاحة منظومة "سرتاينجسوزان"

خر أن عمليات العوملة تلك تقوض القاعدة األساسية للمنظومة آويرى فريق .عاملنا املعاصرالعاملية يف

ايتهاألدولة الوطنية و سيادة ا-الدولية للمنظومة الوستفاليةميثل حتوال جذريا يف البنية -دةالسيا-ن 

يف مقابل ذلك إن الرتاجع املزعوم يف سيادة الدولة الوطنية مل يبدأ مع ظاهرة العوملة وإمنا يعود .الدولية 

إىل أبعد من ذلك مرتبطا باألساس مع طبيعة الدولة الوطنية بوصفها فاعال رئيسا يف جمتمع فوضوي 

.ددة ومنذ بدايتهااألمر الذي ألزم عليها التعامل و التكيف مع قوى وقيود متع.

:اإلشكـــالية

اية التاريخ يف  إذا كانت العوملة تعين توحيد اإلنسانية ضمن اللبريالية الدميقراطية واألخذ مبسألة 
ا الشكل النهائي ألي حكم  أبعاده السياسية أن العامل أفضى إىل توحيدها وتعميقها على الكون وأ

؟راطية قالدمي،احلرية ،السيادة ،الدولة: فما هو التصور اجلديد ملضمون املفاهيم . سياسي 



مقدمة

ث

بتصاحل العقل مع الواقع وانتصار الفكر اللبريايللفوكوياماوإذا كان التاريخ قد انتهى بالنسبة 
.كيف تصبح الدولة الوطنية يف ظل العوملة؟–واحدة الفعل السياسي -السياسي

وإذا كانت هذه النهاية ستشهد العديد من القراءات على مستوى املضمون فما طبيعتها و نتائجها؟ 
وهل انتهى فعال التاريخ إلنتصار الفكر اللبريايل و اإلعالن عن دميومته؟

تلك املعادلة ،عادلة التارخيية وهي الدولة األمة من هذه املللدولة الواستفاليةأين احللم األعظم 
ا ورسالتها ؟ أال يوجد تعارض بني اإلقرار اليت م ن املفرتض أن تكون وثبة للدولة الوطنية لتحقق ذا

اية التاريخ؟ هل القول بنموذج توحيد اإلنسانية ضمن اللبريالية  بسيادة الدولة الوطنية واإلعالن عن 
ايهذاالدميقراطية يتعارض مع فلسفات التاريخ؟كيف يكون ة التاريخ وكيف النموذج إعالنا عن 

اية السيادة؟ اية التاريخ إىل  .متتد 

إن اإلجابة عن هكذا إشكالية أوجبت علينا خطة حبثية بدأت مبقدمة متبوعة بثالثة فصول 
متضمنة مبحثني يف كل فصل فكان يف املقدمة إطاللة حول أهم التغريات واألحداث اليت افرزها 
التاريخ يف أبعاده السياسية من خالل العقدان األخريان من القرن املاضي وما ترتب عنه من حنت 

اهيم متعددة يف احلقل السياسي واألكادميي واليت أثرت تأثريا يف البىن السياسية واالقتصادية ملف
.    للمنظومة السياسية 

الدولة،كالسلطةالسياسيةفتناولنا يف الفصل األول املوسوم بالدولة والسيادة أهم املصطلحات
و حتول هذه املصطلحات عرب التاريخ إلبراز تطور .صطالحمن املفهوم إىل اإل...العوملة،السيادة
.ثه املتضاربةوأحدا

ا أما الفصل الثاين فتناو  اية السيادة ،حيث من خالله أردنا تبيان أثر العوملة وتداعيا لنا فيه العوملة و
.على السيادة



مقدمة

ج

وكيف أسس لفكرة أحادية النظاملنهاية السيادةوبالنسبة للفصل األخري فتضمن فوكوياما والتأسيس
ينا،وتوحيد اإلنسانيةاللبريايل كنموذج هذه الدراسة خبامتة حاولنا من خالهلا اإلجابة عن أهم مث أ

تستوجب كل دراسة .النتائج اليت أوصلنا إليها البحث وإبراز واقع وأمال سيادة الدولة يف هذه األلفية 
.ارمن التصورات و األفكأكادمية منهجية تستفيض منها جمموعة 

ه اعتمدنا منهجا نقديا حتليليا تارخييا ال أردنا منه أن يكون جمرد تتبع ذورقتنا البحثية هففي 
ملتغريات سياسية واليت لرمبا قد تكون هلا عالقة مباشرة يف حتديد طبيعة وجمال املمارسة السياسية على 

إحداثها املختلفة الفكر السياسي فمنهجنا هذا ال يرمي فقط إىل التحوالت التارخيية أو الوقوف على
ا  اليت عايشها العامل بل جيعلنا أمام قراءة متجددة عرب كل حلظة زمنية خمتلفة ومتميزة يف خصوصيا

ا عن هذه الدراسة ليست فقط مواكبة إجرائية ابتكرها الفكر الغريب السياسي املعاصر بل .سابقا
.       دراسة تؤسس لقراءة معاصرة ألحداث ومتغريات سياسية 

طبعا هذه الدراسة من بني العديد من الدراسات اليت كانت تشتغل حول السلطة والسيادة يف 
وبه ستكون ورقتنا البحثية املنجزة أحد القراءات املطروحة , ظل العوملة يف الفكر السياسي املعاصر

ومن ضمن هذه األعمال جند رسالة الدكتوراه ألمحد إبراهيم حول الدولة على مستوى جمال النقد، 
. والعوملة

دف إىل إبراز شيء  إن هكذا دراسات وحماوالت اليت خيضع هلا الفكر السياسي املعاصر 
من التجديد والنقد يف منظومة الفكر السياسي بشكل كامل وهادف ،إذا كان البد علينا أيضا 

ضوع ولو اقتضى األمر شيء من النقد املوضوعي علنا نصل به إىل مستوى البحث حول هذا املو 
األحداث السياسية املتسارعة واملتضاربة على : ممنهج وككل دراسة تقف مجلة من العوائق أمهها 

مما أوجب علينا دراسة الوقائع اليت هلا عالقة بإشكاليتنا . مستوى أي إقليم دويل وسياسي يف العامل 
.  املطروحة
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إىل االصطالحالدولة من املفهوم : املبحث األول

إن كلمة الدولة عندما كانت تذكر يف القدمي كانت تعين أو تدل على وجود جمتمع فيه طائفة حتكم 

.واألخرى تطيع

توفر فيها وجود مساحة من األرض، هذه األرض تشكلت عرب الزمان من خالل توالدولة 

ا أسباب العيش أسباب العيش من ماء وغذاء ومرعى وطقس جيد، فتقوم هذه األرض املتوفرة

حيضرون إليها يكون عددهم قليل جدا فيتزاوجون وينجبون جبذب السكان إليها، السكان عندما 

ة العدد حيكمها األب تقل هذا العدد القليل من أسرة قليلجيال جديدا وعددا جديدا يف هذا احلال ين

ا حيكمها شيخ العشرية،  ا عدد من األفراد ال بأس  فتستمر عملية زيادة األفراد إىل عشرية يوجد 

بأشكال خمتلفة وينتج عن ذلك قرية، تتحول هذه القرية إىل قرى أخرى مث تتحول هذه القرى إىل 

مدينة، مث تتحول املدينة إىل مدن، ومن مث ومع زيادة املدن تتشكل الدولة اليت حتكمها سلطة معينة 

اختذت مفهومني مفهوم لغوي مفهوم وهي عبارة عن عدد من أبناء الشعب، لكن هذه السلطة قد 

:اصطالحي، ففي اللغة

االستيالء والغلبة والشيء املتداول، فيكون مرة هلذا ومرة : إن الدولة يف اللغة: لغة) Etat(الدولة 

والدولة يف احلرب بني طائفتني أن تلتزم هذه املرة، وهذه املرة، ودالة األيام دارت، واهللا يداوهلا لذلك 

1نقول دال الدال الدهر، ميضي انتقل من حال إىل حالبني الناس، و 

568، ص 1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، 1، المعجم الفلسفي، ججمیل صلیبا-1



األول                                                                              السیادة والدولةالفصل

9

الدولة يف احلرب وأن تدال إحدى الفئتني على األخرى، يقال كانت ": الصحاح"قال اجلوهري يف 

صار الفيء دولة بينهم يتداولونه، : الدول، والدولة بالضم يف احلال يقال: عليهم الدولة، واجلمع

.دوالت ودوليكون مرة هلذا ومرة هلذا، واجلمع 

الفعل، وقال : الدولة بالضم اسم الشيء الذي يتداول به بعينه، والدولة بالفتح: وقال أبو عبيدة

الدولة والدولة لفتان مبعىن، وأداننا اهللا من عدونا وإدالة الغلبة يقال اللهم أدلنا على فالن وانصرين 

.وتداولته األيدي أي أخذته هذه املرة وهذه املرةعليه، ودالة األيام أي دارت، واهللا يداوهلا بني الناس، 

: دواليك أي تداول بعد التداول، قال عبيد بين احلسحاس: وقوهلم

إذا شق برد نشق بالربد مثله     دواليك حىت ليس للربد البس

اسرتخى، : بلى، واندال بطله، أيدال الثوب يدوله أي يبلى، وقد جعل وده يدول، أي ي: أبو زيد

.حتولوا من مكان إىل مكان، وللداول النبت الذي أتى عليه عابر، والدول لغة يف التولة: ل القومنداوإ

جاء بدوالته، أي بدواهيه: يقال

: ويضم أو الضمانقالب الزمان والعتبة يف املال : الدولة1دولة: يف القاموس احمليطوقال الفريوز أبادي

.دول مثلثة ومن أداله: يف الدنيا ج: خرة، والفتحاآليف : ميف احلرب أو مها سواء أو الض: فيه وللفتح

1000یروز أبادي، القاموس المحیط، ص الف-1
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بعد التداول وقد تدخله الـ التداولمداولة على األمر أو : أخذوه بالدول، ودواليك أي: وتداوله

1أن يتحفز يف مشيته إذا جالكدوا ليلأل: فيجعل امسا مع الكاف يقال

: الدولة يف االصطالح) ب

من الناس مستقرون يف أرض معينة مستقلون وفق نظام خاص، أو هي جمتمع منظم له حكومة مجع

تمعات املماثلة له .مستقلة وشخصية معنوية متيزه عن غريه من ا

فالدولة هي مبثابة اجلسم السياسي واحلقوق الذي ينظم حياة جمموعة من األفراد يؤلفون أمة 

)Nation (ة، أن الدولة هي األمة املنظمة على حني أن األمة مجاعة من والفرق بني الدولة واألم

.الناس جتمعهم صفات واحدة ومصاحل وآمال وأهداف مشرتكة

ذا املعىن مقابل  للمديرية والوالية، ويطلق لفظ دولة أيضا على جمموع املصاحل واإلدارات العامة، وهو 

احمللية، ويكون للدولة أمالك عامة والعدالة، واحملافظة وغريها من اإلدارات اإلقليمية أو

(domaine publique) وأمالك خاصة(domaine privé de l’état) خبالف

(étatisme)وسيطرة الدولة (propriété privée)أمالك األفراد 

2نظام سياسي جيعل مجيع الوظائف االجتماعية إلنتاج وخدمات عامة يف هذه الدولة

1000، ص المرجع السابقالفیروز أبادي، -1
568، ص 1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج-2
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دولة يشري إىل جمموعة دائمة ومستقلة من األفراد أن يكون إقليما يرى فاروق مقدس أن مصطلح ال

معينا، وتربطهم رابطو سياسية مصدرها االشرتاك يف اخلضوع  إىل سلطة مركزية تكفل لكل فرد التمتع 

1حبرية ومباشرة حقوقه

إن معظم الفالسفة واملفكرين يرون أن الدولة نشأت أو ظهرت كيفية املؤسسات أو املنظمات 

الجتماعية األخرى، ومن أهم العوامل اليت ساعدت على ظهور الدولة هي القرابة والدين واحلرب، ا

األمة فهي عبارة عن مجاعة من الناس متحدة يف اجلنس واللغة والدين تربط أفرادها عرب الزمن اأم

ة واملنافع املشرتكة، والوطن هو رقعة جغرافية تشرتك فيها جمموعة من الناس اليت  اإلحساسات املتشا

.تربطها رابطة معنوية ودموية

واحدة متارسها احلكومة بينما األمة هي مجاعة فالدولة هي مجاعة بشرية معينة ختضع لقوانني وسلطة

.بشرية نشأت نتيجة تطورات تارخيية واحدة وتربط بني أعضائها روابط طبيعية ومعنوية

ا هي  وإذا كانت الدولة هي تلك القوة االجتماعية والسياسية املنظمة واليت متلك سلطة القرار أي أ

ن السلطة وحيكمون باسم الدولة وعلى هذا األساس اجلهاز فإن احلكومة هي األفراد الذين ميلكو 

ميكننا القول أن الدولة هي جمرد تصور نظري بينما األشخاص فهم يتغريون، أما السلطة فهي القدرة 

على فرض إرادة ما على إرادة أخرى، ونتيجة للعالقة املوجودة بني مصلحة ومصلحة األفراد تباينت 

.2003دار مدني، الجزائر، مداس فاروق، قاموس المصطلحات -1
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نظم (صلحة، وهذا االختالف أدى إىل تطور األنظمة السياسية األنظمة السياسية يف حتديد هذه امل

1عرب العصور أمهها)احلكم

ويتمثل هذا النظام يف السيادة املطلقة للدولة وتستمد هذه السيادة من مصدر :احلكم املطلق)أ

أعلى من أفراد كاإلله واإلمرباطور أو امللك الذي يعترب نفسه ظل اهللا يف األرض والسلطة يف 

.النظام هي احلكم املطلق على الشرعهذا 

يرى أنصار هذا احلكم أن مصدر األمراض االجتماعية : احلكم الفوضوي)ب

ا تتسبب يف االحنرافات وفوارق الطبيعية  واالختالفات السياسية بني األفراد هو الدولة أل

.واحلروب بني اجلماعات البشرية

:ريف اليت وردت على لسان بعض الفالسفةابعض التع

»" ليربجاكاري دي م: "الفقيه الفرنسي.1 Carre de mailbag اةعرف الدول« : بأ

جمموعة من األفراد تستقر على إقليم معني حتت تنظيم خاص، يعطي مجاعة معينة يف سلطة "

2"عليها تتمتع باألمر واإلكراه

»" بارتلي: "الفقيه الفرنسي.2 Bartheley ا: « مؤسسة سياسية : "حيث عرف الدولة بأ

ا األفراد من خالل تنظيمات متطورة 3"يرتبط 

عبد المجید، محاضرات في تاریخ الفكر الفلسفي والسیاسي، دار منشورات الحبر، عمراني. د-1
166، ص2008، 1الجزائر، ط

14، ص1999نعمان أحمد الخطیب، الوجیز في النظم السیاسیة، دار الثقافة للنشر، مصر، . د-2
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا-3
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ا.3 مجاعة من األفراد تقطن على وجه الدوام واالستقرار : "الدكتور حمسن خليل يعرف الدولة بأ

ا لسلطة سياسية، تستقل يف أساسها عن  إقليما جغرافيا معينا، وختضع يف تنظيم شؤو

1"رسهاأشخاص من ميا

ا" كمال العايل. "ويعرفها د.4 جمموعة متجانسة من األفراد تعيش على الدوام يف إقليم : "بأ

2"معني، وختضع لسلطة عامة منظمة

جمموعة من األفراد : "يف مدخل علم السياسة" خريي عيس"والدكتور " بطرس غايل"ويعرفها .5

ة استقر الناس على تسميتها يقيمون بصفة دائمة يف إقليم معني، تسيطر عليهم هيئة منظم

، وحيدد املؤلفات ثالث عناصر البد منها لكيان الدولة وهي جمموعة األفراد، "باحلكومة

3واإلقليم واحلكومة

أما فيما خيص أركان الدولة أو عناصرها فيوجد خالف بني الدراسات واألحباث فالبعض يركز على 

ادة، االستقالل، واالعرتاف الدويل، والبعض السكان، اإلقليم، احلكومة، السي: ستة عناصر وهي

، اإلقليم، )الشعب(اجلماعة البشرية : األخر ذهب بتحديد ثالثة عناصر أساسية ألي دولة وهي

.السلطة السياسية

إن الرأي الغالب يرى أن أركان الدولة هي ستة منها ثالث تنوب عن الباقيات، حيث أن الثالثة 

:تشمل الباقي وهي

15المرجع نفسھ، ص نعمان أحمد الخطیب، . د-1
16المرجع نفسھ، ص -2
66، ص2000منذر الدجاتي، الحكم واإلدارة، جامعة القدس، فلسطین، . ي، دمحمد الدجات. د-3



األول                                                                              السیادة والدولةالفصل

14

إن وجود الشعب يف الدول يعد الركن األساسي ال غىن عنه لقيام أي دولة، ): الشعب(ن السكا: أوال

والشعب هو الركن األساسي من أركان الدولة، فال يعقل وجود دولة بدون شعب، فالشعب هو الذي 

ساهم يف إنشاء الدولة، وال يشرتط حد أدىن هلذا الشعب كشرط لقيام الدولة، فهناك دول تظم مئات 

، ودول أخرى ال يتجاوز تعدادها عند املليون، فال شرط لقيام الدولة )السكان(يني من الشعب املال

وجود عدم معني من السكان، ولكن جيب أن يكون هناك عدد كايف من األشخاص من أجل تنظيم 

.العالقة ما بني احلاكم واحملكوم يف إطارها الذي يتجاوز العائلة أو القبيلة

:1الثة أقسام رئيسيةوسكان الدولة هم ث

وهم أفراد أو مجاعة داخل الدولة واليت هلا مجيع احلقوق والواجبات ومينحون والئهم :املواطنون.1

.التام للدولة

وهو األشخاص الذين يقيمون يف الدولة لسبب من األسباب، دون أن تكون :املقيمون.2

.لديهم مجيع حقوق املواطنني وخاصة التصويت

ا الدول األخرى، وتكون إقامتهم لفرتة حمددة تتجدد دوريا إن تطلب وهو رعاي: األجانب.3

.األمر لذلك

اورة، ):اإلقليم(األرض : ثانيا وهو وجود مساحة حمددة من األرض هلا حدود مميزة تفصلها عن ا

ويتضمن مفهوم األرض أيضا اليابسة نفسها فقط واهلواء فوقها، واملياه اليت تغمرها وحتدها إىل مسافة 

.، جامعة القدس، فلسطیننما ھیمنظریات ر: السیاسیةمنذر الدجاتي،. محمد الدجاتي، د. د-1
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ميال من سواحلها والبحريات واجلبال، واملصادر الطبيعية والطقس، وحسب القانون الدويل فإن 12

اللدولة ا .ملستقلة نفس الوضع الشرعي بغض النظر عن مساحتها أو عدد سكا

: تتمثل عناصر اإلقليم يف ثالثة عناصر وهي: عناصر اإلقليم

وهي عبارة عن مساحة من األرض يطلق عليها اسم إقليم هلا حدود معينة تكون عليها : اليابسة

ا على هذه اليابس .ةسلطة الدولة، حيث أن الدولة متارس سياد

: أنواع األقاليم

ار وقد حيدد هذا اإلقليم بعدة : اإلقليم األرضي.1 وهو عبارة عن مساحة يابسة للدولة واأل

إخل...طرق منها الصناعة والطبيعة

ا: قليم املائياإل.2 ار املالسقة  وهو حق الدولة يف البحار واأل

.الفضاء اجلوي الذي يعلو اإلقليم األرضي والبحريويقصد به:اإلقليم اجلوي.3

أو هيئة إن متتع الدولة بالسيادة يعين أن تكون هلا الكلمة العليا اليت ال يعلوها سلطة:السيادة: ثالثا

.على اجلميع وتفرض نفسها عليهم باعتبارها سلطة أمر عليهاتسريأخرى وهذا جيعلها

: خصائص الدولة تتمثل يف ما يليأما

عنوي هو شخص قانوين ميتاز إن الشخص امل: la personne moralالشخصية املعنوية : أوال

.دميني بأنه قادر على اكتساب احلقوق وحتمل االلتزاماتعلى اآل
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ل ويرتتب على االعرتاف للدولة بالشخصية القانونية إضافة إىل القدرة على التمتع باحلقوق وحتم

).احلاكم(االلتزامات، الفصل بني السلطة ومن ميارسها 

إن االعرتاف بالشخصية املعنوية للدولة يعين وحدة الدولة واستقالليتها وهذا ال يعين االستقاللية فقط 

عن األفراد احملكومني بل االستقاللية أيضا عن احلكام، وبالتايل زوال شخصية الدولة وظهور السلطة 

ردة النظامي .ةا

نتائج الشخصية املعنوية للدولة :

.تعترب الدولة وحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن األفراد املكونني هلا.1

إن املعاهدات واالتفاقيات اليت أبرمتها الدولة، تبقى نافذة مهما تغري شكل الدولةّ أو .2

.نظام احلكم فيها

: ومتتاز

.ال جتعل احلاكم عليها يعبد)أ

م من اهللا مباشرةاحلكام يستمدون )ب .سلطا

.لة احلاكم عن أي شيءال جيوز لألفراد مساء)ت

رية يقوم اهللا باختياراحلاكم من البشر ولكن يف هذه النظف:  نظرية احلق اإلهلي غري املباشر)ث

قوم جمموعة من األفراد باختيار احلاكم وتكون هذه احلاكم بطريقة غري مباشرة، حيث ت

موعة مسرية ال خمرية يف .اختيار احلاكم أي مسرية عند اهللا
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ات اليت وجهت للنظرية الدميقراطيةاالنتقاد:

 مصاحل معينةختدمنظرية.

نظرية لتربير استبداد السلطة.

ا ال تستند يف جوهرها إىل الديناء نادوابعض الفقه .بعدم تسميتها بالنظرية الدينية كو

مفهوم سيادة األمة إىل مفهوم الدميقراطية وايقربوابعض العلماء أخذ: نظرية سيادة األمة: انيثا

:ا تعبريان عن فكرة واحدة ولكن من ناحيتنيوهواعترب 

مبدأ سيادة األمة فهو عبارة عن التعبري اهي تعبري عن الشكل السياسي أمحيث أن الدميقراطية

.القانوين

فرد أو أفراد معينني بل إىل وحدة األسرة العليا للدولة ال ترجع إىل سلطةأن مبدأ السيادة يعين أن

.جمردة ترمز إىل مجيع األفراد باإلضافة إىل ذلك مستقلة متاما عن األفراد الذين متثلهم وترمز إليهم

:نظرية سيادة الشعب: ثالثا

إن التطور الذي حلق باملذهب الفردي واالنتقادات اليت وجهت إىل مبدأ السيادة هي األسباب 

إىل ظهور أصوات تنادي بالتمثيل النسيب احلقيقي للشعب منظور إليه يف حقيقة الكافية اليت أدت 

رد كوحدة متجانسة مستقلة عند األفراد املكونني لهبوصفهتكوينية، الو  .ا
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سيادة الشعب على أن السيادة للجماعة بوصفها مكونة من عدد من األفراد ال على تقوم نظرية 

ا وحدة مستقلة عن  السيادة لكل وطبقا لنظرية سيادة الشعب تكوناألفراد املكونني هلاأساس أ

م وجتعل السيادة شركة ومن مث تنقسم وتتجزأ .فرد يف اجلماعة حيث تنظر إىل األفراد ذا
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الدولة والسيادة يف الفكر الفلسفي والسياسي: املبحث الثاين

القانون الدويل املعاصر، ويعد مفهومها من د السيادة من املقومات األساسية اليت بين عليها صرحتع

ا فقهاء القانون وباحثي السياسة على قدم املساواة وذلك منذ أن جاء  املفاهيم اهلامة اليت اهتم 

م يف كتبه الستة عن الدولة، وقد برزت فكرة السيادة 1576سنة " جان بودان"املفكر الفرنسي 

تمعات  ا املتعددة منذ ظهور ا ا عرفت عدة تطورات عرب خمتلف مبستويا البشرية األوىل، إال أ

.العصور

وسنتطرق يف هذا الفرع إىل نقطتني أساسيتني، فنبني يف األوىل أهم التعريفات اليت قبلت بشأن 

.السيادة لغة واصطالحا

:السيادة يف املفهوم اللغوي/ 2

احلال، وسائد إذا أريد به االستقبال واجلمع من سود، يقال ثالثة سيد قومه إذ أريد به: السيادة لغة

استادهم كسادهم هو املسود الذي ساده  غريه فاملسود يدودةسادهم سودا سيادة س: ، ويقال1سادة

.السيد

وللسيد يطلق على الرب واملالك والشريف والفاضل والكرمي واحلليم وحمتمل أذى قومه والزوج والرئيس 

2هو سيود، والزعامة السيادة والرئاسةواملقدم وأصله من ساد يسود ف

)سود: (مختار الصحاحـ مادة: أنظر-1
)زعم: (، ولسان العرب، مادة)سود: (أنظر صحاح اللغة، ولسان العرب، مادة-2
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، وقال صلى اهللا عليه 1"السيد اهللا تبارك وتعاىل: "ويف احلديث قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

2"أنا سيد الناس يوم القيامة: "وسلم

: صطالحاتعريف السيادة إ

اصطالحاعرفت السيادة إ السلطة العليا اليت ال تعرف فيها تنظم من عالقات سلطة عليا أخرى : بأ

3"إىل جانبها

ا طوىل على إقليمها بوصف الدولة احلديثة يعين أن يكون هلا الكلمة العليا والسيد ال: "وعرفت بأ

.4وعلى ما يوجد فوقه أو فيه

ا امللزم املتعلق ا باحلق يف إنشاء اخلطابالسلطة العليا املطلقة اليت تفردت وحد: "وعرفت أيضا بأ

".باحلكم على األشياء واألفعال

، قال األلباني في صحیح سنن 4806أخرجھ أبو داود، كتاب األدب، باب في كراھیة التمادح، وقم -1
أي ھو الحقیقي : إسناده صحیح، والمعنى: 13/112صحیح، قال في عون المعبود : 3/180أبي داود، 
المجازیة االضافیة ) ص(والذي تحق لھ السیادة المالك لنواحي الخلق، وھذا ال ینافي لسیادتھ بھذا االسم 

. أنا سید ولد آدم ال فخر: باألفراد االنسانسة، حیث قالالمخصوصة
رقم " ذریة من حملنا مع نوح إنھ كان عبدا شكورا(أخرجھ البخاري، كتاب تفسیر القرآن، باب -2

، و اللفظ لھ، وإنما قال ھذا 194: یمان، باب أدبي أھل الجنة منزلھ فیھا، رقم، ومسلم، كتاب اإل3162
بحقھ، ***** وأن ھذا من باب التحدث بنعم هللا،ومنھا أن هللا أمره بھذا نصیحة لنا، "ألمور منھا ) ص(

على شرح النووي : وھو سید الناس في الدنیا واآلخرة وإنما خص یم القیامة الرتفاع السؤ فیھ، أنظر
3/66صحیح مسلم 

1210الوجیز في النظریات واألنظمة السیاسیة، ص -3
.وھو من المبادئ الرئیسیة التي یقوم علیھا النظام الدولي المعاصر637معجم القانون، ص -4
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ا : والتعريفات السابقة متقاربة، ولعل أمشلها املفهوم للسيادة هو التعريف األخري، لوصفه السيادة بأ

اخل سلطة عليا ومطلقة وإفراد ما بااللتزام ومشوهلا باحلكم لكل األمور والعالقات سواء اليت جتري د

.الدولة أو خارجها

ومن جهة أخرى جند أن السيادة هي اصطالح قانوين يعرب عن صفة من له السلطة وهو ال يستمد 

هذه السلطة إال من ذاته، وال يشاركه فيها غريه، والسيادة أمشل من السلطة، إذ أنه السلطة هي 

J. Bo" جان بودان"لفرنسي ممارسة السيادة ويعد أول من وضع حتديد ملفهوم السيادة هو الكاتب ا

Din ا 1576الذي مت نشره عام " ة كتب عن اجلمهوريةست"يف مؤلفه م حيث عرف السيادة على أ

ا واملسيطرة على املواطنني والرعايا دون تقييد قانوين، ما عاد القيود اليت " السلطة العليا املعرتف 

ة هلذه السيادة أو السلطة املطلقة يف تياديسواخلاصية اإل" السماويةتفرضها القوانني الطبيعية والشرائع 

1تكمن يف وضع القوانني أي السلطة التشريعية" بودن"نظر 

توفر القدرة الكافية للدولة من أجل إصدار القرارات وضمان " بودن"والسيادة بذلك تعين عند 

الستقالل عن كل سلطة خارجية، تنفيذها داخليا من خالل االحتكار الشرعي ألدوات القمع وا

، جلهة توافر القدرة الفعلية على األفراد بإصدار القرارات داخل الدولة 2وبذلك ترتبط السيادة بالقوة

تمع الدويل .وخارجها مع رفض االمتثال ألي سلطة خارجية يف ا

.4، ص 08/05/2008، مصر "جدلیة الدولة والعولمة" السیادة"حالوة لیلى، . د-1
، 2003بیروت، لبنان، العالقات الدولیة، دار أمواج للنشر والتوزیع،عدنان السید حسین، نظریة . د-2

54، 53ص
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د مفهوم السيادة اإلشارة إليه أن أراء رجال القانون والسياسة تداخلت وتباينت يف حتديجتدر وما

. وسنتطرق إىل بعض التعريفات اليت قيلت يف مفهوم السيادة

فكرة القانون الطبيعي ومفادها االجنليزي بأن السيادة تقوم على" جون أوسنت"م قال 19ففي القرن 

ود رئيس أعلى يف الدولة ال يطع أحد بل يفرض هو طاعته على اجلميع، وهذا الرئيس هو وج

تمع وهذا السيد ليس هو اإلدارة العامة كما يقول صاحب السيادة يف وال " جون جاك روسو"ا

الشعب أو الناخبني، وليس بعض املوجودات مثل الرأي العام أو إرادة اهللا أو غري ذلك، ولكن 

1شخص حمدد وهو السلطة اليت ليست موضوعا ألية قيود قانونية

ابو زيد فهمي، بمصطفى أ"وقد عرفها الدكتور  األخرى السلطة األصلية اليت تنبع سائر السلطات : أ

ا أصليةمنها، وهي ال تنبع من 2"أي منها أل

3يف حني يرى أرسطو أن السيادة هي السلطة العليا يف الدولة

م 1949سنة " مضيق كورفو"العتماد أيضا على تعريف حمكمة العدل الدولية يف قضية وميكن ا
يف والية الدولة يف حدود إقليمها والية انفرادية ومطلقة، وأن احرتام السيادة حتكم الضرورة : فبدأت

4"السيادة اإلقليمية فيما بني الدول املستقلة يعد أساسا جوهريا حني أسس العالقات الدولية

القسم الثاني، دیوان المطبوعات " غضبان مبروك، المجتمع الدولي، األصول التطور واألشخاص. د-1
135، 1994الجامعیة، الجزائر، 

2 -http://m.ankido.us
3 -www.annabaa.org

أثر التحوالت الدولیة الراھنة على مفھوم السیادة الوطنیة، جامعة محمد الخامس، "ببوقین محمد، . د-4
02، ص 2005الرباط، 
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ئيسي للسلطة السياسية للدولة وألمهية هذا الر كن القول أن السيادة تعترب املنربوبناء على ما تقدم مي

جند أنه ينتقل من كونه صفة إىل اسم قيد ألن القول السلطة السياسية ذات السيادة أصبحنا يزالتميي

ا نفس املضمون استقاللية الدولة وعدم خضوعها ألية سلطة : نتحدث عن سيادة الدولة ليقصد 

.أخرى

لك أو أما مبدأ السيادة من حيث النشأة فهي حتمية  مرت بظروف تارخيية، حيث كان السائد أن امل

مع البابا يف ال الكنيسة فكانت سندا ودعما  هلااحلاكم ميلك حق السيادة مبفرده، مث انتقلت يف رد

اخلامس عشر وغوا منها نظرية السيادة يف القرن طة، مث انتقلت إىل الفرنسيني ليصالسيطرة على السل

ا اخلارجي يف مواجهة امللكية الفرنسية يف العصور الوسطى لتحقيق استقالهلم، تقريبا أثناء 15

.1، ولتحقيق تفوقها الداخلي على أمراء اإلقطاعااإلمرباطورية والباب

الكتب "مؤلفه 1576الذي أخرج عام " جان بودان"وارتبطت فكرة السيادة باملفكر الفرنسي 

2"وتضمن نظرية السيادة" الستة للجمهورية

، وغري نص على السيادة لألمةإلنسان الذيم، صدر إعالن حقوق ا1875أوت 26ويف مطلع 

التنازل عنها، فأصبحت سلطة احلاكم مستمدة من الشعب، وظهرت تبعا قابلة لالنقسام وال ميكن

1.لذلك فكرة الرقابة السياسية والقضائية لتصرفات السلطة التنفيذية

فتحي عبدالكریم، الدولة والسیادة في الفقھ اإلسالمي، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاھرة، -1
55، 23، ص، ص، .2000

.123ام القانون الدولي في الشریعة اإلسالمیة ص، كأنظر أح-2
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ن حيث التمتع وقد قرر ميثاق األمم املتحدة مبدأ املساواة يف السيادة بأن تكون كل دولة متساوية م

باحلقوق وااللتزام بالواجبات مع الدول األخرى األعضاء يف األمم بغض النظر عن أصلها ومساحتها 

ومشكل حكومتها، إال أن الدول اخلمس العظمى احتفظت لنفسها بسلطات، ناقصة وبذلك مبدأ 

3.الدولةللحديث لفظ استقالل وقد حل حمل كلمة السيادة يف العرف، 2املساواة يف السيادة

ا فمن املهم بيان  :للسيادة مظهراننإوبعد احلديث عن مفهوم السيادة ونشأ

ويكون بتنظيم عالقتها مع الدول األخرى يف ضوء أنظمتها الداخلية، : املظهر اخلارجي: األول

ا اخلارجية، وحتديد عالقتها بغريها من الدول وحريتها بالتعاقد ها يف معها، وحقوحريتها يف إدارة شؤو

.إعالن احلرب والتزام احلياد

عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة ضاها مرادفة لالستقالل السياسي، ومقت"إن السيادة اخلارجية 

م العالقات اخلارجية يكون يدولة أجنبية، أو املساواة ما بني مجيع الدول أصحاب السيادة فتنظةألي

4"على أساس من االستقالل

.5وهي تعطي للدولة احلق يف متثيل األمة والدخول بامسها يف عالقات مع األمم األخرى

.119أنظر معالم الدولة اإلسالمیة، ص -1
149، 148أنظر أحكام القانون الدولي في الشریعة اإلسالمیة، ص ص -2
.118أنظر العالقات الدولیة في اإلسالم مقارنة بالقانون الدولي الحدیث، ص -3
117مقارنة بالقانون الدولي الحدیث، ص العالقات الدولیة في اإلسالم -4
106نظریة الدولة والمبادئ العامة لألنظمة السیاسیة ونظم الحكم، ص، : أنظر-5
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ا تقف على قدم  ومما ينبغي اإلشارة إليه أن هذا املظهر ال يعين أن تكون سلطتها عليا، بل املراد أ

أو معاهدات مع غريها من الدول ذات السيادة وال مينع هذا من ارتباطها وتقييدها بالتزامات املساواة

1دولية مع غريها من الدول

ا، وببسط سلطتها على كل : املظهر الداخلي: الثاين ويكون ببسط سلطتها على إقليمها وواليا

الرعايا وتطبيق أنظمتها عليهم مجيعا، لكن الدولة اإلسالمية وملا تتميز به من مساحة، ووفق األحكام 

م األسرية، إال أن هذا ال يكون حق تطبيق أحكامهم اخلاالدولةالشرعية متنح  صة يف جانب حيا

ا، ويكون قابال لالسرتداد ، فال ينبغي أن 2امتيازا هلم وال يقيد وال حيد من سلطان الدولة أو سياد

ا ، وكال املظهرين يف الدولة مرتبط بالى3.يوجد  سلطة أخرى أقوى من سلطة الدولة خر، فسياد

ا  4.الداخليةاخلارجية هي شرط سياد

.193، ص )تطور الفكر السیاسي والنظریة العامة للنظم السیاسیة(النظم السیاسیة : أنظر-1
ّ◌، وأحكام 58، 57اإلسالم ص، ص ، والعالقات الدولیة في 118معالم الدولة اإلسالمیة، ص : أنظر-2

.87، واإلسالم والعالقات الدولیة في السلم والحرب، ص 124القانون الدولي في الشریعة اإلسالمیة ص 
.49أنظر نظریة الدولة في اإلسالم، ص -3
.107أنظر نظریة الدولة والمبادئ العامة لألنظمة السیاسیة ونظم للحكم، ص -4
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:العوملة املفهوم واألصول التارخيية

:املفهوم اللغوي للعوملة)أ

باعي جمرد وليس يف وهو فعل ر " عومل"مصدر مشتق من "ي إن مصطلح العوملة يف اللغة العربية ه: لغة

رد إال وزن واحد هو  هو " عوملة"بعثر زلزل، وعليه ميكن القول أن مصدر : حنو" فعلل"الفعل ا

واحلركة مصدرا جاءت توليدا من كلمة عامل، ونفرض هلا فعال هو " عومل"صحيح من الفعل اشتقاق

1"عوملة–يعومل –عومل 

ا  يف اللغة الفرنسية تعود إىل كلمة "أما األصول اللغوية ملصطلح العوملة يف اللغات األجنبية فإ

Mondialisation تعدىفيما بعد جلوهر لكنه اواليت تعين العاملية واملصطلح يف أصله اقتصادي

2إال األمناط األخرى من أنشطة احلياة

ا اللغوي يعود إىل كلمة من هذا أن مصدر العوملة يف أصلهويتضح

"Mondialisation"أخذ مفهوم العاملية، والشمولية، وكل ما هو كلي، يف حني واليت ت

والكلمة املرادفة هلا يف Mondialisationجند إمساعيل صربي عبد اهللا يرى أن الكلمة الفرنسية 

تدل على النطاق اجلغرايف، فجلها" Planétaire"و" Universel: "اللغة األجنبية مثل

، وجغرافيا اسرتاتيجيةفتدل على وجهة نظر " Globalisation"واإلقليمي، أما الكلمة اإلجنليزية 

األسرة والعولمة، مجلة البیان، العالم اإلسالمي تحدیات الواقع واستراتیجیات عبد الكریم فؤاد، -1
.367، 366، ص،ـ ص، 2006، 1المستقبل، ط، 

471، ص 1983مكتبة الروس باریس ) فرنسي عربي(ربغ دانیال، سبیل معجم -2



األول                                                                              السیادة والدولةالفصل

27

الفرنسية اليت تعين انتشار مظاهر احلضارة وهلا داللة أوسع من الكلمة " Economie"واقتصادية 

.يف العامل أمجع

املشتقة بدورها من  " Globalisation"جنليزية إن العوملة مشتقة من الكلمة اإل: "أو كما يقول

وبناء على هذا التعريف 1"مبعىن الكرة األرضية أو الكوكب الذي نعيش عليه" Globale"كلمة 

ااوز اإلجنليزية، متجة من حيث االشتقاق اللغوي، إىل أصول اللغة ففهم أن صاحبه يرجع كلمة العومل

الذي ال يعرب يف رأيه إال على البعد اجلغرايف " Mondialisation"بذلك املصطلح الفرنسي

اول مصطلح لك إىل أبعاد كثرية جدا، يف حني حيوالعوملة تتجاوز بذ. واإلقليمي فحسب

"Globalisation " تعنيهأن يفي بالغرض الذي.

لفظ قد مت نقل"جنده يقول أن مفهوم العوملة اللغوي " حسن حنفي"أما املفكر  العريب 

"Globalisation " إىل الفرنسية"Mondialisation " ومل يكن يف ذلك أي قصور يف

وليس من الكوكب الذي " World"عامل الذي يقابله الاللغة الفرنسية، بل لفظ العوملة اشتقاق من 

البعض يفضل الكوكبة على العوملة ولفظ العامل مل يرد فيه القرآن يف حني ورد و" Globe"يقابله 

2"لفظ الكوكب

الوحدة العربیة، اسماعیل صبري عبد هللا، الكوكب الرأسمالیة، المرحلة اإلمبراطوریة، كتب مركز -1
44، ص، 1999، 1بیروت، لبنان، ط، 

21، ص 1999، 1حسن حنفي، ما العولمة؟ دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، ط، -2
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وليس إىل " World"إىل لفظ عامل، الذي يقابل يف اللغة اإلجنليزية يعيدهاوحتديد مصطلح العوملة 

، فهو إذا ينظر نظرة مغايرة متاما هلذا األمل، حيث يؤكد أن "Globe"لفظ كوكب الذي يقابل 

Globalisation مشتقة من"World " اليت تعين عامل، وليس منGlobe ،اليت تعين كوكب

: يف ترمجة املصطلح اإلجنليزي إىل اللغة العربية اليت أخذت عدد صياغات حنولل يكمنهنا فاخلومن 

لواحد إىل اللغة الفرنسية، اليت مل يكن مجة املصطلح اإلجنليزي اعكس تر .... عوملةو كوكلةكوكلة،  

" كوكبة"رب يستخدمون بكثرة كلمة صور، كما أن الدافع الذي جعل بعض املفكرين العفيها أي ق

ابع لداللته يف ، دون كلمة عامل، وهذا التفضيل ند لفظ الكوكب يف القرآن الكرمير ويو ، دل عوملةب

يف ضبط مفهوم العوملة اللغوي هو أنه صحيح " حسن حنفي"يد الذي قدمه اللغة العربية، فاجلد

اGlobalisationاالشتقاق اللغوي للكلمة اإلجنليزية  " World"مشتقة من لفظ اليت يرى أ

يأاحلقيقي للكلمة اخذ باملعىن واليت تعين الكوكب، فهو Globeاليت تعين العامل وليس من لفظ 

.املدلول ال بالدال

أن مصطلح العوملة يف اللغة هو ترمجة لكلمة : "ويرى قطب الفكر العريب املعاصر حممد عابد اجلابري

"Mondialisation "نقله من احملدود واملراتب : اليت تعين جعل الشيء على مستوى عاملي أي

ن أصله يف نظر اجلابري مصطلح مرتجم مالعوملةوبالتايل فإن 1"إىل الالحمدود املقصود به العامل

وجعل الشيء يتميز بالطابع العاملية، أي إخراجه منMondialisationاللغوي الفرنسي

، مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت، لبنان، ط éقضایا في الفكر المعاصر"الجابري محمد عابد، -1
136، ص 2003، 2
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ذا حيمل صفة العاملية وهنا نلمس الالمقيد و و ىل الالحمدودو احملدود إواجلهة والفئة والنوعاخلصوصية

.تقولاألصول اللغوية هلذا املصطلح وحننيف " حسن حنفي"االختالف بينه ومن 

ة اللغوية للمصطلح، بقدر نفسيا فقط، والصعوبة ال تكمن يف الرتمجاالتعريف اللغوي ال يأخذ بعدإن

أم من Mondialisationيف مضمون هذا املصطلح فالعوملة سواء أخذت من ما تكمن

Globalisationفهو يفيد االنتشار والكونية والكوكبة والشمولية، افإن معناها يبقى واحد ،

االت اليت ترتبط حبياة انب الثقايف أوسواء يف اجل نساناإلاالقتصادي أو السياسي، وغريه من ا

.لكلمةلإىل البحث يف املفهوم االصطالحي نعود وهذا ما جيعلنا 

:املفهوم االصطالحي للعوملة)ب

مل نقل من ن عوملة اصطالحا، هو أنه من الصعب إما ميكن قوله قبل ضبط املفهوم االصطالحي لل

قدم تعريفا دقيقا ومضبوطا للكلمة، بالنظر إىل التحوالت احلاصلة يف العامل من جوانب أن نالتعذر

... متباينة وخمتلفة، وتداخله مع مفاهيم أخرى حنو الكوكبة، الكوكلة، والنظام الدويل اجلديد والعصرنة

أن العوملة باعتبارها ركتدقيق وتدقيق، كما جيب أن ندوبالتايل فمسألة ضبط هذا املصطلح حتتاج إىل

التيف مرحلة التشكل أو التكوين الدويل، ال تزال تثري الكثري من اإلشكاالت، من حيث الدال

ين خذعاريف منوذجية هلذا املصطلح، آوحنن بدورنا من خالل هذا العمل حناول تقدمي تةاالصطالحي

.دراستهبعني االعتبار املفهوم الذي تبناه حممد عابد اجلاري يف 
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ة نظره وجهله لقد تطرق الكثري من املفكرين املعاصرين العرب والغربيني هلذه املسألة والكل منهم 

ر، أو توافقه أحيانا، وهذا حبسب املوقع واإليديولوجية اليت يتبناها  وداللة اصطالحية ختتلف عن اآلخ

هي : "العوملة يف قولهيصل إىل صياغة تعريف" صادقة جالل العظم"كل فكر أو مفكر، وهنا جند 

ا، وحتت لالعميقتحول الرأمسايل الحقيقة  إلنسانية مجعاء، يف ظل هيمنة دول املركز، وبقياد

ا، ويف ظل سيادة نظام عاملي للتبادل غري وما ميكن قوله أن هذا املفهوم أنه حيمل 1"متكافئسيطر

زاوية التارخيية للتحوالت اإليديولوجية يف الطابع الصوري باعتباره تعريفا جامعا للعوملة، ينطلق من ال

ا على الشعوب الفقرية، اليت ال توافقها يف القوة، وهذا يعين أن  جمال االقتصاد، ومدى سيطر

ا غزو الفضاءات اإلنسانية األخرى، صاحب التعريف يعترب العوملة كيانا اقتصاديا، له آليات بإمكا

لعامل، وقتم السيطرة عليه يف ظل هيمنة دول ارمسلةويف العوملة : "بالقول" عبد املنعم حنفي"ويعرفها 

ية ويبدو منط العوملة األمريكية وهو جعل املركز وسيادة فكرة السيادة الوطنية، وسيطرة الثقافة العامل

الشيء على مستوى عاملي، أي نقله من املستوى  احملدود إىل آفاق غري حمدودة حيث يتم تعميم منط 

ا مجاعة معينة على العامل كله، ويعين ذلك ة ديالفكرية والسياسية واالقتصامن األمناط  اليت ختص 

2"ضرورة جتاوز احلدود القومية

، ملة جتاوز الشيء للحدود اجلغرافيةمن خالل هذه الصياغة التعريفية املقدمة نالحظ أن املقصود بالعو 

جمال االقتصاد أو السياسة أو الثقافة أوك يفوبالتايل يصبح متصفا بالطباع الشمولية سواء أكان ذل

.125، ص 1999، 1دار الفكر المعاصر، دمشق، سوریا، ط، " صادق جالل العظم، ما العولمة؟-1
، 2000، 3مكتبة مدواي، القاھرة، ط، " المعجم الشمال لالصطالحات الفلسفیة"عبد المنعم حنفي، -2

.269، 268ص .ص
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االت ويتأكد أيضا من خالل التعريف، أن العوملة حتمل طابع اهليمنة والتسليط من غريها من ا

دول الغربية برئاسة الواليات املتحدة األمريكية على دول األطراف أو اهلامش أي ال"طرف دول املركز 

.شروعها العوملي فكرة حمو كل احلدود واحلواجزدول العامل الثالث ما دامت حتمل يف 

تعرف جمموعة من العمليات اليت تغطي أغلب الكواكب أن العوملة  : "لسيد ياسني خرييأما ا

أو تشع على مستوى العامل، ومن هنا فالعوملة هلا بعد مكاين ألن السياسة واألنشطة ) األرض(

قرتب على املعمورة، ولكي نا على كل أحناء االجتماعية، والسياسية األخرى أصبحت تبسط رواقه

:التعريف الشامل للعوملة البد أن نضع يف االعتبار ثالثة عمليات تكشف عن جوهرها

تتعلق بانتشار املعلومات، حبيث تصبح مشاعة لدى مجيع الناس: العملية األوىل.

تتعلق بتدوين احلدود ما بني الدول: العملية الثانية.

تمعات واملؤسساتوهي :العملية الثالثة .1"زيادة معدالت التشابه بني ا

وعليه ميكننا أن نستخلص من هذا التعريف أن الفهم احلقيقي للعوملة وحتديد مدلوهلا ينطلق من فكرة 

وهي العمل على تذويب " عبد املنعم حنفي"جوهرية ال تكاد ختتلف عن الفكرة اليت اعتمدها 

.اخلصوصيات وجتميع كل شيء يف قالب واحد مشاع بني اجلميعاحلواجز، والقضاء على 

ا" حسن حنفي"أما  وق اقتصاد السلظاهرةمفهوم ذاع يف العقد األخري للرتويح : فيعرف العوملة بأ

يار النظام االشرتاكي يف أوربا الشرقية، واالحتاد السوفييت يف العامل ذي القطب الواحد  احلر، بعد ا

الوحدة العربیّة، العدد، ، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات"في مفھوم العولمة"السید یاسین، -1
.6، ص 1988، 228
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واإلدارة العليا، وحقوق اإلنسانية 1اية التاريخ: أخرى للغرض نفسه، مثلوقد توافق مفاهيم

تمع املدين، وصراع احلضارات 3"....اجلنسوية، وتعين 2Ganderالدميقراطية، وا

ملصطلح العوملة هي إن النتيجة اليت ميكن أن خنلص إليها من خالل هذه املقاربات املفاهيمية

يغ سأن هذا املفهوم قابل للتمدد والتقلص وذلك حسب املوقع الذي تعرف من خالله، فالذي يست

العوملة ويعتربها ضرورة حتمية للتطور احلضاري، يتعاطى معها ببساطة، ليس كالذي يرفضها باعتبارها 

ا يصل حد التناقض يف عدوا جاء للقضاء على كل ما هو خصوصي، وبالتايل جند اختالفا واضح

لشيء الذي قد رة للظاهر تؤثر يف املفهوم، لكن ااملفهوم، وهذا ما يعرب صراحة على أن طبيعة النظ

املصطلحات اليت م الرباءة، بل هي كغريها من أن العوملة ليست مصطلحا بريئا متانتفق عليه مجيعا هو 

ا  اياحلداثة، وما بعد احلداثة هل: حنوعاصر .اتا أهداف و

ومن خالل دراستنا لتعاريف العوملة يف إطار الفكر العريب والغريب معا يتضح لنا أن جل املقاربات 

من هذا الباحث االهتمامة حبسب املوقع ودرجPhénomèneتتعامل مع هذه الظاهرة ميةاهياملف

.فكرأو ذاك، وبالتايل كل املفاهيم أصبحت ملفوفة بغطاء ذايت، يعرب عن إيديولوجية كل م

ا ظاهرة معقدة هلا طابع : "ومن هنا ميكن أن نقدم بدورنا تعريفا إجرائيا ملفهوم العوملة فنقول إ

انتقايل، مفتوح، غري مكتمل، فهي تشق طريقها لتشمل املعمورة، وبدون استثناء بآليات، ووسائل 

المقولة التي قال بھا ھیجل ترددھا المفكر األمریكي من أصول یابانیة فوكویاما: یخنھایة التار-1
الفكرة التي قال بھا المفكر األمریكي صومانیلھاندجینتون: صراع الحضارات-2
04ص ..1999..1. 1...سوریا.دمشق.دار الفكر المعاصر .ما العولمة . حسن حنفي-3
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وتنميط ثقافة وتوحيد تكنولوجية، وإيديولوجيات كافية للذهاب بعيدا حنو تقليص أبعاد العامل، 

شروع مل يكتمل بعد، وبالتايل من ميف صاحل األقوى، فالعوملة اساته، وتوجيه اقتصاد إىل ما يصبحسي

.الصعب أن نقدم تعريفا جاهزا هلا حيقق االتفاق بني اجلميع

إن العوملة ظاهرة ال تريد أن تتوقف، وال تعرف أين ستتوقف وليس هلا خطوط : ولنقول أيضا

جتاه سيادة الشعوب واستقالليتها ألن منطق العوملة هو الالحمدود، والالخصوصي وبالتايل محراء 

أصبح من الضروري البحث عن آليات التعامل معها ووسائل التثاقف والتحاور من أجل التعايش 

ا اجلديدة .والتكيف مع معطيا

ذا املعىن وباعتبارها ظاهرة دولية كغريها من الظواهر  واملستجدات الدولية تتميز جبملة من والعوملة 

االت ا ال تقتصر على جمال أو جمالني ولكنها تشمل جمموعة من ا .اخلصائص والسمات، كما أ

ع العاملي، وهي كغريها من الظواهر هلا جمموعة خصوصيات ظاهرة شاملة تأخذ الطابوباعتبارها

ال االقتصادي أو السياسي أو الثقومميزات  ايف متيزها عن غريها من الظواهر وأهم هذه سواء يف ا

: اخلصائص واملميزات نذكر

تعاظم ثورة املعلومات واالتصاالت.

االجتاه املتزايد حنو التكتالت االقتصادية العاملية.

تنامي دور املؤسسات املالية العاملية.

تركز النظام االقتصادي العاملي عند الدول الصناعية.
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ماعيالفوضى والتفكك االجت.

اء السيادة .زوال احلدود وإ

أما فيما خيص ظهور العوملة يف بداية األمر كان يف عامل املال والتجارة واالقتصاد، لتمتد إىل جماالت 

وجيا واإلعالم، فالعوملة جمال السياسة والفكر واإليديولبادالت واالتصاالت لتشمل بذلك التسويق وامل

مفهوم جمرد، ولكنها عملية متطورة ومتعددة األوجه، وميكن مالحظتها باستخدام مؤشرات  ليست

...كمية وكيفية يف جماالت االقتصاد والسياسة والثقافة واالتصال

.الدولة والسيادة يف الفكر الفلسفي والسياسي:املبحث الثاين

:الدولة والسيادة يف الفكر الفلسفي والسياسي-

ا ليست سوى القوة ال شك أنه قد ظ هر سوء فهم وشائع جدا خبصوص سيادة الدولة وهي أ

والتعسف ومرادفة لالستبداد وبالتايل احلالة اليت خيتفي فيها القانون وتغيب املؤسسات، من هذا 

ال تتأسس بقوة إرادة األفراد اجلزئية وتفسريهم "هيجل"املنطلق أن سيادة الدولة حبسب الفيلسوف 

م الفردية و جذورها متمددة إىل حد وحدةوإمناءالشخصي  القضاء الذي مينحهم الدولة بوصفها ذا

.ئيةالوظائف اجلز 

والسلطات يف عصور اإلقطاع مل تكن الدولة صاحبة السيادة على أراضيها بل احنصرت السيادة يف 

ا وفقا  م شخصية امللك نفسه وكانت وظائف الدولة عبارة عن ملكية خاصة لألفراد يديرو لنزوا

ادة، يوصارت الدولة تتمتع بالستبية ولكن مع عصور احلداثة حيث إنقلاخلاصة وآلرائهم الشخص
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االت اجلزئية وتسوأصبحت سيادة الدولة متلك سيادة الدولة هكذا . العامري الشأنتربز يف كل ا

تمع والثاين هو  اجلانب اخلارجي ويتمثل جانبني األول هو اجلانب الداخلي ويتمثل يف اهليمنة على ا

.يف سيادة الدولة يف مواجهة الدول األجنبية

االت اجلزئية يف االهتمام السلمكما ختتلف سيادة الدولة بني السلم واحلرب، ففي حالة تنهمك ا

ا اجلزئية ورعاية مصاحلها اخلاصة ولكن السلط العليا تتدخل وتدفعها إىل مساعدة الكل والقيام ةبنايا

خبدمات مباشرة والعمل لصاحل املصلحة املشرتكة وحتقيق الغايات الكلية والعون املتبادل، أما يف حالة 

االت اجلزئية من أجإىل حتقيقها الفعلي وتربز التضحية والفداء وتتاملثاليةاحلرب تصل  ل جمع ا

1ص الدولة بفضل صد املصاحل الشخصية يف األهداف الكلية واملشرتكةالسيادة وحتمل الثقة خبال

الكلية عن هذه املثالية والوجه ةهكذا تكون الدولة بفضل السيادة موحدة، وتكون السيادة الفكر 

الفردي للدولة، كما متتلك الدولة بفضل السيادة القدرة على القرار النهائي وتكون ذاتية واثقة من 

ايته نفسها بفضل جتر  يد اإلدارة وتربز سيادة الدولة بواسطة حتدد كل جمال جزئي من جهة نشاطه و

اجلديد هو االنتقال السيادة من الشخص احلاكم اي ان بغاية الكل واعتماده على الفكرة املثالية، 

يف استطاعتها أن "صاحب السيادة على الشعب مثال يف اإلرادة العامة واإلمجاع الشعيب وبالتايل 

حدث عن سيادة الشعب مبعىن ألي شعب مما يكن كيان قائم بذاته يف مواجهة الشعوب األخرى، تت

ا وحكومات عليا  وهو يشكل دولة خاصة به لذلك ينبغي أن ميارس هذه السيادة حكام خاصون 

، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة میلولي، دون تاریخ، ص "ھیجل فریدیریك، أصول فلسفة الحق-1
542.
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تستمد سلطتها منهم وإال ملا كانت سيادة شعبية لكن أن يرتك للناس حتديد من يثقون فيه للسهر 

المتهم وأن ينشأ حقه يف احلكم من هذه الثقة وحدها عن طريق االنتخاب هو أن ترتك على س

العالقة بني احلاكم والشعب للقرار النهائي لإلدارة اجلزئية وتسقط سلطة الدولة يف يد اإلدارة اجلزئية 

ة وتتحول الوظائف اجلزئية إىل ملكيوحتت تصرفها ويصبح الدستور ميثاقا استسالميا لالنتخاب

يعين ج وهزميتها، لكن ماذاخاصة وتضعف سيادة الدولة ويف النهاية تتفكك ويتم غزوها من اخلار 

ا؟ .هيجل بالدولة يف حد ذا

األخالقية، فهي الروح األخالقية من حيث هو إرادة ةيرى أن الدولة هي الوجود بالفعل للفكر 

ا، و تنجز ما تعرف مبقدار ما تعرف 1"جوهرية تتجلى وتظهر وتعرف وتفكر يف ذا

تمع املدين هو جمال احلاجات اخلاصة وتشتت للذهن وأن الدولة يف جمال الغايات  ومن املعلوم أن ا

ية فوق اجلميع وتكتسب علويتها من القانون وجيب الكلية واملصلحة املشرتكة ولذلك فهي فكرة عقل

تمع املدين يف خدمتها من أجل حتقيق الفكرة  لألفراد أن يضحوا بأنفسهم من أجلها وأن يكون ا

من ذلك تبيان السلطة من التحت يؤدي إىل " هيجل"الكلية واملصلحة املشرتكة، ورمبا كان يقصد 

تمع وتعم االضطرابات واإلشاعات، أفكار الفرد وبالتايل تاجتياح لألهواء  سود الفوضى يف حتركات ا

تمع ويوأما عند ما تأيت السلطة من الفوق ف سياسة رعود احلكم وقد بر إن التنظيم احملكم يعم ا

الدولة عقلية على حنو مطلق من حيث هي التحقق الفعلي "اإلنسان باألخالق على هذا النحو 

لإلرادة اجلوهرية اليت متتلكها يف وعيها الذايت بصفة خاصة، مبجرد أن يرتفع هذا الوعي إىل مرحلة 

.497المرجع نفسھ، ص -1
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ا مطلق احلرية إىل حقها وثابتة، تصل فيها ةالوعي بكليته، وهذه الوحدة اجلوهرية هي غاية يف ذا

األعلى، ومن ناحية أخرى فإن هذه الغاية النهائية هلا حق أعلى وأمسى من الفرد ذلك ألن واجب 

1"الفرد األمسى هو أن يكون عضوا يف الدولة

هكذا . إن الدولة ذات سيادة مطلقة ويعين أنه ال يوجد شيئا أعلى منها فهي جميء اآلهلة على األرض

.ةاملشروعيها مجيع اهليئات واملؤسسات األخرى، ومتثل بالنسبة إليها مصدر تكون السيادة تنبثق من

دولة أخرى ة ورخاؤها واستقالهلا التام من أيلدولاازدهارفهل ميكننا القول أن السيادة من سبب 

ومن أية قيمة عليا وأن انتقامها يؤدي إىل اخلراب واهلمجية؟ 

مبثالية سيادة " هيجل"غري الطريق االنتخايب؟ وماذا يقصد وما السبيل إىل صيانتها والدفاع عليها ب

.الدولة؟ وهل ميكن أن تكون املواطنة هي اللفظة الواقعية والدعامة اليت ترتكز عليها سيادة الدولة؟

.497ھیجل فریدیریك، أصول فلسفة الحق، ص -1



اية السيادة: الفصل الثاين العوملة و

العوملة وأثرها على السيادة: املبحث األول

)النظام الدويل اجلديد: (الليربالية اجلديدة ومبدأ السيادة: املبحث الثاين
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ائل التسعينات يف كتابات منذ أو " Mondialisation"، "العوملة "مصطلح انتشرلقد

ذلك قبل أن علمي أو األكادميي يف البداية، و عديدة بعيدة من اإلنتاج الفكري الاقتصادية و سياسية

صورات واقعية عديدة يف فكرية مهمة، من خالل تتسب املصطلح دالالت إسرتاتيجية وثقافية و يك

يار اإلحتاد االعامل، و  بروز الفكرة ، وأوروبا الشرقية، و السوفيايتقرتن ذلك بتفكك النظام الشيوعي وا

عن " فوكويامافرانسيس "األساسية، اليت أدعها الباحث األمريكي الذي يعد من أصول يابانية 

ينه السياسي قر روع احلر الرأس مايل االقتصادي و املشرأيه لنظام السوق و النهائي يفاالنتصار احلاسم، و 

.الليربايلأي النظام 

الواليات يف الغرب و اإلعالمينيمن كالم السياسة و انتقلسرعان ما " العوملة"غري أن مصطلح 

غريهم رتاجتيون و اسقيمة أنتجها مفكرون اقتصاديون و بات أكثراملتحدة األمريكية خصوصا إىل كتا

ذه الظاهرة احلديثة هن مجيع  يفة تأثريها يف العالقات الدولية و جوانبها وخاصتناولوا فيها التعريف 

لذلك سنتطرق يف هذا الفصل إىل ثالثة " السيادة"خاصة مبدأ بعض املبادئ الدولية الراسخة و 

م الدويل اجلديد ومبدأ السيادة والدولة الوطنية أثرها على السيادة، والنظاآليات العوملة و أمههامباحث 

.فلسفة السيادةاحلديثة و 

I-تآليا

:أثرها على السيادةالعوملة و : املبحث األول

الدويل، هذا ما ا، سواء على الصعيد الداخلي أو سيادشك أن العوملة تأثر على الدولة و ال 
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على و بأن املفهوم الكالسيكي للسيادة والذي كانت الدولة متارسه على إقليمها يدفعنا إىل القول 

تنامي العوملة إذ أصبحت الدول املعاصرة عاجزة إن مل نقل مستسلمة مواطنها، مل يعد ممكنا يف ظل 

صورة فرضيا على شعوب األطراف يفعلى جمموعة من الظواهر اليت يسعى اآلخرين نسبيا يف السيطرة 

تشكالت البنية الكونية، األسواق املالية العاملية و ، و االصطناعيةاألقمار الشركات متعددة اجلنسية، و 

العاملية، وإال ال ميكن بأي حال من األحوال أن ختضع فيها من قبل أيه فلسفة سياسية  البورصات و 

.كانت

يف ظل تنامي أفاق العوملة، فقدت معانيها وخباصة يف ظل انتشار ما يعرف فالسيادة 

بالشركات متعددة اجلنسيات، وسيطرة اهليئات املالية العاملية املتمثلة أساسا بالصندوق النقد الدويل 

.ومنظمة التجارة العاملية اليت أصبحت تفرض قيود إلزامية على سيادة الدولوالبنك العاملي

الشركات املتعددة : سنتطرق يف هذا املبحث بالدراسية والتحليل إىل مطالب اآلتيةولذلك 

.منظمة التجارة العامليةاجلنسية، والصندوق النقد الدويل والبنك العاملي، و 

ا على العامل و كآليات اعتمدنا الع احتوائه من حيث حتديد املفهوم وملة للبحث سيطر

إيضاح مدى تأثريها على السيادة الوطنية األهداف اخلفية واملعلنة، إضافة إىل ذلك اخلصائص و و 

).القومية(احلديثة 
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املتعددة اجلنسية وسيادة الدولالشركات: املطلب األول

فهي مبثابة تعد الشركات متعددة اجلنسية مبثابة احملور االقتصادي األساسي يف ظل العوملة، 

ومتثل السمات األساسية للنظام االقتصادي العاملي، وقد أصبحت األداة اليت متول اإلنتاج وتعو مله، 

ا يف التخطيط  يطرة التنظيم والسو الشركات الكربى، شركات متعددة اجلنسية ملا صارت إدار

والتسويق، وجتاوز احلدود الوطنية لتصبح ذات وجود عاملي، حيث بدأ تأثري هذه الشركات العاملية 

ا وتراجع دورها على الصعيد الدويل وازداد هذا التأثري مبرور  على الدول، مم أدى إىل تقييد سياد

اوأصبح من الصعب بإمكان أي دولة أن تتجاهل هذه الشركات دون أن تأثر الزمن .اقتصاديا

وبناءا على ما تقدم ميكنا كطلبة باحثني يف فضاء الفكر السياسي املعاصر أن خنصص هذا 

املبحث لتعليق عن نقطتني أساسيتني، تتمثل األوىل يف التعريف بالشركات متعددة اجلنسيات وتطورها 

.سيادة الدولةأهم أهدافها والنقطة الثانية سنعرض من خالهلا مدى تأثري هذه الشركات على و 

.الشركات متعددة اجلنسية املفهوم واخلصائص: العنصر األول

ا، من مثل  تباينت التعريفات اخلاصة بالشركات متعددة اجلنسيات، كما تباينت تسميا

الشركات العابرة للحدود، الشركات العاملية، والشركات العمالقة، والشركات الكوكبية، ويدل على 

ت واملصطلحات على عدم وجود اتفاق واحد حول طبيعة هذه الكيانات االختالف يف التعريفا

الظواهر االقتصادية الراهنة، ولذلك سنطرق فيما يلي إىل أهم االقتصادية والقانونية اليت تعرب عن أهم

.التعريفات اليت وردت بشأن هذه الشركات
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ا" BAHRMAN" " رمانة " فنجد مثال املفكر  : يعرف الشركة متعددة اجلنسية بأ

تلك املشروعات اليت تسيطر على وحدات يف أكثر من دولة واحدة، يف إطار إسرتاتيجية إنتاجية « 

.»موحدة 

ا" ماتيوز " بينما حيرفها املفكر  املؤسسات اليت تسيطر على عدد معني من الوحدات «: بأ

هذا قق نسبة هامة من إنتاجها خارج الدولة األم، وكل اإلنتاجية، يف عدد معني من الدول، واليت حت

1.»إطار إسرتاتيجية إنتاجية موحدةيف

نأن هذه الشركات هي عبارة ع" DETLEVE F. VAGTS" ويرى املفكر 

جتمع لشركات من جنسيات خمتلفة، ترتبط بعضها البعض بروابط امللكية املشرتكة، وختضع «

2.»مشرتكةإلسرتاتيجية إدارة

إضافة إىل كل ذلك ميكن القول أيضا أن الشركات متعددة اجلنسيات أو ما يعرف 

املباشرة ذات األجنبيةنوع من شركات االستثمارات «: بالشركات العابرة للحدود أو لقارات هي

إسرتاتيجيةايل أو التسويقي عرب احلدود، يف إطار أو املاإلنتاجيالرأس املال الضىن واليت ميتد نشاطها 

لكل الفروع يف الدول املضيفة اإلدارةامة للشركة األم، حيث يكون هلذه األخرية حق ممارسة ع

، القسم الثاني، دیوان "المجتمع الدولي، األصول، التطور واألشخاص" غضبان مبروك، . د1
.588. ، ص1994الجامعیة، الجزائر، المطبوعات 

المسؤولیة الدولیة عن انتھاكات الشركات متعددة الجنسیة لحقوق "جوتیار محمد رشیق صدیق، د 2
.22. ، ص2009، دار المطبوعات الجامعیة، جورج عوض، اإلسكندریة، "اإلنسان
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1.»دف حتقيق أقصى ربح ممكناإلنتاجيةو اإلداريةلتحقيق أهداف الشركة 

امليالدي، بعدما 18و 17بالبينة األوىل هلذه الشركات فهي تعود إىل القرنني وفيما يتعلق 

ارية ذات الطابع االستعماري برعاية وتشجيع من الدول اليت تتبعها هذه توسعت الشركات التج

الشركات، وكان نشاط هذه األخرية مقتصر على عمليات جتارة اجلملة على نطاق واسع، إال أن 

هياكل الشركات يف نشاط و رسوخها كان له األثر األكرب يف حتوالت عميقة و تفجر الثورة الصناعية 

اليت أخذت يف التطور رويدا رويدا حىت استقر شكلها احلديث يف منتصف القرن متعددة اجلنسية 

ا  بعد احلرب العاملية األوىل، حبيث غزت نشاطات مل التاسع عشر، استمر منوها، وتنوعت نشاطا

وصلت إىل قدرات وطاقات فاقت معها العديد من الدول، تكن مطروحة هلا من قبل، وتوسعت حىت 

ا اإلنتاجية واحلكومات أصبحت  حمدودة على أرضيتها، يف حني أن هذه الشركات ليست لسياد

التوزيعية أية أراضي، فهي جتول وتصول وحتوم فوق العامل باستخدام سرعة وسهولة االتصاالت و 

.واملعلوماتية

وترتكز هذه الشركات خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية، وأوروبا الغربية واليابان، وتسيطر 

يف التجارة األساسيعلى ثلثي التجارة الدولية يف السلع واخلدمات يف العامل، مما جعل منها الفاعل 

تصاد العاملي، وصارت ال والفاعل الرئيسي للحركة، وأصبح هلا اليد العليا يف إدارة وتوجيه االقالدولية، 

راسة ألھم التغیرات التي تحقق سیادة التجارة الدولیة وسیادة الدولة، د"السید عبد المنعم المراكبي، . د1
272–266. ص.، ص2005، دار النھضة العربیة، القاھرة، "الدولة في ظل تنامي التجارة الدولیة
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ا 1.تعبأ بالدول وال بقوانينها وال بصوا

:نوردها يف ما يليأندة اجلنسية جبملة من اخلصائص ميكن وتتميز هذه الشركات متعد

إذ تتميز هذه الشركات بعدم تقيدها بتفضيل مواطن دولة معينة عند :تعبئة الكفاءات

ا .حىت أعلى املستويات فاملعيار الذي تأخذه به هو معيار الكفاءةاختبار العاملني 

 هو املنهج املالئم ت و الشركاإلدارةويعترب أداة : اإلسرتاتيجيةاإلدارةالتخطيط االسرتاتيجي و

دف إليه الشركة والتعرف على ما ترغب أن تكون عليه يف املستقبل . الذي يؤد حتقيق ما 

الفرص وتكبري الفوائد، وحتقيق معدالت اقتناصإىل وتسعى من خالل هذا التخطيط

2.على رأس املالالعائدومعدل األرباحمرتفعة يف املبيعات و 

إن كل شركة من هذه الشركات تنظر إىل العامل كسوق واحدة، ومن : تعبئة املدخرات العاملية

.مثة تسعى إىل تعبئة املدخرات من تلك السوق يف جمموعها

تشري الكثري من الدراسات، أن هذه الشركات متعددة اجلنسية : ارتفاع درجة تنوع النشاط

تتميز بالتنوع الكبري يف أنشطتها، فسياستها تقوم على منتجات متنوعة ومتعددة، ويرجع 

خسرت يف نشاط ميكن فإذاالعليا يف تقليل احتماالت اخلسارة، اإلدارةهذا التنوع إىل رغبة 

ا، فقد بينت بعض الدراسات أخرىأنشطةتربح من أن ، األمريكية" جامعة هارفد"أجر

اثناناملتحدة األمريكية تنتج يف املتوسط الوالياتأن الشركات متعددة اجلنسية املتواجدة يف 

.274–271. ص.المراكبي ، مرجع سابق، صالسید عبد المنعم. د1
2 http://ar.wikipedia.org
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قطرات بإنتاجال تكتفي " جنرال سوتورز " سلعة من أنواع خمتلفة، فمثال شركة وعشرون

السكة احلديدية فحسب بل تتعداه إىل إنتاج الثالجات، السيارات املختلفة األنواع 

1.واألغراض

احلديث إىلفبعد احلديث عن الشركات متعددة اجلنسية اليت تعترب من آليات وسيات العوملة، سنطرق 

.عن آثار هذه الشركات على سيادة الدول

:على السيادةآثار الشركات متعددة اجلنسية : ثانيا

شركات متعددة اجلنسية لقد حتولت يف ظل العوملة إىل دول حقيقية تقوم ما ميكن قوله أن ال

بتفكيك الدول، وإعادة بنائها من جديد، وجعلتها تتنازل حتت ضربات الرأمسالية االحتكارية عن 

ا، حىت تقيم دولة عاملية،  ا جتاه جمموعا ا رؤوس االحتكارات حقوقها وحدودها اجلغرافيا وواجبا قاد

العاملية اجلشعة من صقور اليهود وغريهم من األمريكيني، كي متتص دماء املستضعفني من شعوب 

ليند "صادي املعومل الشهري ورهم الوطين الذي هو شعور بدائي عند االقتعفتقضى على ش،األطراف

2.م1995الذي ألفه عام هكعنوان ملؤلف" ولة القوميةاية الد"الذي اختار عبارة " بريج

إن الشركات متعددة اجلنسية، قد قفزت فوق احلدود اليت تفصل ما بني الدول واألقطار،  

كما متكنت من إزالة كل احلواجز اجلمركية وتغلبت على كل القيود حتول دون تدفق املعلومات 

فسلبت بذلك الكثري من سلطات الدول اليت كانت متارسها ضمن حدودها السياسية، و اليت تعد 

.596. غضبان مبروك، مرجع سابق، ص. د1
.أحمد عبد الغفور، العولمة، المفھوم. د2
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ا الوطنية، من أهم مقو  سلطتها بسط يف فأصبحت هذه الدول اليوم عاجزة غري قادرةمات سياد

ا غلى أراضيها 1.وقرارا

فروعها أو نقلها إىل الدول، قيامها بإغالق سيادة ئل هذه الشركات يف تأثريها على من وسا

خارج الدولة، سواء بطلب من الدولة األم أو إذا حاولت الدولة التدخل يف شؤون الشركة وإجبارها 

غلى إتباع سياسات اقتصادية تؤثر على أرباحها، و االتفاق مع شركات أخرى على مراقبة سياسات 

ا هذه الدولة جتاه االستثمار األجنيب املباشر، و إذا ارتأت الشركة أن الدولة ال تتماشى واستثمارا

نزحت بقية الشركات املستثمرة األخرى، مم يتولد عن ذلك اخنفاض يف أسعار العمالت وأسعار 

كما حدث ذلك يف املكسيك . الراعية هلذه الشركات عرب أراضيهااألسهم والسندات هلذه الدولة 

.م1990م، ودول جنوب شرق آسيا عام 1994عام 

لية اجلديدة تعمد يف إبعاد الدولة عن الشعب، وتشجع الفساد، و حتويلها إىل أداة ألن الليربا

.استغالل وقهر يف خدمة مصاحل السوق

ديد إي  ويف ذلك جند أن الشركات متعددة اجلنسية، تعمل على إضعاف سيادة الدول و

ىل اإلفراط يف اخلصخصة تقدم حنو الدميقراطية يف الدول النامية، حبيث تلجأ هذه الدول إىل سياسة إل

يار اخلدمات العم وإضعاف  لتجنب هذه الشركات لالستثمار فيها، مم ينعكس بالسلب على ا

.قطاعات التعليم والصحة العامة، وبالتايل الو جبها حتت نريان الوصاية االقتصادية اخلاصة

نزع بعض وازداد نفوز هذه الشركات بعدما أصبحت ختلق النقود، وبذلك استطاعت أن ت

، جامعة محمد الخامس، الرباط، "أثر التحوالت الراھنة على مفھوم السیادة الوطنیة"بوبوش محمد، . د1
4. ص/ 2008
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حقوق السيادة اليت تعد من رموز السيادة الوطنية، حبيث خلقت هذه الشركات نقودا مقبولة التداول 

الدولة يف معظم الدول، وهي بطاقات اإلئنمان اليت ال ختضع لرقابة البنوك املركزية، ولذا فقدت 

ا أمام هذه الشركات العاملية خا صة يف الدول النامية اليت القومية كثريا من أمهيتها و تقلصت سياد

تداول املعلومات، ولذلك فقدت هذه الدول شبكاتتفتقد لتقنية واملعلوماتية من أجل السيطرة على 

االقوة يف الوقوف أمام تدخل  ومع طهور العمالت األجنبية كأدوات . هذه الشركات يف شؤون سياد

ا للقبول العام، أكثر مما حتوز العمالت الوطنية، مما أدى إىل  اهتزاز سيادة للتداول وخمزن للقيم وحياز

الدولة يف العامل الثالث، ألنه توجد عالقة مباشرة بني السيادة و القوى املهيمنة على الساحة 

دية وعلى عملة الدولة، فإذا كانت القوى وطنية قويت السيادة وان كانت غري ذلك ضعفت االقتصا

1.السيادة

وان تراجع دور الدول أمام هذه الشركات متعددة اجلنسية مل يقتصر على الدول أمام الدول 

لكم و النامية فحسب بل طال هذا الرتاجع أيضا الدول الصناعية املتقدمة، حىت وإن كان خمتلفا من ا

االت كتخفيض نسبة الكيف، وقد  يف جمال الضمان االجتماعي اإلنفاقمشل هذا الرتاجع بعض ا

والتخلي على العدد من اخلدمات وتسريح العمال، وسيطرة نقود هذه الشركات على توجهات الدولة 

ويقومون عقودا جتارية لصاحل هذه الشركات، السياسية، حيث أصبح قادة الدول واحلكومات حيملون 

الصفقات التجارية هلا، مع العلم أن مراكز القيادة يف هذه الشركات أصبحت أمهية  إلبرامبوسطىات 

.275–274. ص. عبد المنعم الممراكبي، مرجع سابق، صالسید. د1
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1.كربى يف نظر الكثري من مناصب الدولة العليا

:منظمة التجارة العاملية وسيادة الدولة: العنصر الثاين

" w.t".املعروفة باسم " العامليةمنظمة التجارة "ولتعزيز جناح العوملة االقتصادية، مت إنشاء 

للعامل على الصعيد التجاري، وقد متيزت هذه املنظمة اقتصاديةم، مبثابة قيادة 1995عام 

ختفيضات إبراءلنشاط التجاري، وقد أقر ميثاقهابصالحيات واسعة يف جمال املراقبة واالنضباط ا

سلطات وبتلك أصبح هلذه املنظمة 2حيةضريبة وحترير املعامالت يف جمال اخلدمات املصرفية والسيا

ا االقتصادية والذي ينجز  عنها ونفوذ كبري، استطاعت أن يتخطى حدود الدول ليؤثر على سياد

.املساس بالسيادة الوطنية لدى الدولة من الناحية السياسية

دة الوطنية، فإننا اونظرا خلطورة دور املنظمة التجارة العاملية يف إضفاء قيودها على السي

بالدراسة يف هذا العنصر إىل نقطتني أساسيتني تتمثل األوىل يف التعريف باملنظمة مع تبيان سنسعى 

ا على مبد .السيادةأأهم وظائفها ومهامها والنقطة الثانية نتطرق إىل تأثريا

:التعريف مبنظمة التجارة العاملية: أوال

واحدة من أصغر املنظمات العاملية م 1995ئت عام تعد منظمة التجارة الدولية اليت أنش

" على صعيد املولد والنشأة، وهي خليفة االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة املعروفة باسم 

.واليت أحدث بعد أعقاب احلرب العاملية الثانية" اجلات
.الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ،1
، مجد المؤسسة الجامعیة "مبادئ في العالقات الدولیة، من النظریات إلى العولمة"منذر محمد،. د2

.299. ، ص2002، 1: لتوزیع، بیروت، لبنان، طللدراسات و النشر و ا
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تأسست هذه املنظمة بعدما عرف العامل منو يف التجارة العاملية، فارتفعت صادرات وقد

نظام جتاري قوي جلات على إنشاء تجارة العاملية واسنويا، وساعدت منظمة ال5%السلع مبعدل 

.ومتطور مم دفع بنمو غري مسبوق

دور هذه كن دولة، من بينها دول عربية، ومي52وحتوي هذه املنظمة يف عضويتها على 

املنظمة يف السهر على وضع قواعد التبادل التجاري وحترير التجارة العاملية، وذاك يرفع احلواجز 

:وهي تقوم على ما يلي1من دون حواجز و قيوداجلمركية، قصد تدفق البضائع واخلدمات عرب العامل 

مراجعة السياسات القومية املتعلقة بالتجارة.

 الدولية األخرىالتعاون مع املنظمات.

فض املنازات املتعلقة بالتجارة.

إدارة االتفاقات اخلاصة بالتجارة.

 مساعدة الدول النامية يف املسائل املتعلقة بالسياسات التجارية من خالل املساعدات

.التكنولوجية

:تأثري منظمة التجارة العاملية على السيادة الوطنية: ثانيا

ود اليت فرضت على السيادة الوطنية بسبب التطورات يف بنية ما ميكن اإلشارة إليه أن القي

النظام الرأمسايل مل تقف عند األمر اإلسرتاتيجية بل تعدت إىل األمور االقتصادية أيضا، وبالتايل 

1 http://webcours.blogspot.com
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شرط ضروريا للقبول يف املنظومة االقتصادية " التكيف اهليكلي"و" اإلصالح االقتصادي"أصبح 

ا االقتصادية أخذت يف التقلص مع بروز املنظمة العلمية العاملية، كما أن سيادة ال دول على قرارا

يف اجتاه يعزز تقدم التامة عوائق أمام تدفق حركة التجارة الدولية واليت تسريبإزالةللتجارة اليت قضت 

1.تقدمني و يكرس ختلف املتخلفنيامل

ومجاعات يف سيادة الدول، فقد حيث مسح حترير التجارة الدولية للمستثمرين التأثري غرادتت

م من حتقيق أرباح 992مبضاربته ضد اجلنيه األسرتليين عام " جورج سورس"جنح أحد املستثمرين 

مليون دوالر يف األسبوع، ومل يستطيع البنك املركزي الربملاين من سعر اجلنيه االسرتليين، 3بلغت 

اربة أزمة عصفت بعمالت واقتصاد هذه األمر الذي يعد مساسا بسيادة دولة كربى، كما أدت مض

2.الدول

ا نتيجة حترير التجارة، كما أن الدول الكربى هي األخرى مل تنجو من التأثري على سياد

النامية، إذ اقتصر تأثري الدول الكربى على الربامج االجتماعية والدعم لكن بأقل ضرر مقارنة بالدول و 

ا التنافسية مع الدول التقليل منها وذلك من أجل املقدم للصحة والبطالة والتعليم، حني مت دعم قدرا

الكربى األخرى، وبالرغم من ذلك لقد استطاعت هذه الدول الكربى املتقدمة من بين أرباح كبرية من 

.مليون دوالر سنويا300عملية التجار، العاملية، قدرها أصحاب االختصاص حبوايل 

ذه التحرير، إذ تأثرت سيادة الدول بشكل ويف املقابل جند الدول النامية هي  األكثر تضررا 

1 http://webcours.blogspot.com
، "السیادة الوطنیة في ظل المتغیرات العالمیة، قیود متزایدة وتحدیات شاقة"أحمد یوسف أحمد، . د2

).مجلة(جامعة الدول العربیة، 



الفصل الثاني                                                                      العولمة ونھایة السیادة

51

ا الداخلية، االقتصادية والسياسية والتشريعية، وهذا مما أدي على  عميق، حىت صار التدخل يف شؤو

،واالقتصاديةتصدع سيادة الدول الضعيفة من جراء ما يتعرض عليها من التزام باألنظمة السياسية 

السوقالنامية حدود ال متكن أن تتجاوزها ومنها احملافظة على فوانني حبيث أصبحت لسيادة الدول

حيث الضريبية على االستثمارات املباشرة، واإلعفاءاتالعاملية وحرية التجارة وسياسات البورصات 

وبالتايل صارت طلبات . أصبحت معظم دول العامل يف حالة استسالم تام للمنظمة العاملية للتجارة

.تعلو كل الطلباتاملستثمرين

ا، فمع كون سلطة فرض  إضافة إىل كل هذا جند أن الدولة قد ختلت عن العديد من سلطا

ا لكل دولة على إقليمها ومواطنيها وفقا ملعاير اإلقليمية  الضرائب تعترب من السائل املعرتف 

االزدواج لية أدى إىل منع والوطنية، إال أن تطور التجارة العاملية وقدوم اتفاقية منظمة التجارة الدو 

دف الوصول إىل توحيد  من التشريعات الضريبية يف الدول األعضاء ألضريب وختفيض الضريبة 

من سيادة الدول اليت  املنظمة تدعيما حلرية التجارة و إزالة كل العوائق من أمامها مم أدي إىل احلد 

1.كانت مطلقة يف غرض الضرائب

:والبنك الدوليني وسيادة الدولةصندوق النقد: يناملطلب الثا

بر "التحليل إىل املؤسسات املالية الصادرة عند اتفاقية سنتطرق يف هذا املطلب بالدراسة و 

، واملمثلة باألساس يف الصندوق النقد الدويل والبنك العاملي 1944املنعقدة عام " ينت وودز

لك من أجل توضيح مدى تأثري ية الدولية وذسرح احلياة االقتصادباعتبارمها املنظمتني البارزتني على م

256، 240. ص.المراكبي، مرجع سابق، صالسید عبد المنعم. د1
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ذه املنظمات العاملية ومدى  .الدول الناميةتأثري هذه األخرية على سيادة سيادة الدولة 

:الصندوق النقد الدويل املفهوم واألهداف: أوال

عام " برينت وودز"الصندوق النقد الدويل مؤسسة مالية دولية أحدثت خالل اتفاقية يعترب 

شجيع التعاون الدويل النقدي، وتنظيم العمالت ما بني الدول، وبيع العمالت ملساعدة لت1944

.اخلاصة باملدفوعات األجنبيةالدول األعضاء على مواجهة الصعوبات 

والدعم املايل واالقتصادي للدول اليت تواجه مشاكل ويتكون هذا الصندوق من جملس 

1.اإلدارة واملوظفني ومقره واشنطناملدريني التنفيذيني ومدير احملافظني و 

:ومن أهم أهداف هذا الصندوق ما يلي

تيسري التوسع والنمو املتوازن يف التجارة العاملية.

تصحيح اإلختالالت يف موازين املدفوعات.

جتنب انتهاج سياسة إفقار دول اجلار واليت تتبع من قبل بعض من الدول.

إقامة نظام مدفوعات متعدد األطراف.

العمل على استقرار أسعار الصرف ما بني دول أعضاء.

،2007، 1القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، ط غازي حسن صباریني،. د1

.173. ص
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:البنك العاملي وأهدافه: ثانيا

، فهو االبن 1945باشر أعماله عام و " برتني وودز"لقد أنشئ البنك العاملي مبقتض مؤمتر 

أهدافه والغرض من إنشاء البنك العاملي هو تنظم تدفق رؤوس الشقيق للصندوق النقد الدويل ويكمل

البلدان اليت درستها احلرب والعمل على تقدمي املساعدات يف إنشاء التعمري وتسهل األموال إىل 

النقد الدويل من حيث أعضائه املؤسسني وكذا من االستثمار األغراض إنتاجية، وهو يشبه الصندوق 

ة، وقد سامهت كل دولة حبصة مساوية تقريبا حبصتها يف الصندوق، اإلدار حيث نظام التصويت و 

.باستثناء الواليات املتحدة األمريكية اليت تزيد حصتها قليال يف البنك على حصتها يف الصندوق

وعملية اإلقراض غري املباشرة،اإلقراضالبنك مبمارسة ثالثة أنواع من األعمال وهي م ويقو 

ةوعملية الضمان، وتعترب اآلليات واألجهزة يف املباشرة، " واشنطن"ومقرها 1الصندوق والبنك متشا

:ومن مجلة األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها نذكر منها

االستثمار األجنيبتشجيع.

 تشجيع املشاريع التنموية كاملرافق اإلنتاجية واملوارد االقتصادية يف الدول

.األقل منوا

العمل على منو التجارة الدولية، منوا متوازنا طويل املدى.

احملافظة على توازن حسابات املدفوعات الدولية.

املسامهة يف تعمري دول األعضاء والعمل على تقدمها إقتصاديا.

.201، 200. ص.السید عبد المنعم المراكبي، مرجع سابق، ص. د1
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:تأثري الصندوق الدويل والبنك العاملي على سيادة الدولة: ثالثا

هو ضمان استقرار النظام النقد العاملي وكذا الدويل النقدبعد ما كان هدف الصندوق 

عاجلة اإلختالالت املؤقتة يف موازين املدفوعات أصبحت مصغرة خلدمة مصاحل الدول الكربى وعلى م

الءات  عن الواليات املتحدة جتقف مانعا أمام سياسة االرأسها الواليات املتحدة األمريكية حيث

ا و  عجز نفس الشيء حدث مع الدول الرأمسالية الكربى، وبالرغم األمريكية اليت ال تتوافق مع إدار

هذا الصندوق فإنه مل يرتك للدول الكربى حرية ما تقرره من سياسات وتوجيهات، كون أن الدول 

اليت تساهم بالقسط األكرب يف كل من يف املنظمات االقتصادية الدولية، الرأمسالية الكربى تتحكم 

الدولية، وتستخدمها االقتصاديةفهي تسيطر على املنظمات . البنك العاملي والصندوق النقد الدويل

للنفط للبنك العاملي املنتجةلتحقيق أهدافها االقتصادية ووالرتويج للسياسات اليت تقدمها الدول 

ى مل تسمح بزيادة هذه الدول وبالتايل تقلص نفوذها يف والصندوق النقد الدويل، غري أن الدول الكرب 

.إدارة الصندوق

ويتضح من خالل ازدواجية التعامل اليت ينتهجها الصندوق النقد الدويل يف سياسة تعامالته 

يف سيادة باقي الدول األطراف حبيث يعمل على فرض سياسات يطعنجنده مع الدول املتقدمة، 

ا،  وذاك منذ خالل تدخله يف عمليات اخلصخصة وإعادة هيكلة اقتصادية حتد من سياد

يف العديد من الشؤون االقتصادية، وإال تعرضت إىل االمتسار االقتصاديات واحلد من تدخل الدولة 

1.سحب االستثمارات األجنبية املباشرة عنهاأونتيجة منع القروض عنها االقتصاديواخلراب 

.332، 331. ص.السید عبد المنعم المراكبي، مرجع سابق، ص. د1
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إضافة إىل ذلك ختفيض سعر العملة الوطنية واملصاريف املتعلقة باإلنفاق العمومي، مم يولد 

ارتفاع يف زيادة معاناة األفراد، كما أرهقت املديونية املدارة من قبل الصندوق النقد الدويل األول 

مش اإلدارة الوطنية، مما طال دون احتاد القرارات السديدة وت صدع مصدقية الدائنة، وتنج عنها 

ال لتقدم الشرعية اخلارجية املستمدة من املؤسسات املالية الدولة حساب اإلرادة الوطنية وفسح ا

1.الشرعية الداخلية

اليت والتعسفيةالظاملةعلى تقبل الشروط ن القول أن الدول النامية قد أرغمتعليه ميكو 

ا، العاملي، حىتفرضها كل من الصندوق النقد الدويل والبنك حتصل على إعادة جدولة ديو

م،  ا وقبلت توجيها واحلصول على قروض جديدة كما سعت لالقتصاديني أجانب حبث ميزانيا

دف  ا من إدراجوقامت بتنفيذ برامج التكييف اهليكلي اليت تطلبها املؤسسات الدولية  اقتصاديا

وق النقد الدويل تؤثر وتنال من سيادة قتصاد الدويل، هذا النوع من الربامج الذي يفرضها الصنداال

ا حتت السيطرة املباشرة للصندوق النقد والبنك العاملي، اللذان  يقومان الدول النامية وتضع اقتصاديا

رأسها الواليات املتحدة وعلى. بتوجيهها وفقا أعمدة مسطرة سياسيا واقتصاديا للدول الكربى

ته بعض الباحثني وقد سياسي، استالبا اقتصادي و األمريكية، وهذا النوع من العمل يشكل 

احلكومات والشعوب لرتى باالستعمار السوقي، إذ بفضله استطاعت الدول الكربى من إخضاع

.السوق اليت يسريها الدائنون الدوليون و الشركات املتعددة اجلنسية

التجارة مؤسسةب فآليات الدولة مبا فيها الصندوق النقد الدويل والبنك العاملي إىل جان

، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، لبنان، "العولمة رقاب كثیرة"مقدادي محمد، . د1
.88. م، ص2000
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الدولية أضحوا مبثابة أدوات للتحكم الدويل، قعن طريق سياسات االفرتاضية متعددة األطراف واليت 

ا البنك الدويل وجمموعة البنوك التنمية اإلقليمية ألمريكا الالتينية وإفريقيا وآسيا، وعن طريق  يقوم 

ل النامية والدول االشرتاكية السابقة، حدثت إعادة هيكلة القتصاديات الدو صندوق النقد الدويل،

ا لصاحل املراكز الرأمسالية، و  سعى كل من الصندوق حىت يتم إدراجها يف االقتصاد العاملي لتسهل إدار

حبيث يتم السعي لفرضه على الدول وفقا تعلمات الكبري . النقد والبنك العاملي للرتويج للتحرير املايل

القيود اليت والضوابط اليت املفروضة على حركة رؤوس األموال عرب اليه اجلديدة وتتضمنه من إلغاء

الوطنية وإعطاء احلرية املطلقة للسوق يف عمليات محاية وتوزيع وختصيص املوارد املالية وحتديد احلدود

اء الرقابة املالية احلكومية وبيع  أسعار العمليات املالية وفقا حدود قانون العرض والطلب، ومن إ

1.ك والشركات العامة فيها يعرف باسم اخلصخصةالبنو 

واملالحظ أن البنك العلمي قد أدرج على حد اعتبار املسائل السياسية خارجية عن نطاق

منذ اتفاقية تأسيسه إىل 05، 03عملياته وذلك مراعاة شبه ألحكام صرحية واردة غري املادتني 

حترم عليه أخذ هذه االعتبارات يف احلسبان عند اختاذ قراراته، غري أن ما هو يف الواقع " برينت ورتز"

البنك يف الشؤون السياسية وبل يف سيادة الدول توحلهو عكس ما ورد يف النصوص، حيث 

الداخلية و األحداثاألعضاء دون أخذ االعتبارات االقتصادية وحدها يف احلسبان، فتحججا 

بلد ما قد يكون هلا آثار اقتصادية مباشرة لذلك جيب أخذها بعني االعتبار عند اختاذ اخلارجية يف 

السياسي و الشأن االقتصادي، بل التدخل هذا قد الشأن، إذا لصعب حل الفصل ما بني قراراته

.134–132. ص.المنعم المراكبي، مرجع سابق، صالسید عبد . د1
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سنت قد األمريكيةأخرى ليس هلما عالقة بالقرض املطلوب، فالواليات املتحدة يتعدى إىل مسائل 

يلزم املدير الدتنفيذي املمثل هلا يف البنك مبعارضة تقدمي أي قرض قد يقدم يف أي شكل آخر تشريعا

توفر أوصارخ حقوق اإلنسان، شكل بأي دولة تنهك إىلمن أشكال املساعدة املالية أو العينية 

سافرا لإلرهاب الدويل، وفق ما تراه الواليات املتحدة األمريكية به، ولكن يعد ذلك تدخال ملجأ

بتشريع حملي يف سيادة الدول األخرى، وأداة تزيد من هيمنتها على الدول النامية وتعزز من األدوات 

ا، إال أن الواليات املتحدة ال تكرت  ا و التدخل يف شؤو ث بذلك وال ترى إال مصاحلها انتهاك سياد

.فقط

بتعديل لوائحهما تدرجييا يف هذه النقطة أن الصندوق والبنك العامليني قامااإلشارةوميكن 

بطلب من الدول العظمى حىت يتمكنا من التأثري على سيادة الدول األعضاء عن طريق التدخل يف 

إشرافخالل تفاصيل احلياة الداخلية هلذه الدول، عند طلب الدول لقروض من البنك أو من 

1.الصندوق على برامج التكيف اهليكلي للدول املتعثر اقتصاديا

.134–132. ص.المنعم المراكبي، مرجع سابق، صالسید عبد . د1
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)النظام الدويل اجلديد: (الليربالية اجلديدة ومبدأ السيادة: املبحث الثاين

خالل السنوات لقد حدث على املسرح السياسي الكثري من التغريات والتحوالت وخباصة 

، 1985عام "غوربا تشون ميخائيل"ة منذ تويل الثالثني املاضية يف توثيق العالقات الدولية، وخباص

على احلكم يف االحتاد السوفييت والذي قاد يف النتيجة إىل اختفاء " وسرتايكا البري "صاحب مشروع

يف املعسكر لشرقي باألساسالعاملية واملتمثلة إحدى القوى العظمى من املسرح األحداث

ال لتفرد الواليات املتحدة »االشرتاكي« على الصعيد السياسي واألمن الدوليني األمريكيةوإفساح ا

ويعترب هذا التحول على املشهد . زوال ما يعرف بالعالقات الدولية احملكومة بالثنائية القطبيةوبالتايل 

العاملي بداية تشكل مالمح نظام عاملي جديد بقطب واحد، والذي مازال يف مرحلته السياسي 

ألن ما يعرف عنه هو أكثر بكثري ما يعرف عنه، وهذا ما يثري الكثري من التساؤالت لدى اجلنينية،

كن من الصعب حتديد هو وجود نظام عاملي جديد، لاخلاصة والعامة ولكن ما جيب أن تتفق عليه

.حقيقته وبيان هويته وأسسه والقوى اليت تدير شؤونه

سيادة الوطنية وحتد من ائق اليت تؤثر على مبدأ الويعترب هذا النظام الدويل عائقا آخر من العو 

القطب الواحد اليت تديرها الواليات املتحدة األمريكية من هيمنة ، نظرا ملا تفرضه سياسةأطالقته

تمع الدويل وخباصة الدول ذات السيادة يف سبيل احملافظة على هذا  وضغوطات وشروط على ا

.النظام الدويل اجلديد

ا املبحث لإلجابة عن جمموعة من التساؤالت اليت يثريها مصطلح وسنتطرق يف هذ

:النظام الدويل اجلديد، ميكن أن نوردها يف ما يلي
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يف نشأ؟ وكيف تطور؟ وفيما تتحلى خصائصه ومساته؟ وما هي انعكاساته ما مفهومه؟ وك

وآثاره على مبدأ السيادة الوطنية؟

:النظام الدويل اجلديد املفهوم والتطور: األولاملطلب

لقد تباينت اآلراء حول إعطاء مفهوم موحد ملا يعرف بالنظام الدويل اجلديد وهذا راجع إىل 

سبب بسيط هو كون هذا األخري مل يتشكل ويتبلور بصورة كاملة وواضحة، كما ال يوجد اتفاق أيضا 

جورج "ملصطلح الرئيس األمريكي السابق خدم هذا اوأول من است.على تاريخ ميالد هذا النظام

اية " بوش عاملي جديد حيل حمل نظام القطب الثنائي م، وذلك أثناء دعوته إلقامة نظام 1989يف 

اية احلرب » Nouvel arder Mondial«والذي عدله النظام الدويل اجلديد بعد 

.العاملية الثانية

وسقوط الشيوعية يف أوروبا " خمائيل غوربا تشون"تراجعات والنتيجة اخلدمية اليت أفرزت 

الشرقية، واليت كانت مبثابة متهيد السبيل لإلعالن األمريكي عن ميالد عامل جديد برؤية أمريكية ممثلة 

.بنظام جديد متعدد املصاحل واإليديولوجيات والقيادة

م كانت مبثابة دعوة إىل تأسيس 1989يف عام " جورج بوش األب"ظرةوبذلك فإن ن

م شرع غي تغيري أقواله 1990ومنذ صيف النظام الدويل اجلديد وليس إعالنا عن ميالده، ولكن 

عاملي جديد وبني هذا املوضوع، حبيث بدأ يف عملية اخللط عمدا بني الدعوة لإلقامة نظام بشأن

يوحي بقيام نظام جديد بزعامة أمريكا وهذا ما كان جليا أثناء حرب وجوده يف الواقع، أي أنه أخذ 
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بل اخلليج الثانية وانتهاء بضرب الصومال واهلدف من ذلك مل يكن تأكيد وجود ظاهر يف الواقع، 

فرض هذه الظاهرة على واقع مل يفرزها، عن طريق التضليل الفكري واإلعالمي، املدعوم بالضغوطات 

.ة والعسكريةالسياسية واالقتصادي

وبعد أن اتضحت معامل الوضع الدويل اجلديد وتبلورت مساته السياسية تراجعت إمكانية 

وشرعت أمريكا تتحدث علنا » Nouvel order Mondial«التضليل باستخدام شعار 

اية  .م عن الزعامة األمريكية1991ومنذ 

يار اإلحتاد ومن خالل ما مت ذكره ميكن اإلشارة أن النظام الدويل اجلديد قد  طري بعد ا

لتباين اآلراء السوفييت وزوال القطبية الثنائية، وتفرد الواليات املتحدة األمريكية بقيادة العامل، ونظرا 

أن نتطرق إىل أهم حول مفهوم هذا النظام الدويل اجلديد وكيفية نشأته وتطوره وما إىل ذلك، جيب 

:التعريفات اليت وردت بشأنه، مع تبيان مراحل تطوره وهذا ما سنتطرق إليه فيما يأيت

:النظام الدويل اجلديد املفهوم والنشأة: الفرع األول

رغم تضارب اآلراء حول حتديد مفهومه بشكل " النظام الدويل اجلديد"يعترب مصطلح 

احلرب العاملية أعقابتلف جماالت املعرفية والعلمية وخاصة خاص، من أكثر املفاهيم استخداما يف خم

النظمية، يف النظر إىل خمتلف الظواهر الطبيعية والبشرية، الثانية، حيث متت املناهج التنسيقية والرؤى 

وقد اجتهد علماء السياسة والقانون الدويل يف سبيل إعطاء تعريف بفكرة النظام على الصعيد العاملي 

).الدويل(
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بأنه » KAPLAN MARTON«"مارتن كابلن"فقد عرف على لسان حال 

وجود جمموعة من القواعد والقيم واملعايري املرتابطة اليت حتكم عمل العالقات بني الدول، وحتدد "

1".غيها خالل فرتة معينة من الزمنمظاهر االنتظام واخللل

النظام الدويل ميثل أمناط التفاعالت والعالقات بني "وآخرون أن " إستتوريس"ويرى 

2".أي الدول خالل وقت حمددالعوامل السياسية ذات الطيبة األرضية 

جمموعة الوحدات السياسية سواء : كما يرى البعض أن املقصود بالنظام الدويل اجلديد هو

اعل فيها بينها بصورة منتظمة ومتكررة لتصل على مستوى الدولة أو ما هو أصغر أو أكرب، اليت تتف

.مها جيعل هذه الوحدات تعمل كأجزاء متكاملة يف نسق معنياملتبادل االعتمادإىل مرحلة 

ا الدول واملنظمات  وبذلك فإن النظام الدويل اجلديد ميثل حجم التفاعالت اليت تقوم 

الشركات املتعددة مل غري القومية مثلالدولية والعوامل دون القومية مثل حركات التحرير والعوا

3.ااجلنسيات وغريه

ا: "النظام الدويل اجلديد بأنهوهناك من يعرف جمموعة من القواعد واألسس اليت يراد 

االت، واهلادفة إىل إجياد عامل مستقر خال من  تسيري عامل ما بعد احلرب الباردة يف خمتلف ا

".الصراعات، تسوده الدميقراطية والتعاون واإلخاء بني الدول

. ، ص27رسالة التقریب، العدد ،"النظام العالمي الجدید والعالم اإلسالمي'"المھیري سعید عبد هللا، . د1
02.
.02. المھیري سعید عبد هللا، مرجع سابق، ص.د2
.64. ، ص2002، المعرفة، "سبتمبر على النظام الدولي11تدعیات أحداث " نظام بركات،. د3
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كما هو يف ذات الوقت النظام الذي تريد الواليات املتحدة األمريكية من خالله فرض 

1.بزعامة الدولية إثر تفكك املعسكر الشرقيهيمنتها على العامل، بعد انفرادها 

م، الذي أعد من قبل جمموعة من الشخصيات 1979نادي روما املنعقد عام ويف تقرير

إن النظام «: ، جاء ما يلي"إعادة تشكيل النظام الدويل"العلمية والسياسية والفكرية حتت عنوان 

ؤسسات الرمسية وغري الرمسية واليت تربط الدويل هو ذلك النظام الذي يتضمن جمموعة العالقات وامل

ال يعين أكثر من القول بأن النظام هذا التعريف ، وجند أن »األفراد الذين يعيشون يف دول خمتلفة

لذا وجب 2.وهو تعريف قد ال يكون معربا ألنه يتصف بالعمومية والغموضالقائمالدويل هو النظام 

عل هذا ما جيعلنا نقول بأن النظام الدويل ما هو أال البحث عن تعريف يتسم بالدقة والشمولية ول

البناء املتداخل واملتكامل من العناصر املادية وغري املادية واليت يكون لكل منها دور يف هذا : "ذلك

3. البناء، وإذا ما كف عنصر ما عن القيام بوظائفه ودوره احملدد له، فإن النظام قد يسقط

جمموعة من القواعد والنماذج املرتابطة اليت : فالنظام الدويل اجلديد وفقا ما مت ذكره هوإذن 

حتكم عمل العالقات بني الدول وحتدد مظاهر االنتظام واخللل فيها عرب فرتة زمنية معينة، وفكرة 

مل البيئة يف عالنظام الدويل اجلديد إذن تستهدف التوصل إىل القوانني والنماذج السلوكية املتكررة 

.اخلارجية للنظام احمللي أو النسق الدويل

1 www.algérie.com
، القسم األول، دیوان "واألشخاصاألصول والتطور : المجتمع الدولي"غضبان مبروك، . د2

.285. ، ص1994المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
.286. غضبان مبروك، مرجع سابق، ص. د3
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وجود نظام احلرب الباردة وثنائي : هو التمييز ما بني مرحلتني" اجلديد " فاملقصود بكلمة 

بفعاليته وتفاعالته وآليات العمل من خالله عرب العامل وبني نظام ما بعد احلرب الربدة أي القطبية 

الشيوعية، وسيادة مبدأ توازن املصطلح وعبارة السلمية يف الصراع عقب حرب اخلليج الثانية وسقوط 

...ومفاهيم الشرعية وحقوق اإلنسان ومحاية البيئة

هنا يف عمومياته هو وجود جمموعة من القيم والسلوكيات مل تكن " اجلديد"إن املقصود ب 

قبل جميء التسعينات، من قبل تؤلف انقالبا يف شكل ومضمون التوازن الدويل الذي سادة العامل 

1.ولكنها مل ختلق نظاما مستقرا أو عادال ترتضيه مجيع شعوب األرض

New"عربية هو ترمجة للمصطلح اإلجنليزي يف ال" النظام الدويل اجلديد " املصطلح إن 

Order World " على الصعيد األكادميي يف بداية الستينيات، ملا وقد ظهر هذا املصطلح

املستشار لدى وزارة اخلارجية يف البيت األبيض يف " كالرك كر ينفينك"األمريكي احملامي استخدمه 

وبالرغم من ظهوره مل يدرج تعبريا عاما يف الفكر مطلع الثالثينيات و األربعينيات من القرن املاضي،

غوربا"م 1989ت معناه احملامي يف أواخر ، وكان أول من وظف2السياسي، إال بعد ثالثني سنة

م، بشكل خاص بعد 1990عام " جورج بوش األب"وبعدها الرئيس األمريكي السابق " تشوف

يار النظام الشيوعي يف أوروبا الشرقية، حيث دعا إىل إقامة نظام عاملي  جديد خمتلف متاما عن ا

بوجود عامل متعدد الثقافات االعرتافواضحا له، إذا أنه يقوم على سابقه، وقدما لذلك وصفا 

، المكتبة الجامعیة، االزاریطیة، "مدخل إلى علم العالقات الدولیة في عالم متغیر"مھنا محمد نصر، . د1
.277. ، ص2000دریة، اإلسكن

، مجلة الحرس الوطني العسكریة، "النظام العالمي الجدید، واقعھ وأفاقة"حماش بسام نبیل، . د2
.01. م، ص01/01/2007
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ة يف صيانة ويات واملصاحل والقوى األمر الذي يوجب احرتام ذلك من خالل املشاركة اجلماعيواهل

يار 1991واستخدمته األمم املتحدة عام ،1األمن والسلم الدوليني م، مث تداول بشكل واسع بعد ا

نيات واقرتن بالعوملة ليعرب عن انتقال عمليات السلع ورؤوس األموال وتق. وتفكك املعسكر الشرقي

تمعات دون قيود ولكن من الناحية العلمية يعرب عن واألشخاصالنتاج  واملعلومات بني خمتلف ا

.للهيمنة على خريات العامل من طرف القطب الرائداجتاه

اية احلرب الباردة  وميكن القول أن النظام الدويل اجلديد هو مفهوم استخدام للداللة على 

اية الثنائية القطبية ما بني املعسكرين املتصارعني وبداية عهد جديد بقيادة قطب واحد  رأمسايلو

باملصاحل الدولية، تلتقي فيه املصلحة الوطنية ينظر إىل العامل باعتباره وحدة متجانسة تتزعمه أمريكا،

وتعزيز دور جملس األمن يف مع العلم أنه يركز على مفاهيم كل من الدميقراطية واحلرية وحقوق اإلنسان 

.فك الصراعات والنزاعات وردع الدول اخلارجة عن الشرعية الدولية

إن جل البشرية على املعمورة يتفقون على هذا النظام اجلديد الذي تبشر به أمريكا ليس هو 

النظام املنشود من طرف األغلبية السابقة والذي يفرتض أنه ينادي للعدل والسالم واألمن، بل انه 

بثوب جديد أي إعادة هيكلة النظام اإلمربيايل السابق بعد التحوالت اليت طرأت إعادة بعث اهليمنة 

قيق حموته من زوال االحتاد السوفييت، وأنه يهدف إىل حتعلى املشهد السياسي العاملي وقصد بذلك 

:يف ما يليإبرازهااألهداف اخلفية واملعلنة واليت ميكن 

، دیوان المطبوعات "والمتغیر...النظام الدولي الجدید الثابت"المخادمي عبد القادر رزیق، . د1
.24. ، ص2006، 1:الجامعیة، جامعة بن عكنون، الجزائر، ط
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:األهداف املعلنة- 1

.ترقية حقوق اإلنسان يف كل أحناء العامل-

.العمل على نشر الدميقراطية يف كافة املناطق-

.تفعيل هيئة األمم املتحدة يف فك النزاعات الدولية وحث االستقرار-

:األهداف اخلفية- 2

دويل معارض للنظام الدويل أي تكتل ملواجهةدولية بزعامة أمريكا، كتلةإنشاء  -

.اجلديد

التدخل يف شؤون الداخلية لدول األطراف حتت غطاء محاية األقليات ونشر -

1.الدميقراطية وترقية حقوق اإلنسان

.تقوية الدور الريادي للواليات املتحدة األمريكية على املسرح الدويل-

على ما تقدم فإن فكرة النظام الدويل ليست بالفكرة احلديثة أو املعاصرة، بل هي وبناءا 

ميثل العامل النموذجي املثايل الذي أناإلنسانفكرة قدمية تضرب يف جذور التاريخ، حاول من خالهلا 

على أسس قانونية، دينية، وضعية، دونيعيش فيه جل البشرية على مبدأ الوحدة اإلنسانية القائمة

النظام بسبب اللون أو املعتقد أو العرق، ولعل أفكارها قامت مع الفلسفة التمييز بني أفراد هذا

إىل إقامة مدينة " زينون"الرواقية، اليت ظهرت يف أثينا يف مطلع القرن الثالث قبل امليالد، حيث دعا 

". Cosppalis"العامل 

.03–02.ص.المھیري سعید عبد هللا، مرجع سابق، ص.د1
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حيث حاول قانون الشعب وقد استلهمت اإلمرباطورية الرومانية أفكار الرواقية

"Gentium "ا إعطاء امل شروعية أن يكون قانون عاملي، غري أن تلك احملاولة كانت ختفي يف حيا

، وقد جنحت يف ذلك إىل حد كبري، حيث تالشى  األخرىالشعوب احتاللالقانونية لسعي روما إىل 

ظهور املسحية اليت أصبحت بعد ، وتعزز هذا االجتاه باإلمرباطوريةكيان الدول املوجودة وقتئذ يف 

غري أن هذه الفكرة اصطدمت 1ةيحلإلمرباطورية، فسعت إىل نشر املسع امليالدي كديانة القرن الراب

حبيث سهد العامل املسيحي حروبا ونزاعات جعلت فكرة خضوع ،آنذاكمبعارضة الدول القائمة 

الفكرة يف ميدان التطبيق مل يلفيها الدول والشعوب لقانون واحد يعد ضربا من اخليال إال أن فشل 

اآلخر، وبعد يف عملية ام الدويل كانت تظهر بني احلني و من الذاكرة اإلنسانية، إذا أن فكرة النظ

، "وجو تلوك"، "طوماس هونر"من أمثال فالسفةانظرية العقد االجتماعي اليت نادالتطور مع بروز

على تنظيم العالقة بني العاملني إذ أن فكرة العقد االجتماعي القائمة " وجون جاك روسو"

تمع األورويب إىل نسق قانون منظم دفعت بكثري من املفكرين  واحملكومني، نقلت هذه العالقة يف ا

ى تنظيم العالقة وأصحاب االختصاص إىل إعادة بعث الفكرة من جديد حىت تكون واعية وتقوم عل

ا مقابل احلصول على امتيازات من  بني الدول، على أساس تنازل عن جزء من حقوقها والتزاما

.اآلخرين، كالسالم واملصاحل املتبادلة وغريها

وإذا كان الفالسفة واملفكرون قد تطوروا الفكرة، فإن السياسة واملنفذين وبعض املفكرين 

وكان من أبرز هذه احملاوالت شروع الوزير الفرنسي عامل التطبيق، حاولوا طرح الفكرة وإدخاهلا إىل

3، المھیري سعید عبد هللا، مرجع سابق.د1
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حيث اقرتح إنشاء مجهورية مسيحية " هنري الرابع"م، الذي طرحه على امللك 1603عام " سامي"

.تظم كافة شعوب العامل، وكانت الفكرة تقوم على إنشاء إحتاد أورويب بإشراف اإلمرباطور

م و اليت اقرتحها يف مؤمتر 1713عام " ان بيريبرنارد س"وتلك جاءت فكرة األب 

والذي يدعو من خالله إلنشاء " مشروع السلم الدائم: "يف املشروع الذي وصفه ب" بوترخت"

.عصبة أمم أوروبية كاحتاد دويل للفصل يف املنازعات

يؤسس مشروع السلم الدائم "إلنشاء " Kent. كانط"مث كانت دعوة الفيلسوف األملاين 

صاحب " جربميي بينتام"جمموعة من القوانني عامة تطبق على مجيع الدول، كما دعا إىل ذلك على 

إليه ما دعا ، وكذلك "Mondialisation. العلمية"فكرة املنفعة، حني عرض ما مساه بفكرة 

الذي كان " مرتنيج"، وكذلك 1م إذ دعا إىل حلق مقدس1815القيصر الروسي سنة " اسكندر"

ال تبتعد  " كارل ماركس"ا اليت ناداألممية واعل فكرة للتضامن النظام األورويب،يدعو إىل مشروع

.واألدواتفكرة النظام العلمي، وإن اختلفت يف الوسائل كثريا عن 

غري أن وجنن بصدد احلديث عن تطور فكرة النظام الدويل، ال ميكننا بأي حال من األحوال 

، إثر احلروب والصراعات والنزاعات اليت عاشتها هذه الدول "وستيفاليا"اهدةعمإغفال احلديث عند 

فيما بينها خالل فرتة طويلة من الزمن، وتكمن أمهية هذه املعاهدة باعتبارها أول سعي جاد ومنظم 

أعضائها عرض الصراعات واحلروب، ملا إلقامة نظام دويل على أسس قانونية وتعاون  مشرتك بني 

م العالقات بني هذه الدول وفق قانون مشرتك وحددت آليات لتنفيذها سعت هذه املعاهدة إىل تنظي

.03. ص. المھیري سعید عبد هللا، مرجع سابق، ص. د1
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املساواة يف احلقوق والواجبات بني من خالل التشاور بني أعضائها يف حل مشاكلهم على أسس 

األعضاء، كما أخذت املعاهدة بفكرة التوازن الدويل، ولذلك أعطت احلق للدول بالتدخل بني 

، ولذلك أعطت احلق للدول بالتدخل ضد أي فكرة التوازن الدويلاألعضاء، كما أخذت املعاهدة ب

.دولة حتاول أن ختل بالوضع القائم حىت ميكن احملافظة على السلم والتوازن القائم ما بني الدول

ذه " وستفاليا"وعلى الرغم من كل ذلك فإن معاهدة  ال تشبع مفهوم النظام الدويل، 

1.االتفاقيةى العامل األورويب وبالتحديد الدول املوقعة على الصفة، بل أقتصر مفهوم الدولية عل

:أيلول عليه11تطور النظام الدويل وانعكاسات أحداث : الفرع الثاين

إن دراسة النظام الدويل اجلديد وحماولة معرفة كل ما يتعلق به من أسباب ظهوره وخصائصه 

الدويل اجلديد وذلك يف حماولة النظاموآثاره، يستوجب من إعطاء حملة ولو وجيزة عن مراحل تطور 

إىل باإلضافةمن لتحديد خصائص هذه املراحل ورصد أهم التغريات اليت وقعت على هذا النظام، 

، واليت تعترب منعطفا هاما يف "نيويورك"م حبي منهاتن مبقاطعة 2001أيلول 11التطرق إىل أحداث

.نظام الدويل اجلديد وتطورهتاريخ العالقات الدولية، ومؤشرا هاما على تغري ال

:تطور النظام الدويل

لقد مّر النظام الدويل منذ نشأته بعدة مراحل وقد حددها الباحثون بثالثة مراحل رئيسية، 

ا . وسنعرض كل مرحلة من هذه املراحل مع إبراز أهم خصائصها ومسا

.05، 04. ص.المھیري سعید عبد هللا، مرجع سابق، ص. د1
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):م1914–1648(املرحلة األوىل 

م، 1648املنعقدة عام " West Phalia" "وستفاليا"بدأت هذه املرحلة مبعاهدة 

اء احلروب الدينية  اليت كانت سائدة يف أوروبا هذه املعاهدة اليت كانت مبثابة السبب الرئيسي يف إ

آنذاك، وكانت كذلك السبب يف إقامة النظام الدويل احلديث املبين  على تعدد الدول القومية 

الدائم يف العامل، بفكرة توازن القوى كوسيلة لتحقيق السالم املعاهدةهذهأخذتواستقالهلا، كما 

.وأعطت أمهية للبعثات الدبلوماسية، وتنتهي هذه املرحلة بنهاية احلرب العاملية األوىل

أن وما مييز هذه املرحلة هو اعتبار الدولة القومية العامل الوحيد يف السياسة الدولية، أي 

الدولة كانت الشخص الدويل الوحيد على صعيد العالقات الدولية، ومل تعرف هذه املرحلة ال 

الشركات العلمية، وما إىل ذلك من أشخاص : املنظمات الدولية وال املؤسسات غري القومية مثل

ا العسكرية، وكانت أوروبا متثل مركز الثقلالقانون الدويل، وكانت قوة الدولة مرادفة  يف هذا لقو

ا كانت على 1النظام ، يف حيث أن الواليات املتحدة األمريكية كانت على أطراف هذا النظام، أي أ

.اهلامش ومل يكن هلا دور فعال يف العالقات الدولية، نتيجة سياسة العزلة اليت اتبعتها

ول وكانت الفكرة القومية هي الظاهرة األساسية يف النظام الدويل، فهي أساس قيام الد

وأساس الصراع بني مصاحل القومية للدول، ومل تكن الظواهر األيديولوجية األخرى قد ظهرت بعد مثل 

.الصراع بني الرأمسالية واالشرتاكية وغريها

.01. ، ص2002، "على النظام الدولي، المعرفةتداعیات أحداث سبتمبر"نظام بركات، . د1
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:م1989–1914: املرحلة الثانية

اية 1914عام األوىلتبدأ هذه املرحلة بانتهاء احلرب العاملية  م، وتستمر حىت 

املرحلة بتعدد أطراف النظام الدويل نتيجة استقالل الثمانينيات من القرن املاضي، وقد متيزت هذه

م، العراق الذي نال استقالله سنة 1946سوريا ولبنان عام : عدد من الدول العامل الثالث مثل

.م1961م، الكويت سنة 1955م، السودان عام 1954م، مصر 1946

بولندا، يوغسالفيا، : وغريها من الدول، كما تغريت خريطة أوروبا بظهور دول جديدة هي

تمع الدويل ومنها  تشيكو سلوفلكيا، باإلضافة إىل ظهور جمموعة كبرية من الوحدات السياسية يف ا

رب العاملية ، وبروز الشركات العاملية وحركات التحرير، وقد اجته النظام بعد احلاإلقليميةاملنظمات 

سكر الشرقي بقيادة االحتاد السوفييت، واملعسكر الغريب بقيادة القطبية بني املعالثانية حنو الثنائية 

.خارج أوروبا، وتوسعت قاعدة النظام الدويل القوى األمريكيةالواليات املتحدة 

تمع الدويل وأ خذ وخالل هذه املرحلة ظهرت األيديولوجية كإحدى أهم الظواهر يف ا

والغريب، وتبع االنقسام داخل النظام الدويل يأخذ طابع الصراع اإليديولوجي بني املعسكرين الشرقي 

الصراع الذي حدث بني القطبني الرأمسايل واالشرتاكي يف : مثل1ذلك ظهور عدد من الظواهر

الت مع تفادي االصطدام العسكري املباشر وهو  اليت امتدت " باحلرب الباردة"ما يعرف خمتلف ا

بعد وكان ذلك " التعايش السلمي"م، وبعد ظهور ما يطلق عليه باسم 1989و 1947ما بني 

رئاسة االحتاد " خروتشوف"م، حيث بدأت مرحلة جديدة بتويل 1953قي مارس " ستالني"وفاة 

.02. نظام بركات، مرجع سابق، ص. د1
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ب بني القوتني لذلك م، ومتيزت حبدوث تقار 1975السوفييت، واستمرت هذه املرحلة حىت عام 

.عرفت هذه املرحلة بالتعايش السلمي، إىل جانب ظهور ما يعرف بالوفاق الدويل

:حىت احلاضر1989: املرحلة الثالثة

اية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن املاضي، وتستمر حىت  تبدأ هذه املرحلة من 

وتعود بداية شيوع هذا املفهوم " العوملة"و" اجلديدالنظام الدويل "عليها مرحلة الوقت الراهن، ويطلق 

على مستوى السلطة الرابعة األمريكيةحيث بدأت الدعايةم، 1990إىل حرب اخلليج الثانية سنة 

الالرتويج هلذا املفهوم رغم  .وجود حموالت سابقة يف هذا ا

ياربعد لقد اعتمد النظام الدويل اجلديد خالل هذه املرحلة مسار األحادية القطبية وذلك  ا

الغريب الرأمسايل واملنفردة بقيادة كقائد للمعسكراألمريكيةوظهور الواليات املتحدة املعسكر الشرقي 

ا على  املرحلة زيادة عدد األمم املتحدة والشرعية الدولية، وعرفت هذهالعامل، وامتد دورها وسيطر

90يف كثري من الدول حيث بلغ عددها حوايل الدول نتيجة االنقسامات واالنشقاقات اليت حدثت 

دولة، ويف نفس الوقت يشري النظام خالل هذه املرحلة إىل أمناط تفاعالت جديدة ترتكز بالدرجة 

بصورة جديدة تعطي دور فعال وىل على اجلوانب الثقافية واحلضارية وتوزيع مصادر القوة والنفوذ األ

النظام "عوض " النظام العاملي اجلديد"يطلق عليه اسم للمنظمات الغري احلكومية، مما جعل البعض 

".الدويل اجلديد

احلرية، : مثلواإلنسانيةوالقيم االنطالقية ولقد ارتبطت هذه املرحلة مبجموعة من املبادئ 

حقوق اإلنسان والدميقراطية، واحرتام قواعد القانون الدويل، وإعالء الشرعية الدولية وتسوية املنازعات 
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.سلميةبالطرق ال

الذي ارتبط بأحداث " العوملة"وشهدت األعوام األخرية من عقد التسعينيات شيوع مفهوم 

ويشري مفهوم العوملة إىل مجلة يا االتصال، الثورة الصناعية الثالثة والطفرة اهلائلة يف وسائل تكنولوج

لتشمل جل دول العامل، اماعية والثقافية اليت متتد تفاعالالتحوالت والتغريات االقتصادية واالجت

ا زيادة التدخل  والرتابط بني مناطق العامل هم أدى إىل تراجع أمهية وهي تعرب عن مرحلة تارخيية جوهر

1.تعدد الظواهر اليت تتخطى هذه احلدوداحلدود وسيادة الدولة يف ظل

وقد عكست هذه املرحلة تنوع وتعدد املشكالت اليت تواجه الدول خاصة يف نصف الكرة 

اجلنويب وما صاحبها من تنامي ظاهرة التطرف والصراعات الداخلية وظهور أمناط من التصادمات 

يمنة النشاط االقتصادي الرأمسايل وحتول " العوملة"الفكري، ويرتبط مفهوم واالحتكاكات يف النظام 

.العامل إىل سوق استهالكية كربى ملنتجات الشركات الصناعية الكربى

ال الثقايف فاألمر يظهر وكأنه  لثقافة الشمال املتقدم على اجلنوب املتخلف انتصارأما يف ا

2.والغربية على العاملاألمريكيةوفرض الذوق والثقافة 

على كان هلا تأثري كبري م، أهم ما مييز هذه املرحلة، وقد  2001أيلول 11وتعترب أحداث 

تعترب منعطفا هاما على صعيد العالقات الدولية، ونظرا ألمهية هذا ا النظام الدويل اجلديد، كما أ

.على النظام الدويل اجلديدتدعياتهاحلدث ارتأينا التطرف ولو بإجيار إىل 

.02.نظام بركات، مرجع سابق، ص. د1
.32.نظام بركات، مرجع سابق، ص. د2
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:وأثرها على النظام الدويل اجلديد2001أيلول 11أحداث 

م، املأسوية مرحلة فاصلة يف تاريخ النظام الدويل اجلديد 2001أيلول 11تعترب أحداث 

ملا ترتب عليها من أحداث أثرت على مجيع دول العامل، حيث تركت هذه سياسيا واقتصاديا، 

وبالتايل ريكي بشكل خاص، كبريا على االقتصاد العاملي بشكل عام واالقتصاد األمأثاراألحداث 

انعكست هذه اآلثار يف صورة تراجع مؤشرات أداء االقتصاد الكلي األمريكي والعاملي، وجلأت 

:الواليات املتحدة االنتهاج العديد من السياسات االقتصادية واليت أثرت على دول العامل من مثل

ختفيضات ضريبية لفرتات طويلة، الوقاية السياسة النقدية اهلادفة إىل تضيق التعامل على الدوالر، منح 

على املصرفية ومصادرها، وقد أدت هذه األحداث إىل تراجع حركة السياحة يف الدول العربية مم 

تعرض العديد من الدول العربية من إىلأدي تكبد شركات الطريان العربية خسائر كبرية، باإلضافة 

ها للمضايقات، والتجميد ية يف اخلارج، وتعرضأحداث إرهابية أدت إىل تأثر االستثمارات العرب

على العامل اإلرهاباألمريكي والغريب املعاصر من إطالق مسحة أحيانا، واألسوأ ما انطبع يف الفكر 

شرم "منتجع م، وكذا 2005عام " ولندن" "إسبانيا"جممله نتيجة ألحداث يف واإلسالميالعريب 

1.يف مصر، يف نفس العام" الشيخ

كان هلا العديد من اآلثار على العالقات الدولية بشكل 2001أيلول 11إن األحداث 

ال السياسي أو العسكري أو االقتصادي، وسنعرض  وعلى النظام الدويل بشكل خاص، سواد يف ا

.أثار األحداث املأسوية والتارخيية يف كل جمال على حدى

المكتبة الجامعیة، األزاریطة، ، "مدخل إلى علم العالقات الدولیة في عالم متغیر"محمد نصر مھنا، . د1
.395، 394. ص. ، ص2000اإلسكندریة، 
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ال السياسي: أوال :يف ا

ا خم على الشر 2001سبتمرب 11لقد كشفت أحداث  أو اهلوة بني املبادئ اليت تنادي 

ميثله من سيادة وروح الدميقراطية وحقوق الواليات املتحدة األمريكية بشأن النظام الدويل اجلديد مبا 

الدولية بصورة سلمية وبني ممارسات  واقعية  تقوم علي تقيد اإلنسان والتعاون الدويل حلل املشكالت 

.   من املواطنني واملقيمني األقلياتوجتاهل حقوق اإلنسانجتاوز حقوق و ريات احل

عسكرية ممارسات منها تشكيل حمكمة عدةربعاألمريكيني لدىالسياسيةهذوتظهر ه

اتية على وسائل ذوفرض رقابة ، االحتجازوصدور قانون حرية التفتيشاإلرهاببأعمالللمتهمني 

طريق عند األمريكيةوالدميقراطية األمريكيعن هشاشة النظام األحداثكما كشفت هذه اإلعالم،  

تمع التشريعيةعلى حساب السلطة التنفيذيةالتوازن بني السلطات لصاحل السلطة اختالل وقوى  ا

ة اإلرهاب، فقد  كذالك تراجع دور القضاء نظرا للبنود الواردة يف قانون حمكمأظهرتكما ،  املدين

يف حتدي اهليمنة األمريكية على العامل من خالل الضربة مبثابة منعطف أيلول 11كانت أحداث 

.االستباتية يف برج التجارة العاملي يف عقر دارها مما شكل ارجتاج كلي ملكانتها الدولة العظمى

ال العسكري: ثانيا :يف ا

ن مل تكن إاعتمد الواليات املتحدة األمريكية سياسة الردع واالحتواء انطالقا من فكرة لقد

.معنا فأنت ضدنا

دي من ت دافأعطت أولوية للحرب على اإلرهاب وتبنت سياسة الضربات الوقائية لظهور 
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ع جانب جمموعات مسلحة، والعمل على توسيع دائرة احلرب لتشمل دولة أخرى غري أفغانستان، م

.1السعي لتشكيل حتالفات عسكرية متعددة األطراف والتخلي عن سياسة العزلة

النووية األسلحة استخدامويف نفس الوقت احتفظت السياسة األمريكية لنفسها حبق 

دم األمن اقتصار الشامل بشكل مفرط وخباصة ضد الدولو  اليت تعتربها دوال مارقة ترعى اإلرهاب و

الشمالية، وقد قادت هذه السياسة ألسلحة احملضورة كالعراق وإيران وكوريالوالسلم العاملي بامتالكها

ديدا من نوع جديد يستهدف الكيان  ا تواجه  إىل بروز مفهوم جديد لألمن، واكتشفت أمريكا أ

وجب مواجهته حبرب شاملة من طرف أمريكا واستخدمت فيها كل والوجود األمريكي، مما است

ا السياسية والعسكرية واالقتصادية .إمكانا

ال االقتصادي: ثالثا :يف ا

م، من الوجهة االقتصادية هو 2001أيلول 11إن أهم ما مييز الفرتة السابقة ألحداث 

سيطرة نظام العوملة االقتصادي والذي تقوم فلسفته على الربح السريع واقتصاد السوق واهليمنة 

من سكان % 20الشاملة للقوى االقتصادية العظمى، فقد كشفت التقارير االقتصادية بأن حوايل 

من االستثمارات، يف حني % 86العامل الذين يعيشون يف الدول املتقدمة يسيطرون على حوايل

فقط من % 01من سكان العامل الذين يعيشون يف الدول األكثر فقرا على % 20حيصل حوايل 

اجتاه واضح يف النظام الدويل اجلديد يهدف إىل تغيري وظيفة الدول االستثمارات، وقد ظهر 

ونذالة التنمية االقتصادية فعوض من الرتكيز على حتقيقخاصة يف الدول العامل الثالث، االقتصادية 

.5،6. ص.. نظام بركات، مرجع سابق، ص. د1
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توزيع الدخل أصبح الرتكيز على اإلصالح االقتصادي اليت يعين زيادة نصيب القطاع اخلاص على 

.حساب القطاع العام

وكان ينظر ألمريكا باعتبارها القائد هلذا النظام االقتصادي العاملي القائم باألساس على 

م جاء لتشكل نقطة 2001من أيلول 11ث العمولة واخلصخصة يف الوقت نفسه، ولكن أحدا

فاصلة يف حتدي نفوذ الواليات املتحدة بوصفها القوة العظمى والعمالق االقتصادي املسيطر، حيث 

يرجي التجارة تعرضت هلجور واسع على مرآه ومسع العلم، استهدف رموز عظمتها االقتصادية يف 

.بنيويورك" منهاتن"العاملي حبي 

يارات يف سوق  وقد أدت هذه األحداث إىل زعزعة الثقة يف االقتصاد األمريكي، وأدت ا

، وتركزت إفالسهابعض الشركات عند وإعالناألسهم والسندات األمريكية، وتراجعت قيمة البطالة 

الدعم وتقدمي. أمريكا بعد ه األحداث على تأمني النفقات العسكرية للعمليات احلربية األمريكية

مجهودات األمريكية، ويف نفس الوقت تعاظمت اجلهود األمريكية لتقييد الدعم لدولة املؤيدة للل

جتميد حسابات عدد من املنظمات واجلمعيات واألشخاص االقتصادي للمنظمات اإلرهابية عرب 

1.املتهمني بأن هلم عالقات مالية بتنظيم القاعدة وغريها

:الوطنيةدةسياآثار النظام الدويل اجلديد على ال

لشك أن املتغريات اليت رافقت النظام الدويل اجلديد قد أثرت على مفهوم الّسيادة الوطنية 

الني الداخلي واخلارجي على حد سواء وقد أثارت تلك املتغريات حتديات . ونطاق تطبيقه يف ا

.7،8. ص. نظام بركات، مرجع سابق،ص. د1
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على تلك طالت كل أمناط الدول سواءا كانت نامية أو متقدمة، وطرحت نفسها ألشكال متباينة

وكانت لتلك التحديات مصادرها الداخلية واخلارجية، اليت أثارت بدورها احلاجة إىل رصدها . األمناط

وحتليل مدى تأثريها على مفهوم السيادة، وبشكل عام، ميكن القول أن هناك عالقة طردية بني 

اك عالقة طردية بني تأثر وأن هناملتغريات اليت رافقت النظام الدويل اجلديد وتقلص السيادة الوطنية،

ا الدولة، كما ميكن  سيادة الدولة مبتغريات النظام الدويل والتغري يف مضمون الوظائف اليت تقوم 

.القول أيضا أن هناك عالقة عكسية بني تقدم الدولة ومدى تأثرها مبتغريات هذا النظام

السيادة، فالرؤية اجلديدة فمع قيام النظام الدويل اجلديد إذن بدأ يعاد النظر يف مفهوم 

.ميكن أن تتخذ أكثر من شكل، وتؤدي أكثر من وظيفةسيادةللمفهوم أخذت تنطلق من كون أن ال

وذلك من خالل التعرف إىل أثار النظام الدويل . نوضحه يف هذا العنصروهذا ما 

.على سيادة الدول النامية والعربية وتأثريات على سيادة الدول املتقدمةاجلديد

:يف ظل النظام الدويل اجلديدواإلسالميةدة الدول العربية اسي

لبداية بروز نظام عاملي جديد وكان العرب بالرغم من أن أزمة اخلليج كانت املناسبة 

طرف موضوعه األول وميدانه، لكن التناقض سرعان ما ظهر عندما حتول قائد النظام اجلديد إىل 

رئيسي، وصار العرب ومنطقتهم ميدانا الختيار مدى صالبة النظام الدويل بقيادة الواليات املتحدة، 

أن النظام العاملي اجلديد، صار سبتمرب تبني 11القطب األعظم يف هذا النظام، ولكن بعد أحداث 

أنفسهم يتحرك ليس ضد العرب فحسب، بل ضد املسلمني ككل، وبالتايل وجد العرب واملسلمون

يف مواجهة النظام الدويل بشكل حاد، أثار قضية النظامني العريب واإلسالمي من النظام العاملي 
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11اجلديد، والسيما على ضوء التغريات اليت طرأت على هيكل األخري وتفاعالته بعد أحداث 

.م2001أيلول 

النظامني اليت جرت يف السنوات األخرية، أن ---- ومن الواضح جّدا أن األحداث و

األمهية النسبية اليت يوليها : العريب واإلسالمي تتأثر عالقتهما بالنظام العاملي مبحددات رئيسية، منها

النظام العاملي للنظامني العريب واإلسالمي، فبالنسبة للعريب مثال تربز األمهية اإلسرتاتيجية للمجال 

من موقعه، تتمثل النظام العريب قوة نابعة اجلغرايف لعمل النظام اإلقليمي العريب، األمر الذي يكسب

املمرات املائية األهم يف العامل، والقدرة على التأثري يف مجيع القدرات القدرة على التحكم يف : يف

ديد أو محاية األطراف دولية كربى، فالوطن  االتصالية بني أوروبا وإفريقيا وآسيا، وكذلك القدرة على 

الذي ميثل العمق االسرتاتيجي ألوروبا جنوبا يف ظل العالقات الطبيعية بني أوروبا والعرب، ميثل العريب 

.أيضا يف حال السيطرة عليه من قوى معاديةالرخو هلاالبطن 

أمهية املوارد اليت يتحكم فيها : ومن حمددات العالقة بني النظام العريب والنظام الدويل اجلديد

اإلنتاج أو االحتياطي، وهي موارد حيتاج الغرب الصناعي إىل كميات منها،الوطن العريب من حيث 

.لتغطية احتياجاتهادها مبا جيعله يلجأ دوما الستري 

اجلوار اإلقليمي وهناك الطبيعة احلضارية للوطن العريب، ذلك أن النظام العريب ال يستند إىل 

بقدر ما يستند إىل توجيه سياسي وجتانس ثقايف فريد، وهو يشتمل منذ بدايته على دعوة قوية للوحدة 

ا  السياسية لإلقليم العريب، وبعض النظر عن النجاحات أو الفشل الذي واجه هذه الدعوة، فإ
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ك القومي بني مرحلة واإلدراعميق بالوحدة الثقافية، بل بني النظام اإلقليمي استطاعت غرس إدراك 

.وأخرى من تطوره

هذا النظام العاملي اجلديد انعكاساتورغم كل هذه احملددات فإن ما يثري القلق هو وضع 

ا، وذلك  نتيجة لألوضاع االقتصادية واالجتماعية الضعيفة على سيادة الدول العربية جزءا من سياد

لعامل الثالث اليت تشهد اضطرابات وعدم استقرار حقيقي واملزرية، وكذا األوضاع السياسية وخاصة يف ا

ودائم، وكل ذلك يصب يف مصلحة الدول الغربية، إضافة إىل التبعية الغذائية وظاهرة املديونية اليت 

.مازالت مستمرة وتتزايد يوما بعد يوم

1وإىل جانب كل ذلك مييل النظام الدويل اجلديد خلق بؤر التوتر من نوع آخر وتشجيعها

وما حدث اآلن يف دول كل من العراق وفلسطني " البوسنة واهلرسك"كما حدث مع ذلك يف 

وأفغانستان والصومال وليبيا، حيث يسمى هذا النظام بأي شكل من األشكال إىل االنتقاص من 

الدول العربية واإلسالمية بالرغم من حق هذه األخرية يف العمل بقوانينها واملأمن من التدخالت سيادة

ما كمظاهر أساسية لسيادة الدولة مل تعد كما  اخلارجية مل سلبا متاما، أالّ أن القداسة اليت أحاطت 

س كحقيقة واقعية، قني شروط من منظور املسألة الدولية، ليكانت من قبل، لقد أصبحت ملمارسة احل

ولكن من الناحية املبأية على األقل لقد مت تدويل الّسيادة، وقد استهلت عملية التدويل هذه على 

تمع الدويل أال وهي توسيع ألبعادها اخلارجية، فالقاعدة األساسية اليت يقوم عليها  االعرتافا

شروط ملمارسة الدولة حقوق املتبادل بني دول هلا سيادة، اتسعت بصورة معينة أدت إىل وضع 

.319. غضبان مبروك، مرجع سابق، ص. د1
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يف النظام الدويل اجلديد، إضرابالسيادة، أمهها أال يتسبب من جراء ممارسة تلك احلقوق إحداث 

متجاوزا بذلك ولة له،قاألمن السلطات املويف كثري من احلاالت اليت حدث فيها ذلك، مارس جملس 

أكد الواقع " كوسوفو'اجتاه " لف الناتوح"احلقوق التقليدية للسيادة واإلجراء العسكري الذي اختذه 

ذا العمل عندما ال تقوم األمم املتحدة وجملس األمن  اجلديد بأنه أصبح ممكنا أن تقوم دولة ما 

.اإلجراءات الكافيةباختاذ

حتت السلطة الكاملة إلدارة دولية انتقالية بتكليف " وتيمور الشرقية" "كوسوفو"ويعد وضع 

صورة للسيادة الدولية، لذلك فإن شرط من األمم املتحدة من أكرب العالمات وضوحا على وجود 

1.بيرجع فقط إىل الشعاالعرتاف بساطة الدولة العليا مل يعد 

ية للسيادة كانت تفرتض وجود حماسبة خارجية فقط على ويف حني أن الصورة امللكية والشعب

التصرفات اخلارجية للدولة، إّال أن الوضع قد تغري، فعندما تؤثر أمور داخلية لدولة ما على األخرى، 

لس األمن وال األمم املتحدة نيابة عن النظام الدويل كله، وال الدول املتضررة تستطيع أن ترتك  فال ا

وهذا ما يؤكد مقولة أن الفوضى هي ما تفعله الدول، . رة للخطرو احلقيقية أو املتصمصاحلها احليوية 

صار أكثر اعتمادا على بعضة البعض، ومل يعد السؤال  فعاملنا املعاصر وألسباب خمتلفة أصبح صغريا و 

كيف تكون آمنا من التدخل اخلارجي؟ ولكن كيف حتافظ على النظام العاملي املتداخل والذي تعتمد 

تمع الدويل يقوم على االستقرار، ومتزق ع ليه من التمزق بسبب ما حيدث داخل الدول األخرى؟ فا

خلیل حسین، السیادة في ظل النظام الدولي الجدید، شبكة المعلومات السوریة القومیة االجتماعیة، . د1
.01. م، ص20/05/2001
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.يضر بالدول األخرى املعتمدة يف رخائها عليهاالستقرارهذا 

كو"صرح السوكتري العام لألمم املتحدة هذا الشرط اجلديد لسيادة الدولة عندما وقد تأكد 

وجود نظام ملساء قه  سيادةأنه مل يعد هناك حصانة للسيادة، ويعين بذلك مفهوم تدويل ال" يف عنان

على كل هذا ال يعين فرض رقابة دولية . الدول يف حالة تعسفها الشديد يف ممارسة حقوق السيادة

االت اليت تقع حتت  ا، ولكنه قد يعين قيام الدولة املهتمدولة يف كل ا ة باالستقرار العاملي مسؤوليا

مبدى . لدول األخرى اليت متارس تصرفات أو تعسفا صرحيا يف استخدام حقوق السيادةابلغت نظر

.التهديد الذي ميثله ذلك النظام الدويل

النظام الدويل لكن تبقى مبدأ أساسيا لتعريف وبناء على عليه ميكن القول أن السيادة سوف

ادة جيب أال تسبب يف عدم استقرار النظام بصورة غري مقبولة ماديا ويف إطار ممارسة حقوق السي

ا، للنظام الدويل هو الذي حتقيق التوازن واالستقرار الدولة يف لذلك فإن إسهام القواعد املعمول 

ول لقد استبدلت السيادة الشعبية كمؤهل أ. وتأيت إرادة الشعب يف املرتبة الثانية. مينحنا حق السيادة

إسهامها يف فاألساس األول لسيادة الدولة أصبح مقرتن مبدى .لوجود الدولة بسيادة أخرى موازنة هلا

ت الشعب هو املصدر األول للسيادة كانت السيادة تعين فعندها كان . مع الدويلاستقرار النظام وا

ميكن ممارسة تلك واآلن. التدخل اخلارجيأمورها الداخلية وحصنتها أمام حق الدولة يف تسيري 

1.بشرط أن تكون الدولة عنصر دعم للنظام الدويل اجلديداحلقوق 

النظام ومبا أن يف صدد دراستنا لوضعية سيادة الدول النامية الدول العربية واإلسالمية يف ظل

.05، 04. ص. الحمراوي محمد عبد الفتاح، ص. أ1
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الدويل اجلديد، ارتأينا أن نأخذ دول الشرق األوسط يف ضوء ما يطرحه النظام الدويل اجلديد على 

وذلك بدءا بتوضيح املقصود بالشرق . املستوى السياسي واالقتصادي كمثال عملي لدراستنا

.األوسط، وصوال إىل التهديدات اليت يفرضها النظام الدويل اجلديد على سيادة هذه الدول

وبناءا على ذلك ميكن القول، أنه ليس هناك تعريفا على درجة عالية من الدقة ملفهوم الشرق 

قد بدأ استخدام هذا املصطلح مع بداية احلرب العاملية الثانية، وقيام دول احللفاء بإنشاء األوسط، فل

مصر، العراق، : والذي كان يف تلك املرحلة يضم كل من" مركز متوين الشرق األوسط: "ما يسمى ب

ناطق أخرى  مت توسع مدلول التسمية ليضم م. قربص، اجلزيرة العربيةليونان، اليبيا، دول الشام، تركيا، 

".باكستان وأفغانستان: "كتونس، اجلزائر واملغرب كما أحلقت به

ا تشكل حلقة وصل القارات الثالثة  وعلى مر التاريخ اكتسبت هذه املنطقة أمهية قصوة كو

اكتشاف املنابع النفطية الكربى فيها، زيادة على ا بعد االهتمامآسيا، إفريقيا وأوروبا، وازداد 

إىل توفر املواد األولية واأليدي إضافةا كربى لتصريف السلع والبضائع واخلدمات، اعتبارها سوق

العاملة الرخيصة فيها، كل ذلك جعلها حتظى باهتمام كبري لدى الطامعني يف العامل، بعض النظر عن 

للوصول إىل السوفيييت واختالف أهدافهم، وميكن مالحظة ذلك من خالل احللمتنوع إيديولوجيا 

.واحللم الغريب باالستحواذ على منابع النفط) منطقة اخلليج العريب(املياه الدافئة 

ا اإلصالح املنبثقةوجتدر اإلشارة أن خطابات  من دول الشرق على خمتلف أنواعها وتوجها

ماته على مستوى الرتبية والتعليم والصحة، بل ومنظو واالحنطاط مل تفلح يف إزالة مظاهر التخلف و
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هذه اخلطابات ردت فعل غاضبة متثلت باهتهما بالفكر ومعاداة الرتاث والتنكر ملصاحل واجهت

واالجتماعيني أرواحهم مثن ملواقفهم على السياسينيالوطن واألمة، ولقد دفع الكثري من املصلحني 

1.توجيه النقد لبيئة أميبة خمتلفة ينعدم فيها أبسط معامل احلرية والتعبري عن الرأي

توى آخر لقد ذهبت مشاريع احلكومات الرمسية أدارج الرياح يف إطار وعلى مس

والتطور من قبل قوى خارجية أجنبية قائما خاصة بعد ///////  هذا ما عزز فرص و.اإلصالحات

العلمية والفنية احمللية العائدة من خارج الوطن يف جعل عمليات فشل جهود الكفاءات واملالدت 

.ممكنةاإلصالح

ومن هنا ميكننا التطرق إىل اإلسرتاتيجية اليت اتبعتها الواليات املتحدة األمريكية بعد إحداث 

حيث تغاضت أمريكا ودول أوروبا عن األحداث واألوضاع املزرية يف الشرق . م2001أيلول 11

ا  . األوسط نتيجة ما كانت حتققه من مكاسب متنوعة يف هذه املنطقة، لكن األحداث غريت نظر

ثريا، بالنسبة اخللفية تكريس النظرة األمريكية جتاه املنطقة اليت تقوم على الربط بني اإلرهاب وإخفاق ك

هذه االعتبارات املختلفة . الدول العربية يف جهود اإلصالح السياسي واالجتماعي واالقتصادي

ادرة الشرق مبب" ما يعرف دفعت اإلدارة األمريكية إىل التقدم مبجموعة أفكار قدمت يف سياق 

.األمريكية" جورجيا " لطرحها خالل قمة جمموعة الدول الثماين يف والية " األوسط الكبرية 

أن ظالله طالت بقية الدول يف وبالرغم من حتديد الدول العربية كهدف هلذا املشروع، إال 

روبية كل هذه املنطقة بشكل أو بآخر، إذ قدمت فيما بعد أفكار وخطط ومشاريع خمتلفة من دول أو 

01، جریدة الصباح، ص "في ضوء النظام العالمي الجدیداألوسطمستقبل الشرق "فیف حسن علي، د.د1
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خاصة أن شعوب املنطقة بدت أكثر إحلاحا على . على انفراد تعىن بآليات ومسات اإلصالح املنتظر

إحلاحا على تقبل مشروع اإلصالح نتيجة لوعيها يوافقها املختلف، تقبل مشروع ملنطقة بدت أكثر 

م، عن 2004مطلع يف بسبب تطور وتأثري االتصاالت احلديثةـ وأعلنت الواليات املتحدة األمريكية 

ا لتحقيق إصالحات شاملة يف املنطقة تضم ثالثة أهداف :مبادر

.تشجيع الدميقراطية واحلكم الصاحل-أ

.بناء جمتمع معريف- ب

.توسيع الفرص االقتصادية- ج

فبالنسبة للهدف األول واملتصل أساسا يف تشجيع الدميقراطية واحلكم الصاحل جند أنه يتدرج 

ي ملنطقة الشرق األوسط وفق تطورات النظام الدويل اجلديد بالدرجة ضمن طرح اإلصالح السياس

دف معاجلة مشكلة احلكم يفاألوىل، بلدان هذه املنطقة عن طريق إشاعة الدميقراطية واحلياة وذلك 

تمع املدين  حقوق اإلنسان وخاصة حق األقليات مراعاةو الربملانية والتعددية احلزبية، وبناء منظمات ا

عن الرأي، والعمل على تكريس إشاعة مؤسسات إعالمية حرة غري منحازة يف احلياة واحلرية والتغبري 

هلذا الطرف أو ذاك وهلا القدرة على التعامل مع مسؤولية احلصول على األخبار ومصادرة املعلومات، 

اركة يف عمليات البناء والتنمية مثلما تسهم يف رقع وتساعد هذه البيئة املنتظرة على دعم أطر املش

مستويات الرتبية والتعليم والصحة العامة، وحتسني املستوى املعيشي ملواطين هذه املنطقة لدرجة خيتفي 

املنظمة واإلرهاب الدويل الذي كان ومازال يعد بؤرة لنمو اجلرمية واإلحباطفيها االستياء والتذمر 

.ملايل واإلداريوالفساد األخالقي وا
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اهلويات االثنية وتقود هذه الفضاءات فيما بعد إجياد حلول ملشاكل األقليات وتناحر 

والدينية والطائفية يف املنطقة، وتغطي الحقا على مظاهر االضطرابات والتقلبات السياسية فيها 

:ويواجه هذا اإلصالح السياسي حتديات جدية أبرزها

اث ومعاداة الغرب واملشاكل الداخلية للبلدان فضال عن مشاكل ثقافة املاضي واالعتزاز بالرت 

احلدود والتطلعات النووية وعدم االستقرار السياسي والتخلف االقتصادي واملديونية اخلارجية وسيادة 

رتدي يف بلدان هذه املنطقة طرحت أفكار اإلصالح ثقافة العنف وازدراء الوضع االقتصادي امل

:يلياالقتصادي ومتثلت فيما

وإلغاء االقتصاد املوجه والعمل االقتصاديةالقضاء على مركزية الدولة يف العمليات - 1

احلواجز اجلمركية أو أية قيود على وإلغاءعلى خصخصة وحتويله إىل اقتصاد السوق 

.حرية التجارة ورأس املال

النقد ربط اقتصاديات دول املنطقة باألذرع الفوالذية لالقتصاد العاملي كالصندوق - 2

الدويل، والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري ومنظمة التجارة العاملية من خالل اتفاقيات 

دف إىل إلغاء القيود على التجارة العاملية جبعل املنطقة سوقا حرة  ومعاهدات دولية 

.مفتوحة للجميع

تشجيع القطاع اخلاص يف دول املنطقة ودعمه بالقروض واخلربات ليكون بديال حامسا - 3

.لقطاع الدولة العام، وهو ما يعرف باخلصخصة

على عمالقةفتح أبواب االستثمار اخلارجي على مصراعيها لبناء مشاريع صناعية - 4
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املتيسرة فيها والرخيصة الثمن كاملواد األولية املواردأراضي هذه البلدان ميكنها اإلفادة من 

لع وبضائع وخدمات على واأليدي العاملة ومبا يتناسب مع حاجات هذه البلدان من س

ال .أن تكون هذه املشاريع بإدارة خرباء وخمتصني يف هذه ا

معاجلة الديون اخلارجية هلذه الدول عرب اتفاقيات واضحة وحمددة بالتعاون مع الدول - 5

الدائنة جلدولة هذه الديون أو حماولة إطفائها، ما يسهم يف التخلص من أعباء الديون 

1.يف مشاريع التنميةوفوائدها لإلفادة منها

ربط عدد من الدول باحتادات أو مشاريع إقليمية اقتصادية ميكن من خالهلا اإلسراع - 6

ضمام بقية النبعمليات اإلصالح االقتصادي مثلما ميكن هلا أن تكون مركز جذب 

.الدول املنطقة إليها لتشكل مستقبال قوة اقتصادية هلا دور فعال يف عمليات اإلصالح

مت اإلشارة إليه، ميكننا القول أن اإلصالحات اليت يطرحها النظام الدويل اجلديد، وبناءا ما

ال السياسي أو االقتصادي، على شعوب األطراف  وخباصة منطقة الشرق ) الدول النامية(سواء يف ا

.األوسط، كلها هشاشة أنظمها السياسية واقتصادية، وحاجتها امللحة لتلك اإلصالحات

:آثار النظام الدويل اجلديد على سيادة الدول املتقدمة: العنصر الثاين

لقد تطور النظام الدويل اجلديد يف ظل ثالثة قرون من أجل هدف حمدد وهو ضمان سيادة 

وشرعيتها وهيبتها من خالل السيادة أهلينهاالدولة، والذي قام على أساسي أن تكتسب الدولة 

. ، جریدة الصباح، ص"مستقبل الشرق األوسط في ضوء النظام الدولي الجدید"دفیف حسن علي، . د1
05.
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جبانبيها الداخلي و اخلارجي، وجاءت أحداث التسعينيات من القرن املاضي لتغيري النظام الدويل 

خالل هذا العقد وخباصة يف النصف األول منه أحداث مدى التدخل وأسبابه اتساعاجلديد، بعد 

من " أفغانستان"ضد "العراق، الصومال، هاييت، رواندا، وليربيا"ونكسات وصدمات حادة يف كل من 

وتعترب قرارات األمم املتحدة يف تلك الفرتة نقطة حتول " البوسنة واهلرسك"م، و1999–1996

.الدولينيوالسالمأساسية بالنسبة ملفهوم السيادة وكيفية أدارة األمن 

بالنسبة ملفهوم السيادة وكيفية إدارة األمن والسالم الدوليني، وعكس االستخدام اجلديد 

املوجودة يف الباب الّتاسع للميثاق بدئ مرحلة جديدة من اجلهود حلماية لصالحيات جملس األمن

تمع الدويل .ا

تعريف مفهوم التهديد للسالم واألمن الدوليني، وباعتبار أن الدول هي اليت تكون وبإعادة

لس األمن صياغة املبدأ الناظم الذي حيمي الدول والنظام الدويل الذي تمع الدويل، أعاد ا ا

ا  يعتمدون عليه، فاملبدأ القدمي واملؤسس على مفهوم السيادة كان محاية الدولة ضد التدخل يف شؤو

.العدوان اخلارجي املسلح ضد الدوللوقفإجراءاتباختاذ واالستقرارالداخلية واحلفاظ على النظام 

الم غري أن األمر قد تغري اآلن وتغريت االحتياجات وأصبح التحدي الذي يواجه الس

واألمن هو محاية النظام الدويل الذي تعتمد عليه الدول من الفوضى وعدم االستقرار نتيجة ما قد 

حيدث من أحداث قالقل داخل بعض الدول األخرى، فاألولوية اآلن هي منع االضطرابات الداخلية 

ا إىل اجلسد الدويل فتؤثر على  1.تعتمد عليهاغلبية الدول اليت أيف الدول من أن تنتقل عدوا

، "السیادة في النظام الدولي الجدید، شبكة المعلومات السوریة القومیة االجتماعیة"حسین، خلیل . د1
.52. م، ص20/05/2001
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وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الدولة اليت أخذت على عاتقها مهمة احلفاظ على النظام الدويل 

اجلديد بدال من منظمة األمم املتحدة، اليت تعد األوىل باملهمة هي الواليات املتحدة األمريكية، 

ا  استطاعت التحكم يف هذا النظام خلدمة مصاحلها باعتبارها األقوى على الصعيد الدويل، كما أ

ا  العسكرية واالقتصادية والسياسية للتدخل يف شؤون الدول األقل قوة الشخصية، فاستغلت قدرا

ا الوطنية وذلك كله وراء حجج وتربيرات واهية كمربر حلماية حقوق  دف االنتقاص من سياد

دمار الشامل وغريها، وهذه احلجج ما هي إّال ذر الاإلنسان، واإلصالح الدميقراطي ونزع أسلحة 

ا بيد الدول الغربية وخاصة الواليات املتحدة األمريكية تستخدمها الخرتاق سيادة  الرماد يف العيون وأ

ا الداخلية .الدول والتدخل يف شؤو

نظام فأمريكا اليت تبدأن قيادة العامل بعد احلرب العاملية الثانية واستطاعت التحكم يف ال

قوة سياسية، قوة اقتصادية، قوة ثقافية، قوة عسكرية، : الدويل اجلديد تتمتع بعناصر أربعة للقوة

ولتحليل الدور األمريكي يف النظام العاملي اجلديد، جيب معرفة مكونات القوة والضعف، وطبيعة 

اسة عناصر القوة املطلقة وكذا العالقات واملتطلبات املتغرية لقيادة العامل، فالعامل املتغري، حيتم علينا در 

.النسبية، إذ قد يكون ضعف اآلخرين مصدر حقيقي للقوة األمريكية

.كما أن قوة اآلخرين قد تكون عنصرا فعاال يف إضعاف فعالية الدور األمريكي

:القوة السياسية

استحقاق على النظام وبانتصرتعيش أمريكا حالة النشوة بنظامها الليربايل الدميقراطي الذي 

الدميقراطية الليرباليةالشيوعي املنهار يف املسرح السياسي، ويرى الكثري من أصحاب االختصاص أن 
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ما توصل إليه الرتاث اإلنساين، حلماية حقوق أفضلاألمريكي بالرغم مساوئها هي النسقعلى 

السياسي مصدر قوة كيف ميكن أن يكون هذا االنتصار . نفسهاإلنسان والسؤال الذي يطرح 

للواليات املتحدة األمريكية؟

إن النظام الليربايل األمريكي يقف يف الساحة السياسية وحيدا دون منافسة وقد تفرد عن 

ا من قبل املؤسسات الدولية  ا يف نطاق الشروط اليت حيتذي  ذلك، أن دخلت الدميقراطية ومؤسسا

:املالية والتنموية، وتبقى هناك مالحظتان

وجود تشكك يف بعض الدول اإلسالمية واألسيوية من صالحية النمط األمريكي،  : والأ

.كثقافة ونظام سياسي عاملي

ا اإليديولوجية: ثانيا يار املعسكر الشيوعي فقدت أمريكا أحد عناصر قو مل يعد إذ، بعد ا

فصاعدا بني أحالم على املسرح العاملي منافس تقارن نفسها به، وأية مقارنة سوف تعقد من اآلن 

1.الدميقراطية وواقعها، هي ليست دائما يف صاحل أمريكا

ومن الناحية اإليديولوجية، ال يواجه النظام األمريكي منافسة تذكر، إذ أن كل املنافسني 

اقتصاديا أعضاء يف الكتلة اإليديولوجية الليربالية الدميقراطية وغلى الصعيد السياسة اخلارجية وصناعة 

واضح للقيام بدور املنافسة اليابانية، ألن اليابان مل تظهر أي حتمس فإن أمريكا ختش ،مليةرؤية عا

.أكثر مما تقوم به حاليا، ونفس األمر بالنسبة ألوروبا املوحدة

، 2005، دار الھدى للنشر والتوزیع، "النظام الدولي، نظریات وإشكالیات"عودة جھاد، .د1
.189–187. ص. صالجزائر،،1:ط
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:القوة االقتصادية

م، بفعل وفرة مواردها الطبيعية 20لقد عرف االقتصاد األمريكي منوا مطردا منذ بداية القرن 

ومنو إنتاجها الزراعي وأزدها تقدمها العاملي باإلضافة إىل توفرها على سوق واسعة داخل أراضيها أدى 

يات حيث استطاعت أن تنتج وبكم". االستهالك اجلماهريي " إىل مرحلة إىل دخول اقتصادها 

تمع استهالكي كبري، حىت بعد العرب العاملية الثانية كانت تتقدم على اآلخرين بفارق واسع  وفرية، 

.يف اإلنتاجية والتصدير والتكنولوجيا

ويف منتصف التسعينيات، بدأت املتاعب متس االقتصاد األمريكي، يف حني كانت أملانيا 

عقد الثمانينيات كانت املعدالت االقتصادية األمريكية واليابان جتنيان مثار منومها السريع، ومع حلول

.تبشر بنشوب معركة مع ذات، ورمبا مع اآلخرين، الستعادة املكانة العاملية القتصادها

فعلى سبيل املثال كانت معد النمو األمريكي يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ما 

ولذلك األمر . وفرنسا، والدول الصناعية جمتمعةأقل من اليابان وأملانيام 19832و1974بني 

إال أن الوضع األمريكي بقي على حاله، وقد كان من م بالرغم أن املعدل ارتفع 1992يف عام 

1.م1985يف سنة % 20,4إىل 1960يف عام % 28,9مظاهر اخنفاض الناتج احمللي من 

احمللي اإلمجايل، اإلنتاجلسنوي يف وإذا نظرنا إىل قوة االقتصاد احمللي من حيث نسبة التغري ا

نينيات، بينما اجند أن الواليات املتحدة األمريكية شهدت حتسنا طفيفا يف النصف الثاين من الثم

، 2005، دار الھدى للنشر والتوزیع، "نظریات وإشكالیاتالنظام الدولي، "عودة جھاد، .د1
.186–185. ص. صالجزائر،،1:ط
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.تدهور احلال يف األعوام الثالثة األوىل من التسعينات، ومل تكن فرنسا وأملانيا أحسن حاال

املتقدمة كمركز الصدارة يف منظومة مقومات القوة ويدعونا احتالل احتكار التكنولوجيا 

الدولية إىل البحث عن مكانة الصناعة التكنولوجية املتطورة يف االقتصاد األمريكي والتجارة األمريكية 

، %20اخلارجية، فقد ظل القطاع األمريكي حمافظا عل نصيبه من الدخل القومي األمريكي بنسبة 

حث األمريكي مبجموع املنصرف على األحباث يف الدول الصناعية وإذا ما قرنا نصيب ميزانية الب

م، 1985حىت % 55لوجدنا أن أمريكا طلت وبال منازع متصدرة بنصيب اخلمس الكربى،

م، بينما ارتفع نصيب اليابان من 1965عام % 70بالرغم من اخنفاض املعدل الذي كان يبلغ 

ة أن تزيد من نفقات البحث واإلبداع سن20أي استطاعت هذه األخرية خالل %20إىل 7%

ا لنفس الغرض%300مبا يقارب عن  .، بينما ضاعفت كل من أملانيا وفرنسا من نفقا

وانطالقا من هذه املؤثرات االقتصادية ميكننا أن نستخلص أن الواليات املتحدة األمريكية 
ا تبقى مصابة ببعض أسبا. دولة عظمى ذات ناتج قومي وحملي ضخم ب الوهن كالعجز يف غري أ

مقارنة باملنافسة العاملية مما يؤدي إىل الرتاجع ميزان املدفوعات وتدهور إنتاجها ومهارة قواها العاملة 
التدرجيي يف الفجوة اإلنتاجية، ويف نصيبها من السوق العاملية، ويدفعها إىل االعتماد على رأس املال 

هي مبثابة أمريكا عجزها االقتصادي، أما فيما خيص جمال التعليم والبحث العلمي فإن األجنيب لتغطية 
صعودا للنظم األمريكي ألنه العشريناملثال أو النموذج احلي لضمان الصدارة العاملية فقد شهد القرن 

واستثمار يف زيادة اإلنتاج) Théorie(سيدان البحث العلمي والتعليم ركز على البحث النظري 
.والتوزيع

حبيث صادرت أمريكا صاحبة أرقام كبرية يف البحث وحقوق االخرتاع، غري أن املوقف يف 
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اية القرن العشرين قد اختلف إىل حّد كبري، إذ أن عدد كبريا من االخرتاعات املسجلة يف أمريكا، 

أن عملية تدويل تأيت من اخلارج طلبا حلقوق الرباءة األمريكية، األكثر ضمانا وسهولة، كذلكظلت 

التعليم والبحث العلمي وتزاول املعلومات، ساعدت األفكار واملعلومات على الرواج حول العامل حىت 

1.ال يقع هناك احتكار للمعلومات ولألفكار

ويتفق عدد ال يستهان به احملللني على أن أمريكا تتفرد يف جمال اإلدارة أو ما يعرف بفن 

ختاذ القرار واإلبداع، كما يتمتع السوق األمريكي بقدر من االنفتاح اإلدارة الذي يتميز بسرعة ا

واملرونة مم يدفع بالشركات األوروبية لفتح فروع هلا يف الواليات املتحدة األمريكية واالقتباس النظم 

.اإلدارية األمريكية

:القوة العسكرية

اليوم، ومن غري املنتظر أن إن القوة العسكرية األمريكية تعد قوة الضاربة الوحيدة يف عامل 

.تنازعها اليابان وأملانيا بالرغم من توفرمها على القدرة

أما فيما خيص املنافسة العسكرية ألوروبا املوحدة، فإن مستقبلها مرتبط مبدى جناح كل من 

أملانيا وفرنسا يف إرساء قواعد جيش أورويب قوي، وسياسة خارجية موحدة ومنسقة، لتسيري هذا 

.لذي يعتمد على الرتسانة الفرنسية واجليش أالكايناجليش ا

يبقى احتمال واحد قد يغري الصورة الناصعة للقوة العسكرية األمريكية، وهو احتمال أن 

.187، 186. ص. عودة جھاد، مرجع سابق، ص. د1
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إن اختذت تتحول حالة اعتماد أمريكا على بعض قطع السالح املصنع خارجها، إىل حالة الشلل، 

وبالرغم من أن هذا االحتمال يراه الكثري بعيد ولة هلذه األسلحة لقطع التصدير،مبعض الدول امل

يوضح لنا هواالقتصادية والعلمية، غري أناملنال، نظرا لتشابك عناصر منظومة املصاحل اإلسرتاتيجية 

طبيعة القوة العسكرية يف هذا القرن، فهي كما علمنا التاريخ ال توجد مستقلة يف ساحة العالقات 

تعزز قوة العسكرية باقتصاد داخلي أكثر قوة مما عليه اآلن وبعالقات جيب عل أمريكا أن الدولية، أي 

1.دولية تضمن هلا سهولة وسيولة عمل اآللة احلربية

وعليه ميكن القول أن النظام الدويل اجلديد له تأثريات سلبية عل الدول النامية، وخباصة 

نقاص والتقليل من شأن سيادة تلك الدول العربية واإلسالمية، فهو يف جل جوانبه وتصوراته حياول اإل

من بازدواجية املعايري بتعاطيأي الدول يف حيث جند أن خيدم مصاحل الدول الكربى ويزيدها قوة، 

منطلق كل شيء لنا وال شيء لك حزين، كما أنه يعد وسيلة يف يد أمريكا تتحكم فيه كما تشاء 

االتدون االعتماد على ما يسمى بالشرعية الدولية، نظرا لتفو  .قها يف الكثري من ا

ألة لونة أمام الرأي العام الدويل كمسكما أن هذا النظام يتقمص الكثري من الشعارات امل

حقوق اإلنسان ومحاية األقليات، الدميقراطية واالقتصاد، وميارس أجنداته حسب ما يراه مناسبا 

2اخل...وأفغانستانحسب رأيه األحادي كما فعل ذلك يف كثري من الدول كالعراق 

.191، 190.ص. عودة جھاد، مرجع سابق، ص. د1
: المتقى الدولياألمن القومي العربي، وإشكالیة األمن الدولي مجموعة أعمال "الحمامي ولید خلیل، . د2

. م، ص1993ماي 26- 24، جامعة البلیدة، الجزائر، "النظام الدولي الجدید ومصالح الدول عالم الثالث
58.



تأسيس الفلسفي لنهاية التاريخالفرانسيس فوكوياما و :  الفصل الثالث

فوكوياما من الفلسفة إىل السياسة: املبحث األول

اية التاريخ عن فوكوياما: املبحث الثاين السيادة و
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ا الفكرية والثقافية والعلمية ،ومن  شهدت االنسانية يف العصر احلديث حتوالت بارزة يف حيا

وكانت تلك مثة مشلت باقي جماالت احلياة، فاحليات السياسية واالقتصادية واالجتماعية عامة،

التحوالت قد مست بقوة جمال العمل من حيث وسائله ، ومناهجه يف التأثري على الطبيعة ،ويف

ِاستخراج الطاقة وحتويلها من صورة غري نافعة  إىل أخرى نافعة ، من منطلق تسخري الطبيعة والطاقة 

خلدمة مصاحل الإلنسان وحتقيق أغراضه، وكان لالنفجار العلمي والثورة الصناعية ومن وراء ذلك 

تمع من كل ما يعيق اإلصالح الديين و السياسي والرتبوي الداعي اىل حترير العقل واإلنسان الفرد وا

السري حنو التقدم واالزدهار الدور الكبري يف تفجري التكنولوجيا ، وهو ما متيزت به احلياة عامة  يف 

.يات املتحدة األمريكية يف غربه الغرب األوريب احلديث يف الشرق اإلطلنطي ويف الوال

، كه لشروط النهضةر الوسطى وِامتال إن ختطي الغرب األوريب احلديث أزمات ونكسات العصو 

وأسباب القوة والتقدم جعله يبين حضارة قوية ، تقوم على أساس احلية والعلم والتكنولوجيا هذه 

ال االقتصادي و الرفاهية املادية ،ذلك  احلضارة مكنته من الوصول اىل درجة عالية من االزدهار يف ا

جارة ،وكان ذلك بفعل تطور وسائل النقل لكثرة اإلنتاج الصناعي وتنوعه، وازدهار حركة التسويق والت

و االتصال ،احلالة اجلديدة اليت عرفتها شعوب أوربا احلديثة،وكذا شعوب الواليات املتحدة األمريكية، 

غريت جمرى ومسار شعوب العامل برمته ،بفعل انتقال منتجات احلضارة الغربية الفكرية و العلمية 

ع حرص الغرب على ذلك ،ولكن يف خضم النماء والتكنولوجيا وغريها إىل تلك الشعوب م

االقتصادي و االزدهار العلمي والتكنولوجي الغريب ، تنامت الكثري من التحوالت والتوجهات 

،وارتبطت بالوعي التارخيي وبظروفه الفكرية واملادية ، ومن أبرز هذه التحوالت توجه العوملة ،اليت 
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يب احلديث ،مثل احلرية و العقالنية و الليربالية و العلمية ِارتبط مبفاهيم عدة قام عليها الفكر الغر 

،العلمانية و احلداثة والتحديث وغريها  هذه املفاهيم يف إطار الظروف التارخيية للغرب احلديث 

ومصاحله قامت بأدجلة العوملة ،حيث نشأت ومنت  الظاهرة وأصبحت موضوعا يشغل اجلميع ،يشغل 

طانه ونفوذه على العامل بقوته وحضارته املركزية ، ومن دون منافس الغرب الذي يسعى اىل بسط سل

ويشغل اجلهات األخرى من العامل حلاجتها إىل التنمية وهي تفتقر إىل شروطها و توجد يف األطراف 

ذه  ا ومنظروها للدفاع عنها وفرض هيمنتها ،لكن العوملة  خارج املركز والعوملة فلسفتها وإيديولوجيا

ا بلغت من التطرف األيديولوجي الليربايل ومن االستبداد السياسي ، ومن الفساد الفلسفة و  مبمارسا

ام،  ويف ظل هذه التغريات والتحوالت اليت عرفتها ساحة  االقتصادي وغريها فاجعلها يف قفص اال

ض من رواد أوربا الغربية وخباصة الواليات املتحدة األمريكية بزغ على املشهد الثقايف والسياسي البع

فرانسيس " و"وصامويل هيتنجتون"و" ريتشارد روريت"الفكر الفلسفي و السياسي على شاكلة 

.هذا األخري الذي يعد منوذجا لبحثنا هذا"فوكوياما
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فوكوياما من الفلسفة إىل السياسة: املبحث األول

عامل " Yoshihiro Francis Fukuyamaِ""يوشيهريو فرانسيس فوكاياما"يعترب

اية التاريخ واإلنسان "، اشتهر بكتابه أمريكيومؤلف وأستاذ جامعي واقتصاد سياسيسياسة

والرأمساليةالدميقراطيات الليرباليةفيه بأن انتشار ، والذي جادل م1992الصادر عام "األخري

والسوق احلرة يف أحناء العامل ،قد يشري إىل نقطة النهاية للتطور اإلجتماعي والثقايف والسياسي 

)1(، ولكنه أبعد نفسه عنهم يف فرتات الحقةباحملافظني اجلددوارتبط اسم فوكوياما . لإلنسان

. م2010منذ جبامعة ستانفورديعمل فوكوياما يف مركز الدميقراطية والتنمية وسيادة القانون 

جبامعة برنامج التنمية الدولية يف كلية الدراسات الدولية املتقدمة قبل ذلك، وعمل أستاذًا و مدير

تتمحور أطروحاته ومؤلفاته حول قضايا . جبامعة جورج ميسنمة وأستاذ السياسة العاجونز هوبكنز

م ومن مؤلفاته  1992عام اية التاريخ واإلنسان األخرينشر كتابه . والسياسة الدوليةالتنمية

أمريكا م، 2014من الثورة الصناعية إىل عوملة الدميقراطية: النظام السياسي واالضمحاللكذلك 

: مستقبلنا بعد البشريم، 2006الدميقراطية، السلطة، ومرياث احملافظني اجلدد: قعلى مفرتق طر 

م، 1995حتقيق االزدهارالفضائل االجتماعية و: الثقةم، 2002عواقب ثورة التقنية احليوية

وأصول النظام السياسي م،1999الطبيعة البشرية وإعادة بناء النظام االجتماعي: اخللل الكبري

وال يزال مبؤسسة راندم، باإلضافة لعمله اجلامعي، عمل فوكوياما يف قسم العلوم السياسية1920

1 Robert Boynton "Francis Fukuyama: The Neocon Who Isn't ". Robert
Boynton  .May 16 2015.
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كما . ومؤسسة أمريكا اجلديدة، الوطين للدميقراطيةالصندوقعضوًا يف جملس أمنائها، جملس إدارة 

شارك يف تأسيس جملة . يف الثمانينياتبوزارة اخلارجية األمريكيةعمل يف هيئة ختطيط السياسات 

.وهو رئيس هيئة التحريرم ،2005عام آمريكان إنرتست

مؤسسة  ، وزميل غري مقيم يف جونز هوبكنزجبامعة زميل يف معهد السياسة اخلارجية فوكوياما

، عضو يف جملس الرئيس األمريكي لألخالقيات ومركز التنمية العامليةكارنيغي للسالم الدويل

لس الباسيفيكي ، وجملس العالقات اخلارجية، مجعية العلوم السياسية األمريكيةالبيولوجية،  وا

.للسياسة الدولية

1952أكتوبر27يف شيكاغومبدينة حي هايد باركيف يوشريو فرانسيس فوكوياماولد 

عام احلرب الروسية اليابانيةهرب جد فوكوياما من . وتوشيكو كواتايوشيو فوكويامام لكل من 

قبل االعتقال االدراي لألمريكيني اليابانيني خالل كاليفورنيالوس أجنلوسم وافتتح متجراً يف 1905

والده كان أوفر حظًا من جده وتفادى االعتقال ألنه حصل على بعثة دراسية . احلرب العاملية الثانية

ا عائلة فوكوياما جعلته ناقداً . جامعة نرباسكايف  )1(.لإلسالموفوبياهذه التجربة اليت مرت 

علم ، حصل على الدكتوراه يف اجليل الثاينمن أمريكيا يابانياكان يوشيو فوكوياماإن والد 

والدته كواتا توشيكو ولدت )2(.حيث قام بتدريس الدراسات الدينيةجامعة شيكاغون ماالجتماع

1 Stephen Moss (2011 .(" Francis Fukuyama: 'Americans are not very good at
nation-building '". The Guardian   .May 16 2015  .
2 Wade ،Nicholas (Apr 2, 2002 .(" A Dim View of a 'Posthuman Future '". The
New York Times   .Mar 17, 2011
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جلامعة وأول رئيس كيوتوجبامعة وهي إبنه شريو كواتا، مؤسس قسم االقتصاد باليابانكيوتويف

انتقلت عائلة . حيث التقت زوجها للدراسة اجلامعيةالواليات املتحدةقدمت إىل . مدينة أوساكا

اتنفرانسيس إىل  عام بنسلفانياحيث عاش سنينه األوىل قبل االنتقال إىل مبدينة نيويوركما

.م1967

يث درس ، حجامعة كورنيلمن الكالسيكياتعلى درجة البكالوريوس يف فوكوياماحصل 

األدب الستكمال دراساته العليا يف جامعة ييلذهب إىل ،.آالن بلومعلى يد الفلسفة السياسية

تتلمذ على يد هارفارد، يف جامعة هارفارديف وم السياسيةالعل، لكنه غري ختصصه وقرر دراسة املقارن

لسياسية من حصل على الدكتوراه يف العلوم ا. من بني آخرينوهاريف مانسفيلدصموئيل هنتنغتون

كان )1(.الشرق األوسطألطروحته عن التهديدات السوفيتية الناجتة عن التدخل يف جامعة هارفارد

، انضم إىل 1979يف عام . جامعة كورنيلدراسته يف منذ سنواتجبمعية تيلوريدفوكوياما مرتبطا 

يف السوفيييتمن عمره اخلروج باسرتاتيجية ملواجهة التوسع 27ومهمته عندما كان يف الـ مؤسسة راند

إىل 1996يف الفرتة من جبامعة جورج ميسنعمل أستاذًا للسياسة العامة )2(.نوب آسياج

جبامعة ، عمل أستاذًا لالقتصاد السياسي ومدير برنامج التنمية الدولية 2010وحىت . 2000

.جبامعة ستانفورد، يعمل حالياً يف مركز الدميقراطية والتنمية وسيادة القانون جونز هوبكنز

1 "Francis Fukuyama ". The Freeman Spogli Institute for International Studies
at Stanford University .Stanford University   .March 9, 2011.
2 Andrew Bast (2011 .(" Francis Fukuyama Book: Origins of Political
Order ". Newsweek   .May 24 2015.
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داخل املنزل لكنه كانت متسخدمة اللغة اليابانيةأن فرانسيسإن االبن الوحيد ألبويه، يقول

، يقول فوكوياما أن الدين اليسارقدمي مييل إىل بروتستانيت، خط األبرشانينيوالده كان من . مل يتعلمها

متزوج من لورا هوملغرن اليت التقاها عندما كان يعمل يف )1(.بالنسبة لوالده كان نشاطًا وسياسة

انضم وزوجته إىل  . جامعة كاليفورنيا، لوس أجنلوسوكانت هي طالبة دراسات عليا يف مؤسسة راند

لديه . ولكنه ليس عضوًا فاعًال فيها ويقول أنه يواجه صعوبة يف إعتبار نفسه مؤمناً مشيخيةكنيسة 

مع كاليفورنيايعيش يف  . إهتمام بالتصوير واألثاث األمريكي القدمي الذي يقوم باعادة إنتاجه بنفسه

خالل محالته لباراك أوباماأعلن فرانسيس تأييده جون. وجوليا وديفيدزوجته وأبنائه الثالث 

)2(.االنتخابية

فرانسيس " احلقيقة اليت تعكس اخللفية الفكرية و السياسية للمفكراالمريكيان الصورة 

اليت نشرها " اية التاريخ و اإلنسان األخري"، تتضح معاملها من مؤلفاته وخباصة اطرو حته" فوكوياما

م ، قبل يتوسع فيها ويؤلف الكتاب،من ابرز اطروحاته و اليت 1989سنة " ناشيونال آفريز"يف جملة 

كصراع بني األيديولوجيات قد انتهى اىل حد كبري ،ممع اراى من خالهلا بأن تطور التاريخ البشري

م، وتوقعه 1989استقرار العامل على الدميوقراطية بعد احلرب الباردة ، و سقوط جدار بارلني سنة 

.إلنتصار اللبريالية السياسية و اإلتصادية

1 Nicholas Wroe (2011 .(" History's pallbearer ". The Guardian   .May 16 2015
2 ^Francis Fukuyama (2008-11-03 .(" Francis Fukuyama ". The American
Conservative
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اية احلرب البلكن ما اية التاريخ على هذا النحو نشهده ليس جمرد  هذه . اردة ، و لكن 

للحكومة نقطة النهاية التطور األيديولوجي للبشرية وباية عوملة الدميقراطية اللبريالية  كشكل النهائي

.اإلنسانية 

بنهاية التاريخ كإجتاه وليس كأحداث ، الدميقراطية اللبريالية هي تتويج التطور فوكويامايقصد

ي لإلنسان،وعدم وجود بديل غري بربري وخطري يعين ان احلجج اآليديولوجيا لآلخرين األيديولوج

الترقى ملقارعة الدميقراطية اللبريالية ،ومبعىن ادق ميثل هذا املؤلف النظري اآليديولوجي و السياسي 

يت تستند اليها للنظام العاملي اجلديد ولنوجه العوملة يف عصرنا ، وينطوي على اخللفية النظرية الفلسفيةال

ايديولوجيا العوملة و سياستها اللبريالية يف اإلقتصاد و يف ممارسة السلطة و احلكم يف احلياة اإلجتماعية 

الفكرية و الثقافية عامة، و مل يكن الكتاب ذا طابع علمي يهد اىل تعميق البحث و الدراسة 

يف العامل املعاصر بقدر ماكان بيانا نظريا اإلنسانية و اإلجتماعية انطالقا من الواقع اإلنساين احلضاري

و خطاببباسياسيا وايديولوجيا، اهلدف منه تربير توجه العوملة و مترير فرض النظام العاملي اجلديد الذي 

تسعى القوة املهيمنة اىل فرضه على العامل أمجع ،و مادام اليسار اآليديولوجي كان ومازال يقف يف 

املمثلة يف الرأمسالية والدميقراطية فإنه يعترب الوأمسالية املوحشة هي اليت وجه هذه األطروحة السياسية 

أجنبت العوملة و ماترتب عنها من تداعيات خطرية على حياة اإلنسان ،هذا على الرغم من التحوالت 

الكربى السياسية واإلقتصادية اليت عرفتها الساحة الدولية ،ومنه توجه دول املعسكر الشرقي صوب 

قراطية واقتصاد السوق والتعاطي بإجابية مع العوملة والنظام العاملي اجلديد و يف اإلجتاه املعاكس الدمي
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يف صياغة رؤية سياسية و إيديولوجية ذات أبعاد فلسفية حتدد مشروعية "فوكوياما"ينطلق املفكر 

ا،املرحلة اليت تتسم بسيط ا وموجها رة منتجات النهضة مرتكزات املرحلة التارخيية الراهنة وحمددا

التكنولوجي اهلائل يف الرأمسالية و الدميقراطية ،وفيما تمثلة يف التقدم العلمي و األوربية احلديثة و امل

على كون "فوكوياما:أفرزته احلرب العامليةاألوىل والثثثثثثانيةويف عجز اليسار يف اإلستمرار،إن رؤية 

يتحرك ليس بفعل العنف بل بدافع الرغبة الشديدة الذي "اية التارخ"الدميقراطية اللبريالية هي 

وجناح الدميقراطية الليربالية يتم "بالتيموس"لإلعرتاف ،هذا احملرك األساسي للتاريخ يُعرففي الرؤية 

تمع لبناء الدميقراطية الليربالية  بالتقدم العلمي والتكنولوجيا وينبغي التأسيس للعلم و التكنولوجيا يف ا

تمع مبشاركة الشعوب الفعلية   يف  احلياة ال سياسية واإلقتصادية فينهض ا

فرانسيس " ان الصورة احلقيقة اليت تعكس اخللفية الفكرية والسياسية للمفكراالمريكي

اليت نشرها " اية التاريخ و اإلنسان األخري"، تتضح معاملها من مؤلفاته وخباصة اطرو حته" فوكوياما

م ، قبل يتوسع فيها ويؤلف الكتاب،من ابرزاطروحاته واليت 1989سنة "ناشيونال آفريز"يف جملة 

كصراع بني األيديولوجيات قد انتهى اىل حد كبري ،ممع اراى من خالهلا بأن تطور التاريخ البشري

م، وتوقعه 1989استقرار العامل على الدميوقراطية بعد احلرب الباردة ، و سقوط جدار بارلني سنة 

.لية السياسية و اإلتصاديةإلنتصار اللبريا
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اية التاريخ على هذا النحو  اية احلرب الباردة ، و لكن  هذه . لكن مانشهده ليس جمرد 

للحكومة نقطة النهاية التطور األيديولوجي للبشرية وباية عوملة الدميقراطية اللبريالية  كشكل النهائي

.اإلنسانية

على بعض البلدان غري الدميقراطية اليت استوردت التكنولوجيا من دون "فوكوياما"يعيب 

العيب الوحيد البارز هو منطقة الشرق األوسط اليت ليست فيها أيضا دميقراطيات :" إنتاجها قائال 

مستقرة ، بينما حتتوي عدد كبريا من الدول حيث املداخل الفردية تصل اىل الفردية تصل إىل 

ة أو األسيوية ولكن النفط يفسر كل شيء ، فاملداخل النفطية مسحت لدول مثل املستويات األوربي

العربية السعودية و العراق وإيران واإلمارات العربية املتحدة أن ُحتصل الدالئل اخلارجية للحداثة ـ 

ا التحوالت االجتماعية سيارات ، فيديوهات ،طائرات حربية من طراز مرياج  دون أن تتلقى جمتمعا

)1("لضرورية لبناء وحنت هذه الثورة ا

تمع والفكر يف الغرب األوريب و يف الواليات املتحدة  إن هذه الرؤية تعرب عن قراءة للتاريخ وا

األمريكية ،وهي سالح فكري فلسفي إيديولوجي إىل جانب القوة االقتصادية و العسكرية للدفاع عن 

اء على لسان الوضع الذي جتسده العوملة وتعممه يف العامل أمجع ،من صور الدفاع عن العوملة ما ج

اية األلف الثالثة فإنه ُيال حظ أن األزمتني املزدوجتني :"فوكوياما  كلما اقرتبت اإلنسانية من 

للتسلطية واالشرتاكية مل ترتكا يف ساحة املعركة إال إيديولوجيا واحدة حمتملة ذات طابع مشويل ،هي 

290.فیصل عباس ،العولمة والعنف المعاصر ،جدلیة الحق والقوة ،ص- 1
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ية فبعد مائيت سنة من إطالقها للثورتني الدميقراطية الليربالية ،عقيدة احلرية الفردية والسيادة الشعب

ا تستطيع أن  ا دائمة ،بل أيضا أ األمريكية و الفرنسية ،برهنت مبادئ احلية و املساواة ليس فقط أ

اية التاريخ "يف كتابه " فوكوياما"وبعد مرور عقد من الزمن على نظرية . )1("تنبعث من جديد

اية التاريخ"م عنوانه 1999يكتب مقاال صدر عام  " واإلنسان األخري يطرح "عشر سنني على 

الشيئ مماطرأعلى السياسة العاملية أو اإلقتصاد الكوين مدة :: فيه أطروحته السابقة ويؤكدعليها، فيقول

عشر سنوات األخرية يشك يف صحة ما انتهت أليه أال  وهو أن الدميقراطية الليربالية واقتصاد السوق 

تمعات احلديثة املنقذان للوجود بالنس )2(."بة اىل ا

لدى املفكر االمريكي فوكوياما تعتمد على فلسفة هيجل ومنظورها " اية التاريخ" إن فلسفة

اجلديل ،هلدف رئيسي هو الدفاع عن الدميقراطية اللبريالية من منطلق تقدير الذات و الرغبة الشديدة 

لتحرك يف النضال ضد كل أشكال اهليمنة وتفضيل احلكم الدميقراطي و ا" التيموس"يف االعرتاف

والتسلط و االستبداد،و الوقوف امام كل من يعيق تنفيذ الطموح صوب الدميقراطية الليربالية وإذا  

كانت اجلدلية اهليجلية على مستوى الفكر واملثال هي حمرك التاريخ يف اجتاه صياغة مكتملة تارخيية 

كر و املمارسة ،واليتحقق اكتمال العقل و الروح السياسي تتجاوز ماخلفته احلداثة من مساوئ يف الف

والفلسفي والديين يف التاريخ إال باسلوب ينتهي بالوعي اىل املطلق املتعني يف الزمان ويف املكان 

ومن الواضح أن هيجل يصف جبالء منوذج الدولة "واملتمثل يف نظام الدولة املكتمل اإلنسجام ، 

68.ـ فرانسیس فوكویاما ،نھایة التاریخ واإلنسان األخیر ،ترجمة فؤاد شھین ،ص1
عشر سنین على نھایة التاریخ ، ترجمة المنصف الشنوني ، دار الثقافة :ـ فرانسیس فوكویاما ،مقالة 2

2002الكویت ،سنة العربیة ،المجلس الوطني 
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، وإن كان تأثره بالنموذج النابليوين معروف ،ومكن مث كانت اإلنتقادات الصناعية الغربية احلديثة 

امه بالتنظري للدولة الكليانية  فالميكننا إال أن نقر بأنه وفق يف ضبط طبية ..العديدة اليت وجهت له با

الدولة الغربية احلديثة ،اليت وانكانت أول دولة أعلنت حرية اإلرادة مبدأ تتأسس عليه احلركة 

ا يف اآلن نفسه أكثر دولة سلطوية يف التاريخ، وأبعدها تدخال يف قولبة اإل جتماعية و السياسية ،فإ

أمناط املعرفة والسلوك الفردي واجلماعي، إن ما ميكن دون تردد ، إن هيجل كان أعمق نظرا وأكثر 

يار التناقض الطبقي وإنتفاء شكل الدول ة ، بينما اكتفى واقعية من تلميذه ماركس ، الذي تنبأ بإ

ملطلق يف قيلسوف املثالية اجلدلية بضبط حركة الوقائع ،وقدمها يف قالب نسقي حتكمه غائية العقل ا

لقد تأثر فوكوياما بفلسفة التاريخ لدى هيجل اليت تتميز باملتانة الفكرية .1"مسار جتسده التارخيي

ا يف وبالصالبة يف املفاهيم ،ومل تقف هذه املتانة و القوة يف فلس فة التاريخ اهليجلية يف وجه اإلحنراف 

ا جمرد ايديولوجيا حتمي الدولة الدميقراطية اللبريالية الغربية احلديثة، العديد يعتربلذااية التاريخ حنوكو

اية التاريخ وما تنطوي عليه ليس بفمر اجلديد فهي رؤية جديدة ،أو التقدم" من املفكرين أطروحة 

مفاتيح معقولية حلقبة انفصمت فيها الداللة عن احلدث ، وإمنا هي أثر ألزمة نظرية متفاقمة ،حتيل يف 

ماوراء مقصده ـ فوكوياماـ إىل أزمة انسداد آفاق املعقولية اليت تنبع يف سياق احلداثة من حمددات 

و )العلم التجرييب( يف وصف الظاهرةو املقاييس املوضوعية) الذات املفكرة(اإلنسانية النظرية 

اية التاريخ الننفصم عن عن موت اإلنسان الذي أعلنه) .مقولة التقدم ( التارخيانية الغائبة " ولذا فان 

موت " ،كما التنفصل عن)أي تقويض مقولة الوعي يف عالقة متثله املباشر ملوضعه"(ميشال فوكو

.150ـ السید ولد آباه ، اتجاھات العولمة ،ص 1
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بستمولوجية زيفها وعقمها ، وال تنفصل كذلك عن انتكاسة اليت أبرزت ملقاييس اإل"التجريبية الوضعية

.)1("دة يف كتابة التاريخ وقراءته التصورات التارخيية اليت قامت على أنقاضها املناهج اجلدي

بالتحوالت املتسارعة يف العامل يف ظل العوملة و النظام العاملي وما سببته " فوكوياما"مل يأبه 

صادي و املايل ، ليس يف العامل املتخلف فحسب بل امتدى تأثريها اىل األزمات على املستوى اإلقت

اية التاريخ وهو املوقف الذي  البلدان املتقدمة وعلى رأسها الواليات املتحدة ،مما يطعن يف مقولة 

لوس أجنلس "مقالنه األخرية اليت نشرها بصحيفة "يرى البعض صيه الكثري من الطرافة ،إن فوكوياما يف

إنين ال أرى فيما حدث يف عامل السياية الدولية ،ويف اإلقتصاد العاملي خالل "بادر بالتأكيد إىل "تاميز

السنوات العشر األخرية أي شيئ يتعارض حسب وجهة نظري مع اإلستنتاج القائل إن 

ت الدميقراطيةاملتحررة والنظام اإلقتصادي الذي يتحكم يف السوق مها البديل الوحيد النافع للمجتمعا

ويف هذا السياق الينظر اىل غلى األزمات الىت عصفت باقتصاديات البلدان األسيوية ".احلديثة

وروسيا، والتراجع الدميقراطية ،وانتشار احلروب األهلية يف مناطق شىت من العامل ، شواهد تفند نظريته 

مها من جهة :ني اساسنيقد جتذر وتوطد ،لسبب)باملنظورالرامسايل الغريب(، وإمنا يرى ان اجتاه العوملة

)2("غياب منوذج تنموي بديل ،وآثارالثورة التقنية للمعلومات من جهة اخرى

تمعات الغربية  فوكوياما كغريه من املفكرين الغربييني املعاصرين اطار العقل و  احلركة يف ا

ملمارسة يف حياة الناس وجمتمع الواليات املتحدة األمريكية،فيه يكون الزمن مليء باإلجيابية يف الفكر وا

293.ـفیصل عباس ، مرجع سا بق ،ص1
299.ـ السید ولد آباه ، اتجاھات العولمة ، مرجع سابق ،ص2
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،اإلجيابية اليت يصنعها العلم وتبنيها الثورة التقنية ، باعتبار العلم هو حمرك التاريخ وليس حركة 

متطلبات اإلقتصاد و السياسة واإلجتماع البشري،والثورة العلمية التكنولوجية يف جمال البيولوجيا ت  

امل تقدر عليه اإليديولوجيا الشيوعية ، يستمد كفيلة بضمان التغري الكيفي للعنصر البشري ، وهو م

ولذا مل يكن من املستغرب أن "اإليديولوجية العلمية"النظرية لنموذجه املعدل من "فوكوياما خلفيته 

يستند اىل نتائج البيولوجيا اليت تشهد تطورات مذهلة ، منذ أن بدأت تطورات تقنيات التصرف يف 

،ومل يفقد فوكوياما نزعته التفاؤلية اليت انبنت بدءا على اميانه ،ووصلت مرحلة اإلستنساخ "اجلينات 

باكتمال حركة التاريخ ، وغدت تتاسس على املراهنة على تطور العلم والتقنية وما ينجم عنها من تغري 

ا اليت ستنتهي وحيل حملها منوذج جديد من اإلنسان ،وهو حصيلة انتفاء تتوفر فيه  لشكل البشرية ذا

)1("اءة املطلوبة يف العصر اجلديدفوق و السمو والكفميزات الت

أن ارتباط التطورات الكشفية و التجريبية و التقنية يف العلوم البيولوجية بسلئر مشكالت 

عديدة قادها مفكرون وعلماء وساسة ، كانت متفقة يف عمومها اإلنسان أفرز نزاعات ايديولوجية

على حتكم العنصر العرقي الوراثي و اجليين يف مصادر وأساليب ومنتجات التقدم والتحضر ،واألكثر 

يف رأي فوكوياما، فلسفة ما بعد احلداثة مما تنتجه التطورات التقنية يف البحوث العلمية البيولوججيا 

حقيقة . ة املؤسسة للدميقراطية الليربالية، وتركت العامل الغريب يف موقف أضعفقوضت األيديولوجي

كانت سببًا كافيًا لإلحتفاء بالسلوك التفاؤيل يرباليةالدميقراطية اللأماموالفاشيةاملاركسيةعمليةإنعدام

احمد مستجیر ،اصدارات .د.ـ فرانسیس فوكویاما ،نھایة اإلنسان ،عواقب الثورة التكنولوجیا ، ت 1
189.،ص1،2002:ن ،طسطور ، لبنا
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تمعات الغربية تكافح من أجل التقدمييف العصر ، ألن هذا األمل يف املستقبل هو ما جعل ا

فلسفة ما بعد احلداثة من ناحية أخرى، أصبحت جزئًا ال يتجزأ من )1(.التقدميةاحلفاظ على القيم

تمع  ذا ا الوعي الثقايف، ال تقدم أمًال وال شيء يدعو للحفاظ على الشعور الضروري والالزم 

أن 1990، عامل سياسة وعلم اجتماع أملاين قال عامرالف داندروف)2(.واحلفاظ على قيمه

15"ولكن فوكوياما جتاوز الـ)3(،بعد مقاله املثري للجدلدقيقة من الشهرة15فوكوياما حصل على

وقال عنه عامل االجتماع " املظفرةللرأمساليةفيلسوف امللكي"وأصبح يسمى بالـ" دقيقة من الشهرة

:)4(أميتاي إتزيويناإلسرائيلي

هو من بني قالئل من املثقفني املستمرين، هم يف كثري من األحيان جمرد جنوم إعالم يلتهمهم 

.دقيقة من الشهرة، لكنه استمر15ويبصقهم بعد 

صامويل رفعت من رصيد أستاذه األسبق2001آيلولمن11أحداث ولكن

ويقدم نظرية جديد الدميقراطية الليرباليةالذي ألف كتابًا يرد فيها على أطروحة تغلبهنتجتون

يرتاجع قليالً فوكوياماجعلت فرانسيسسبتمرب11أحداث .احلرب الباردةلصراعات عامل ما بعد

أنه مل يعرف ماهو هذا الذي يواجهونه بالضبط، ، مضيفًا ب"حتدي التحليلي"ويصف ما حيدث بالـ

1 Francis Fukuyama, "Reflections on the End of History, Five Years Later",
History and Theory 34, 2: World Historians and Their Critics (May 1995): 36
2 Francis Fukuyama, "Reflections on the End of History, Five Years Later",
History and Theory 34, 2: World Historians and Their Critics (May 1995): 36
3 Dahrendorf (1990(Reflections on the revolution in Europe p. 37
4 Wroe ،Nicholas (May 10, 2002 .(" History's Pallbearer ". The Guardian .
Guardian Media Group
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بأن التطرف اإلسالمي هو سلوك قال الحقًا )1(.على حد تعبريه" هذه جمموعة بيانات جديدة"

ال ميثلون توجها سبتمرب11أحداث اللحظات األخرية لثقافة ستتطور مع مرور الوقت، ألن منفذي

احلداثة بالنسبة لفوكوياما قطار سريع " التحديث سينتصر"وسيواجهون التحديث يف النهاية، وغالباً 

لن خيرج عن مساره، الدميقراطية واألسواق احلرة تستمر يف التوسع لتصبح املبادئ املنظمة واملسيطرة 

ة يف إنتخابات، عدد املسلمني الذين يريدون اهلجرة إىل الغرب واملشارك. على الكثري من دول العامل

:)3(يهيضيف مقدراً موقف معارض)2(.يفوق عدد الذين يريدون تفجري كل شيئ فيه

، أو النسخ املتطرفة منه على األقل اليت أصبحت مهيمنة يف اإلسالمهناك شيئ خبصوص

تمعات املسلمة مقاومة للتحديث من بني مجيع النظم الثقافية . السنوات األخرية، ما جيعل ا

، وال حيتوي دوًال حققت انتقاًال من تركيااملعاصرة، اإلسالم لديه أقل عدد من الدميقراطيات باستثناء

هو النظام اإلسالم.وسنغافورةكوريا اجلنوبيةمثلما فعلتدول متقدمةإىلالدول الناميةحالة

وهو ما .طالبانأوأسامة بن الدنالثقايف الوحيد الذي ينتج أشخاص يرفضون احلداثة بانتظام مثل

تمع اإلسالمي األكرب، وما إذا كان هذا الرفض للحداثة  يثري التساؤل حول مدى متثيل هؤالء يف ا

إذا كان الرافضني للحداثة أكثر من جمرد مجاعات . متأصل يف الدين اإلسالمي بطريقة أو بأخرى

1 Wroe ،Nicholas (May 10, 2002 .(" History's Pallbearer ". The Guardian .
Guardian Media Group.
2 Francis Fukuyama (2011 .(" The West Has Won ". The Guardian    .May 16
2015.
3 Francis Fukuyama (2011 .(" The West Has Won ". The Guardian    .May 16
2015.
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امشية متطرفة، ميكن القول أن هنتنغتون حمق وأننا يف صراع طويل أصبح خطريًا حبكم التمكني ه

.التكنولوجي

:مث يعقب بالقول

للدميقراطية يشكل بديال موضوعيااإلسالم السياسيمن املنطقي أن نسأل ما إذا كان" 

، اإلسالم الراديكايل ليس لديه أي شعبية يف العامل املعاصر بصرف النظر عن أولئك الليربالية

أنفسهم ، أثبت اإلسالم بالنسبة للمسلمني)"11" (الذين هم مسلمون ثقافيًا من البداية

عاما من حكم 23بعد . السياسي أنه أكثر جاذبية من الناحية النظرية مما هو عليه يف الواقع

رجال الدين األصوليني، معظم  اإليرانيني وخاصة الشباب، يودون العيش يف جمتمع أكثر 

الكراهية املعادية . يشعرون باألمر نفسهطالباناألفغان الذين عانوا من حكم. حتررًا بكثري

بسبب اية التاريخحنن يف. للواليات املتحدة ال ُترتجم إىل برنامج سياسي قابل للحياة

الدميقراطية وجود نظام واحد سيستمر باهليمنة على السياسة الدولية وهذا النظام هو

ثقافات متساوية بني بعضها البعض مثل ، الصراع الذي نواجهه هو ليس صراع بنيالليربالية

القوى األوروبية يف القرن التاسع عشر، الصراع احلايل هو سلسلة من اجرائات آخر نفس 

تمعات تعترب وجودها التقليدي مهدد بالفعل بسبب التحديث
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الرافضة للتحديث متجذرة يف اإلسالميةالراديكاليةموقف بعض معارضيه بأنفوكوياما يرفض

فوكوياما)1(.لصامويل هنتجتونةنسب" هنتجتوين"سالمي نفسه، ويسمي هذا املوقف بالـاملعتقد اإل

أمام منطق التحديث ويرى أنه وبرغم االحتاد القدمي بني الدولة " اإلستثناء اإلسالمي"ال يؤمن بوجود 

يؤيده يف )2(.قوى دائمة تدعو لعدم تسييس الدين مثلما حدث يف الغربواملسجد، ستكون هناك

، الذي قال بأن املسلمني وعرب أربعة عشر قرناً، شهدوا ظهور عدة "سعد الدين إبراهيم"موقفه

إصالحية أو متمردة أو روحانية، أو تبشريية فهم يف هذه املسألة ليسوا حركات سواء كانت متطرفة أو

والسابع مثًال، شهدت العديد من احلركات املماثلة يف القرنني السادس أملانيا.خمتلفني عن املسيحيني

يف ذلك . عشر، وهي فرتة حتول اجتماعي واقتصادي عميق يف التاريخ األملاين واألورويب بشكل عام

الوقت، عملية التحديث قد بدأت لتوها مع كل ما يصاحب ذلك من االضطرابات الواسعة 

فوكوياما"أنه معجب حبساسية وذكاء تفنيد"سعد الدين إبراهيم"و يضيف)3(.النطاق

اية التاريخ ليس باعتباره توقفا لألحداث، )4(.صراع احلضاراتاملعنونةصامويل هنتجتونألطروحة"

تتوافق يف الدميقراطية الليربالية.والرأمساليةبل لعدم وجود نظام يف املستقبل ملا بعد الدميقراطية احلديثة

ا تستويف الرغبات الطبيعية للثراء واالعرتاف بعد عقدين من الزمن . األساس مع الطبيعة البشرية أل

1 Francis Fukuyama (2006 .(" The 'end of history' symposium: a response ". Open
Democracy   .May 17 2015.
2 Francis Fukuyama (2006 .(" The 'end of history' symposium: a response ". Open
Democracy   .May 17 2015.
3 Saad Eddin Ibrahim (2006 .(" Politico-religious cults and the 'end of
history '". Open Democracy May 17 2015.
4 Saad Eddin Ibrahim (2006 .(" Politico-religious cults and the 'end of
history '". Open Democracy May 17 2015.
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تشخيصه األساسي ال يزال على أطروحته وبدون تشكل مرحلة ما بعد الليربالية والرأمسالية يف األفق 

.سليماً 

بأن التكنولوجيا احليوية تسمح للبشر بسيطرة فوكوياماجيادل ويف كتابه مستقبلنا بعد البشرية

الدميقراطية الليرباليةوهو ما يعرضطبيعة اإلنسانالطبيعي وقد تسمح بتعديلتطورهامباشرة على

ا من أخطر األفكار يف العاملالبعد إنسانيةوصف فوكوياما. للخطر منت حركات حتررية كثرية )1(.بأ

مثليي إىل املدافعني عن حقوقالنسويةواحلركاتاحلقوق املدنيةيف العامل املتقدم من املدافعني عن

حركات غربية كما يصفهم فوكوياما، ال يريدون أقل من حترير اجلنس البشري من ولكن هناك. اجلنس

موجودة ضمنًا يف كثري من جداول أعمال البحوث البيولوجية البعد إنسانية)2(.قيوده البيولوجية

حباث واملستشفيات سواء عقاقري تغيري املزاج التكنولوجيات اجلديدة الناشئة من خمتربات األ. املعاصرة

مواد زيادة كتلة العضالت، عقاقري حمو الذاكرة االنتقائية، الفحص اجليين قبل الوالدة، ميكن بسهولة 

اجلنس البشري هو جنس . أن تستخدم لتعزيز القدرات البيولوجية للبشر وختفيف حدة األمراض

اية املطاف، أمراضه تتطور با ستمرار، يعاين من القيود املادية، ويعيش حياة قصرية ضعيف يف 

باإلضافة إىل الغرية، العنف، والقلق املستمر، تبدو . 100واحملظوظ من يعيش إىل سن الـ 

تمعات قد ال . منطقية وجذابةالبعد إنسانيةمشاريع ولكن فوكوياما لديه نظرة خمتلفة وجيادل بأن ا

1 Francis Fukuyama (2004 .(" Transhumanism ". Foreign Policy    .May 17 2015.
2 Francis Fukuyama (2004 .(" Transhumanism ". Foreign Policy    .May 17 2015.
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ولكنهم قد يقعون يف شراكها دون إدراك، نظرا للمغريات بعد اإلنسانيةتقع فريسة سهلة لنظرة دعاة

ا بثمن أخالقي فادح )1(.البيولوجية اليت يقدمو

شقت طريقاً الواليات املتحدةيقول فوكوياما بأن. املساواةهيالبعد اإلنسانيةإن أول ضحايا

صعبًا يف هذا اجلانب فأكثر الصراعات السياسية جدية يف تاريخ أمريكا كانت تتمحور حول من هو 

ولكن مع " كل الناس خلقوا سواسية"شدد أن إعالن االستقالل األمريكي.الذي ميكن إعتباره إنساناً 

الفكرة )2(.1776ذلك، السود والنساء مل يعتربوا كذلك وفق تفسريات معظم األمريكيني عام

هو االعتقاد بأن مجيع البشر ميتلكون جوهر اإلنسان الذي يقزم ويقلل احلقوقيفاملساواةالكامنة وراء

هذا اجلوهر الذي . الذكاءقيمة االختالفات السطحية مثل لون البشرة، اجلمال، وحىت مستوىمن 

يفيد بأن لكل البشر قيمة متأصلة، هو قلب الليربالية السياسية ولكن تعديل هذا اجلوهر هو أساس 

إذا ما حاول اإلنسان أن جيعل من نفسه أكثر تفوقاً بيولوجياً، ترتاود أسئلة عن . بعد اإلنسانيةمشروع

ا هوالء البشر ا ملتحولون مقارنة بالذين مل حيظوا بنفس الفرص ليجعلوا نوعية احلقوق اليت سيطالب 

إضافة إىل اآلثار املرتتبة على املواطنني يف دول فقرية حيث عجائب . من أنفسهم بشرًا خارقني

ديد فكرة املساواة يصبح أكثر  التكنولوجيا احليوية على األرجح ستكون بعيدًا عن متناول الناس، 

فالفكرة هي أن تكنولوجيا كهذه ستجعل من األقوياء حالياً أقوى وختلق )3(.إزعاجاً من الدول املتقدمة

.ة تدعي هلا حقوقاً أكثر إستناداً على تفوقها اجلسماين أو اجليينطبقة اجتماعي

1 Francis Fukuyama (2004 .(" Transhumanism ". Foreign Policy    .May 17 2015.
2 Francis Fukuyama (2004 .(" Transhumanism ". Foreign Policy    .May 17 2015.
3 Francis Fukuyama (2004 .(" Transhumanism ". Foreign Policy    .May 17 2015.
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طويلة، خصائصهم تطوريةجيادل فوكوياما بأن البشر هم أعجوبة منتجات معقدة لعملية

العنف والعدوانية مها السبب وراء قدرة اإلنسان على الدفاع . ةاجليدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتلك السيئ

الغرية هي الدافع . مشاعر االحساس بالتفرد والتميز، هي الدافع وراء االخالص للمقربني. عن نفسه

حىت الوفاة تلعب وظيفة هامة يف السماح للجنس البشري ككل يف البقاء . احلقيقي خلف احلب

تعديل أي من اخلصائص الرئيسية . يعيش طويالً وال ميوتدكتاتورناس هووالتكيف، فآخر ما يريده ال

لدى البشر يستلزم ال حمالة تعديل حزمة معقدة ومرتابطة من الصفات االنسانية، وال يوجد أحد قادر

ق بعلماء البيولوجيا بالنسبة لفوكوياما، ال ميكن الوثو )1(.على التنبؤ بالنتيجة النهائية هلكذا تعديالت

ألن هدفهم الرئيسي هو التغلب على الطبيعة وغالبهم ال يهتم ألي إعتبارات أخالقية، وهناك 

األخالقيون البيولوجيني وهدفهم األساسي هو تربير وتقدمي املسوغات لكل ما يريد أن يقوم به 

)2(.العلماء

إن اجلدال حول هذه القضية ليس حكرا على اجلانب الذي حتدث عنه فوكوياما وهو اجلانب 

االنتقادات . السياسي فهناك جوانب أخرى ولكن هناك من رد على اجلانب الذي أشار إليه فوكوياما

لنظرة فوكوياماجتادل بأن الليربالية السياسية هي ما سينظم احلياة يف جمتمع ما بعد اإلنسانية، ألن 

الليربالية مل توجد على أساس . البيولوجيا مل تكن العامل احملدد أو احملرك للحقوق السياسية واملدنية

كما أن اهلندسة الوراثية قد ختفف . مام القانوناملساواة الفعلية بني البشر، بل باملساواة يف احلقوق وأ

1 Francis Fukuyama (2004 .(" Transhumanism ". Foreign Policy .May 17 2015.
2 Ronald Bailey (2004 .(" Transhumanism: The Most Dangerous Idea ?". Reason  .
May 17 2015.
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من الفوارق بني البشر بدال من تفاقمها، فهي تتيح لكثريين إمتيازات كانت يف السابق حكرًا على 

الليربالية السياسية ليست يف خطر بل هي من سيضمن حقوق األفراد يف جمتمع ما بعد اإلنسانية . قلة

ن على اجلميع مهما كانوا أغنياء أو فقراء، جهلة أو متعلمني، أقوياء جلوهرها القائم على تطبيق القانو 

.واجلدل ال يزال مستمراً ) 1(.أو عاجزين، معززون بيولوجياً بفضل األحباث أو غري معززين

نظرية االقتصادات التقليدية ويف مقالته الفضائل االجتماعية وحتقيق االزدهار ،  تشرح

من األحداث االقتصادية، والباقي يعتمد على دور الدولة والتنظيم االجتماعي % 80احلديثة

االت . للمجتمع تمعات الغربية لتهميش ا مالت البنية الفكرية واالجتماعية يف غالب ا

تمعات واألنثروبولوجيةاالجتماعية لالقتصاد، ولكن االقتصاد حبد ذاته ال ميكنه تفسري ملاذا بعض ا

هرة متيل إىل أن تكون تلك اليت ميكن أن تتم يقول فوكوياما أن البلدان املزد. أكثر إزدهارًا من غريها

فيها العالقات التجارية بني الناس بشكل غري رمسي ومرن على أساس الثقة، 

، ختضع وكورياوإيطاليافرنساتمعات أخرى، مثليف جم. والواليات املتحدةواليابانأملانيامثل

السندات االجتماعية للعالقات األسرية وغريها من وجوه الوالئات املختلة، وهو ما خيلق اجلمود 

الرئيسية للكتاب هو األداء االقتصادي الفكرة. ويستفز الدولة للتدخل مبا يثبط النمو االقتصادي

تمع املدين، يف العالقات الغري  للمجتمعات متعلق بشكل كبري بوجود درجة عالية من الثقة يف ا

مجيع أشكال اجلماعات الثقافية االجتماعية التقليدية مثل القبائل واجلمعيات . العائلية والغري احلكومية

1 Ronald Bailey (2004 .(" Transhumanism: The Most Dangerous Idea ?". Reason  .
May 17 2015
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ذلك، تقوم على أساس تقاليد مشرتكة وتستخدام هذه املعايري القروية، والطوائف الدينية وما إىل

.لرأس املال االجتماعيمل تعترب هذه العالقات مفيدةالتنميةاألدبيات حول. لتحقيق غايات تعاونية

القدرة الثقافية على تشكيل منظمات وشركات غري أسرية وغري حكومية هي املفتاح لتشكيل 

تمعات ذات الروابط األسرية القوية أكثر من الالزم أو . اجحة وحديثةمنظمات جتارية كبرية، ن يف ا

قوية، جيد األفراد صعوبة يف تشكيل روابط إجتماعية ميكن أن الشيوعيةأوالكاثوليكيةحيث كانت

تمعات ذات الثقة املنخفضة تقلل قدرة . االقتصاد اجلزئيتؤدي إىل عالقات فعالة على صعيد ا

شرق يف األجزاء الصينية من. أعضائها على التضامن وتقلل من فعالية التعاون مع الغرباء

يتواجد داخل دائرة رأس املال االجتماعيعلى سبيل املثال،أمريكا الالتينيةعديد من بلدانوالآسيا

تمعات ال تثق بالغرباء من خارج دوائرهم الضيقة غالباً ألن الغرباء يصنفون ضيقة من األسر، فتلك ا

ضمن فئة خمتلفة عن األقارب يف ثقافة العمل وهو ما يؤدي إىل اخنفاض مستوى السلوك األخالقي 

تمعات، يشعر املوظف العمومي أن من حقه السرقة يف مثل هذه . املعايري املزودجةللمواطنني وتربير  ا

ا تصرفات ستصب يف مصلحة عائلته أو عشريته، فحسن السرية والسلوك  أو االختالس طاملا أ

)1(حمفوظ للعائلة واملعارف فقط

تمعات التقليدية من عدم وجود أفراد على أطراف ، أفراد الشبكات االجتماعيةتعاين ا

موعات املختلفة وبالتايل يصبحون محلة ألفكار ومعلومات جديدة . قادرين على التنقل بني ا

1 Francis Fukuyama (1999 .(" Social Capital and Civil Society ". IMF May 24
2015.
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ا  تمعات التقليدية غالبًا ما تكون قطعية، أي أ تتألف من عدد كبري من الوحدات االجتماعية ا

ا مثل القرويني أو القبائل تمعات احلديثة على النقيض من ذلك، فهي . املتطابقة والقائمة بذا ا

تتألف من عدد كبري من الفئات االجتماعية املتداخلة اليت تسمح بعضويات وهويات متعددة ولذلك 

تمعات التقليدية يكون تبادل املعلومات واالبداع واالبتك ار أصعب وإستغالل املوارد البشرية أسوأ يف ا

ا ال يقرتح فوكوياما)1(مقارنة باحلديثة  بأن املنظمات أو الشركات العائلية غري منتجة فمن الواضح أ

تمعات  دون تدخل " العائلية"ليست كذلك، ولكن منو وتطور الشركات األكرب حجماً ال حيدث يف ا

مكثف من جانب الدولة، وهو ما يعرقل قدرة القطاع اخلاص على إجياد شركات ضخمة وقوية 

تمعات ذات  تمعات التقليدية أن الشركات الكربى وديناميكية مثل ا الثقة العالية، فاملالحظ بشأن ا

يف الغالب ما تكون ضمن القطاع احلكومي مع كل ما يصاحب ذلك من ال فعالية وإنعدام يف

.الكفاءة

تمعات فريسة عدم  الفتقارها القدرة على إجياد عالقات إجتماعية عفوية، تقع هذه ا

العمال ورؤسائهم، عندما توجد الثقة بني. أو تكلفة العقود الرمسية وتدخل الدولةاحملسوبيةالكفاءة أو

وبني املوظفني ومدرائهم من خارج العائلة، وبني املوردين واملنتجني، تزدهر الرتتيبات الغري الرمسية 

تمع جمتمع مدينوجودلرأس املال االجتماعيمن املصادر األساسية. منخفضة التكلفة ، فوجود ا

بدون جمتمع مدين التوجد :"إرنست غيلنرقراطية الليربالية كما قالاملدين شرط ضروري للدمي

"دميقراطية
1 Francis Fukuyama (1999 .(" Social Capital and Civil Society ". IMF May 24
2015.
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لالرتباط االقتصادي، ولكن إن املصلحة الذاتية والعقود وأتعاب احملامني كلها مصادر مهمة

الدميقراطية .أكثر املنظمات فعالية هي تلك القائمة على جمتمعات متتلك قيمًا أخالقية مشرتكة

تمع أن الفرديةتعين وجود جمال حلماية احلريةالليربالية بتقييد الدولة عن التدخل، ولكن جيب على ا

تمع املدينبغياب. أناركيةتنظيم نفسه حىت ال يتحول النظام السياسي إىليكون قادرًا على ، ا

بتصرف الدولة احلريةتتدخل الدولة لتنظيم األفراد الذين ال يستطيعون تنظيم أنفسهم والنتيجة غياب

م يؤدي إىل العديد رأس املال االجتماعيإخنفاض. كأب للمواطنني مسؤول عن تلبية كافة إحتياجا

حيث تشكلت أنظمة مركزية صارمة وإيطاليافرنسامن االختالالت السياسية مثل ما حدث يف

بشكل مفرط وغري قادرة على االستجابة الشعبية، وهو ما جعلها أنظمة غري قابلة للتغيري واالصالح 

دث إال من خالل الثورات واالنتفاضات الشعبية أو االضرابات العامة بصورة أدق كما ح

.يف فرنسا1968أحداث مايو خالل

تعميمه نقاد كانوا على إستعداد لتجاوز الإن فوكوياما قدم نظريته بشكل جيد لدرجة أن 

ثقةجمتمعات(وأملانياوالياباناملتحدةالواليات للمجتمعات اليت درسها بالتفصيل يف كتابه وهي

ويؤكد فوكوياما ويشدد أن  )1().ثقة منخفضةجمتمعات(والصنيوإيطالياوفرنسااجلنوبيةوكوريا،)عالية

تمعات " عودة إىل األيام الذهبية"كتابه ال يتبىن دعوة رومانسية للـ ما قبل ا

يظالن اجلوهر، والتنظيم واإلطار السياسي والرأمساليةفالدميقراطية الليربالية،الرأمساليةوالتقاليد

1 Peter Lindsay (2014 .(" Trust and the Bottom Line ". Jstor   .May 17 2015
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خيي، وهي االنتقاد يركز على االستثنائات والشذوذ التار )1(.واالقتصادي الوحيد للمجتمعات احلديثة

ما افتقده فوكوياما وفقا لنقاد كان ربط جداله الرئيسي حباالت . حتديات للهيكل االساسي للكتاب

أوروبا يفالثورة الصناعيةتارخيية سابقة من النهوض والصعود االقتصادي، مبا يف ذلك

التدابري واالختبارات اليت أجراها فوكوياما لقياس دور الثقافة والثقة . تحدةوالواليات املوبريطانياالغربية

تمعية يف التنمية االقتصادية شابتها املراوغة ا جمتمع لكوريا اجلنوبيةوصف فوكاياما)2(.ا ثقة "بأ

خمتلطة من علماء كوريني، ألن بعض الدراسات الكورية وجدت خصائص تلقى ردودًا " منخفضة

تمعية ال يقل عن ذلك يف والبيانات اليابانتدعم جدال فوكوياما وبعضها وجد أن مستوى الثقة ا

جمتمع ثقة "كـأمريكا الالتينيةيف سلة واحدة معكوريا اجلنوبيةئية ال تدعم وضعاالحصا

)3(".منخفضة

تمعات ذات الثقة العالية وفقا انتهكت جداله عناألزمة االقتصادية اآلسيوية أقوى مناذج ا

فالكوريون وول سرتيتكانت نتيجة ضغوطات من1997لنقاد ولكن يف احلقيقة، األزمة املالية عام

ا بـ صندوق النقد مة اقتصادية أصيلة، يعتقد الكوريون أنومل تكن أز " صندوق النقد الدويلأزمة"يسمو

وسييت غولدمان ساكسمال مفتوحة يف كوريا لصاحلاستغل أزمة السيولة لفرض أسواق رأسالدويل

وغريهم ألنه مهما ادعى صناع سياسة أمريكيني أن نواياهم كانت صادقة، ال ميكن غروب

1 Peter Lindsay (2014 .(" Trust and the Bottom Line ". Jstor   .May 17 2015
2 G. John Ikenberry (1996 .(" Trust: The Social Virtues and the Creation of
Prosperity ". Foreign Affairs   .May 17 2015.
3 You, Jong-sung (2003 .(" A Study of Social Trust in South Korea ". Harvard
University   .May 28 2015.
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كية الكربى اليت لديها مصلحة ذاتية مباشرة من من جانب البنوك االمري الضغط السياسياغفال

سيثري ويزيد من تعقيد اجلدل لفورين آفريزيف كل األحوال، هذا الكتاب وفقا. التحرير املايل اآلسيوي

السياسي حول التنمية االقتصادية ألنه يتحدى كافة النظريات التقليدية احلديثة وغريها من النظريات 

تمع املدين لالضطالع بدور أكرب يف صياغة شروط . اليت تركز على دور الدولة هو صوت ونداء إىل ا

)1(.ياسية واالقتصادية احلديثةاحلياة الس

الذي" الطبيعة البشرية وإعادة بناء النظام االجتماعي"ويف مؤلفه 

،جيادل فيه أنه منذ الستينات وحىت التسعينات، معظم الدول الغربية شهدت 1999صدر عام

:يظهر هذا اخللل يف ثالث حماور. خلال يف نظامها االجتماعي

زيادة معدالت اجلرمية.

تراجع الثقة يف اآلخرين.

يار منظومة األسرة نتيجة إرتفاع معدالت الطالق .ا

وغريها من البلدان املتقدمة الواليات املتحدةعلى مدى نصف القرن املاضي، حتولت

هذه . أو العصر ما بعد الصناعيأو عصر املعلومات،" جمتمع املعلومات"اقتصاديا إىل ما يسمى 

اية املطاف تتبع موجيت سابقة يف "املوجة الثالثة "املرحلة االنتقالية تسمى بـ ا ستكون يف  ، يعين أ

تمعات الزراعية ومنها إىل الصناعية: التاريخ البشري تمع املتمحور حول . من البدائية إىل ا ا

1 G. John Ikenberry (1996 .(" Trust: The Social Virtues and the Creation of
Prosperity ". Foreign Affairs   .May 17 2015.



الفصل الثالث                                  فرانسیس فوكویاما والتأسیس الفلسفي لنھایة التاریخ

121

قيمة للناس يف معظم الدول الدميقراطية احلديثة، وهي احلرية املعلومات مييل إىل إنتاج أكثر شيئني 

انفجرت حرية االختيار يف كل شيء من قنوات التلفزيون إىل جممعات التسوق منخفضة . واملساواة

اهلرمية جبميع أنواعها السياسية واملؤسسية، أصبحت . التكلفة والتقاء األصدقاء على شبكة اإلنرتنت

.يف التآكلحتت ضغط متزايد وبدأت 

إن الناس يربطون عصر املعلومات بظهور شبكة اإلنرتنت يف التسعينات ولكن التحول من 

العصر الصناعي بدأ يف وقت أقدم من ذلك، متيزت الفرتة منذ ما يقرب من منتصف الستينات إىل 

رمية وتزايد بداية باجل. التسعينات بتدهور خطري يف األوضاع االجتماعية يف معظم دول العامل الصناعي

تمعات على األرض غري صاحل للسكن  الفوضى االجتماعية بشكل جعل وسط املدينة يف أغىن ا

سنة بشكل متسارع 200تراجع األسرة كمؤسسة اجتماعية واليت ظلت مستمرة ألكثر من . تقريبا

واحد من  . تراجع الزجيات والوالدات وارتفاع معدالت الطالق. يف النصف الثاين من القرن العشرين

ولدوا خارج الدول االسكندنافيةوأكثر من نصف األطفال يفالواليات املتحدةكل ثالثة أطفال في

غم أن الغالبية العظمى من املواطنني وأخريا اخنفاض الثقة يف املؤسسات احلكومية فرب . الزواجإطار

م ومواطنيهم يف اخلمسينيات، أقلية صغرية وأوروباالواليات املتحدةيف أعربوا عن ثقتهم يف حكوما

برغم عدم وجود ما يثبت أن العالقات االنسانية أصبحت أقل، . بقت على موقفها حبلول التسعينات

ا مل تعد بذات الدميومة واملرونة وتقتصر  على جمموعة أقل من األصدقاء إال أ

استمرت بالتمسك بالقيم العائلية التقليدية الكاثوليكيةاألغلبيةوبعض الدول ذات اليابان.واملعارف

، وهو ما وفر عليهم الكثري باللغة اإلجنليزيةأو العامل الناطقالدول االسكندنافيةبشكل أوضح من
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ا س. من التكاليف االجتماعية السلبية تكون قادرة على الصمود على ولكن من الصعب تصور أ

)1(.يف العصر الصناعياألسرة النواةمدى أجيال قادمة، ناهيك عن إعادة تأسيس أي شيء مثل

ة؛ وكلها ظهرت يف  هذه التغيريات كانت دراماتيكية ووقعت على نطاق واسع يف بلدان متشا

حدثت اضطرابًا كبريًا يف القيم االجتماعية اليت كانت هذه التغريات أ. نفس الفرتة من التاريخ تقريبا

وبرغم االنتقادات . القرن العشرينسائدة يف جمتمع العصر الصناعي خالل

حمقون احملافظنيلرتكيزهم على فرضية االحنطاط األخالقي، يقول فوكوياما بأنللمحافظنيوجهةامل

يشدد فوكوياما أن جداله ليس من احلنني إىل املاضي، وال هو نتاج ضعف يف الذاكرة، أو . مبدئياً 

تراجع إجتماعي حماولة للتقليل من آثار اجلهل والنفاق االجتماعي يف العصور السابقة، بقدر ماهو

حقيقي قابل للقياس بسهولة بالنظر إىل إحصائيات اجلرمية، واألطفال الغري شرعيني واليتامى، 

)2(.واخنفاض فرص التعليم وحتقيق النتائج املرجوة منه وما شابه ذلك أشكال االضطراب

تمعات من العصر الصناعي إىل عصر  هذا االضطراب يفسره فوكوياما برتادف إنتقال تلك ا

تأثريات املعلومات، كثرية هي االجيابيات اليت يصدرها االقتصاد القائم على املعلومات، ولكن هناك 

الطبيعة املتغرية أدت إىل إستبدال عقلية العمل البدين . سيئة أيضا على احلياة االجتماعية واألخالقية

ودفعت املاليني من النساء إىل أماكن العمل، االبتكارات يف جمال التكنولوجيا الطبية مثل حبوب منع 

يؤدي إىل االبتكار والنمو الفرديةقافةاحلمل وزيادة طول العمر أدت إىل تراجع دور األسرة، تنامي الث

1 Francis Fukuyama (1999 .(" The Great Disruption ". The Atlantic May 17 2015.
2 "Anthony Gottlieb ". New York Times   .May 19 2015



الفصل الثالث                                  فرانسیس فوكویاما والتأسیس الفلسفي لنھایة التاریخ

123

وهو ما امتد إىل املعايري االجتماعية حيث تآكلت تقريبا مجيع أشكال السلطة االجتماعية، كل هذه 

)1("ل االجتماعياالختال"العوامل املذكورة آنفاً سامهت يف هذا 

ولكن هناك جانب مشرق، فتعطل أو إختالل النظام االجتماعي يعين العمل على 

البشر بطبيعتهم حيوانات اجتماعية، وغرائزهم األساسية تدفعهم إىل إنشاء قواعد أخالقية .جتديده

ىل متجددة تربطهم ببعضهم البعض كمجتمعات، فهم حيوانات عقالنية وهذه العقالنية تدفعهم إ

برغم أنه قد يكون مفيداً يف هذه العملية، لكنه الدين.إجياد سبل عفوية للتعاون مع بعضهم البعض

، وال الدولة القوية والتوسعية ضرورية كما يعتقد احملافظونليس شرطًا أساسيًا ال غىن عنه كما يروج

توماس كما تصور" كل رجل ضد رجل آخر"احلالة الطبيعية لإلنسان ليست .اليسارينيبعض

علم حقيقة تؤكدها األحباث اجلديدة يف)2(.منظم حتكمه قواعد أخالقيةجمتمع مدينبل هي يفهوبز

)3(.واألنثروبولوجي،وعلم األحياء التطوريوعلم الوراثة السلوكي،وظائف األعصاب

إذا كانت التكنولوجيا تصعب من عملية احلفاظ على تقاليد جمتمعية قدمية للمجتمع، 

مبنظومة أعراف وتقاليد جديدة لتتناسب مع مصاحلهم سيسعى اجلنس البشري تلقائيًا للخروج 

تعامل النظام االجتماعي كما لو كان جمموعة الثقافةالعديد من املناقشات حول مفهوم. األساسية

ا على . ثابتة من القواعد املتوارثة عن األجيال السابقة السياسة العامة حمدودة نسبيا يف قدر

تمعي الواسع بقيوده ، فأفضل السياسات العامةبالثقافةالتالعب هي تلك اليت تتشكل عرب الوعي ا

1 "Anthony Gottlieb ". New York Times   .May 19 2015
2 Francis Fukuyama (1999 .(" The Great Disruption ". The Atlantic May 17 2015.
3 "Anthony Gottlieb ". New York Times   .May 19 2015
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الثقافة قوة ديناميكية متجددة باستمرار، إن مل يكن التجديد عن طريق احلكومات . الثقافية املعرقلة

تمع على الرغم من أن الثقافة متيل . فهو عن طريق تفاعالت اآلالف من األفراد الذين يشكلون ا

ا تتكيف مع الظروف إىل التطور ببطء مقارنة باملؤسسات االجتماعية والسياسية الرمسية، إال أ

دراسة كيفية نشوء االنظام االجتماعي ليس نتيجة وجود وصاية سلطة هرمية من أعلى إىل .املتغرية

أسفل سواء كانت سياسية أو دينية قدر ماهو نتيجة للتنظيم الذايت من جانب األفراد، يعد أحد أكثر 

)1(.لثقافية إثارة لالهتمام يف العصر احلديث وفقا لفوكوياماالتحوالت ا

يف فوفقا لنقاد، هو مييل إىل إعتبار كل تطورهيغليبأسلوبمال فوكوياما إىل تعميم التاريخ 

جنت من ما يسميه وكوريا اجلنوبيةالياباناذا كانت)2(.فرتة تارخيية متقاربة نتيجة لظاهرة واحدة

ذا " خلل االجتماعي"بالـ ا تسببت  ا مرت بنفس التغريات االقتصادية اليت يقول فوكوياما أ برغم أ

يعرتف فوكوياما يف .يف أمكنة أخرى، فهو خيلق معضلة غري مرحية للهيكل األساسي لنظريته" اخللل"

دالت اجلرمية والطالق يف طريقه حنو الزوال، بداللة إخنفاض مع" اخللل الكبري"اية كتابه بأن هذا 

تقرتب من للفرديةومشاكل شرعية األطفال منذ التسعينات، تزايدت معدالت الثقة واآلثار السلبية

ومع ذلك، فإن الكتاب قيم )3(.ايتها وهو ما يطرح السؤال عن فائدة أول مئة صفحة من الكتاب

1 Francis Fukuyama (1999 .(" The Great Disruption ". The Atlantic May 17 2015
2 "Anthony Gottlieb ". New York Times   .May 19 2015.
3 "Anthony Gottlieb ". New York Times   .May 19 2015.
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يت قدمها أمريكية خالصة، من السهل لدارسي تقلبات النظام االجتماعي وبرغم أن القضايا واحللول ال

)2(.يف املستقبلتواجه نفس املشاكل أو قد تواجهها )1(رسم أوجه التشابه مع جمتمعات أخرى،

والذي الدميقراطية، السلطة، ومرياث احملافظني اجلدد: أمريكا على مفرتق طرقأما يف كتاب

يعد هذا الكتاب أحد . سبتمرب11أحداث اخلارجية منذيات املتحدةالوالويتمحور حول سياسة

شارك فوكوياما )3(.سابقاً احملافظني اجلددأكثر كتب فوكوياما شخصنًة بسبب إرثه الشخصي كأحد

م للعامل، عمل معدبليو بوشجورجالعديد من العاملني يف إدارة الرئيس يف أكثر بول ولفويتسنظر

عندما كان عميداً فيها، عمل جامعة جون هوبكنزمن مناسبة وكان مسؤوًال عن توظيف فوكوياما يف

آللن لعدة سنوات، كان فوكوياما تلميذاً ملؤسسة راندومثله متامًا كان حملالً ألربت ولستيرتمع

، فكان من السهل على فوكوياما أن يشعر بالراحة كما لو  لليو شرتاوسالذي كان بدوره تلميذاً بلوم

ولكنه مع كل هذا، مل يشاركهم رؤيتهم احملافظني اجلددكان يف منزله خالل أي مؤمتر أو ندوة يقيمها

تبين إجرائات أكثر بيل كلينتون، اقرتح فوكوياما على الرئيس1998عام)4(.حرب العراقحول

، ولكن ورقة احلرب مل تكن األمم املتحدةلعرقلته عمل مفتشيصدام حسنيحدة وصرامة إجتاه

1 G. John Ikenberry (1999 .(" The Great Disruption: Human Nature and the
Reconstitution of the Social Order ". Foreign Affairs   .May 19 2015.
2 Andrew Leigh (2000 .(" Review of Francis Fukuyama, “The Great Disruption:
Human Nature and the Reconstitution of Social Order “". Australian Journal of
Political Science   .May 19 2015.
3 Paul Berman (2006 .(" Neo No More ". New York Times اطلع علیھ بتاریخ .  May 18
2015.
4 Francis Fukuyama (2006 .(" America at the Crossroads ". Yale University
Press   .May 18 2015.
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طُلب من فوكوياما أن يشارك يف وضع إسرتاتيجية سبتمرب11أحداث موضوعة على الطاولة، وبعد

)1(فقرر حينها أن احلرب ليست جواباً منطقياً للحرب على اإلرهابطويلة املدى

بدأ يتسائل ما إذا كان قد غري قناعاته بشكل مينعه من أن يكون 2004وحبلول

ااحملافظني اجلددمن يف مقال له . ، أو أن مؤيدي غزو العراق أساءوا تطبيق املبادئ اليت يؤمنون 

حتولت إىل شيئ ال دةاحملافظة اجلدي، كتب فوكوياما أن"ناشيونال إنرتست"مبجلة 2004عام

بالنسبة لفوكوياما، استندت احملافظة اجلديدة على جمموعة من املبادئ املتماسكة . ميكنه تأييده

ميكن تفسري . اليت ولدت سياسات حكيمة سواء يف الداخل األمريكي أو اخلارجالباردةاحلربخالل

هذه املبادئ بعدة طرق، فخالل التسعينات كانت تستخدم لتربير سياسة خارجية أمريكية أكثر 

أصبحت احملافظة . يف نظر احملافظني اجلددحرب العراقإستخداما للقوة وهو ما أدى منطقيًا لتربير

، وأي حماولة العادة تعريفها جورج دبليو بوشاجلديدة مرتبطة بشكل ال رجعة فيه مع سياسات إدارة

لذلك، هدف فوكوياما من الكتاب كان إعادة تعريف بشكل خمالف من احملتمل أن يكون غري جمدياَ 

احملافظني ومؤيديه منجورج دبليو بوشوتوجيه السياسة اخلارجية األمريكية بطريقة تتجاوز إرث

)2(.اجلدد

1 Francis Fukuyama (2006 .(" America at the Crossroads ". Yale University
Press   .May 18 2015.
2 Francis Fukuyama (2006 .(" America at the Crossroads ". Yale University
Press   .May 18 2015.
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على أراضيها من الواليات املتحدة، هومجتجورج دبليو بوشوخالل الفرتة األوىل من رئاسة

، وهو عمل إرهايب يعد األكثر تدمريا يف تاريخ بتنظيم القاعدةقبل مجاعة إسالمية متشددة تسمى

:لرئيس بوش بأربعة إجرائاتردت إدارة ا)1(.أمريكا

 إجنليزية" (وزارة األمن الداخلي"انشاء:Department of Homeland

Security (وهو متعلق بتسهيل ومنح صالحيات أكرب قانون باتريوت آكتوإصدار

)2(.لألجهزة األمنية األمريكية

القاعدةالذي وفر ملجئاً لتنظيمالطالبانوخلع نظامأفغانستانغزو.

 تبين سلسلة سياسات وإجرائات وقائية بنقل احلرب إىل بالد العدو عوضًا عن

رونالد فحىت رئاسة. حلرب الباردةاإجرائات الردع واالحتواء اليت سادت خالل

كانت تشدد على احلفاظ على املصاحل القومية باحتواء األنظمة الواقعية الكالسيكية،ريغان

.لدول األخرىالشيوعية القائمة ومنع قيام أنظمة جديدة وليس التدخل يف شؤؤن ا

أسلحة متالكه أو ختطيطه إلمتالكعلى أساس إصدام حسنيوخلع نظامالعراقغزو

دمار شامل

1 Francis Fukuyama (2006 .(" America at the Crossroads ". Yale University
Press   .May 18 2015.
2 Francis Fukuyama (2006 .(" America at the Crossroads ". Yale University
Press   .May 18 2015.
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، وحصلت تأييد األغلبية الساحقة من سبتمرب11ألحداث املبادرتني األوىل، كانت ردودًا حتمية

ما . سبتمرب11ألحداث املبادرتني الثانية، مل تكن ردودًا واضحة. السياسيني والشعب األمريكي

االستثنائية وتأكيدالعراقجعلها مثرية للجدل، كان الرتكيز حلد اهلوس تقريبا على تغيري النظام يف

)1(.ليس فقط احلق، بل واجب رعاية هذه املسألةواشنطناليت أعطتاألمريكية

استجابة احملافظني اجلددويرى أن صعود. وينتقد فوكوياما جذور وفروع سياسة بوش اخلارجية

أوروبا ، باالعتقاد أن مثل هذا احلدث الذي أدى إىل تغيري أنظمةاالحتاد السوفييتمفرطة هلزمية

رافق ذلك اعتقاد مبالغ فيه عن فعالية العمل . باجلملة، ميكن أن حيدث يف أماكن أخرىالشرقية

العسكري خصوصا مع فكرة أن اخلسائر األمريكية يف حقبة األسلحة ذات التقنية العالية ميكن أن 

يشرح فوكوياما كيف فشلت . وكوسوفوحرب اخلليج األوىليفتبقى يف أدىن حد ممكن، كما كانت

يعتقد فوكوياما أنه لن يكون من . إدارة الرئيس بوش يف توقع ردود فعل بقية العامل عقب غزو العراق

ا، فقد تغريت املواقف األوروبية بشكل دائم، الواليات املتحدةالسهل على إستعادة األرض اليت فقد

. احنرفت إىل اليسار بشكل كبري، جزئيًا كرد فعل على الواليات املتحدةأمريكا الالتينيةيف حني أن

ألحداث يف الشرق األوسط، شغل األمريكيني بعيداً عن الشؤون اآلسيوية، ويف الوقت نفسه، هاجس ا

أن هدف هذا الكتاب تسليط الضوء )2(.وهي ستشكل حتديات إسرتاتيجية أكرب على املدى البعيد

، أخطاء الرئيس بوش، وحتديد وسيلة بديلة للواليات املتحدة لربطها ببقية احملافظني اجلددعلى إرث

1 Francis Fukuyama (2006 .(" America at the Crossroads ". Yale University
Press   .May 18 2015.
2 ^Louis Menand (2006 .(" Breaking Away ". The New Yorker May 28 2015
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يقدم فوكوياما منوذجًا غري معروف يف أي من مدارس السياسة اخلارجية األمريكية ويسميها . العامل

الواقعية )1(.، الرئيس الثامن والعشرين للواليات املتحدةلوودرو ويلسننسبة" واقعية الويلسونية"بالـ

من خالل أخذ ما يدور داخل الدول املتسهدفة باالعتبار الواقعية الكالسيكيةالويلسونية ختتلف عن

واالنتقال الدميقراطي عمليات بناء الدولةالقول بأن. عوضا عن الرتكيز عما تنتجه أو تصدره للخارج

ا مستحيلة، الدول الضعيفة والفاشلة هي أكرب مصادر التهديد يف العامل اليوم، وال  صعبة ال يعين أ

مل أن تتجاهلها ألسباب متعلقة باألمن واألخالقيات، ولكن ميكن للقوة العظمى الوحيدة يف العا

داخل تلك الدول التنميةالواقعيني الكالسيكيني واحملافظني اجلدد ال يبدون اهتماما كبريًا بقضية

تمعات، )2(.حيث التطور املؤسسي والسياسي واالقتصادي مشكلة حقيقيةوا

الكالسيكية تقول أن طبيعة النظام سواء كان دميقراطيًا ليرباليًا أو إستبدادي ليس ذي الواقعية 

الدميقراطيات تفضل إزدياد عددالواليات املتحدةأمهية كبرية لألمن القومي األمريكي، وإن كانت

العامل ألن الدميقراطيات الليربالية ال تدخل يف حروب ضد بعضها البعض وتسهل عمل يفالليربالية

تقرتح اللعب باألوراق املطروحة على الواقعية الكالسيكيةاألمريكيني كثريًا مع شركاء أجانب، ولكن

احملافظني اجلدد وفوكوياما والليرباليني يعارضون ". الواقعيني"أبرز هوالء هنري كيسنجرالطاولة، ويعد

احملافظون اجلدد مل يكونوا سعداء بالواقعية الكالسيكية . هذا التوجه وإن اختلفت األساليب

م يؤمنون باستخدام القوة لغايات أخالقيةنيكاراغواعندما قام بالتدخل يفرونالد ريغانوأيدوا . أل

1 ^Louis Menand (2006 .(" Breaking Away ". The New Yorker May 28 2015
2 ^Louis Menand (2006 .(" Breaking Away ". The New Yorker May 28 2015



الفصل الثالث                                  فرانسیس فوكویاما والتأسیس الفلسفي لنھایة التاریخ

130

-دون تغيري األنظمة -كانوا مؤمنني بالقوة األمريكية الحتواء التوسع السوفيييت احلرب الباردةاليواليرب 

.فيتنامفيالواليات املتحدةولذلك علقت

ويرون باهلندسة االجتماعيةإن الفرق بني الليرباليني واحملافظني اجلدد هو أن احملافظني ال يؤمنون

ا واألمم املتحدةالقانون الدويلولديهم شكوك حول فعاليةالشيوعيةه تشابه معفيها أوج اليت يعتربو

متثيلية ليربالية عن التعاون والسالم الدويل، فهناك دول جيدة وسيئة وال منطق يف معاملة كل الدول 

جلنة األمم املتحدة حلقوق معمر القذايفليبياباحرتام ألنه خيلق مشكلة أخالقية، مثل ترأس

، أثبت العديد من احملافظني اجلدد أن االحتاد السوفييتعندما تفكك. 2003عاماإلنسان

تمعات"كانوا على خطأ، فأصبح " الواقعيني" هدفًا مشروعًا وممكنًا يف السياسة اخلارجية " حترير ا

.ت وجهة التحرير القادمة واضحة، أصبحسبتمرب11أحداث األمريكية وبعد

ئيس السابع نسبة للر " القومية اجلاكسونية"واحملافظني اجلددختتلف الواقعية الويلسونية عن

ال . ، فالواقعية الويلسونية تأخذ املؤسسات الدولية على حممل اجلدآندرو جاكسونللواليات املتحدة

ا األمم املتحدةالقومية مبنظمات دولية غري خاضعة للمسائلة مثلالسيادةيريد فوكوياما إستبدال أل

ولكن العامل يفتقر آلليات املسائلة بني . ليست ولن تصبح أبدًا فعالة وشرعية كمقر للحكم العاملي

الدولة حتتفظ. بالعوملةالدول، تناسب التداخل االجتماعي واالقتصادي املكثف الذي يسمى

ا املصدر الوحيدالقومية . لسيادة القانونمبيزة ال ميكن إستبداهلا بأي جهة دولية عابرة للقوميات، أل

ولكن هذه الدولة لن تكون فعالة بدون شرعية مستدامة تتطلب طابعًا مؤسسيا أعلى بكثري مما هو 

ات من شأنه تلبية هذه االحتياجات بصورة تدرجيية، ولكن العامل عامل متعدد املؤسس. موجود حالياً 
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مل يصل إىل هذ املرحلة بعد، وال توجد مدرسة من مدارس السياسة اخلارجية احلالية ميكن هلا أن تقدم 

)1(.إرشادات كافية وترسم طريقاً واضحة للوصول بالعامل إىل تلك النقطة

هي طريقة أو وسيلة خمتلفة للواليات املتحدة لرتتبط ببقية العامل، طريقة الويلسونيةإن الواقعية

، طريقة أكثر الليرباليني العاملينيوالاحملافظني اجلددوالآندرو جاكسونليست مستوحاة من قومية

السياسية واالقتصادية للدول الفاشلة أو الضعيفة دون شن التنميةواقعية للواليات املتحدة لتعزيز

مؤسسات دولية متعددة مناسبة لواقع العامل احلقيقي حروب وقائية وتفتح األبواب أمام 

ولكنها الليربالية العامليةألن فوكوياما جادل بضرورة احلفاظ على روحويلسونية)2(.بالعوملةاملتمثل

" ياء حيال ذلكلنستمر يف تشكيل العامل ولكن ال ينبغي لنا أن نكون أغب"واقعية يف نفس الوقت، 

هذا الكتاب يعد من أهم الكتب حول السياسة اخلارجية للواليات املتحدة)3(.هي الفكرة املبدئية

. كذلك، ألنه يوفر أحد أفضل التارخييات املوجودة حاليًا عن هذه احلركةاحملافظني اجلددوعن

أثبت أنه أقدر من يستطيع رسم اخلطوط األساسية لقطب جديد يف اخلطاب فرانسيس فوكوياما 

)4(السياسي األمريكي

و كتابه أصول النظام السياسي ،يشرح فوكوياما جذور املؤسسات السياسية من عصور ما قبل 

بعنوان النظام 2014وهو اجلزء األول من كتاب آخر صدر عامالثورة الفرنسيةالتاريخ وحىت

1 ^Louis Menand (2006 .(" Breaking Away ". The New Yorker May 28 2015
2 ^Louis Menand (2006 .(" Breaking Away ". The New Yorker May 28 2015
3 Walter Russell Mead (2006 .(" America at the Crossroads: Democracy, Power,
and the Neoconservative Legacy ". Foreign Affairs   .May 20 2015.
4 ^G. John Ikenberry (2011 .(" The Origins of Political Order: From Prehuman
Times to the French Revolution ". Foreign Affairs May 28 2015.
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ىت وحالثورة الفرنسيةالسياسي واالضمحالل، والذي استمر فيه بتحليل املؤسسات السياسية منذ

تمعات املتغريةصامويل هنتجتونكان كتاب. الوقت احلايل الصادر النظام السياسي يف ا

يقول فرانسيس بأن أطروحة هنتغتون تعد أحد اجلهود )1(.اإلهلام خلف كتاب فوكوياما1968عام

فقد أسست )2(.األخرية يف جمال التنمية السياسية وقد كلف طالبه بدراستها يف كثري من األحيان

األفكار األساسية للسياسة املقارنة مبا يف ذلك نظرية االضمحالل، ومفهوم التحديث هنتغتونأطروحة

صدر  . السلطوي، وحقيقة أن التنمية السياسية جمال منفصل عن غريه من جوانب التحديث

أي بعد عقد أو اثنني تقريبًا من بدء موجة التحرر من 1968عامصامويل هنتغتونكتاب

الفرتة ، والكثري من استنتاجاته عكست إضطرابات تلكاحلرب العاملية الثانيةاالستعمار األورويب بعد

ولكن بعد سنوات، شهد العامل تغريات هامة ومفصلية . وإنقالباتبكل ما فيها من حروب أهلية

يارشرق آسيامثل النهضة االقتصادية يف ، وما مساه هتنغتون نفسه العوملة، تسارع وتريةالشيوعية، ا

من كافة كنموذج حكم مقبولالدميقراطية الليرباليةحول العامل وهيةالدمقرطباملوجة الثالثة من عملية

.أطراف الساحة السياسية يف أي بلد

ال يزال هدفًا صعب املنال يف كثري من املناطق، فشعر فوكوياما بضرورة العودة النظامولكن

تمعات "إىل كتاب هتنغتون حول  والتوسع فيه وحماولة تطبيق أفكاره " املتغريةالنظام السياسي يف ا

1 Francis Fukuyama .The Origins of political order : from prehuman times to
the French revolution .Farrar, Straus and Giroux .13صفحة.  ISBN
2 ^Francis Fukuyama (2013 .(" The Origins of Political Order ". MISTRA   .May
19 2015.
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ناقش قضية التحديث السياسي صامويل هنتغتونوياما بأنيرى فوك)1(.األساسية يف عامل اليوم

الدول ولكنه مل يأخذ املرحلة املتقدمة للتاريخ البشري بعني االعتبار، فكثري منالدول الناميةيف

االتخلفاليت تعاين منالنامية . ، ومنظماتجيش،للدولة، هيكلأحزاب سياسيةالسياسي يوجد 

كثري منها قدمي متخلفةتمعاتيف املقام األول بالنسبةالنظاممل يشرح هنتغتون من أين يأيت

بالفعل، الدول ليست حبيسة ماضيها ولكن الكثري من األحداث اليت وقعت قبل مئات ورمبا آالف 

ن كان والبد من دراسة وفهم عمل املؤسسات فإ. السنني ال تزال تؤثر على طبيعة ثقافتها السياسية

يقول )2(السياسية احلديثة، جيب دراسة أصوهلا والظروف اليت ساعدت على تشكيلها

هذه هي القضية املركزية . سأحتدث عن أصول املؤسسات السياسية، من أين تأيت بالضبط«فوكوياما

جيداً، وال أقصد جمرد القرارات السياسية على املدى السياسة، ألنه إذا مل نفهمالتنميةيف عملية

تمعا ت، لن يكون هناك منو اقتصادي، وال تطور القصري، ولكن املؤسسات الفعلية اليت تنظم ا

)3(»اجتماعي وبالتايل لن يوجد جمتمع عادل

أو إنقالباتأوثوراتيناقش فوكوياما األسباب اليت جعلت الكثري من الدول حيث قامت

فال " منطقة رمادية"أي نوع من االضطرابات املصاحبة لتغيري النظام السياسي، تقف يف 

ا . بالدميقراطيةوالبالسلطويةهي ولكنهم مشغولون بشراء وسائل اإلعالم أو " منتخبون"قاد

1 ^Francis Fukuyama (2013 .(" The Origins of Political Order ". MISTRA   .May
19 2015.
2 ^Francis Fukuyama (2013 .(" The Origins of Political Order ". MISTRA   .May
19 2015.
3 ^Francis Fukuyama .The Origins of political order : from prehuman times
to the French revolution .Farrar, Straus and Giroux .23صفحة.  ISBN



الفصل الثالث                                  فرانسیس فوكویاما والتأسیس الفلسفي لنھایة التاریخ

134

وشخصنة الدولةباالنتخابات، واالستيالء على مؤسساتإغالقها، التضييق على املعارضة، التالعب

ا على تقدمي اخلدمات األساسية اليت . شروط احلياة السياسية وهو ما خلق قلقًا إزاء قدر

م، ألن الفشل يف تطبيق وعود أي نظام سياسي هي أكرب املواطنونيتوقعها عادة من حكوما

دوق صنيقول فرانسيس، ليست جمردالدميقراطية الليربالية)1(.حتدياته الوجودية قبل أي شيئ آخر

. والضوابطالتوازناتنوبنظاممبالقانونالسلطةبل حزمة معقدة من املؤسسات اليت تقيد وتنظمإقرتاع

وجنوب شرق أوروبا الشرقيةوأجزاء منوأمريكا الالتينيةالشرق األوسطهذه االضطرابات مشاهدة يف

.احمليط اهلاديواجلزر الصغرية يفوآسيا الوسطىآسيا

رئيس فساداليت اندلعت ضد2004عامالثورة الربتقاليةعقبأوكرانيامثل ما حدث يف

فيكتور وتالعبه بنتائج االنتخابات، وهو ما أدى إىل صعودفيكتور يانكوفيتشالوزراء

ولكن حتالف الربتقاليني أثبت أنه غري مسؤول وخيب آمال مؤيديه فكانت . خلفًا لهيوشتشينكو

لديها أكرب نسب من أمريكا الالتينية)2(.2010جمددًا عاميانكوفيتشالنتيجة إعادة إنتخاب

، إثنيةيف العامل وغالبًا ما يأخذ التفاوت الطبقي أشكاالً املساواة االقتصاديةعدم

اليت املساواةما هو إال عرض من أعراض عدموإيفو مورالسهوغو تشافيزمثلشعبوينيدفصعو 

ا كثري من املواطنني إمسيًا يف القارة الالتينية، سواء يف األوضاع أو الفرص املتاحة تفاوت )3(.يشعر 

1 ^ Francis Fukuyama .The Origins of political order : from prehuman times
to the French revolution .Farrar, Straus and Giroux .24صفحة.  ISBN
2 ^ Francis Fukuyama .The Origins of political order : from prehuman times
to the French revolution .Farrar, Straus and Giroux .24صفحة.  ISBN
3 ^Francis Fukuyama .The Origins of political order : from prehuman times
to the French revolution .Farrar, Straus and Giroux .27صفحة.  ISBN



الفصل الثالث                                  فرانسیس فوكویاما والتأسیس الفلسفي لنھایة التاریخ

135

املداخيل أمر طبيعي شريطة إدراك الناس أن الفرصة متاحة هلم وألبنائهم لتحسني ظروفهم االقتصادية 

م، هكذا يفكر األمريكيون  ا األثرياء ثروا وضرورة التحقق الدائم من شرعية الوسائل اليت مجع 

)1(العاديون على األقل

، وهو جناح مبهر نظراً 1947عامالدولة القوميةتأسيسدولة دميقراطية ناجحة منذ إن

تعاين من اختالالت الدميقراطية اهلنديةمع ذلك،. نوعها الديين واإلثين وحجم مساحتها اجلغرافيةلت

ام اجلنائي وبعضهم جلرائم  جوهرية مثل حقيقة أن ثلث املشرعني اهلنود حتت شكل من أشكال اال

، حيث زبائنيةذلك ألن السياسيني اهلنود ميارسون سياسات)2(.واالغتصابالقتلخطرية مثل

حيصلون على األصوات االنتخابية مقابل خدمات ومنافع مباشرة للناخبني أو ممثليهم 

، فالصينيني ليسوا الصينيةاهلندية بالعملية والفعاليةالفسادودائماً ما تتم مقارنة سياساتنياالجتماعي

جديد أو جتريف حي سكين بأكمله دسأو مساءلة للحكومة ما أرادوا بناءبسيادة قانونملزمني

هذه كلها حتديات للدميقراطية وتؤكد حقيقة أن )3(.مطارلبناء مشروع إستثماري، متهيد طريق أو بناء

تمعاتاملؤسسات السياسية تتطور بشكل بطيء ومؤمل أحياناً حىت تتعلم )4(.التغلب على بيئتهاا

1 ^Francis Fukuyama .The Origins of political order : from prehuman times
to the French revolution .Farrar, Straus and Giroux .25صفحة.  ISBN
2 ^Francis Fukuyama .The Origins of political order : from prehuman times
to the French revolution .Farrar, Straus and Giroux .25صفحة.  ISBN
3 ^ Francis Fukuyama .The Origins of political order : from prehuman times
to the French revolution .Farrar, Straus and Giroux .26صفحة.  ISBN
4 Francis Fukuyama .The Origins of political order : from prehuman times to
the French revolution .Farrar, Straus and Giroux .29صفحة.  ISBN.
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مية السياسية عن التنصامويل هنتغتونهذا الكتاب يف جزء كبري منه وإن كان توسعة ألفكار

اية وضرورة إعتبارها جماًال رئيسيًا وليست جمرد ظاهرة ثانوية للهياكل االقتصادية، هو تكملة لكتاب

يقول فوكوياما أن اخللل ليس يف مفهوم الدميقراطية نفسه، فعدد قليل من . التاريخ واإلنسان األخري

النظام إسالمية،هوغو تشافيزإشرتاكية،لفالدميري بوتني"قومية البرتولية"الناس حول العامل معجب بالـ

االصنييفالرأمسالية التسلطية، أوإيرانيف فكل هذه . اليت ليس من السهل توصيفها أو حماكا

والتالعب النماذج وغريها كثري، حريصة على تبين مظاهر دميقراطية سطحية مثل االنتخابات الصورية 

، جترب السلطويني على الدميقراطية الليرباليةفهذه هي قوة. باالعالم لشرعنة أنظمتها أمام مواطنيها

م دميقراطيني :أمارتيا سنيقول.جماملتها بالتظاهر أ

ياً بعد، إال أن احلكم الدميقراطي وصل مرحلة إعتباره رغم أن الدميقراطية ليست ممارسة عامل"

)1("حمقاً يف الرأي العام العاملي

الناس تفضل العيش يف جمتمعات دميقراطية حيث ميكنهم مساءلة حكومة فّعالة تقدم معظم

ا يف وقت قياسي ومنخفض التكلفة إذن املشكلة يف ضعف وفساد . اخلدمات اليت يطالبون 

اليت نادت بتغيري األنظمة احتجاجات الربيع العريب)2(املؤسسات السياسية وافتقارها للقدرات والكفاءة

وإستبداهلا بدميقراطيات متجاوبة مل يكن هلا لتنجح دون إدراك احملتجني أن أمامهم طريقاً طويالً وشاقاً 

1 Francis Fukuyama .The Origins of political order : from prehuman times to
the French revolution .Farrar, Straus and Giroux .29صفحة.  ISBN.
2 Francis Fukuyama .The Origins of political order : from prehuman times to
the French revolution .Farrar, Straus and Giroux .29صفحة.  ISBN.
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وفري الدميقراطية واحلفاظ عليها، فالنظام السياسي ال يتشكل تلقائياً لبناء مؤسسات سياسية تستطيع ت

إعتبار املؤسسات السياسية من املسلمات أمر شائع ومل )1(.فور إسقاط أشكال احلكم الغري مرغوبة

يتحدث عن ضرورة حتديثها سوى قلة من علماء السياسة، بل إن العديد من املنظرين السياسيني 

م العديد من األوهام بانتهاء السياسة كلياً اليمنيأواليسارسواء يف .، رواد

امللكية غاءيف إلثورة الربوليتاريافور جناح" ذبول الدولة"تنبأ بـكارل ماركس

وهم يروجون لتدمري هياكل السلطة القرن التاسع عشرأو الثوريني منذاألناركينياليساريني.اخلاصة

ا احلقيقية الشيوعيةبالتأكيد، األنظمة)2(.القدمية دون تفكري جدي عن البديل الذي سيأخذ مكا

متاماً، فقد بنو هياكل دول إستبدادية كبرية قادرة على إجبار الناس ماركسفعلت عكس ما تنبأ به

أوهام إلغاء السياسة والسيادة .التصرف بشكل مجاعي ما فشلوا يف حتقيق ذلك من تلقاء أنفسهم

سيقلل من لزمة احلكومات أو صاد السوقاقت، حيث يعتقد بعض هوالء أناليمنيأكثر وضوحًا يف

االقتصاد الرأمسايل العاملي يلغي سيادة احلكومات الدميقراطية ويستبدهلا جيعلها غري ذي صلة باملرة

بسيادة السوق، إذا صوت جملس تشريعي لصاحل فرض قيود مشددة على التجارة، سيعاقب وُجيرب 

أحالم اليمني التقليدية بالغاء الدولة أو )3(عقالنية على تبين سياسات يعتربها اقتصاد السوق العاملي

الواليات تقليصها إىل أقصى درجة ممكنة غالبًا ما جتد هلا أنصارًا متعاطفني يف

1 Francis Fukuyama .The Origins of political order : from prehuman times to
the French revolution .Farrar, Straus and Giroux .30صفحة.  ISBN
2 Francis Fukuyama .The Origins of political order : from prehuman times to
the French revolution .Farrar, Straus and Giroux .30صفحة.  ISBN
3 ^Francis Fukuyama .The Origins of political order : from prehuman times
to the French revolution .Farrar, Straus and Giroux .31صفحة.  ISBN
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جملس احملافظني للنظام االحتياطي الذين جادلوا بضرورة التخلص منالليربتارينيمثلاملتحدة

.ارات املركزيةوكالة االستخبوحتىالغذاء والدواءوإدارةالفيدرايل

يقول فوكوياما أن اجلدال حول حجم احلكومات احلديثة مشروع، فقد منت بشكل كبري حيد 

الغري متفاعلة، فساد البريوقراطيةمن حق الناس أن يشتكوا من. من النمو االقتصادي واحلرية الفردية

بشكل متزايد، كل هذه جداالت مشروعة مبادئالسياسيني، وطبيعة السياسة اليت أصبحت بال

املسلمات يف الغرب، وشاهد على عدم إدراك كيفية ولكنه دليل على اعتبار مؤسسات الدولة من 

ال يدرك هوالء أن أحالمهم بتقليص الدولة ممارسة فعليًا يف . وجودها بالشكل اليت هي عليه حالياً 

، أفريقيا جنوب الصحراءودولواليمنليبياإىللالصوما، منوأفريقياالشرق األوسطمناطق كثرية من

عوضاً . عوائد الضرائب يف الناتج احمللي اإلمجايلمن% 10حيث ال تستطيع الدول مجع أكثر من 

ت األساسية مثل ، هذا املعدل املنخفض من الضرائب يعين أن اخلدما"إطالق روح املبادرة"عن 

الصحة والتعليم إىل جمرد ملء احلفر يف الطرقات حباجة ماسة إىل التمويل، البنية األساسية لالقتصاد 

. يف عداد املفقودينوالشرطةوأنظمة احملاكمالطرقاحلديث مثل

اقتصاد السوق واملستويات العالية . إن املؤسسات السياسية ضرورية وليست أمرا مفروغا منه

ا تستند على أساس مؤسسي خفي مبين على حقوق من الثروة ال تظهر بطريقة سحرية أل

تمع املدين القوي، كلها عناصر هامة .ونظام سياسي،سيادة القانون،امللكية السوق احلرة وا

يتزايد اعرتاف . طية تعمل، ولكن ال شيء ميكن أن حيل حمل وظائف احلكومة اهلرمية القويةلدميقرا

االقتصاديني سنة تلو األخرى أن مشكلة الدول الفقرية ليس يف افتقارهم إىل املوارد، بل يف فقرهم إىل 
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ية لذلك، هذا الكتاب يوفر فهمًا أفضل حول أصل هذه املؤسسات وكيف. مؤسسات سياسية فعالة

.الدمناركإىلالصومالاالنتقال من
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اية التاريخ عند فوكوياما: الثايناملبحث  السيادة و

يقوض ضعف احلكم وأالدارة مبدأ السيادة الوطنية الذي قام عليه النظام العاملي احلديث يف 

ويرج السبب يف ذلك إلىل أن املشاكل الكثرية اليت تولدها .الفرتة اليت أعقبت  اتفاقية وستقاليا 

األخرىى، تزيد بشكل كبري احتمال ان تسعى قوة أخرى يف تولدها الدول الضعيفة ،لنفسها وللدول 

ا ضد مشيئتها حلل تلك املشكالت بالقوة ،وتشري كلمة الضعف  النظام الدويل اىل التدحل يف شؤو

ا آنفا، اي ضعف القدرة   يف هذا السياق اىل قوة الدولة المداها ،وفق جمموعة اإلصالحات اليت طور

النظام السياسي برمته يف احيان كثرية اىل اساس ياسات ،جراء افتقاراملؤسساتية لتفيذ وفرض الس

)1(.الشرعية 

ا اإلستباقية اجلديدة  ويرى الكثري من   الساسة و املفكرين املنتقدين الدارة بوش ان عقيد

ا على العراق يشكالن حتوال راديكاليا عن ةالسياسات السابقة اليت أكدت على الردع و  وحر

حتواء ، بينما تقوم السياسة اجلديدة على اإلنتهاكات الدورية ملبدأ السيادة يف احلقيقة،بدأ تآكل اإل

السيادة قبل ذلك قي التسعينات ،خالل مايسمى بالتدخالت اإلنسانية اليت مهدت الطريق أمامه ، 

تمع الدويل يف كل من الصومال وهاييت وكمبوديا ودول البلقان وغ ريها اىل توليد اذ أدت جتاريب ا

لقد تبني من خالل املناظرات  حول التدخل االنساين على (*).أدبيات مطولة عن التدخل اخلارجي 

ان النظام العاملي اجلديد الذي صاغته اتفاقية ويستفاليا مل يعد يشكل االطار املرجعي املناسب 

،النظام العالمي ومشكلة الحكم واإلداارة في القرن الواحد والعشرین " بناء الدولة "فرانسیس فوكویاما ،1
173.ص.2007،سنة    01: مكتبة العبیكان ،الریاض ،ط.، ت



الفصل الثالث                                  فرانسیس فوكویاما والتأسیس الفلسفي لنھایة التاریخ

141

بيت ومتعمد حول مسالة لن هذا النظام انبىن باالساس على غموض م/للعالقات الدولية املعاصرة 

اية احلرب العاملية الثانية احدثت امجاعا اكرب من ذي قبل داخل .السيادة   وجيادل هذا الراي بان 

تمع العاملي حول مبدأي الشرعية السياسية وحقوق االنسان ،حبيث مل يعد باالمكان التسليم  ا

ى كل من ميلك مقاليد السلطة يف دولة ما بالسيادة  الوطنية ، وبالتايل اضفاء الشرعية  بشكل آيل عل

ان السيادة يف دول مثل الصومال وافغانستان ،اللتني احندرتا اىل مستوى حكم امراء .حبكم الواقع

ي جمرد وهم زائف او اسطورة خيالية ، و احلكام الديكتاتوريون ومنتهكو حقوق االنسان  احلرب 

ازر امثال ميلوسوفيتش يف صربيا ،الميكنهم االختب م  اء وراء السيادة حلماية انفسهم اثناء ارتكا

وخباصة يف الدول متعددة االعراق واالثنيات حنو يوغسالفيا سابقا ولذلك جيري /ضد االنسانية 

التنازع والصراع حىت على حدود دولة السيادة نفسها، وهذه احلاالت الجيب على القوة اخلارجية حبق 

)1(.محاية االقليات وباسم حقوق االنسان والشرعية الدميقراطيةالتدخل بل بواجب التدخل باسم

لقد ادت بالضرورة التدخالت االنسانية يف التسعينات اىل توسيع سلطة ما اصبح الواقع 

يف اغلب األحيان ،شكلت القوة العسكرية .من العامل " الدول الفاشلة "امربيالية دولية على جزء 

األمريكية رأس احلربة يف هذه التدخالت ، وتبعتها عملية بناء األمة باالشرتاك مع حتالف عريض 

مكونا أساسا من الدول العربية واسرتاليا ونيوزيالندا واليابان، يف كل من الصومال  وكمبوديا والبوسنة 

تمع الدويل كيانا جمردا بل اكتسب وجودا  وكوسوفو وتيمور الشرقية واألن يف أفغانستان ،ومت يعد ا

علبق السيادة الوطنية هلذه الدول نايضا باحلياة ،أذ أصبح احلكومة الفعلية للدولة املعنية ،يف حني مت ت

.174.،الصفحةنفسھ،المرجعفوكویامافرانسیس1
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،وأنيطت وظلئف احلكم فيها الىمنظكة األمم املتحدة أو املنظمات الغري احلكومية فمثال يف تيمور 

الشرقية اصبح موقع السلطة و السيادة سفينة يف املرفأ خارج العاصمة ديلي  قد تكون  هذه السلطة 

د تكون قائمة على الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،لكنها يف  األمراطورية الدولية العليا طيبة النوايا ، وق

كل األحوال سلطة إمربيالية عليا ،شكلت سابقة يف نزع السيادة وتسليمها اىل حكم اهليئات 

)1(. والوكاالت الدولية

ديدات  ان املشكلة اليت تواجهها الواليات املتحدة تتجلى يف أنظمة احلكم الفاشلة تشكل 

أذ يفضل البعض إقامة متييز حاد .ق يستخدمون فيها اإلرهابيون أسلحة الدمار الشامل أمنية ال تطا

ديد أمن الدول أالخرى ،فيزعمون أن احلالة األوىل فقط تشكل ارضية شرعية  بني التدخالت ملنع 

النتهاك مبدأ السيادة  مثل هذا التمييز يبقى مثار للجدل ،النه يفرتض بطريقة ما ان الدفاع عن 

لنفس اقل شرعية من الدفاع عن االخرين ،على اية حال ،كثريا ماتتداخل هذه القضايا على الصعيد ا

ا ،او تكون  دد جريا العملي ،الن احلكومات اليت ترتكب انتهاكات حلقوق االنسان غالبا ما 

)2(.ضعيفة اىل درجة التستطيع منع هذه التهديدات و االنتهاكات

ا دفاع عن حرب ادارة بوش يف العراق ،فاحلجج املؤيدة ينبغي ان تفسر هذه النقط ة على ا

واملناقضة يف تلك القضية معقدة ،مل تستكشف االدارة االمريكية بشكل مالئم امكانات ردع التهديد 

أحمد مستجیر، اصدارات .د. ، عواقب الثورة البیوتكنولوجیة، ت"نھایة اإلنسان"فرانسیس فوكویاما ،1
174.ص.م2002، سنة 1:سطور ،بیروت ، ط

، المرجع 21حكم واإلدارة في القرن ف فرانسیس فوكویاما بناء الدولة النظام العالمي ومشكلة ال2
186السابق، ص 
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االرهايب ،بطرق مل تعكس بدقة مصاحل مصاحل واهتمامات الفريقني املختلفةالنفطة اليت نود توضحها 

يقة ان وجود اسلحة دمار شامل بايدي العبني خارج نطاق الدولة الشرعية يف هذا السياق ،حق

ويربر بالتاكيد تقريبا تدخل يشكل الشرعية يشكل نوعا جديدا ةبالغ اخلطورة من املشاكل األمنية ،

الدول املعنية اليت تتعرض للتهديد بتلك الطريقة ، ان الردع الينفع يف حاالت تكون فيها احتماالت 

ة باستعمال أسلحة الدمالر الشامل معتربة ،ومبدأ السيادة نفسه ال يكفي ابدا حلماية  دولة املبادر 

تتسرت على هذا النوع من التهديد ، ومتنح مرتكبيه مالذا آمنا داخل اقليمها احلدودية ،وبالتايل قد 

خل تقودنا مسالة معاجلة مشكلة التدخل ألسباب أمنية حتديدا اىل النتيجة نفسها يف التد

ضرورة الوصول اىل داخل تلك الدول واإلستالء على حكمها الزاحة مثل هذة التهديدات :"اإلنساين

لكن كيف لنا ان نعزز حكم الدول الضعيفة،وبعث شرعيتها،وتقوية       .)1("ومنع ظهورها مستقبال

ا حىت تكون مستقلة ذاتيا م السياسة ؟ هذا ماميكن ان ننعنه باملشروع املركزي يف عل....مؤسسا

تمعات اليت  الدولية املعاصرة ،وبالتايل ميكن ان نتوصل اىل هذه النتيجة بدافع الرغبة يف اعادة بناء ا

كتها النزاعات او الرغبة يف القضاء على مناطق تفريخ االرهاب يف مناطق العامل  مزقتها احلروب وا

صادها ،يف كل األحوال اذا كان مثة علم ،او االمل بان حتظى الدول الفقرية بفرصة تطور وازدهار اقت

او فن للبناءالدول فسوف ختدم هذه االهداف جمتمعة بشكل متزامن ،وسوف  يشتد الطلب  عليها 

)2(.اىل أبعد احلدود يف املستقبل القريب 

فرانسیس فوكویاما ،بناء الدولة المرجع سابق، الصفحة نفسھا1
120، عواقب الثورة البیوتكنولوجیة، المرجع السابق، ص "نھایة اإلنسان"فرانسیس فوكویاما ،2
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يف الواليات املتحدة ،تعرف هذه احملاولة باسم بناء األمة،ولعل اإلصطالح يعكس التجربة 

مريكية ،حيث تشكلت اهلوية الثقافية والتارخيية اىل درجة بعيدة بتأثري املؤسسات السياسية القومية األ

،كاملؤسسات الدستورية والدميقراطية على النقيض من ذلك ،غالبا ما يكون األوربيون أكثر وعيا 

يخ وثقافة بالفرق بني األمة والدولة ،فيشرون إىل بناء األمة مبعىن إقامة جمتمع يرتبط افراده بتار 

مشرتكبني يتجاوز قدرة اية قوة خارجية على حتقيقه ،وهم بالطبع مقون قي ذلك ولكن الدول ميكن 

بناؤها عن عمد وبشكل مدروس ، واذا جنم عن بناء اجلولة أمة فمرد ذلك اىل اىل احلظ زحسن طالع 

.ليس إال أي اكثر منها قضية تصميم وختطيط 

حوار مؤدجل من قبل يعض احملافظني حول بناء االمة  مبا فيهم امنا يروج يف الواليات املتحدة 

اتباع اليمني اللبريتاري الذين ابدوا معارضة شديدة لبناء األمة من حيث املبدأ ،العتقادهم بعدم 

قابليته للتطبيق ، ولكرههم فكرة اإللتزام املفتو واملكلف مبا يعتربونه  نوعا من دولة الرفاه و الرعاية 

ة على املستوى الدويل ،ومن جهة اخرى هناك الكثري من أعضاء املؤسسات املالية الدولية اإلجتماعي

واملنظمات الغري احلكومية ممن يتحدثون عن بناء املة وكأن به احلال عملية ندركها وعرف أبعادها 

عنه ونستطيع جتسيدها اذا ماتوفرت املوارد الكافية ، ولكن يتعذر تبين املوقف األول او الدفاع 

إلعتبارات السياسة اخلارجية والدواعي األمنية اليت واجهتها الواليات املتحدة األمريكية ،وخباصة ملا 

تسلمت إدارة جورج بوش مقاليد احلكم كانت تشكك اىل ابعد احلدود يف عملية بناء األمة ، غري 

ا إجنرت اليها يف كل من أفغانستان والعراق ،يف حني مؤسدو فكرة بناء األ مة فيتحتم عليهم ا
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ال  التحلي اإلنصاف واألمانة يف مواجهة سجل النجاح اهلزيل و املقلق اللى أبعد احلدود يف هذا ا
)1(.

فثمة الكثري من املظاهر لبناء االمة ،فيتعلق املظهر األول مبا يعرف باسم إعادة اإلعمار يف 

غانستان و الصومال و كوسوفو ،حيث فرتة مابعد النزاع املسلح وينطق هذا األمر على دول مثل أف

ارت سلطة الدولة بصورة كاملة وكانت حباجتة اىل اعادة من القاعدة اهلرم ويف هذه احلالة تكمن  ا

.اخل ....مهام القوى اخلارجية يف توفري اإلستقرار واألمن واملساعدات اإلنسانية العاجلة 

لتحقيق قدر من اإلستقرار مبساعدة األيدي فاذا كانت الدولة املنهارة حمظوظة مبافيه الكفاية 

ام املظهر الثاين فريتكز على هدف رئيسي هام  يتمثل يف افامة . األجنبية كما كان احلال يف البوسنة 

مؤسسات حكومية قادرة على اإلستمرار والصمود يف توفري اإلكتفاء الذايت ،حىت يف حال انسحاب 

تطور اكثر صعوبة من سابقة  لكنه حيوي بالنسبة للقوى قوى التدخل اخلارجية يبقى اجناز هذا ال

)2(.االجنبية ان شاءت يوما اخلروج بشرف من الدولة املعنية 

يتداخل املظهر الثالث مع الثاين اىل درجة معتربة ، اذ يرتبط بتقوية الدول الضعيفة اليت التزال 

ا غري  قادرة على اإلطالع ببعض الوظائف فيها سلطة الدولة قائمة ووطيدة اىل حد معقول ، غري ا

الضرورية كحماية حقوق امللكية او توفري التعليم اإلبتدائي ، وتضم هذه الفئة الواسعة دوال مازلت 

، المرجع 21واإلدارة في القرن ف فرانسیس فوكویاما بناء الدولة النظام العالمي ومشكلة الحكم 1
.176.السابق، ص 

، المرجع 21ف فرانسیس فوكویاما بناء الدولة النظام العالمي ومشكلة الحكم واإلدارة في القرن 2
.176.السابق، ص 



الفصل الثالث                                  فرانسیس فوكویاما والتأسیس الفلسفي لنھایة التاریخ

146

كالقطاع املصريف ووادارة معدالت الصرف ، لكنها /تضم جيوب خربات مؤسساتية يف جماالت معينة 

واو حكم القانون كالبريو واملكسيك اضافة تعاين مشاكل يف تقدمي اخلدمات منخفضة مثل التعليم

االت )ككنيا وغانا ( اىل دول اخرى لزالت تعاين فيها املؤسسات ضغفا حادا يف شىت ا

تمع الدويل ميتلكان سجال متناقضا يف تعاطيها مع الدول الفاشلة يف  ان الواليات املتحدة وا

ابعد النزاع املسلح ، لقد ارتكبت الواليات املتحدة الطور األول من اعادة البناء واإلستقرار يف فرتة م

تمع الدوىل الكثري من األخطاء يف تنظيم هذه الفعليات يف كل من البوسنة وهاييت والصومال  وا

ا يف مبادريت بناء األمة يف  ) تيمورالشرقية وكوسوفو(وبناما لكنها تعلمت قدرا البأس به من جتار

تمع الوذويل اسنباط آليات ووسائل أفضل لتحقيق اإلنسجام حبيث استطاعت احلكومة األمر  يكية وا

)1(.الداخلي واحلفاظ على الذاكرة املؤسساتية يف عملية بناء األمة 

منيت ادارة بوش بالفشل الذريع يف االستفادة من هذه التجارب السابقة ملا دخلت أفغانستان 

ا من قبل يف عملية بناء األمة ويرجع السبب يف والعراق ،فكررت العديذ من األخطاء اليت ارتكبته

ا يف احلرب على العراق ،واليت حرمتها اىل حد بعيد من  ذلك اىل الطرقة األحادية اليت دخلت 

ال،كما يرجع السبب يف جزئه األخر اىل الصراعات البريوقراطية  الشركاء الدوليني الفاعلني يف هذا ا

اعادة البناءبأيدي رجال البنتاغون وبذلك تبقى هذه األخرية العبا الداخلية اليت تركت تنظيم جهود 

أساسيا يف أية عملية بناء امة،لكنها تفتقد القدرة املؤسساتية على تنظيم كامل هلذه العملية املعقدة 

، المرجع 21ف فرانسیس فوكویاما بناء الدولة النظام العالمي ومشكلة الحكم واإلدارة في القرن 1
177.السابق، ص
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،لذلك التبدو عملية بناء الدولة ضرورية يف دول عامل الثالث الضعيفة او املنهارة فحسب بل ايضا 

. واشنطن نفسها بل ايضا يف

ونظرا ملستوى الدولة الذي يرتاوح مابني الضعيف و الغائب كليا يف الكثري من الدول الضعيفة 

تمع  ،اليبدو ما اذا كان مثة بديل للعالقات شبه الكولونيالية وشبه الدائمة بني الدولة املستفيدة وا

بق أيام عصبة األمم حيثحصلت بعض الدويل ،لقد اعاد هذا األخري مبعىن ما نظام اإلنتداب السا

تمع الدويل  املشكلة يف .القوى االستعمارية  على تفويض صريح حبكم مناطق معينة نيابة عن ا

نظامنا احلايل ألن األعراف املمعاصرة التقبل شرعية اي شيئ آخر عداال حكم الذات ،مما يدفعنا 

يت نقدمها مؤقة وامناط احلكم انتقالية ألننا يف اللى الصرار على ضرورة أن تكون خمتلف صيغ اإلدارة ال

يئ انفسنا و كل املستفدين  احلقيقة ال نعرف كيفية نقل القدورات املؤسساتية علىعجل فإلننا 

)1(.املفرتضني خليبات امل واحباطات كبرية

نالحظ ان اخلالفات احلادة يف الراي /اما خبصوص الشرعية الدميقراطية على الصعيد الويل 

حبد ذاته ، اذ مل يعد هناك الكثري ممن يقبلون الدفاع عنه بصيغته .التتمحور حول مبدأ السيادة 

األصلية ، والواضح ان ليس كل السيادات متساوية ،وان ضعف احلكم واإلدراة يسهم بشكل مباشر 

تمع الويل لسيادة بلد ما ،  سبتمرب من11لكن هذا التحول مل يطرأ بعد أحداث ,يف قلة احرتام ا

بل تطور يف سياق التدخالت اإلنسانية يف التسعينات ، وعوض عن ذلك يرتكز اجلدل الدائر بني 

، المرجع 21ف فرانسیس فوكویاما بناء الدولة النظام العالمي ومشكلة الحكم واإلدارة في القرن 1
182.السابق، ص
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تمع الدويل اليوم حول من يقرر سيادة من ميكن انتهاكا ،وعلى اي أساس ،وألية اسبلب  اعضاء ا

ينبغي ان تتقيد ؟وإىل أي مدى مدي تبقى السيادة الوطنية احلف اخلاص للدولة ـاألمة ،واىل اي حد 

ستجرنا مجلة  هذه التساؤالت اىل ميدان جمموعة ...القرارات  حوهلا بالقوانني و األعراف الدولية ؟

خمتلفة من قضايا الشعية الدميقراطية مع مع الرتكيز علىالنظام العاملي وليس على  الدول  الفردية 

فإذا كان نحدة وحلفائها األوربيني،وسيكشف هذا اجلدال بونا شاسعا يف الراي مابيت الواليات امل

سبتمرب،قد تزايدت اإلنتفادات األوربية 11األوربيون متاضمنني مع الواليات املتحدة اثر هجمات

بشكل حاد وملفت وحتولت يف كثري من األحيان اىل عداء سافر صوب الالمركيني وخباصة الفرتة اليت 

اية احلرب على حركة طالبان  بافغانستان  مت امريك بانفرادها يف .2001اواخرعاماعقبت  وا

اختاذ القرار احادي اجلانب حول الكثري من القضايا كاملعاملة السيئة لسجناء القاعدة يف معتقل 

خليج غوانتنامو ،ةالغاء اتفاقية احلد منت انتشار الصواريخ البالستية من طرف واحد ،ورفضها 

ا من الفاوضات اتفاقية كيوتو ملنع االحتباس احلراري االنضمام اىل احملكمة الهاي الدولية ،وانسحا

دف تغيري النظام وازالة اسحة الدمار  ،لكن الشرخ األكرب ظهر يف نية امريكا يف مهامجة العراق ،

الشامل املزعومة و هذا ما أدى اىل خلق أكرب تصدع يف العالقات األوربية األمريكية وخباصة منذ أزمة 

. م1956السويس سنة 

م حياولون بناء نظام دويل قائم  لذلك قام األوربني املناهضون لألحادية القطبية األمريكية يف ا

اية احلرب الباردة   اساسا على حقيفة القواعد و الثوانني ،ويتماشى وظروف العامل  يف فرتة مابعد 

.اليت تقوم على اإلمجاع و احلوار و التفاوض كأساس حلل النزاعات 
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القائل بان االمركيني أحاديون ،بينما األوربيون ملتزمون بنظام عاملي تعددي و ان الراي 

فطاملا احتفظت السياسة اخلارجية األمريكية مبكانة . توافقي ينطوي بالطبع على قدر كبري من التبسيط

وكانت الواليات املتحدة األمريكية اليت شجعت على قيام عصبة األمم /مرموقة للبريالية الدولية 

: ومن مث األمم املتحدة ، ومؤسسات بريتون وودز ،واإلتفاقية العامة للتجارة العاملية / املتحدة 

وتشارك أمريكا اليوم يف العديد من من املؤسسات اإلدارة الدولية يف العامل كعضو فاعل ،بال منازع 

ية و التعاون العلمي  وتعاجل قضايا كثرية بدءا بوضع املعايري الدولية وقواعد استخدام الطاقة النوو 

وأمن سالمة الطريان املدين والتعامالت املصرقية  و استخدام الفضاء اخلارجي...

وميكن القول ان اجلدل القائم اليوم بني الواليات املتحدة و احللف األوريب ناتج عن األسلب 

ن تربم اوربا األخرق الذي متارسه اإلدارة األمريكية فب التعامل مع حالفائها ،ان جزء كبري م

بالواليات املتحدة وانزعاجها منها ينبع من أدبيات و أساليب التعامل ،ومتفشل ادارة بوش يف 

التشاور مع حالفائها ،و شرح سياستها و تربيرها ومداهنة الوربني على طريقة األدارات السابقة ،مثة 

ألوربية حول مصدر الشرعية اختالف حتيت أكثر أمهية بني الواليات املتحدة وو العديد من الدول ا

الدميقراطية على الصعيد الدويل ووراء كل هذه النزاعات الراهنة ،ميكننا القول ان أمريكا تنزع اىل 

اىل احلد الذي /اإلعرتاف بأي مصدر على الشرعية الدميقراطية من شرعية و دستورية الدولة ـ األمة

ة ،فإن مر ذللك اىل حقيقة أن األغلبيات األمم املتحدة بالشرعي:تتمتع فيه أية منظمة دولية 

الدميقراطية املتخبة بطريقة دستورية صحيحة منحتها تلك الشرعية يف عملية تفاوضية بني خمتلف 

احلكومات ،مثل تلك الشرعية ميكن سحبها يف أي وقت من قبل األطراف املتعقدة ،والوجود للقانون 
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العاقد الطوعي بني الدول ـاألمم , ط من اإلتفاق االدويل و املنظمات الدولية مبعزل عن هذا النم

)1(.ذوات السيادة 

على النقيض من ذلك ،مييل األوربيون اىل اإلعتقاد بأن الشرعية الدميقراطية تصدر عن إدارة 

تمع الدويل ماديا يف  تمع الدويل األعلى من إرادة وسلطة أية دولة ـ أمة فردية ،وال يتجسد هذا ا ا

ي دميقراطي ودستوري واحد ،لكنه مع ذلك يضفي الشرعية علىعلى املؤسسات الدولية نظام عامل

ذا التعترب والدة قوات حفظ السالم يف  ا جتسيد جزئي له ، القائمة ، واليت ينظر اليها على أ

يوغسالفيا سابقا ، جمرد إجراءات مت التفاوض عليها بني جمموعة حكومات لتحقيق غرض معني ، بل 

تمع الدويلتعبريا .أخالقيا عن إرادة وأعراف ا

هذا الراي األوريب يف الشرعية الدولية يوازي بطرق عدة الراي األوريب يف الشرعية على مستوى 

) Huntington.1981(   وهنتغتون) nettle. 1968) gكما أشار نيتل.الدولة ـ املة 

هوم الدولة باعتبارها الراعي للمصلحة العامة ،يتبىن العديد من الدول ،خصوصا يف القارة األوروبية ،مف

اليت تعلو املصاحل اخلاصة واملختلفة ملواطنيها ، وهذه الدولة املتجذرة عادة يف صلب البريوقراطية  

ا تتمتع برؤية أفضل  املهنية الدائمة متيل أحيانا متيل أحيانا اىل الوقوف يف وجهة اإلرادة الشعبية ،أل

واملشرتكة لألمة مجعاء ، على العكس من ذلك اليرى الراي اللبريايل الذي وأوضح للمصلحة العامة

واي يسود الواليات املتحدة تارخييا ،أية مصلحة عامة مبعزل عن جمموع مصاحل "جون لوك"طرحه 

، المرجع 21ف فرانسیس فوكویاما بناء الدولة النظام العالمي ومشكلة الحكم واإلدارة في القرن 1
188.السابق، ص
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تمع ، لذلك تعترب الدولة خادمة الشعب املطيع ،وميكن للجماهري الشعبية  األفراد الذين يشكلون ا

ا المتلك او الدميقراطي ة تفويض الدولة سلطة تنفيد بعض القرارات احليوية ،لكن الدولة حتد ذا

)1(.الحتتفظ لنفسها باستقاللية جوهرية

ا  ملا يُفعل جتسيد هذه األفكارعلى الصعيد الدويل ،تسهل رؤية الطريق اليت ينظر األوروبيون 

شرتك ، والذي  يعلو على مشيئة ورغبات الدول اىل خمتلف املنظمات الدولية كراع  للصاحل العاملي  امل

،األمم الفردية ويبقى مستقال عنها ،كما حتتفظ الدولة على املستوى الوطين باستقاللية معتربة 

/ ،كذلك ينزع األوروبيون  اىل منح اهليئات الدولية سلطة أكرب يف حتديد املصاحل العاملية املشرتكة 

لسلطة يف الواليات املتحدة على املستويني الوطين و العاملي على النقيض من ذلك ، يبقى تقويض ا

أكثر حتديدا ، فإذا مل ختدم مؤسسة دولية مصاحل الدولةـاألمة املتعينة دميقراطيا ، حيق لألخرية حتديد 

ولذلك مثة أسباب عديدة لإلختالفات القائمة مابني الواليات .أو تعليق أوسحب مشرتكتها فيها

يف أن أساس (kegan.2004)ل   مسألة الشرعية وجيادل روبرت كيغن املتحدة واوربا حو 

اخلالف يكمن يف قوة امريكا وتفوقها النسيب على اوربا ،هذه األخرية حتبذ اإللتزام بالقوانني و 

ا أضعف بكثري من امريكا ،يف حني تفضل الواليات املتحدة العمل اإلنفرادي  األعراف الدولية أل

ا أقوى إقنصاديا وتكنولوجيا وثقافيا وعسكريابدافع السيادة والز  )2(.عامة على العامل أمجع أل

190.ص.فرانسیس فوكویاما ،بناء الدولة ،مرجع سابق 1
190.ص.فرانسیس فوكویاما ،بناء الدولة ،مرجع سابق 2
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تكمن أسباب اإلختالف املعياري بدورها يف جوهر املشروع األورويب لفرتة مابعد احلرب 

العاملية الثانية ، اذ ادركت بعد هذه الفرتة حتديدا أن ممارسة السيادة القومية بال ضوابط أو حدود لقد 

اتلدول جرت عليها حدود جرت عليها كوارث حربني عامليتني يف القرن العشرين املالدي ، وتسعى 

األوربية حتت اسم اإلحتاد األوريب اىل اىل طمر تلك السيادات معتمدة على طبقات متعددة من 

ويري كوبتشان .اتلقوانني واألعراف و األنظمة ملنها من اخلروج عن السيطرة مرة ثانية 

(kupchan.2002) أن اإلحتاد األوريب هو جمرد آلية لتجميع وتوجيه القوة األوروبية خارج

د أوربا ،يف احلقيقة منشبه املؤكد بطالن هذا الرأي ،اذ يرى األوربني أن الغرض من اإلحتاد حدو 

األوريب هو جماوزة سياسات القوة كلية، ان القارة اليت اخرتعت فكرة الدولة احلديثة القائمة على   

وهذا ماحدث وعلى قدرة استخدام القوة العسكرية ازالت جوهر الدولة من هويتها ، / سلطة مركزية 

كاتزينستاين كما وضح بيرت: بعد احلربيف املانيا اكثر من اي مكان آخر حيث جرى بناء هوية ما

)Katzenstein.1997( على أساس مشروع معادي للسيادة ، ومنذ ذلك التاريخ مت حتديد،

رأسها اإلحتاد حرية احلركة القومية األملانية عرب طباقات متعددة من الكوابح والقيود الدولية ، وعلى

األورويب باإلضافة اىل خمتلف املظمات الدولية وصوال اىل األمم املتحدة ، لسنوات طويلة بعد احلرب 

العاملية الثانية ، علم األملان أبناهم على عدم رفع العلم األملاين وعدم تشجيع الفرق األملانية بصخب 

من 11لذي أظهره األمركيون بعد احاث لذلك يبدو نوع الوطنية ا/ شديد يف املالعب كرة القدم 

)1(.  سبتمرب غريبا على األملان ،بل يف الواقع كريها و قليل الذوق بالنسبة هلم

.193.192فرانسیس فوكویاما ،بناء الدولة ،مرجع سابق، ص ص 1
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سيمور مارتن "وختتلف نظرة األمركيني صوب الدولة والسيادة اىل حد بعيد ،و يفسر املفكر 

ثر غرابة ونأيا من باقي يف سلسلة كتبه كيف أن الواليات املتحدة كانت على الدوام أك" ليبست

ا يف اوربا وكندا  ا ختتلف بنواح مهمة عن مثيال الدميقراطيات املتقدمة ، وكيف ان سياستها ومؤسسا

واسرتاليا ونيوزالندا و اليابان ، هناك جمموعة اختالفات مطردة تفصل أوربا عن كيان آخر سواء من 

او اجلرمية املنظمة أم األنظمة أم الرتبية و التعليم أم حيث موقها جتاه دولة الرفاه و الرعاية اإلجتماعية 

السياسة اخلارجية ،فهي تبقى بشكل متسق معادية للدولة وفردانية وأقل تدخلية وأكثر إميانا 

.باملساوات من باقي الدميقراطيات 

ا الدميقراطية ، لقد قامت  وميتد هذا اإلحساس باإلستثنلئية ميتد اىل شرعيتها ومؤسسا

تمعات القدمية يف اوربا ، على أساس فكرة سياسية ،ومن جهة ال واليات املتحدة ، بعكس معظم ا

اخرى خيتلف األمريكيون و األوربيون يف آرائهم حول مصدر الشرعية على الصعيد الدويل ،فيعتقد 

ا متجذرة يف ارادة األغلبية الدميقراطية يف الدول ،بينما ينزع األوروبني اىل اإلعتقد باتنه األممريكيون ا

.يتاسس على مبادئ العدالة العلى قيمة من قوانني و ارادات الدول االمم كافة



اخلامتة
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:ة اخلامت

وعلى خلفية األحداث 1989ما يكن استخالصه و قوله مما تقدم ، أن يف مطلع عام 

فرانسيس "املتسارعة يف القطب الشيوعي من العامل، كتب حملل وباحث سياسي أمريكي مغمور امسه 

، معتربا ان "اية التاريخ"الوطنية األمريكية حتت عنوان مقاًال ُنشر يف جملة املصلحة " فوكوياما

الدميقراطية والليربالية الغربية انتصرت على كل األشكال األخرى من احلكم يف العامل، وجد املقال 

ترحيًبا كبريًا من ِقبل السياسيني والنقاد وخاصة بعد سقوط االحتاد السوفييت؛ ما شجع فوكوياما على 

والذي نشر يف "اية العامل واإلنسان األخري"صياغة أفكاره وطرحها يف كتاب مساه التوسع أكثر يف 

، يف كتابه هذا يقول إن الدميقراطية الليربالية هي الشكل الوحيد الناجح للحكم يف 1992عام 

عاملنا احلديث اجتماعًيا واقتصاديًا، وليستمر هذا النظام البد من إصالحات اقتصادية جذرية لتحويل 

.السوق إىل ساحة دميقراطية حرة موازية للدميقراطية السياسية

يار االحتاد السوفييت مل  ا، فبعد ا ولكن توقعات فوكوياما وغريه من احملللني مل تكن يف مكا

تتمكن الدميقراطية الغربية من اجتياح العامل واالنتصار على الُنظم السياسية األخرى، ومل تؤد 

تمعات غري الغربية، فالصني مثًال كانت اإلصالحات االقتصادية إىل إحداث تغيريات جذرية يف ا

تشهد منًوا اقتصاديًا باهرًا منذ الثمانينات بعد اإلصالحات اجلذرية وفتح سوقها أمام املستثمرين 

األجانب، ولكن هذا النمو واالنفتاح مل ينعكس على النظام السياسي هناك، فاحلزب الشيوعي 

احتفظ باحتكاره للسلطة كل هذه السنوات بدون أي نية لتغيري طرق " الشعب الصيينحزب "احلاكم 
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إدارة الدولة أوجماراة الغرب يف طرقه اخلاصة للحكم، ومن جهة أخرى تظل روسيا رغم تبنيها لنظام 

ا تظل دول ة التعددية احلزبية ودميقراطية االنتخابات وختليها عن أطماعها الشيوعية التوسعية إال أ

مركزية قمعية وهذا حال الكثري من دول أسيا وأمريكا اجلنوبية، أما أفريقيا فالتزال تعاين من مشكلة 

.بناء نُظم حكم قوية

فما الذي حدث لنظرية انتهاء التاريخ؟، ملاذا فشلت اإلصالحات االقتصادية لقيادة الدول 

من املوارد االقتصادية على تبين حنو دميقراطية سياسية حقيقية؟ ملاذا جنحت دول ال متتلك الكثري

ال؟ فما السبب؟ دميقراطيات حقيقية يف حني فشلت دول غنية فشًال ذريًعا يف هذا ا

بعد أن فشلت نظريته السابقة، عاد فوكوياما ليصيغ أفكاره من جديد باحثًا عن إجابة أكثر 

السياسية يف العامل منذ العصور رصانة من كتابه األول، فقام مبراجعة عميقة وصارمة لتاريخ األنظمة

احلجرية حىت يومنا هذا، متطرقًا إىل احلضارات البشرية البدائية مرورًا بإمرباطوريات الصني واهلند 

والروس وصوًال إىل ظهور اإلسالم وتأثريه على احلضارات القائمة ومتدرًجا بعدها إىل سقوط األندلس 

.مشال وجنوب أمريكاوظهور القوى االستعمارية الغربية واكتشاف

: أصول النظام السياسي"وبعد جهد طويل نشر فوكوياما حبثه يف جملدين أوهلما حتت عنوان 

النظام السياسي : "والثاين حتت عنوان2012، ُنشر يف "من ما قبل اإلنسان حىت الثورة الفرنسية

، هذان الكتابان 2014، نشر يف"من الثورة الصناعية إىل عوملة الدميقراطية: والتدهور السياسي

يعتربان أهم ما مت كتابته حىت اآلن يف علم التطورات السياسية واألنظمة احلاكمة، فهذا العمل اجلبار 
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ج معني لتحكم نفسها به، أهم ما جاء  ينظر إىل كل العوامل اليت قادت شعوب العامل إىل انتهاج 

امل كان دائما نابًعا ومتجذرًا من تاريخ جمتمعه يف حبثه هو أن أي نظام من هذه النظم التارخيية يف الع

.حبيث ال ميكن زرع نظام معني يف بيئة غري صاحلة له تارخيًيا

يعرتف فوكوياما يف كتابيه األخريين أن التاريخ أعمق وأكثر تعقيًدا مما تصوره سابًقا، فهو ال 

اية للتاريخ بل عن تاريخ مستمر وذي جذور عميقة حنو هدف معني، نظريته اجلديدة يتحدث عن 

ا دولة الدمنارك نفسها ولكن نظام حكمها "الوصول إىل الدمنارك"ميكن اختصارها بعبارته  ، وال يعين 

الدميقراطي وتعدديتها احلزبية واحلريات الليربالية، مبعىن كيف وصلت الدمنارك وغريها من الدول 

بلية واحملسوبية والظلم إىل دولة ليربالية ال متيز الدميقراطية إىل ما هي عليه اليوم وكيف ختلصت من الق

يف طريقة تعاملها مع مواطنيها عرقًيا أو دينًيا أو أيديلوجًيا؟

والسؤال هو كيف جتعل دول مثل العراق وسوريا والصومال واليمن وليبيا وغريها من دول 

من دول الغرب؟ وكيف هشه إىل دول متحضرة ودميقراطية مثل الدمنارك وبريطانيا وفنلندا وغريها

ا؟ جييب فوكوياما فيقول إن أي نظام سياسي ناجح جيب أن يقوم  نقيس مدى جناحها يف إصالح ذا

:على ثالث أسس ثابتة وهي

االت- .دولة قوية ذات نفوذ يف كل ا

.سيادة القانون وتساوي اجلميع أمامه-
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ل الثالث، فلو كانت احلكومة قادرة فالدميقراطية بالنسبة له تعترب حتصيل حاصل هلذه العوام

على ممارسة نفوذها بكل قوة يف مجيع أرجاء الدولة، وكانت سيادة القانون فوق كل شيء 

حيث يقف الكل متساوين أمامه، وكانت هناك مساءلة إجرائية حقيقية للحكومة وموظفيها 

ددي منفتح على  فهذا كله يضمن تدرج الدولة ولو ببطء حنو تبين نظام دميقراطي حقيقي تع

كل أطياف النسيج األيديلوجي والعرقي للدولة                            

 يشرح فوكوياما أيًضا أمهية العودة إىل الُنظم احمللية اليت كانت قائمة يف بعض الدول قبل

حملية كانت تدير " قبلية"االستعمار، فأفريقيا وبعض دول شرق أسيا كانت لديها نُظم 

" شيخ"بعض قبائل أفريقيا مثًال كانت تتمتع بنظام قبلي دميقراطي حيث يتم اختيار أمورها، ف

تمع، يف نظام قائم على تنصيب ممثلي للمجتمع  ) شيوخ القبيلة(للقبيلة من خالل ممثلي ا

ويكون القرار " جملس الشيوخ"حيق هلم مناقشة مشاكلهم يف جملس خاص ميكن اعتباره 

والذي ال ميكنه أن يتجاوز ما أمجع عليه مشايخ القبيلة، ولو فعل األخري بيد شيخ القبيلة

.هذا وجتاوزهم يف قراراته، يتم عزله وأحيانًا طرده من القبيلة ويتم استبداله بآخر

 تمعات االستعمار مل يفهم أن أفريقيا وغريها تتمتع بدميقراطية حملية ومل يدرك أن قادة هذه ا

ختالف آراء ممثليها، بل جاء وانتزع كل هذه احلقوق واحلريات ووضع ال ميكنهم اختاذ قرارات 

عليهم ديكتاتوريات استبدادية ليسهل عليه التعامل مع ثروات هذه البالد ليسخرها يف خدمة 

ا جمرد كنوز مثينة  تمعات على أ مصاحله اخلاصة، فاالستعمار كان ينظر إىل هذه الدول وا

.بل انتهاء زمن التوسعات اإلمربياليةجيب استنزافها بأقصى سرعة ق
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 ما تعيشه بلدان العامل الثالث اليوم ليس سوى حمصلة لتدخل االستعمار فيها وخروجه السريع

منها قبل بناء نُظم حكم راسخة وعادلة يف قضائها ومساءلتها ملوظفيها، فاحلل يف نظر 

تمعات والبناء على أس س متجذرة يف تقاليد وعادات فوكوياما هو العودة إىل تاريخ هذه ا

السكان األصليني هلذه الدول قبل املسري ُقدًما حنو الدمنارك، هذا سيأخذ الكثري من الوقت 

واجلهد، فكما ظهر لنا يف تارخينا احلديث يف أفغانستان والعراق وغريها من املناطق ال ميكننا 

: هلا، حيذر فوكوياما فيقولاسترياد نُظم حكم مصنعة باخلارج وتفعيلها يف بيئة غري مهيئة

دايا احلداثة وبناء املؤسسات" ."علينا أن نكون حذرين من الغرباء الذين يأتون إلينا 

 من جهة أخرى يشكك فوكوياما يف مزاعم من يقولون إن اإلسالم غري متوافق مع

ل الدميقراطية، حيث يشرح مفهوم الشورى وكيف مت اختيار اخللفاء الراشدين وكيف أن دو 

إسالمية عديدة مثل تركيا وإندونيسيا وماليزيا وغريها تبنت الدميقراطية والتعددية احلزبية، مث 

يتطرق للربيع العريب ويصفه بأنه أشبه ما يكون مبا شهدته أوروبا من فوضى وتقلبات سياسية 

ا السياسية احلديثة وكوياما يصر ف. يف القرن الثامن عشر األمر الذي قاد أوروبا لبناء مؤسسا

، مث يشرح كيف أن األحزاب السياسية اإلسالمية  "اإلسالم ليس عدًوا للدميقراطية" :فيقول

كانت أحرص من غريها على الدميقراطية، فالليرباليون حتالفوا مع العسكر واألنظمة 

االستبدادية السابقة حرًصا على مصاحلهم اخلاصة بعد أن فشلوا يف جماراة اإلسالميني عرب 

.االقرتاعصناديق 
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األمر الذي قد يصدم الكثريين يف دراسة فوكوياما هو أنه يتبىن مفهوم مغاير لكل ما كان متعارفًا عليه 

ا الغربية وبعدها يتم ترك  يف الطرق الكالسيكية لبناء الدول، فعادة يتم بناء مؤسسات شبيهم بنظريا

ات املستوردة، وهذا ما فعله األمريكان األمور للقادة احملليني ليحلوا مشاكلهم باستخدام هذه األدو 

بعد حل نظام صدام حسني يف العراق واجتثاثهم لكل مقومات الدولة والبناء دولة جديدة على 

أرضية فارغة بعيدة عن عادات وتقاليد وتاريخ العراق وأهله، وها حنن نرى كيف يتدهور هذا النظام 

بور على العراقيني .املصطنع وا

ن الدميقراطية ليست أهم شيء يف الدولة فأهم منها هو بناء دولة قوية قادرة فوكوياما يرى أ

على حكم البالد بشكل فّعال حىت لو كانت ديكتاتورية وذات حزب واحد، ويعطي أمثلة 

عديدة لشرح نظريته هذه؛ فاليابان وكوريا اجلنوبية وحىت تنزانيا كانت دول ذات حكم 

ج حنو الدميقراطية، وعليه فإنه يرى تأجيل الدميقراطية حىت ديكتاتوري مشويل قوي قبل أن تتدر 

تقوم دولة قوية قادرة على النهوض بالدولة اقتصاديًا حىت تتقلص الفجوة العميقة بني الفقراء 

تمع تسمى  ، هذه "أصحاب الدخل املتوسط"واألغنياء ويكون هناك طبقة أخرى قوية يف ا

تفعيل عجلة السري حنو الدميقراطية، وكلما كثر عدد الطبقة الوسطى هي وحدها القادرة على

هذه الطبقة ونضجت فكريًا كلما تضاعفت فرص تغيري النظام الديكتاتوري إىل نظام تعددي 

.دميقراطي

 ففقراء أوروبا مل يصنعوا الدميقراطية يف بالدهم، بل صنعها أصحاب املصاحل الوسطى والذين

م كانوا مصممني على احلد  حاولوا تقليص الفجوة بينهم وبني األثرياء واألسر احلاكمة، وأل
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من نفوذ األثرياء، قاموا باملطالبة بتعديالت جذرية للسماح هلم باملشاركة يف احلكم واختاذ 

، وهذا ما دفع بعجلة التنمية السياسية "ال ضرائب بدون متثيل برملاين"لقرارات حتت شعار ا

واالقتصادية يف الغرب ولكن بعد عقود من العمل الدؤوب واملتدرج حنو بناء جمتمعات ليربالية 

.تؤمن باحلرية واملساواة

رات السياسية يف األنظمة يف منتصف الكتاب الثاين، يبدأ فوكوياما للتطرق إىل مشكلة التدهو 

الدميقراطية نفسها، فهو يعترب الدميقراطية سالح ذي حدين ميكن أن يكون إجيابًيا وسلبًيا يف نفس 

الوقت، ولكن مع مرور الوقت يبدأ اجلانب السليب يف النمو بشكل متسارع حىت يصبح سبًبا للتدهور 

ملها بشكل فّعال بسبب العقبات السياسي يف الدولة، حبيث ال تتمكن احلكومة من ممارسة ع

.الدميقراطية القائمة أمامها

 فالدميقراطية تفتح الباب على مصراعيه أمام كل من لديه رأي أو انتقاد وتعطيه احلق يف

التعبري عن آرائه بشكل سلمي وقانوين، فتقوم بعض اجلمعيات اخلاصة ومجاعات الضغط 

ما يعرف جبماعات الضغط أو لوبيات وتعرقل باستغالل هذه احلريات فتنشأ حتالفات قوية في

قوانني قد تكون مفيدة للبالد بشكل عام ولكن مضرة ببعض مصاحل هذه اجلماعات، 

.فيكون الشعب ومصلحة البالد رهينة ملصاحل هذه القوى

 يناقش فوكوياما مشكلة اللوبيات املختلفة يف أمريكا ويوضح كيف عرقلت الكثري من القوانني

طي، كما يستدل أيًضا جبماعات الضغط القوية يف بلدان دميقراطية عديدة مثل بشكل دميقرا
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اهلند واليت تعجز حىت اآلن عن تطوير بنيتها التحتية وخاصة الطرق وسكك احلديد بسبب 

تعارض هذه املشاريع مع املصاحل اخلاصة للقوى الفردية واملتمثلة يف أصحاب الشركات 

.ت خاصة تقوم خبدمة مصاحلهمالعمالقة واللذين ميولون لوبيا

 كحل هلذه السلبيات، يقرتح فوكوياما نظاًما أقل دميقراطية أو مبعىن آخر نظاًما مينح املزيد من

الصالحيات للحكومة حبيث ال تكون رهًنا لضغوط اللوبيات، يف نفس الوقت يشري إىل 

فالتعامل معها جيب أمهية تنظيم هذه اجلماعات كي ال تكون دولة يف داخل الدولة نفسها، 

أن يكون صارًما ولكن بشكل قانوين ال يسلب حقوقهم الدميقراطية على االعرتاض وإبداء 

.آراء مغايرة للنظام احلاكم

النظام "و" من ما قبل اإلنسان حىت الثورة الفرنسية: أصول النظام السياسي"بان االكتيعترب

،من أهم ما ُكتب حديثًا عن "ىل عوملة الدميقراطيةمن الثورة الصناعية إ:السياسي والتدهور السياسي

تاريخ التحوالت السياسية يف العامل، يشرح فوكوياما كيف وصل اإلنسان احلجري إىل فكرة الدميقراطية 

والتقاسم السلمي للسلطة، اإلنسان بطبيعته اجتماعي ولكن يف نفس الوقت ُعدواين يشك يف من 

رب ليثق فيمن حوله وهذا ما جيعل اإلنسان مستعًدا لتقنني كل حوله وحيتاج للكثري من الوقت والص

.شيء لينظم حياته وحيافظ على حقوقه األمر الذي بدوره ساعده على بناء احلضارات القدمية

ما حنتاج إليه اليوم هو العودة إىل جذورنا التارخيية العميقة لفهم مشاكلنا احلالية، والتفكري 

بشكل أعمق يف سؤال كيف وصلنا إىل هنا؟ وكيف نصل إىل الدمنارك؟ فالوضع احلايل لعاملنا املتسارع 
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ردة غري قابلة يقتضي فهًما أعمق للتاريخ لنتجنب تكرار األخطاء السابقة أو البحث عن حلول مستو 

للتطبيق يف مناطقنا اخلاصة، فبعض الديكتاتوريات قد تنجح يف بناء دول قوية سياسًيا واقتصاديًا وقد 

يقود هذا النجاح حنو دميقراطيات طويلة األمد بعد بزوغ طبقة متوسطة الدخل من الشعب تقود 

ميقراطيات قد تقود البالد إىل عجلة الدميقراطية مثل ما حدث يف اليابان وتنزانيا وغريها، وبعض الد

حروب أهلية أو إىل كساد اقتصادي وتنموي بسبب عجزها عن اختاذ القرارات الصحيحة وتنفيذ 

.مشاريعها حبرية
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