
 

 

 

 
  

  وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique              

 

 

 

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
    11:كلية الحقوق و العلوم السياسية                                   المرجع

 العلوم السياسية والعالقات الدوليةقسم
 

 مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر
 

 

 

 
 ميدان الحقوق و العلوم السياسية                                 

     تعاون دولي: التخصص                                      يةالعلوم السياس :الشعبة  
 (:ة)إشراف األستاذتحت                             (:              ة)الطالبمن إعداد 

 بوغازي عبد القادر                                                       دوارة محمد  
 أعضاء لجنة المناقشة

 رئيسا.           عباسي عبد القادر..              (ة)ستاذاأل  
 مشرفا مقررا                بوغازي عبد القادر                (ة)األستاذ  
 مناقشا                . فراحي محمد                (ة)األستاذ  
 

 8102/8102: السنة الجامعية
 91/60/9691:نوقشت يوم

 تأثير ظاهرة العولمة على سياق العالقات الدولية
 



 االهداء

 
.كبيرهم وصغيرهم" اهدي هذا العمل المتواضع الى عائمة دوارة  

.إلى الوالدين الكريمين المذين كانا سندي خالل كل مراحل دراستي  

.الى جميع اصدقاء الدراسة بقسم العموم السياسية جامعة مستغانم  

 

 دمحم



 

 

 شكر وتقدير
 

 

بإتمام هذا العمل المتواضع اتقدم بالشكر الجزيل الى كل من مد لي يد العون 

بوغازي عبد القادر : والمساعدة في اخراج هذا العمل واخص بالذكر الدكتور

المشرف على هذا البحث، والى كافة اساتذتي بقسم العلوم السياسية جامعة 

 .مستغانم

 

 دمحم



 
 مقدمة

 



 مقدمـــــة

 

1 

 

 مقدمـــــة:

االلتمقاد المتاقاد ،  اآلن،التي تطلق  للقا العقالل القعي نعقي  مهما تعددت التسميات إنه و          

 أو ما بعد الحداثة، أو العولمة..الخ. أو االندماج المكثف، أو نهاية التاريخ،

فققان نةطققة االنطقق ه ل ققت مققع  التسققميات مققي أنهققا عميعققا تلققف طالققة معةققد  مقق  القق واب         

وتشققي  إلققا العمليققة التققي الققتل مقق  ل لهققا تققاث  المفتمعققات و امفقق اد فققي  ققت مكققان بمققا  ،والع قققات

 يف ي م  أطداث وق ارات وأنشطة طتا في ابعد نةطة م  نةاط ال ون.

مققة للققا أنهققا طةاققققة تقاريويققققة، أو صامققق   اقتلققادالققققة، أو ميم قققة ولقق   ن قق  المن قق ون إلققا العول    

أمق يكيقققققة، أو ثقققور  المعلقومقققات والت  قولقوعيقققا فققان اممقق  الوا ققه والفلققي أن مققع  المققدلوالت عميعهققا 

د  أصاققه مققق  العسيققق  فلققت الدالقققت لقق  الوقققارج، أو الوقققو  ل ققق ،تفمق  للقا انقه فقي لقالقققل اليققو 

طقدود سيقاسققققة، أو فلققت التشقاكققي كيقق  المفتمعقققات إلقا الحقققد القعي دفقق  ال ثيققق  إلقا وصققققف لالققل 

 اليقققو  للقا انققه قق يققة  ونيققة أو عيققق ان فقي لقققالقل واطققد.

 اإلشكالية:

 شكالية التالية:لمع فة معا الواق ، واق  الع قات الدولية في صت الم  ومة الدولية نط ح اإل  
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إذا  ققققققانل العق ققققققات الدوليقققققة ققامققققل للققققا أسقققققاا وعقققققود الوطققققدات السيقاسيقققققة وفقققق  معطيقققققات  -

فهقققققعا الت  يققققققل العالمققققققي ت تققققق  لليققققققه ميققققق اث  ،عغق افيققققققة، وسيققاسيققققققة، واقتلقادالقققققققققة، وثةقققافيقققققققة..الخ

العق ققققققات الدوليققققة للقققا مستقويقققققات لققققد  وأصاققققه ال سقققق  الدولقققققي يوـققققق  لةانقققققون محققققدد تلتققققق   كققققه 

القققققدو . ول قققق  مققققاذا لققققو طققققدث الوققققق وج لققق  الةانقققققون ن  بمع ققققا مققققت الحدالقققق  لقققق  العقولمققققة يع قققققي  

 .واكققل وأسقاسيققققات العق قققات الدوليقققةنانتهقاء لهقد ثق

 التن ع ل  االشكا  ال ئيسي مفمولمة م  االس لة متمثلة في:

مقت العقولمققة تع قي انتهققاء لهقققد الوي يقققاتن أي انتهققاء الدولقققة الوي يقققة والسيققققاد  الوي يقققة واممقق     -

 الوي قققين 

 عقولمقققةن مقت العقولمققة تع ققي اممقق  قققة وفةقق ن مق  الفهقققة المس قولقققة لق  ال   -

 الفرضيات العلمية:

تققل االلتمققاد  ققم  مققع  المققع    للققا مفمولققة مقق  الن  ققيات العلميققة والتققي تعتاقق   موعققه        

 لهعا الاح ، ليتل في االلي ، اما اثااتها او ننيها، ومي:
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 ي اصهارما الدو  ال ا ى.تعتا  العولمة صام   تاريوية ت اكمية ساممل ف  -1

 تلع  قوى ومؤسسات العولمة الدور الاارز في تولف الدو  ال امية.  -2

تقققققتحكل الواليقققققات المتحقققققد  االم يكيقققققة فقققققي ققققققوى العولمقققققة لتغييققققق  الع ققققققات الدوليقققققة طسققققق    -3

 مللحتها.

 اث ت العولمة للا منهو  الدولة الوي ية،  ما ذاب معها منهو  السياد .   -4

 المناهج المستخدمة:

المعتمد  في طةت  في  ل  مع  اإلشكالية، بإتااع مفمولة م  الم امجتحاو  أن ت الدراسة    

اكل ، وذلي م  طي  س د الت  الم هج التاريوي ل د تتا  م اطت العولمةالعلو  السياسية، وم ها 

الم هج الت يوي ل شا  وتالور مع  ال ام   التي اصاحل  التيار الفار  ال الوقنه اي شيئ، و عا 

 بما  ان سابةا. تهالمةارن ل د دراسة الو   ال م  ومةارن

 تقسيمات الموضوع:

 :فللي ف انل وف   الدراسةأما ل  لطة  
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، وذلي للائلها للا المستوى العا امو  تل فيه تع يف ال ام   وتحدالد أمل النلت         

 ك صد ثواكتها ومحدداتها، الا عان  التع   للا امل سماتها والياتها، و عا قواما ومؤسساتها.

وذلي م  قايت محاولة  ولص مثار العولمة للا الع قات الدولية،فالثاني  لنلتاأما       

وم   مي الفهة المس ولة ة السياد ، و عا تعوي  مسال للا الدولة الوي ية،رصد امل تاثي اتها 

، ليتس ا الحدال  في االلي  في الم ت ل الدولي ال ام المؤث   ، وامل النوالت  للا مع  ال ام  

 للا امل نتائفها وقدرتها للا تغيي  مفالية الع قات الدولية.

 

 

 

 



 

ظاهرة العولمة :  الفصل االول

كحتمية والتحوالت الدولية 

 ..الراهنة
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 .الدولية الراهنة كحتمية والتحوالتالعولمة  ظاهرةالفصل االول:  

 . ، نشأتها وتطورهاالعولمة في ماهية المبحث األول:

 العولمة. مفهومالمطلب األول:    

. لحد اآلن ليس هناك تعريف  و  فهوف و  ا فل للع لوفا  ففا الوفعف ب ذعفا موفلا الوعف لل       

اسففف  العروففف   اي وعفففابع  اي ووفففاإ  إاففففا إلففف   ب ا  فهفففاهي  لففففد  فففرد العفففابر ذففف  اله فففر ال ي

مور وووففا تر وففا ةرذيففاح و  فحا لففا ذوفف  بييتوففا  ي وموففا إنففد اسففوعوالوا مفيففرا فففا ي تع ففر الوهففاهي  

  الوع لحاد الو وعولا بالعرويا إل  تلك الور واح و  الو وعولا ذ  اللغاد األ ن يا.

لففففففيس لووففففففا الديلففففففا مه ففففففوا ين  Globalisation"حMondialisationففففففففا الوعفففففف لحان        

 globalisationبالهرم يا   تعن  األ ل  العال ح  مللك  tionث   mondusالوع لحان فرم انح 

  تعن  األ ل  الشو لياح  يفعد موا لغ ياح العال  و وعح و  Global ( suffix (tion الو  تعن  

                                                 
 -  ،263م(، ص.2003)الجزائر:غرداية، العالمية والعولمة نحو عالمية تعددية وعولمة إنسانيةحجاج قاسم. 
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 ال  ميففا  الشففو ليا. ملوففا تع ففر إففا –العروفف  الع لوففا  ال  م ففا العالويففاح  فففا هنففا  ففاح الوعفف لل 

  فدل ل  اةد.

يحول مداخله الونا ض ذوف  ةرمف  ذف كا مامف   مينوا الوع لل الولم   ه  فع لل فزب         

( يعنف  إسفس كلفك تواففا  وع الو،زأفاح و  ته فكح  ففا  (tion- suffixاأل لف ح تعنف  العالويفا ذفان

   يلهب فا الشو ليا  لف  الوه فك وع األافراو.  يع فر الشفل األ ل الفلع هف   ها ذ ن الوع لل

GLOBAL  حإل  ال ابع العالو  لش ح وفا الفام  اللع يحول الخع صيا و  الو،زأا الوف  ت ف ن

 الع لوا إل  وساس ون النظاو الد ل  يو  ن فا  ةداد سياسيا ت ا ه ظاهرر الع لوا .

ح يريففد الو،ووففع الففد ل  ال صفف ل  ليففه و  يسفف ن الفف عض  ففد  Tendancyات،ففا    كاذالع لوففا       

 صلوا  تعن  فا هلا ال،امب الوها د اللع  ةدث ذ  العا اد الد ليا فا خال الوفداخل الفد ل  

الو ن  إلف  تزايفد ايإووفاب الوو فابل   موايفا الورميفز إلف  إنعفر الد لفا مهاإفل وساسف ح  ايموففال 

                                                 
 -  ،الدولة الوطنية والتحوالت عبد الكريم كيبش،"العولمة الدولة ومفهوم السيادة"في أعمال الملتقى الدولي األول لكلية العلوم السياسية

 .38م(، ص.2003)الجزائر:دار هومة،الراهنة
 - المكان نفسه. 
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ا  لفف  ف ففو ل وإلفف   ذفف  الوهففاإاد ال،ديففدر  مففللك األ ففخا  األخففرل  لفف  ف ففو ل وإلفف  فففا هففل

  الونظواد الد ليا الو   وص ح  تناذس الد لا الف فيا ذ  سيابتوا .

 ن العا اد الد ليفا وصف ح  ت صفا بالشفو ليا  خاصفا بالن ف ا لا وعفاب  الو،فا ر الد ليفا        

  تحرك  ؤ س األف ال.

الوفف  ترت ففز إلفف  الن ففاف ال،غراذفف ح  فعنفف  ا  لففي   Mondialisationا  ن فهوفف و الع لوفف         

 و  فا ي و  بال عد الهضاأ  الوابع .

تع فففر اسفففورات،يا إفففا   وفففا مظفففر  غراذيفففاح ا وعفففابيا للعفففال   Globalisationمينوفففا ملوفففا         

  من فففل كسفففل  امفففل لونظفففي  ففففا ا فففل ال صففف ل  لففف  ت ففف يا تففف  يو   فففافلح و  بع فففا ر وخفففرل العفففال

 Mondialisationهففف  و سفففع  و فففول ففففا تع يفففر  Globalisation ام ا فففا ففففا هفففلا ذفففان تع يفففر 

الوف  إرذف  و ل ففرر ذف    Globalisationبعفها إاففا ذفان الع لوفا تر فع  لف  اللهظفا ايم،ليزيفا 

 ال يياد الووحدر األفريسيا  ذ  الو،ال اي وعابع بالوحديد.

                                                 
 -  ،28م(، ص ص.2004)األردن: دار مجدالوي للنشر، بيالعولمة وفجوة األمن في الوطن العرد.ثامر كامل الخرجي وياسر علي المشهد-

31. 
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فففا األففف   الوخولففا مفيففرا ة لوففاح  ةوفف  مففووسا فففا فعرذففا الظففاهرر يعففد تعريفف  الع لوففا          

 كمر ة لوا فا فهاهي . إدما  ل  فا

ح  ةيففا اإو رهففا الفف عض فرةلففا تا يخيففا التعريففا األول للعولمففة بارتبارهففا مررلففة تاري يففة       

 مظريا.  اا ا وكفر فنوا ظاهرر ا وواإيا و 

 ي وبل إلففف  كلفففك ال اةفففا األفريسففف   القفففيأل األمري يفففةالتعريفففا اليفففاني رولمفففة انتصفففار        

باإو فففففا   اموعفففففرا  ال ففففف ذيو ذ م ياففففففا ذففففف  موابه)موايفففففا الوفففففا يا( الفففففلع إ فففففر إفففففا سفففففف   ايتحفففففاب 

 لروسواليا.

 هفلا الوعريف   التعريا اليالث الفي  ننرفر للعولمفة بارتبارهفا تتليفات لرفواهر اةتصفا  ة         

 ا هفا سل فلا فرت  فا ففا الظف اهر اي وعفابيا ح فو،ليفا ذف  الظف اهر ين لل فا  ظاأا الد لا باإو

 الواليا الروسواليا اللي رالياح الخ صعاح الد لا الحا سا.

ةيا اإو رد الع لوا  سل فا و فسال  التعريا الرابع العولمة بارتبارها ثورة تكنولوجية          

بعد العناإاح  يعرذوا مفللك الف عض  فهو و فا النشا  ت  ذيه ايموفال فا الروسواليا العناإيا  ل 

                                                 
 -  ،14-13م(،ص ص.1998)األردن:دار البيارق،ماهية العولمة،نشأتها، أهدافها، الخيار البديلمحمد سعيد بن سهوابو زعرور. 
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باإو ا ها مظاو إفالو   ديفد يفف و إلف  العففل ايل ور مف   الفف  ر الوعل فاتيفا الفاأوفا   إلف  ا مفدا  

الوفن  غير فحد بح ب ن اإو فا  األمظوفا  الحضفا اد  الففي    الحفد ب ال،غراذيفا   ال ياسفيا الفاأوفا 

 ذ  العاو.

ويضففففا باإو ا هففففا الففففف ل الوفففف  يوسففففا ال ففففي رر إليوففففا ذفففف  األسفففف اف الد ليففففا  موففففا تعففففرو          

  الشرماد الووعدبر العامرر للفا اد  الو  ليس لوا  يح ألع ب لا   فيا.

 د إرذف  بنموفا بينافيسيفا  ديفدر ت فرل باخفل العا فاد الد ليفا ففا خفال ب  فا إاليفا ففا          

 د  الوسو  اد الوفنيا.ال فاذا  ال رإا ذ  اموشا  الوعل فا

يعففرو الفف عض الع لوفففا باإو ا هففا الخيفففا  وفففاو الشففع ا الوففف  تريففدا لعفففداو الحضففا ع ففففع         

وفريسففا  هففلا لاخويففا  مففيا الورهيففب وع اصفف داو الحضففا اد و  الورغيففب فففا خففال ايمضففواو  لفف  

 الحضا ر ال اةدر ه  توافا مالووييز ميا الحرا  ال ل . 

تعرو الع لوفا ويضفا ظفاهرر الععفر  سفويوه  ان ال  ف و ذف    ووفا و  العزلفا إنوفا  موا          

  موا ه  الخر   إا الععرح ه  تخلا   اح .
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 ن هنففاك فففا يعففرو الع لوففا بنموففا ال ففي رر الو لفففا  هيونففا ال ييففاد الووحففدر األفريسيففا           

فريسفف    يوشففا ب ميس فف ن  ذفف  موابففه  إلفف  الفففد اد العالويففا مففد ن خ ففاأر و ةففر ا  مففان الففرأيس األ

 ح اموعا  مد ن ةرا  بإا  ل  مشر  الفي  األفريسيا اكا فا و ابد وفريسا ون تع ل لإيوا العال  

  ذي  يل  موعرض لوعريهاد  دفوا فه ريا غروييا  إرا للع لوا .

د ن  عففد  لفف  يففف ل فففال  و   الوففزا   موففا الو ففو،داد  الو فف  اد الوفف  ت ففع  بفعففد و  مفف        

  بفج سسان العال  ذ  ف،ووع  اةد.

 يعرذوا الوه ر الهرم   مرتر ن  وابع ه  إوليا   افا مظاو ب ل  يو،ه محف ل الو ةفد ذف          

.  الو ا  يع ب  ل  تا يا ا يفل اح  بفا   ف،و   ا م اميا  وا  اا  الف اإد  األهداوح فع ابإ

ف،و إفا  ي وع ا ض  ي وع ف،ووفع ا ذفاد ففا ايمخفرا   ي د   ديفدا يهوفرض  امفه يسفو يع ويفا

ذ  النظاو العالو  اللع يويوا إل  ال رر األ  يا.  ذد وإ لد ايسسند   مفاملي ن ال سفاأل الوفنيفا  

 لوحفيل هلا ايم،ال.

                                                 
 - الدولة الوطنية والتحوالت الراهنةلسياسية، د.مازن غرابية،"العولمة وسيادة الدولة الوطنية" في أعمال الملتقى الدولي األول لكلية العلوم ا ،

 .20مرجع سابق،ص.
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 ي ون هلا الو ا   هز تد ي،يا ذ  ذ،ر الففرن الحفال  م اسف ا  الهو ةفاد ايسفوعوا يا موفا         

فودد لول  الحرميا ثاثا  ر ن فا ايكوشاذاد  ايتعايد الوحوشوا ميا الغفرا  ا ف راا  يفاد 

 الشر يا. 

 ل  يوحفل هلا الو ا   ي إندفا اسوهاب فا ت سع الوؤس اد ب مشاح األفف  الووحفدر  غفدار          

الو  فففا خففا ل ت ةيففد الحففرا العالويففا الفاميففاح  الوفف  وإلنفف  إففا  با ر العوففل إلفف    افففا مظففاو إفف

الف اإففد  الووا سففاد  تفنففيا  تنظففي  مففل ةلفففاد الو ففابل ا م ففام   الففففاذ   اي وعففابع الوفف  ين غفف  

 ت   ها  ذ  مهس ايت،ا  تفري ا.

يعرو)هفففا س  ففففان  فا  فففال    وفففرد  يففف  الع لوفففا بنموفففا هففف  امفففدفا  وسففف اف العفففال  ذففف          

رر  اموففففال األفففف ال  الفففف ل العافلفففا  الففاذفففاد  فففوا وي فففا  ففففا ةفففف ل الو،فففا ر  ايسفففوفوا اد الو ا ففف

 وسواليا ةريا األس افح ملاك خض   العفال  لفف ل ال ف ف العالويفا فوفا سفيؤبع بالوفال   لف  اخوفراف 

الحفففد ب الف فيفففا  امحعفففا  سفففيابر  الد لفففا إفففا اريفففل ايسفففوعوا  غيفففر ف ا فففر لشفففرماد الروسفففواليا 

 ف فياد الو  تعد العنعر األساس  لول  الظاهرر .الضخوا الووخ  ا و  إامرر ال

                                                 
 - 264، ص. مرجع سابقحجاج. 
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 ال فلع  الخفدفاد  الرسفافيل   يفرل) ذاليف ( ون الع لوفا إ فا ر إفا ف ل فل لو فيفا األذفراب         

 ال ساأل الوفنيا الحديفا  اموشا ها لوشول ال رر األ  يا بسافلوا.  

ايفريسفف  ) ففيوس     سففنا  ( ةفف ل هنففاك  ؤيففا  اسففعا ايموشففا  تفففدو موففا إففال  ال ياسففا          

الع لوفففا ذن،فففد  يع فففر إنوفففا إلففف  وسفففاس وموفففا تففففي  إا فففا مفففيا ف فففو ياد فوعفففدبر للوحليفففلح ا وعفففاب 

سياسففا ثفاذففا  تشففول  إففابر تنظففي  ا موففا   تففداخل العففناإاد إ ففر الحففد ب  اموشففا  وسفف اف الوو يففل 

 ي،فاب صفيغا فهفربر تعفنا مفل هفل    تواثل ال لع الو وول ا لعدر ب ل موا يؤمد   سفنا  ون فووفا

األمشفف ا إوليففا صففع ا  يففرل امففه ةوفف   لفف  تفف  ت فف ير هففلا الوهوفف و الوشففس ك ذيففه ذلففا يففو     لففه 

  اسوعواله بشسل  اسع.

الع لوففا بنموففا بينافسيففا  ديففدر ت ففرل باخففل باأففرر  العا ففاد  يعففرو الففدمو  ) مرهففان غليفف ن(        

فاذا  ال رإا ذ  إوليا اموشا  الوعل فاد  الوسو  اد الوفنيفا  فا خال تحفيل  ب  ا إاليا فا ال 

 العليا للحضا ر موزايد ذيوا ب   العافل الخا    ذ  تحديد فعير األاراو ال انيفا  الوس مفا لوفل  

الداأرر الوندف،ا  والوال  لو افشوا ويضفاح  موفا تعنف  ة ف ه الفدخ ل ب ف ب ت ف   الفف  ر الوعل فاتيفا 

                                                 
 - 21، ص .، مرجع سابقالخزرجي، المشهداني. 
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وعففابيا فعففا ذفف  افف   فففا الو فف   الحضففا ع  يعفف ل ذيففه فعففير ا م ففاميا ف ةففد و   الوفنيففا  اي 

مالإففا لو ةففد. الففلع يعنفف  هنففا  الو،ففامس  الو ففا ع مففيا  ويففع و ففزاح العففاو  الو،ووففع ال شففرع  ل نففه 

 يعن  ب  ا إاليا فا الوهاإل ميا فناال  ف،ووعاد بشريا فخولها فو اينا.

الوففففنثير  الوففففنثر الوو ففففابليا  لففففللك ا تفففف و فهوفففف و الع لوففففا بوهوفففف و  والوففففال  البيففففاب ب  ففففا           

 . ايإوواب الوو ابل

 تعرو الوؤس اد الد ليفا الع لوفا فففل صفند ف النففد الف ل  بنموفا ايإووفاب اي وعفابع            

العفامرر الوو ابل  الووناف  ل،ويع ملدان العال ح  اللع موج إا تزايد ة،   م   الوعا فداد  العفهفاد 

الحد بح  للو اب  الونو،اد  الخدفاد  تدذف  الد ليا لرؤ س األف الح ذ  مهس ال    الو  يفو  ذيفه 

تفففدو ذ منفا م،فد ون الوعريهفاد  الوفف   ايموشفا  الوو فا    الوضف رب بال سفاأل الوفنيففا الحديففا  ففع ففا

  دفووا الونظواد  الوؤس اد  د  مزد إل   ال،امب اي وعابع.

 ت،فد  ا  ففا ر  لف  ون الوعريفف  الغروفف  الوففدو  لوهوفف و الع لوففا ين ف ع إلفف  الواةظففاد          

 االواليا

                                                 
 - 264، ص.، مرجع سابقحجاج. 
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ون هففل  الوعففا ي  تعسففس العففها ال ففلويا و  ال ري ففا للع لوففا الوفف  هفف  ذفف  ال ا ففع العولفف   وكفففر  -و

الوظفاهراد     ر  اسوغال لشع ا  الو،ووعادح ليس النافيا مل الووفدفا ويضفا.  الفدليل إلف  كلفك

 ال اسعا الو   اهدتوا الد ل الغرويا إا اريل ف،ووعاتوا  تنظيواتوا الراذضا للع لوا .

هفففل  إلفف    امففب وخفففرل ذفف   اففا   ون اغلففب هففل  الوعففا ي  تويفففز ال،امففب اي وعففابع  ت فففرل -ا

 الظاهرر ذ  ةيا ون هناك   امب  وبعاب وخرل كاد صلا  ثيفا  بالظاهرر ف     ال حا .

ض هل  الوعا ي  تؤمد ا فوحال و  إلف  األ فل تفلفير ب   سفيابر الد لفا  اخوهفاح الحفد ب بع - 

 ت ع   ليه تلك  الظاهرر. ال ياسيا ذ  الع لوا  هلا ه  ذعا فا

 وفا فا يويز الوعريهاد العروياا

 فر ون اغلب هل  الوعريهاد اإوودد بشسل و  بنخر إلف  الوعريهفاد لوفل  الظفاهرر  والوفال  لف  تع -و

 هل  الوعا ي  إا الوعن  الحفيف   اللع وذرلته ظاهرر الع لوا إل  الععيد العرو  .

                                                                                                                                                                  
 -  ،24-23ص ص.المرجع سابق، الخزرجى، المشهداني. 
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 ن اغلب هل  الوعا ي  م،دها فونثرر بعف  ر م يفرر باألذ فا  الوف  ي رةوفا الغفرا   تلفك موي،فا  -ا

ا يعيفففا ب ففف ب الوضفففخ  الواأفففل  الووزايفففد  إ فففر فخولفففا  سفففاأل الوفففر يج لظفففاهرر ف  ففف   الد اسفففا  

 إا اريل الوؤس اد  الغرويا  ةو  العرويا .  كلك

  فوا س ل فا الوعا ي  يوسا الف ل بان الع لوفا هف  اسفوحداث مظفاو إفالو   ديفد يسف ن         

وةففابع الف ففب  يففد   ذفف  ذل ففه العففال   ي ففي ر إليففه ا وعففابيا  ا وواإيففا  ثفاذيففا  إ ففسرياح  تلعففب 

 بع  الو  ه  الوويوا .ال ؤال الو ر حا إ لوا فابا؟ال يياد الووحدر األفريسيا ذيه الد   الفيا
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 المطلب الياني: نشأة وتطور العولمة.

إلفف  الففرغ  ح  ووففلا ميففا مشففند ؟  هففل لوففا فر عيففا تا يخيففا ؟ ح كا مامفف  الع لوففا  ا ففع           

يويز الع لوفا ذف   فا   اها اآل اح الو  تر ع الع لوا  ل  األلفنا الوا يخيا  ال عيدرح  ي ون وه  فا

إففال  اليفف و هفف  الو فف   الو ن لفف    إلفف  فففدل سففن اد الفففرن العشففريا  لعففب ب   بففا ل ذفف  ت ففويل 

 الوشابك  الوهاإل العالو  اللع يعو ر مد    وه  سواد الع لوا الحديفا.

 لف  فوا ي،عل الوشاموا ففاميا الع لوفا الحديففا  الوهفاإاد العالويفا ذف   فر ن سفابفا تهوففد         

ال فير فا إناصر الوشاموا  الوفا ما.  إل  هلا األساس يوسا الر     ل  إدب فا الظ اهر الوف  

ففا سياسفيا مشند  ت   د خال سن اد خال سن اد الفرن العشريا فا فخولا ف،اد الحيار 

  ا وعابيا  ثفاذاح  اتعال. 

الع لوففا الحديفففاح ذفففد  ففود النعففا  ففد مامفف  هففل  الظفف اهر بوفابففا ال،ففل   الوفف  م وفف  فنوففا        

األ ل فا الفرن العشرييا ةرويا إالويوان مام  ذ  مل ففرر ت فدو ففا و  وفا ثف   فول  فعظف  و  فاح 

 الوعو  ر بشسل و  بنخر  ترتب إل  تلك الحر ا العاليا الو  اسوورد سن اد ا يلا.

                                                 
 -  ،20-17، ص ص، مرجع سابقالخزرجى، المشهداني      .                                            
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ل ك الففد ل للحهففاى إلفف  مشفف ح فنظووففيا إففالوويا تضففع   اإففد إافففا موففدو تنظففي  سفف  مففلا         

 ال ل   األفا الد لييا  ت،نب  ياد الحر اا هوا إع ا األف  ث  فنظوا األف  الووحدر.

ا ال النعا الففام  ففا الففرن العشفريا خفا ل سفن اد الحفرا ال فا بر امف ف  العفال   لف            

ف ففابا الديوفراايففا ال ياسففيا  فع ففسريا األ ل تففف ب  ال ييففاد الووحففدر  ةلهففاح  الغففروييا اللففليا ت نفف ا

سابفا الفليا ت نف  ف فابا اي فوراكيا  ةسف   ال  ذيو  ا وعاب ال  ف فا ماةيا  الفاميا يف ب  ايتحاب 

 .الحزا ال اةد  الول يا العافا ألب اد ا موا 

   د امف   العفال  ذف  فعظوفه ذف  كلفك ال  ف   لف  فنفاال لنهف ك  الف يح للفف تيا العظووفيا          

بحيفففا مامففف  مفففل  ففف ر توفففدخل لحوايفففا وت اإوفففا  فنفففاال مه كهفففا ذففف  ف ا وفففا وع توديفففد فحووفففل ففففا 

ال رو األخر ذففد  فود العفال  ذف  كلفك ال  ف  ذعليفا ب  فا إاليفا ففا الع لوفا ال ياسفياح   ل فا ذف  

ظففل امف ففاو سياسفف   إفاأففدع مففيا العوا ففيا األفريسفف   ال فف ذيو  بففالرغ  فففا إففدو ظوفف    تففدا ل 

 الع لوا آملاك . فع لل
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  اإد الفام ن هل  الو   اد ال ياسيا وبد  ل  مل  د   اإد إافا ل ل ك الد ل  الوووفلا ذ        

تنهيلها ه  األف  الووحدر  الونظواد  الوي اد الوابعفا لوفا با  فاذا  لف  امف فاو  الد ل   العاو  آبار 

 ففا ال ياسفف ح  الونظففي  اي ووففاإ  هوففا فعظفف  و ففزاح العففال  مففيا مو ففيا فونا ضففيا فففا اله ففر  الو  

الشرف اي وراك   الغرا الروسوال   للالك ظورد ت ويا ب ل ال،ن ا باس  العال  الفالا  ه  كلك 

 العال  اللع ي ينوو  بشسل ف ا ر  غراذيا  سياسيا  ل  الغرا  الشرف. 

اد اي وعفابيا للوع يفر  مشند ذ  سفن اد الففرن العشفرييا الوؤس ف ذ  ف،ال اي وعاب            

إا ظاهرر  آخلر  ذ  ايموشا  ذ  العف ب األخيرر فا الففرن الوا ف   هف  ظفاهرر ات فا  ف،فال و  

ذضفففاح ا موفففا   الو،فففا ر ليشفففول ال ففف ف العالويفففا ا وعوفففاح  ينظفففر  لففف  هفففل  الظفففاهرر م صفففهوا ففففا 

يفاد تعفدير  ؤ س األفف ال فويزاد الورةلا الراهنا فا ت   اد الروسواليا الو  ات و  مو    إول

  تناف  ب   الشرماد ال  رل  الوؤس اد الد ليا.

يففلهب الفف عض  لفف  الففف ل بففنن  ففل   الع لوففا تر ففع  لفف  فشففر   فا  ففال األفريسفف  بعففد            

الحففرا العالويففا الفاميففا  الوفف  مففوج إنففه ظوفف    مريوفف ن   ب    الوفف  تنسففس بو   وففا صففند ف النفففد 

                                                 
 - المكان نفسه. 
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 لف   مشفاح ايتها يفا العاففا لوعرذفه  الو،ففا ر    ففاذا لييا لوحفيفل ايسفوفرا  الوفال  الفد ل   ال نفك الفد

 فففا سففوي  يةفففا باتها يففا الفففادح هففلا بالن فف ا للورةلففا األ لفف  ح وفففا الورةلففا الفاميفففا  1948إففاو 

لنشنر الع لوا ذ  إفد الخو يناد فا الفرن الوا ف  ةيفا تزايفدد الو فواد اي وعفابيا  الونفاال 

لحرر   ايتحاباد ال،ورميا  تحرير ةرما الو،ا ر العالويا ذ  ةيا توفل   الورةلا الفالففا بامويفا  ا

 تح ل بعض  وو  ياته  ل  ا وعاب ال  فح   ودد هل  الورةلفا  مشفاح فنظوفا  ال  ذيو ايتحاب 

 .2001ب لا ذ  إاو  138ح ةيا  صل إدب الد ل الونظوا  ليوا 1995الو،ا ر العالويا إاو 

 ا  هناك  وع يف ل ون الع لوا ه  الورةلا الفالفا فا فراةل الود يل ة  وا ينت 

 الورةلا األ ل ا ففل  الورةلا تد يل الو،ا ر الد ليا. 

 الورةلا الفامياا ففل  تد يل األمش ا الواليا  الو  مدود ذ  الو عيناد فا الفرن الوا  .

 . ال  ذيو مظاهرر إالويا  كلك فنل امويا  ايتحاب ا ذفد ففل  مش ح الع لوا االورةلا الفالف

                                                 
 - .المكان نفسه 
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هنففففاك فففففا يففففرل ون الع لوففففاح هفففف  وإلفففف  فراةففففل ايف رياليففففاح  هفففف  موففففا  ت فففف   النظففففاو           

الروسففوال   الففلع توفففل الع لوففا وإلفف  فراةففل اليفف وح  ذوففل  الظففاهرر مففرلد موي،ففا الو فف  اد العلويففا 

 ي وعابيا  الواليا  ال ياسيا ....الا. الوفنيا  مللك الو   اد ذ  الو،اد ا

  ففد كهففب الفف عض  لفف  الففف ل بففنن الع لوففا مففرلد فففع الحداثففاح لففللك ذفففد و وففرح    مالففد             

   ورت  ن  د ي لفنيا يوفل ال،ل   و  الوراةل الزفنيا للع لوا حيوضوا ال،د ل خو ا فراةل ا

س إشففرر فوزافنففا فففع ت سففع سففي رر ال ني ففا  وففر ل الورةلففا األ لفف ا مففدود فنففل مففداياد الفففرن الخففاف

 ف،و إا النظرياد الو  توحدث إا  ةدر العال   ال شريا.

الورةلففا الفاميففاا مففدود ذفف  فنوعففا الفففرن الفففافا إفف ح   ففد  ففودد هففل  الورةلففا اموعا ففا  ا ففحا 

 اد. غير ف    ا لوهو و العا اد الد ليا  الورميز إل  األبعاب الفام ميا لول  العا 

الورةلففا الفالفففااه  فرةلففا ايم اف. الوفف  افوففدد فففا الفففرن الواسففع  ةوفف  العفففد الفففام  فففا الفففرن 

 العشرييا.  د  ودد مر ل ايت،اهاد ال  ميا الو  تعوود  ساأل ايتعال  الو اصاد.
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الورةلفففا الرابعفففاا  الوففف  افوفففدد  لففف  مدايفففا ال ففف عيناد ففففا هفففلا الففففرن  الوففف   فففودد ت ففف    ففف ساد 

 يتعايدح  ايهوواو العالو  بحف ف ا م ان  الو،ووع الودم  بالوشاكل العالويا.ا

الورةلا الخاف اا  ه  الورةلا الو  افودد فنل ال  عيناد فا الفرن الوا    ل  ال  ف  الحا فر 

حةيففا تزايففد الو  ففه للع لوففا حخاصففا بعففد امووففاح الحففرا ال ففا بر  وففر ل الوؤس ففاد الحس فيففا  غيففر 

 يا.  إ اذا  ل  الونظواد الد ليا فا ا ل  با ر الفضايا العالويا.الحس ف

 ا هناك فا صاغ مو ك ا لوراةل مشنر  ت    الع لوا.  يوضوا الوراةل الواليا         

فرةلففا إففدو –فرةلففا العففرا  فففا و ففل الويونففا –فرةلففا ايم ففاف –فرةلففا امشفف ح –الوحلففا ال،نينيففا 

 و يوسا الف ل ون فراةل الع لوا فرد بالوراةل الواليااتفد اليفيا (. تنسي ا إل  فا

)الع لوا الضيفا (ا لعل ال دايا األ ل  لول  الورةلفا تووفد ففا الففرن الخفافس  ا  ليوياالورةلا  -1

إشر )النوضا األ  ويا (  ةو  فنوعا الفوامينفاد ففا الففرن الوا ف .ةيا اموشفر موف ك  الحيفار 

ذفففف  بففففابا األفففففر )العففففال  الحففففر(ح فا ثفففف  تنففففاف  النظففففاو و  اله ففففر الروسففففواليا ذفففف  ف،وفففف   الففففد لح 

                                                 
 - .المكان نفسه 
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 الففلع توسففا فففا مشففر ا يدي ل  يففا ذفف  العديففد    ال فف ذيو الروسففوال  ل ففن اد إففدر بفيففابر ايتحففاب 

 فنوا بعض الد ل النافيا  وعض الد ل العرويا .

 ا فففففوحال  ذيو ال ففففف  الورةلففففا العفففففالو ا ةيفففففا توفلففففف  مدايفففففا هفففففل  الورةلفففففا بامويفففففا  ايتحفففففاب -2

ا يدي ل  يففا الشففي إيا ذفف  العديففد فففا ب ل العففال  فوففا وبل  لفف  ليففابر ذفف  الوففر يج بالنظففاو و  اله ففر 

الروسوال   اإو ا   مو ك ا فنوعرا فا   وا مظر الغرا  ال يياد الووحفدر األفريسيفا  فحا لفا إفد  

 النو ك  النواأ .

 

 

 

 

 

 



 الدولية الراهنة كحتمية والتحوالتالعولمة  ظاهرةالفصل االول:  

 
 

24 
 

 العولمة. مي انيزماتية و التحوالت الدول يةالمبحث الياني: متال

 .التحوالت الدولية الراهنةالحدو  المتالية : األولالمطلب 

الوفعفف ب بعوليففا الوحفف ل تلففك الوغيففراد الوفف  تعففاةب إوليففا اموفففال األ  ففا   األمنيففا             

 العا ففففففاد  الوهففففففاإاد  الفففففففي   الوعفففففف  اد  األذ ففففففا   ايهووافففففففاد  الوهضففففففيادح   بلففففففك إلفففففف  

اد الهربيفففا  ال،واإيففا  الو،ووعيفففاح  إلفف  ح إلففف  ف ففو ل الفففد ل  الن ففل الفففد لحاموفال ففففا الو ففو ي

 . هد  الو و،داد تظور ذ اةال  ل  ةال فغاير ذ  الن    ال  

حهنفاك بروز ثورة رلمية وتكنولوجية ض مة في متال تكنولوجيا المعلومات ووسائل االتصال -1

 ايورتب إليه خوس فع ياد  ذ   اا ها الحال   هدا فا إا ا  ثيفا ميا الع لوا  الو ن ل  يا

لففف  يسفففا للع لوفففا ون تو  فففر  تو،فففل   ل فففا   ال فففاو  إلففف   اإفففدر إالويفففا لففف ي تففف ذر وب اد   سفففاأل  -

 ت ن ل  يا ا إاو  ايتعال .

 ل  يسا لو ن ل  يا ا إاو  ايتعال ون تنوشر  يو ع ذضاحهاح تهول لوا األس اف  ال ي د ويضفا -

 ل ي تشدب  ت فيا العا اد اي وعابيا  الو،ا يا  الواليا  ال شريا الو  فيزد فرةلا الع لوا .

                                                 
 -  ،الدولة الوطنية محمد شلبي،"االمن الوطني في ظل التحوالت الدولية الراهنة" في أعمال الملتقى الدولي األول لكلية العلوم السياسية

 .2-151.، مرجع سابق، ص صوالتحوالت الراهنة
 - ،7-66(، ص ص 1999يحي اليحياوي،  العولمة اية عولمة، )المغرب،الدار البيضاء: إفريقيا الشرق. 



 الدولية الراهنة كحتمية والتحوالتالعولمة  ظاهرةالفصل االول:  

 
 

25 
 

 بفد  فا تو رس  ي  الع لوا  توعو ح بفد  فا توع ل  ت ن ل  يا ا إاو  ايتعال  تنوشر. ان   -

  فففيا فيزتوفففا ظفففاهرر الع لوفففا لففف  يسفففا لوفففا ون تنشفففا و  تنوشفففر خ ابفففا  ذعفففا لففف ي ا ت الهفففا إلففف  و

األساسفففيا  فففدر الوفففدخاد اي وعفففابيا  الواليفففا   فففو ليا فوا سفففا الشفففرماد ال  م يفففا  الوؤس فففاد 

 الد ليا .

الوع   الخافس فهاب  ان تورير الخ اميا  الووا سويا )خ اا  فوا سا الع لوا ذف  إا وووفا  -

ور مفففا  الاتفففيفا ثفففال ث تفففزافا ويضفففا  ام عفففاث خ فففاا ثالفففا  عفففل ففففا الوناذ فففيا  ال بالو ن ل  يفففا (

 ففدس يمد يل إنه ي وحاو إعر الع لوا .

الو  فا   ن  د  اح ذ  موابفه  ال فل ا ال،ديفدر  العفاب  ذف  ف لفع الو فعيناد )يلهفيا تف ذلر(      

الفالفففا )الحضففا ر العففناإيا الفالفففا الوفف  تلفف  الحضففا تيا الز اإيففا  العففناإيا األ لفف  ( ت نفف  إلفف  

 . يا ا يعا الو،ووعاد الحديفاد ايتعاليا ال،ديدر الو  غيرد  لوع الوفنيا فعيا  )الع لوا(ح

ذوفففدا ال ا فففع يوويفففز بايمو فففا اد الوون إفففا ذففف  م اذفففل الوعرذفففا  الوعل ففففاد سففف اح تعلفففل األففففر        

باألليففاو الضفف أيا الفففاب ر إلفف  فعال،ففا الوعل فففاد  تخزينوففا  اسففوربابها إنففد اي وضففاح.و  ت صففيل 

                                                 
 - ،07(، ص2001دة، )المغرب:المركز الثقافي العربي،اتجاهات العولمة اشكالية االلفية الجديد.ولد أباه السيد. 
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 ففففففاد  الخفففففدفاد الهففففف  ع  لففففف  ومحفففففاح العفففففال   و فففففرإا فلهلفففففا  ت ففففف ير األ وفففففزر ايل ور ميفففففا الوعل

 الح فففاباد  ال ريفففد ايل ور مففف   ايمورميففف  لففففد غفففدد ت ن ل  يفففا الوعل ففففاد فعفففد ا فووفففا ل ذفففراب 

 الو،ووعفففاد  الفففد ل لا ت فففا  بعفففدب  فففخ  ففففا ال سفففاأل مفففدح ا ففففا ال فففاماد و  األليفففاو الضففف أيا 

د الولهزي ميففففا إ ففففر فح ففففاد و  ففففيا و  ذضففففاأيا  لفففف  و وففففزر ال و يفففف تر  ال ريففففد ايل ور مفففف   الفنفففف ا

لفففد سففاه  مففل كلففك ذفف  تح يففل ال يامففاد  الوعل فففاد  لفف  سففلع  خففدفاد فففد ر  ح  فف ساد ايمورميفف  

 ل  واح خياليا .

ألذفففراب   ؤ س هفففل  الفففف  ر العلويفففا الو ن ل  يفففا اخوعفففرد الزففففان  الوسفففان موع،يلوفففا لحرمفففا ا       

  ال  ال لع  الخدفاد  الوعل فاد.األف

اللع يفعفد  ل   ريا م ميا و  ف،ووع الفريا ال  م يا    عل  إالونا وكفر امدفا ا  ة لوه         

الووف ذررح  والوفال  ذوف  ة فب  اصفل  ايتعفال بهضفل الو ن ل  يفا به ف،ووفع الففاذفا  الحويوفا   الو

 1 ع.هلا ال رح ف،ووع إابل  فو ا

                                                 
 .6  -125المرجع نفسه،  ص ص. - 1
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يلوحففل بالشفف ساد  ونفف ك الوع يففاد  ونظففاو الففوعل   ون فففاباو ب فسففان مففل ذففرب فففا الو،ووففع         

 ان يفدخل ذف  إا فاد ةويوفا ففع مفل وذفراب ح إا بعد  الو ابل الففاذ  إفا بعفد الو  يب ح إا بعد

ال تعو فففففر هفففففل  الفففففف  ر العلويفففففا  الو ن ل  يفففففا ذففففف  ف،ففففف ون  كاذفففففا إ،فففففب  الو،ووفففففع  ففففففا  لففففف  كلفففففك

 ايتعايد  الوعل فاد ه  فعد  الف ر الو لدر  الحرما لعوليا الوح يد الو  محيوا.

ا صفففاة   الفففف  ر العلويفففا  الو ن ل  يفففا تحففف يد ا وعفففابيا توفلففف  ذففف  التحفففوالت االةتصفففا  ة -2

الو ففففواد اي وعففففابيا م يففففرر تويففففزد مد  ففففا إاليففففا فففففا مفاذففففا  ايإووففففاب  الو ففففابل  تف ففففي  العوففففل 

فوا اد  الدإ ر  ل  ةريا الو،ا ر  ذفول األسف اف.لفد وصف ل النظفاو اي وعفابع العفالو   مظفاو  ايسو

 اةدا يحسوه   اإد إاليا فشورما ه    اإد اي وعاب الروسوال  الل رالف   ت في ر إليفه الوؤس فاد 

 .الواليا فعد بر و   رماد إالويا لوا تنثيراد   يا إل  مل اي وعابياد العالويا

لفففد مففرل تف ففي  إوففل إففالو   ديففد لا وعففاب العففالو  فوحففر ر فففا ال ففي رر الوفليديففا . تففدخلوا      

ذ  مشاااتهح  ورلد الشرماد د العالويا  الووعدبر ال،ن يا ل فلب الريفابر ففا الفد ل لينوففل فرمفز 
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الففففففل اي وعففففابع العففففالو  فففففا الفففف ان   لفففف  العففففالو  ح  فففففا الد لففففا  لفففف  الشففففرماد  الوؤس ففففاد 

 .و واد اي وعابيا  ال

س األفففف ال  ايسفففوفوا اد  ةريفففا اموففففال ال ضفففاأع ف ل فففا فلحفففا ففففا ف لفففب    توففففل ةرمفففا  ؤ      

الونظوا العالويا لو،ا ر  غدد األسف اف  الواليفا  العالويفا  ف ر اك فر ففا  ف ر الفد ل  وصف ح  وفف ال 

ال عضح وكففر فوفا تهعلفه  الوعا و  صنابيل ايسوفوا    رماد الونفيا تروو ب ل العال  ي عضوا

 .1الو ن ل  يا

لففففد صفففا  إفففدو تفففدخل الد لفففا ففففع ةريفففا الو،فففا ر  ةريفففا تنففففل  ؤ س األفففف ال ح  خعخعفففا        

الوشففر إاد  الشففرماد الحس فيففاح وسففلحا  سففورات،يا  ذفف  ترسففاما فؤس ففاد  فنظوففاد ب ليففا الوفف  

ا لل نففك الففد ل   صففند ف النفففد ت ففيرها الحس فففاد صففاة ا العفف لا العالويففا موففا هفف  الشففنن بالن فف 

 الد ل   فنظوا الو،ا ر العالويا .

                                                 
-39م،ص ص1999ديسمبر-،أكتوبر2،العدد28"،عالم الفكر،المجلدالعولمة:جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها، "عبد الحق عبد هللا-  -  1

91. 
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 مفل كلفك   فد سفند  ذف  سياسفا الحس ففاد الروسفواليا  ورلواماتوفاحذو  الوف    عف  ايتها فادح      

 سففن  الففف اميا الوفف  ولغفف  الحففد ب  الحفف ا ز الوفف  ظلفف  ل  فف  ا يففل تفففا ذفف    ففه تنفففل  ؤ س 

  1األف ال  ال لع ميا الد ل

  خضفا  هسلا وص ح  هل  الوؤس اد وب اد ت وغلوا الحس ففاد ففا ا فل تحريفر  وسفوال        

كففل  فف ح لفففام ن العففرض   ال لففب حسفف اح تعلففل بالواةففا ال، يففا و  ايتعففايد إاليففا الوفنيففا و  

 بالوعا و   رماد الونفيا و  بعال  الو ن ل  يا  ةو  الف ر العافلا .

ةلاح  اموفال اي وعاب فا اابعه الف رع و  ال ان  ليوخفل مو فا م ميفا  فا سواد هل  الور        

 و ليا غاليفا بففا  العفال ح ما فرا  يوفه  فن ففه ذف  ف فو ياد مامف  فحرففا بهعفل ال ياسفا الونوو،فا 

 ه   ان . و  ا يدي ل  يا الوو عا .  هسلا ترا ع مل فا

ةيفا توفداخل العوليفاد الواليفا  الو،ا يفا  امه تح ل اسوراتي،  يزيل الحفد بح  تحف ل ا وعفابع     

 تونفل ال ضاأع بحرياح  تح ل ذف  ف،فال ايتعفال  الوعل ففاد ةيفا تخوفرف الهضفاأياد الحفد بح   

  تع ل  الوعرذا  وموا  ال ل ك.
                                                 

م(، ص 1998، اكتوبر238، ترجمة:عدنان عباس علي:)الكويت: عالم المعرفة،العددفخ العولمةهانس بيتر مارتين، هارالد شومان،   -  1

 .5 -34ص
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 ال ف ذيو اموشفا  ا وعفاب ال ف ف  اكو فاةه لو ا فع مامف  ففهلفا غفدا  ليفا . ذايتحفاب  ونموا        

 و  وا ال س    الشر يا  ةو  العيا  ولدان العال  الفالا الو  مام  تففا و الوحف يد الل راليفا   فد 

مه فففوا تفففدإ   لففف  ايمهوفففاح  ت فففا الفففف اميا  مفففللك  تفففر   لاسفففوفوا اد األ ن يفففا  تراذفففع ففففا ا فففل 

 ايمضواو  ل  الوؤس اد الواليا   مللك الو،ا يا.

عففال  تحفف ي د سياسففيا م يففرر فففع ف لففع إفففد الو ففعيناد فففا الفففرن ا  ففود الالتحففوالت الاياسففية -3

الوا ففففف ح ةيفففففا اموفففففا  ايتحفففففاب ال ففففف ذيو  الفففففلع ظفففففل لعفففففف ب إفففففدر  ف راا  يفففففا  غراذيفففففا سياسفففففيا 

 إ فففسريا.  اموفففا د فعفففه الشفففي إيا  تح لففف  الفففنظ  الشفففي إيا  اي فففوراكيا ذففف  و   وفففا الشفففر يا  لففف  

زا ال اةد  ت ةدد   ل كالك ولواميا ح خلعف  ففا  فدا  مفرليا اللي راليا  الوعدبيا . تخل  إا الح

 الوش  و  ورلد ب ل  ديدر ف وفلا إا ايتحاب ال  ذيو  .

  اكففب مففل كلففك ف  ففا فففا الففدإ ر  لفف  الديوفراايففا  ا  ليويففاح  اي وعففاب الحففر  وففرل ب           

ديا إفففا الو،ووفففع الوفففدم  الونظوفففاد غيفففر الحس فيفففا إلففف  ال فففاةا الد ليفففا  الوحليفففا.  وصففف ل الحففف

 فواففففه   ظاأهفففه  إا اتفففه بالحس ففففاد .. الباب ايهووفففاو بالهفففاإليا الفففد لييا ففففا غيفففر الفففد ل  وفففدا 

                                                 
 - 36-24، ص ص.مرجع سابقمة أية عولمة، يحي اليحياوي، العول. 
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ح الوشفففسيك ذففف  فعفففدا يا الد لفففا   فففد تواح  الخعفففاأر الوففف  توونفففع  موفففا ففففا سفففيابر  اففففا  انففف  

ةيفففففا صفففف لا الشفففففرماد   سففففي رر   عووفففففا مظففففرا لاخورا فففففاد الو ن ل  يففففا  ا إافيفففففا  اي وعففففابيا

الووعدبر ال،ن يا  الوؤس اد الواليا  الو،ا يا العالويا. ذلف  تعفد لد لفا ةفد ب آفنفا  ي سفيابر ف لففا 

 إل   غراذيووا  ثر اتوا.

 تفففزباب هفففل  ال  فففعيا سففف حا ذففف  الفففد ل النافيفففا   اكفففب هفففلا ال  فففع مفففر ل هيونفففا ال ييفففاد        

اح الوففف  وصففف ح  تفففدإ   لففف  مظفففاو ب لففف   ديفففد ي نففف  إلففف  الووحفففدر األفريسيفففا إلففف  الشفففؤ ن الد ليففف

الو فف يا ال ففلويا للونالإففاد.  الوضففافا ذفف    ففه العففد ان  تخهيففا ترسففاما ال ففاح  اإووففاب العوففل 

الوشففورك مففيا األففف ح   ل نففه مظففاو ب لفف   ديففد ذفف  آليففاد إولففه    اإففد  با تففه  ذفففا لرؤيففا األفريسيففا 

 و ي  ةلهاحها األ   وييا ثاميا.

الع لوففا الففاذيففا تففؤبع  لفف  ليففابر الو ففاةا الوشففورما مففيا الففاذففاد ذفف  مففل  المرففاهر اليقافيففة: -3

ومحففاح العففال ح  خلففل ثفاذففا  ديففدر فنهوحففا إلفف  ماذففا اآل اح  ايت،اهففاد  الو فف  اد العالويففا بع ففا ر 

  اةد.   م انوخرل تودو ثفاذا الع لوا  ل  مناح ف،ووع 
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ا معيشوا الي و هف   ليفدر الو ف  يا وساسفياا األ ل الو ف   ال ياسف  الفلع  الع لوا الففاذيا مو      

ا وففاح العففال  ذفف  موايففا الفففرن العشففريا  هفف  امووففاح الحففرا ال ففا بر مففيا ال ييففاد الووحففدر  ةلهاأوففا 

 ةلهاأففهح. الفام  هفف  الو فف   الو ن لفف     الواأففل ذفف   سففاأل ايتعففال العالويففا  ال فف ذيو  ايتحففاب 

  إاف  الهضاأ  . ال ا ا

ذوناك ةرما إالويا تدإ   ل  صياغا ف اثيفل وخا يفا تعووفد إلف  ف فابا األبيفان ال فوا يا        

 الوفففراث األخا ففف  ل م فففامياح  الففاذفففا الوعاصفففرر  وساسفففوا  فففي  الفففديوفراا  ا م فففان. .ذونفففاك  إففف  

 ع ل لفي  ثفاذيا فحدبر. ديد اللع ينوشر تد ي،يا ميا ال شر  هلا بغرض  إ اح األهويا الف

 العولمة. مؤسااتو مي انيزمات المطلب الياني:

وؤس فففاد بشفففسل إفففاو  فففد ت ففف ن هي فففا فحفففدبر لوفففا فففففر  إفففدب ففففا األإضفففاح  ف فففؤ لياد ال ن      

   اإد للعول  اتخل الفرا    ر   فحدبر لف  ل العضف يا   فد ت ف ن إ فا ر إفا ف،فرب إفدب  حفحدبر

 اإفففد الوففف  تفففنظ  الوهاإفففل ذيوفففا مفففيا إفففدب ففففا ا افففراو ذفففنع ففففا فسوففف ا و  غيفففر فسوففف ا ففففا الف

 ف،ايد الحيار . الع لوا ت، دها وساسا ف،و إا فا الوؤس اد وهوواا 

 منرمة التتارة العالمية : -1
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ال،فففاد إ فففا ر إفففا تنظفففي  ب لففف  ي فففع   لففف  Gattايتها يفففا العاففففا لوعرذفففه  الو،فففا ر فخوعفففرها      

إا اريل إفد لففاحاد فنوظوفا يفو  ذيوفا إففد لففاحاد فنوظوفا يفو  ذيوفا ت  ير الو،ا ر ميا وإضاح  

فنا شففا ايخففواو  ايتهففاف الووعلففل موخهففيض الوعريهففا ال،ورميففا  وع إف ففاد ت،ا يففا وخففرل .  فففا 

ام،الاد ال،اد   را ها لنظاو إاو للوها فلا تع ف  بو   فه الفد ل الووفدففا فزايفا لفد ل النافيفا الوف  

 .ب ال،ورميا إل  صاب اتوا فا الو اب األ ليا ت الب مرذع الفي  

تعو فر اتها يفا ال،فاد حهف  فعاهفدر ب ليفا توففدو  لف  تنظفي  الو فابل الو،فا ع مفيا الفد ل الو  عففا     

 إليوا . ه   لب الع لوا اي وعابيا فنل مشنتوا    ل خو يا إاو .

ا ر  الوعريهففا ال،ورميففا ذهفف  إففاو  ملوففا ولغففاد هفف  األةففرو ايم،ليزيففا األ لفف  يتها يففا العافففا لو،فف

إولففف  ال ييفففاد الووحفففدر إلففف  الوحضفففير لوفففؤتور يةففففا ذففف   نيفففا ليؤسفففس لفيفففاو فنظوفففا  1947

ب لففا مرإايففا ال ييففاد الووحففدرح  تفف  بالهعففل الوعففديل 23 ةضففر الوففؤتور فوفلفف  ح الو،ففا ر العالويففا

 تففف و اله ففرر األساسففيا  Gattاسفف إلفف  ايتها يففا العافففا للوعريهففاد  الو،ففا ر الوفف  تعففرو باخوعففا  ب

 لاتها يا إل   لالا الح ا ز ال،ورميا وفاو ت ابل ال لع  الخدفاد ذيوا ميا الد ل. 

  د  فاحد   اإفد ال،فاد لوضفع ةفدا لوفل  ال ياسفاد الوف  ت فوخدفوا الفد ل موفدو توويفز اإفا      

تحسووفا ال،ف بر األإلف  ال فعر ال لع الو و  برح بحيفا الوناذ فا ذف  األسف اف العالويفا فناذ فا ةفرر 

 األم فففب  تفففف و اتها يفففا ال،فففاد إلففف  إفففدر ف فففابا  وسفففيا تفففنظ  الو فففابل الو،فففا ع مفففيا وإضفففاأوا  ففففا

 اوهووا
                                                 

 -"،54م(، ص 2000، 261"،) الكويت: المعرفة،العددالنظام االقتصادي الدوليد.حازم البيالوي. 
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ف ففدو الد لففا األ لفف  مرإايففا .بوعنفف  ون وع ب لففا إضفف  ذفف  ال،ففاد ا مامفف  توففنل وع ب لففا وخففرل  -

يا .ي،فب ون تعوف  تلفك الوويفزاد  تونحوفا بعض الوزاياح  الوعافلا الوهضيليا ذ  ف ابيتوا اي وعاب

 .ةرر فع الد ل الوامحال ل الد ل األإضاح .فا ل  ت ا الوزايا الوون ةا لد ل ترو وا اتها يا ت،ا ر 

ف دو إدو الووييز .بوعن  الو ا ار ذ  الوعافلا الو،ا يا مفيا مفل الفد ل األإضفاح ذال،فاد ح إفدو  -

 ا إض .ذرض  ي و و   س و اموفاأيا  د وع ب ل

ف ففد ا الوعافلففا العابلففاح بوعنفف  ايفونففا  إففا بإفف  ال ففلع ال انيففا إففا اريففل تخهففيض الضففراأب  -

 ففا لوووسا فا تفدي  الونو،اد بنسعا  وذضل فا الونو،اد الو و  بر.

ايفونا  اإا  غراف الد ل األخرل بالونو،اد الرخيعا بشسل غير ا يع ح بوعن  افونا  الفد ل  -

افففرح فنو،اتوفففا ذففف  األسففف اف العالويفففا بنسفففعا  تففففل مفيفففرا إفففا وسفففعا  ارةوفففا ذففف  إفففا صفففاب اتوا   

 األس اف الوحليا.

  فد تلف  ايتها يفا الرأي ففيا لل،فاد   لفا ا يلففا ففا الوها  فاد مففيا الفد ل األإضفاح تعففل        

ال، لفففا فنوففففا  لففف  إففففدر سفففن اد ح تحففففا ل مففففل ب لفففا و  ف،و إففففا ففففا الففففد ل ون تشفففورك ذفففف  مهففففس 

ان تضع الف اإد الو،ا يا الو  تخدو فعالحوا و  تحرير الو،ا ر ذ  الو،ايد الو  توووفع الوعالل 

ذيوا بويزاد اك ر   فد  اك فر إلف  فناذ فا غيرهفا ففا الفد ل  الونو،فيا لولفك ال فلعا حةوف  ت فو يع 

  ن  و واح ميع الونو،اد ذ  األس اف العالويا .



 الدولية الراهنة كحتمية والتحوالتالعولمة  ظاهرةالفصل االول:  

 
 

35 
 

لنواأيففا ألخففر   لففا فففا فها  ففاد ال،ففاد الوفف  و ففرد الو اثيففل ا 1994ذفف  فففؤتور فففراك         

 1995كامفف  فعر ذففا ب، لففا و   فف اع  اإووففدد اتها يففا  مشففاح فنظوففا الو،ففا ر العالويففا . ذفف  ينففاير 

تح ل  ال،اد  ل   الونظوا الو،ا ر العالويفا لوعف ل الوؤس فا الو ف  لا إفا  با ر   ا  فراو إلف  

فففا   وففال  ة،فف  الوعففافاد %90الوفف  تع فف  ةفف ال  تنهيففل اتها يففاد تحريففر الو،ففا ر مففيا الففد ل .  

 الو،ا يا العالويا باسوفناح   ا  النهو  الغال اللع ل  تغ يه اتها يا ال،اد .

يوسففا تلخففير الواففففل العافففا يتها يفففا   لففا اي غفف اع لوحريفففر الو،ففا ر العالويفففا ذفف  النففففا        

 ا الواليا

 د  الغاد.ت سيع م اف ال لع الو  تشولوا اتها ا -1

    ت،ا ر الخدفاد  و سال  الو،ا ر غير ال لعيا  ل  الف اأ  الو،ا يا. -2

 بخال فعظف  الوع فاحاد  الونا عفاد الحس فيفا كاد ال فابع الو،فا ع  لف  الفف اأ  الوف  تن  فل  -3

 إليوا اتها اد تحرير الو،ا ر العالويا  ذول وم اا العف ب الحس فيا للوناذ ا.

الول يفا اله ريفا  وفراحاد ايمو فا   ايخوفرا  رح  إخضفا  هفل  الحفف ف لف اإفد  خلل س ف لحف ف  -4

 الوعافل ذ   اا  ولغاد.

تخهيففففا الفيفففف ب الوهر  ففففا إلفففف  ايسففففوفوا اد مففففيا الففففد ل توويففففدا لوحريففففر ايسففففوفوا اد إلفففف   -5

 الو و ل العالو .

                                                 
 -  ،"92م(، ص2000)جوان،256،العدد.المتقبل العربيثناء فؤاد عبد هللا، "قضايا العولمة بين القبول والرفض. 
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و  يففع إلفف  ال ثيفففا النواأيففا ب لففا إنففد ال 117 ففد ملففد إففدب وإضففاح فنظوففا الو،ففا ر العالويففا         

ب لفا مافيفا . يوخفل الففرا  ذف   87ذ  ففراك  فنوفا 1994امريل  15لوها  اد   لا و    اع ذ  

فنظوفففا الو،فففا ر العالويفففا  ذففففا لفاإفففدر بيوفراايفففا ح هففف  ون ل فففل ب لفففا صففف د  اةفففد حإلففف  خفففاو 

تعفف يوياح  والوفففال  يوسفففا الوؤس ففاد اي وعفففابيا الد ليفففا األخففرل .الوففف  توووفففع ذيوففا الفففد ل بفففن لان 

للد ل النافيا ون توعا ن لهرض الف اإد الو  تحو  فعالحوا ذ  فها  اد تحرير الو،فا ر العالويفا 

 إا اريل اغلب األص اد .

 ت ل  الد ل باخل الونظوا  ل  و وع ف،وعاد.موا       

 األ ل ا ال يياد الووحدر األفريسيا  فا يد   ذ  ذل وا.

 تحاب األ   و .الفامياا ب ل اي

 الفالاا الد ل الناهضا.

 الرابعااالد ل الهفيرر.

 ن الونظوفففا موفففلا ال  فففع تعففف ل بوفابفففا سفففل ا فدميفففا ففففا  موفففا  الفففد ل العفففناإيا ال  فففرل       

فووووا إ لوا  ت  يل   يدي ل  يا  ا حا إل  ف،و   الوعوف  ر هف  اةريفا الو،فا ر موفيفاس يعلف  

 و  ال ي يا.ذ ف مل ايإو ا ادحالففاذيا 

 ا ا  إا الونظوا وخ اح تح ب إليوا ملمر فنوا     

                                                 
 - 168م(، ص2002 -2001،العدد األول)شتاءالمجلة الجزائرية للعلوم السياسية و اإلعالميةلعولمة"، د. عمار جفال،"قوى ومؤسسات ا 
 - ة منظمة التجارة العالمية،"سبعة أخطاء شائعة عن منظمة التجارة العالمية"، في العولمة الطوفان أم اإلنقاذ .الجوانب الثقافية والسياسي

 .418-413، ص ص.مرجع سابقواالقتصادية،
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 تف و الونظوا ب فاح سياساد الحس فا  خ  وا. -1           

 الونظوا فؤيدر للو،ا ر الحرر فووا مان الفوا. -2           

 ذ  الونظوا تحول الوعالل الو،ا يا وإل  الوراتب فا ةوايا ال ي ا. -3       

تففف و الونظوففا بفف لزاو الحس فففاد ذفف   ضففايا فعينففا ففففل األفففا الغففلاأ   العففحا  األفففا  -4       

 ال شرعح ت  يا الوعالل الو،ا يا ه  ال اغيا فرر وخرل.

 ي توو  الونظوا بالوعالل الو،ا ياح  هلا ي ف  الونويا ذ  الورت ا الفاميا. -5       

 وو سيع الو ر ميا األغنياح  الهفراح.تف و الونظوا مودفير ذر  العول    -6       

 فنظوا الو،ا ر العالويا فنظوا ي بيوفراايا. -7       

 صندوق النقد الدولي: -2

 وفففال فوخعفففر تفففابع لدفففف  الووحفففدر يوفففدو لفففدإ   تف يفففا 1944تنسفففس هفففلا العفففند ف سفففنا     

 الوعا ن الد ل  ميا الد ل ذ  الو،ال النفدع  الوال  .

كامفففف  فففففا صففففوي  اخوعففففا  الففففد ل كاد ال ففففيابر 1944سففففا النفديففففا ذ ففففل إففففاو ان ال يا        

وبل  لفف  ايموفففال فففا فرةلففا سففيابر الد لففا  1944 والوففال  ذفف ن تنسففيس صففند ف النفففد الففد ل  إففاو 

 ذ  ف،ال ال ياسا النفديا  ل  فرةلا النظاو النفدع الد ل   إ را  .

ففففدفوا الفففد ل األإضفففاح ماذفففا مفففل بح فففب العفففند ف هففف  إ فففا ر إفففا  صفففيد ففففا العوفففاد ت        

ةعففوه الوحففدبر الوفف  ي،ففب تفففديووا للعففند ف من فف ا الريففع الففله    ال ففا   بالعولففا الخاصففا للففد ل 
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العض ر  فا الشر   الو  يهر وا صند ف النفد الد ل  إل  الد ل األإضاح الو  ت وعول فف ا ب  

 فا يل ا

 العففرضح  والوففال  إففدو ذففرض وع وسففعا  فففا   ففل تحديففد األسففعا  منففاحا إلفف   فف ر ال لففب  -      

 الد لا إل  مظاو األسعا  ال اأدر.

  ذع فعدل الضراأب لوش،يع ايسوفوا  الوحل   األ ن   . -     

 خهض مهفاد الد لا حي سيوا النهفاد الع سريا . -      

              خل بو دو ةريا الو،ا ر  الوناذس الو،ا ع .                       -      

  ذع وسعا  النهو الو وولك فحليا. -       

  ذع الدإ  إا ال لع األساسيا. -      

 فوا ياةظ ون  صهاد العند ف الد ل   ل   ال ؤس  الشفاح ل،واهير العال  الفالا.   

ف توفل فخ  اد اسوفرا  اي وعاب ال ل   ورافج  إابر الويسلفا الوف  يشفرو إليوفا صفند           

النفد الفد ل  وبار   يفا  ذعالفا  إفابر تشفسيل الحيفار ال ياسفا  اي وعفابيا  اي وواإيفا للوايفيا ففا 

ال شففر.كلك ين  إففابر الويسلففا  ففد وبد ذفف  وغلففب الحففايد  لفف  تفلففير الوففداخيل  الحفيفيففا  تففدإي  

 ظاهرر الهفر. مظاو الوعدير الفاأ  إل  اليد العافلا  والوال  ذو  كاد اثر ف ا ر  ذ  إ لوا

                                                 
 -نة،د.حسين فريحه،"العولمة والهيمنة األمريكية" في أعمال الملتقى الدولي األول لكلية العلوم السياسية، الدولة الوطنية والتحوالت الراه 

 .3-522، ص ص.مرجع سابق



 الدولية الراهنة كحتمية والتحوالتالعولمة  ظاهرةالفصل االول:  

 
 

39 
 

 ت  فففففل سياسفففففا العفففففند ف الوووفلفففففا ذففففف  خ فففففو الوفشفففففا الوفففففال   ذفففففول الحفففففد ب  إوليفففففاد        

ب لا فداما ذف  العفال  الفالفا   فرف و   وفا . ت  يففا لوفل  ا  فراحاد  70الخعخعا ذ  وكفر فا 

ح  و  فرد إلف  ذفدد هل  الد ل ال يابر اي وعابيا  سل ا  الر ابا إل ال ياسا  ال، اأيا   الواليا

  إابر تنظي  ال ن ك الورمزيا   لا اد الواليا  تخل  إل  فؤس اد إو فيا هافا.

بوعنففف    فففدد مه فففوا تحففف   صفففايا ا وعفففابيا  سياسفففيا ذففف   فففسل ةس ففففا ف اليفففا لي ففف         

 ف   لا وفاو الو،ووع الودم   الو اانيا بعها إافا  فس ما فا الوؤس اد الد ليا  ف ظهيوا.

 الدولي: البنك -3

يرمففز إلفف  ون الع لوففا إوليففا ي فهففر فنوففا  ان الو يففا فففع هففلا النشففا  فوسففا لففد ل العففال        

الفالففاح ي  ففد الوفففر الرأي فف  لل ففك ذفف   ا ففن ا  توووففع وفريسففا  وفيففا الففد ل الروسففواليا إو فففا بففف ر 

 ا .تع تيا فويوناح ت،علوا  اب ر إل    ع  تنهيل ال ياساد الو  تووا    فعالحو

موففا توففيوا ال ييففاد الووحففدر إلفف  سياسففا ال نففك  تهففرض  ففر اا  اسففيا إلفف  وع  ففر ض          

 ت ل وا الد ل النافياح  إ،ز ال فير فنوا إا بذع خدفاد الديا. 

سففاإد ت  يففل مففرافج  إففابر الويسلففا إلفف  إ لوففا ال ياسففاد اي وعففابيا ال ليففا  تحفف  الر ابففا       

الففففد ل   ال نففففك الفففف ل  حاللففففليا يعوففففان موففففا هفففف  فعففففر و بالون ففففيل فففففع الو ا ففففرر  لعففففند ف النفففففد 

الوعففالل الف يففا لنففابع بففا يس  لنففدن  ف،و إففا ال فف عا. يف و هففلا الشففسل ال،ديففد فففا الويونففا الففلع 

يوسففا ت ففويوه باسففوعوا  ال فف فح مو  يففع  إخضففا   ففع ا  ةس فففاد  لفف  اللع ففا الوغهلففا لوهففاإاد 
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رو الوا يا لوا ففيا.فوا يدذع  ل  الو فاؤل بشفدر ةف ل فعفير هفلا هل  ال  فح  ه    عيا ل  يع

 النظاو.

فليفا  ذف  ب ل  5ح يعفي  ففنو  1فليفا  م فوا 6ذ  موايا هلا الففرن  صفل تعفداب الوعوف  ر الف      

فا الدخل العفالو ح   %80فا ال سان إل   %15ذ  ال    اللع تو ذر الد ل الغنيا وع ح ذفيرر 

ففا  %5فليفا  ففا ال شفر يحعفل ن إلف   3ا تعفي  ذف  ب ل ذفيفرر  فداح  انفا ال شفري %56ذنن 

فليفففف ن م ففففوا(ي  450الخففففل ال،وففففال  وع ا ففففل فففففا الففففدخل الففففف ف  لهرم ففففا.مل ون معففففيب  ذريفيففففا)

 فا الدخل ا  وال  العالو ح وع فا يعابل معا بخل  ييا الو  اس. %1يوعدل

 الشركات المتعد ة التناية:  -4

فوعدبر ال،ن ياد ين  وس فالوا يس ن ذ  الغالب فول ما  ذراب ينوو ن  لف  ب ل ه   رماد      

مفدود تهفول بعفض ذر إوفا لعفناإاتوا ح   ن ياد فخولهاح موا ون مشااوا يوخ   الحد ب ال،غراذيا

 2 تنفل بعض و زاأوا  ل  الد ل النافيا.

 موا وا ذ  الد ل الوف  توف ذر ذيوفا تف و موف ي  صناإا الونو   النواأ   ل  إدر إناصر يو         

وكففاح ظففر و ا موففا ح بحيففا تعو ففر العففال  فعففنع  اةففدح   سفف ف  اةففدر  اسففعاح موففا ت ففوعيا هففل  

الشفففرماد العالويفففا بال هففففاحاد الالففففا ففففا فخولففففا ال،ن فففياد. تعوود ذففف  تو يففففل مشفففاااتوا إلفففف  

 الودخراد العالويا ذ  ال ن ك العالويا.

                                                 
 .169، ص. مرجع سابقد.جفال، - 1
م(، ص 1986نوفمبر، 107)الكويت: المعرفة، العدد "،، "الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القوميةد. محمد السيد سعيد - 2

 .10-09ص،
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،فف  ف يعفاد الشفرماد العالويففا ذف  العشفريا سفنا األخيففررح ةوف  ملفد ة،فف   فد تضفاإه   ف ر  ة     

ف يعاتوفففا ال فففن يا ف فففاد ال ايفففيا ففففا الفففد ي اد  تهففف ف الفففف ر الواليفففا لففف عض هفففل  الشفففرماد الفففف ر 

 اي وعابيا ل عض الد ل.

الففد لح هففل  الشففرماد العالويففا وصفف ح  توووففع بوسامففا ذفف  الو،ففا ر الد ليففا  وةيامففا تهفف ف فسامففا      

ففففا الو،فففا ر الد ليفففا . ت فففي ر هفففل  الشفففرماد العالويففففا   %65ذوففف  ف ففف  لا اآلن إفففا وكففففر ففففا 

ففففا ا فسامفففاد  العالويفففا الوخععفففا لل حفففا  %75ففففا وصففف ل ا موفففا  العالويفففا إل  %33إلففف 

  الو  ير ذ  الو،اد الودميا.

ذر ففف  الوناذ فففا مفففيا  لففف  يعفففد ا مهفففاف إلففف  الو ففف ير العلوففف  ةسفففرا إلففف  الحس ففففادح  إموفففا      

الشففرماد ال  ففرل حلففلا إوففدد  لفف  تح ففيا   موا وففا  ذففل ال ففاد ال فف ف. تف و الشففرماد مو ظيففا 

 فاييا الو ظهيا بشسل ف ا ر إ ر ذر إوا ذ  العال  .

موفا ظوفر بعفد  ديفد  للوهفاإاد العالويفا ذف  ف،فال الوفال  األإوفال  يووففل ذف   ةفدر األسف اف     

لونثير  الوو ابل ميا ال   صاد العالويا  ذه  منايا   اةدر ذ  مي يف  ك يفف و مظفاو الواليا  الد ليا  ا

 ال ور م  يوسا ون يحرك ف اد الوليا اد فا الد ي اد ة ل العال   ي فيا.

اكا هناك صفع ب  ف ع لشفرماد ال  فرل ذف  العفناإا  الخفدفاد  الواليفا محف  ت ةيفد الو،فال        

ذ  ب   الد لا حذ  ال    اللع  تندذع الشرماد مح   ةرال فسامفا م ميفا  العالو   يعيد النظر بف ر
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 محسفف  سففي رتوا إلفف  الوفف اب  ال ي ففا ب ن ويففا   ابففا فففا اففرو الوفف اانياح تنحعففر  ظففاأا الد لففا 

 تد ي،يا ذ  الونظي  اي وعابع  اي وواإ  ال  يو و  الوحل .

الد لففاح يفففدو الوحللفف ن موفف ك  -رما  لفف  الشففرماالشفف -هفف   ا ففع ذيففه يففو  ايموفففال فففا الد لففا        

 رما باي  ال   يا مو، يد  ا ل لولا الو    ح ةيا ا توففل  ةفدها و وعفا وخوفاس النفاتج ال ف  ع 

 الخاو.

مد ن  مدا  و سال  ديدر للووفيل ال ياسف  ذف ن الو  فه يو فا   محف  إف بر ايسفو داب ل فا هفل        

 ا و  الوا يخيا و  الدينيا و  الول ياح مل باخوعا ح باس  ال  ف.الورر ليس  باس  الحف ف ا لوي

 ةفدل –ا فا لوففا ير ففؤتور األفف  الووحفدر للو،فا ر  الونويفا  -تشسل ظاهرر ايمدفا   الوورمز      

الوويزاد الرأي يا لنوايا  الفرن العشريياح   د ت   د ظفاهرر اي وعفاب الوعفدب ال،ن فياد ح ب فرإا 

ولففا  ففرما فوعففدبر  40عففف ب األخيففرر بضففعا  ففرماد ذفف  ال فف عيناد  لفف  فففا يهفف ف الفلهلففا ذفف  ال

( توويا بشدر إل  اي وعاب العالو  لد  ا  امفه ففا مفيا  اي وعفابياد 170ال،ن يا )بهر   ت لد 

 الوعنها ذ  ال ليعا ذان وكفر فا معا لي   ب ل مل  رماد.  2000فال

ويضفففا ذففف  ف،و إفففا ففففا الفففد لح الخو فففا  األكففففر تففففدفا  موفففا ينحعفففر  هفففلا الوورمفففز  غراذيفففا     

 فرما 200 فرما ففا مفيا ال 172)ال يياد الووحدر األفريسيا ح اليابفانح ذرم فاح ولواميفا  وري اميفا( 

الورت ا  وا  اك ر الشرماد  الووعفدبر ال،ن فيادح  لف  يسفا يمخهفاض فعفديد النوف  اي وعفابع 

ففففا  1992  1982الشفففرمادح  ك تزايفففدد ف يعاتوفففا ففففاميا وع اثفففر إلففف  ال  يعفففا الو سفففعيا لوفففل  
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.فوفففا يشفففير  لففف  ة،ففف  %26الففف   % 24فليفففا  ب ي  ذففف  ا موفففا  ا  وفففال  العفففالو  ففففا  3000

 اله ا ف اي وعابيا ميا الد ل.

 فرماد بفنكفر  10يوود هلا الوورمز لروس الوال  ل  فاميا هل  الشرماد ويضاح ةيا ت ونثر      

 فرماح ذف  هفلا ا افا ح باسفوفناح ال  ف ب الوو ا فع ل   يفا  200ال فن يا لو،وف   ال فا ثلا ال اأد

ال،ن ويففا  ال راليففل  ال و ةففاد الوو اصففلا للعففيا توويففز ب ل العففال  الفالففا بالغيففاا الوففاو إففا هففلا 

 الورتيبح  ير ع العديد فا اي وعابييا وس اا هل  الوح يد العويفا الشرماد ا

د اي وراكيا ذ  و   وفا الشفر يا  العفيا  ذيونفاوحوع  صف ل الشفرماد الووعفدبر ته ك اي وعابيا -

 ال،ن ياد  أل ل فرر   ل  ف،و    ال  ف العالويا .

 خضفففا    اإفففاد ا وعفففابيا إو فيفففا  سفففورات،يا ح مامففف  تشفففسل وسفففاس الفففف ر  العو فيفففا ح  لففف   -

  فعاو الحرمفا العواليفا   فيسامزفاد  ال  ف  ف  اد الخعخعا فع العول ذ  مهس ال  ف  إلف 

  ي سيوا وه  فسو  اد هل  الحرما )ب لا الرذا (.

إل  ف و ل وخرح ت،د  ا  ا ر  ل  ون ف ا  الوورمز  ايمدفا  اي وعابع  الوال  العفالو       

يو  ذ  فعظوه ميا األ  اا الفاثا ذف  العفال  ذففو بالفاثيفاا ال ييفاد الووحفدر  الو،و إفا األ  ويفا 

إوليففا امففدفا  مففيا  4200فففا مففيا  % 92ليابففان . ذفف  هففلا ال ففياف تشففير ا ةعففاأياد  لفف  ان ا

الشففرماد ال  ففرل توفف  باخففل الفاثيففا . ذفف  الويففدان الوففال  تففوحس  وسفف اف  مي يفف  ك  لنففدن  ا ميفف  

 فا الوعافاد الواليا الو رفا سن يا ذ  األس اف الواليا ذ  العال .  % 86ذ  
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لك ون هل  الوحالهاد  إولياد  ايمدفا  هل  ي تودو  ل  ف ا وفا افرو وخفر  األخ ر فا ك    

ففلوففا مففان الحففال فففا   ففلح مففل  ن ظففاهرر الفاثيففا ت وففل  لفف  ال ففي رر إلفف  ال فف ف العالويففا لف ففا  

فعيا. ذففف  ةالفففا إفففدو الوفففدخل ال فففل اد العو فيفففا سفففيع  هفففلا الوورمفففز ماذفففا الف اإاداال فففيا ادح 

 نح ايتعايد....الا..ال يوياحح  ال يرا

 المنرمات غير ر ومية: -5

 لفف   امففب تعففدب  اموشففا  الونظوففاد الد ليففا الحس فيففا فنففل الحففرا العالويففا الفاميففاح إففرو          

الو،ووففففع الففففد ل  البهففففا ا للونظوففففاد الد ليففففا غيففففر الحس فيففففا  وعففففد  ن مففففان إففففدب هففففل  الونظوففففاد  

لف  الخعف   بال، امفب الونسفا يا للحفراح ت سفع   مشااوا فحع  ا ذ   ضايا فحد بر توعلل إ

بشسل م ير  تعدبد اهووافاتوا لوشفول فخولفا   امفب الحيفار ا م فاميا  يسفيوا ت سفيع ثفاذفا ةفف ف 

ذففف  العفففال   تر يووفففا  ال فففور إلففف  ففففدل اةوفففراو األمظوفففا الحاكوفففا لوفففا الو صفففل  ليفففه ففففا  ا م فففان

 فعاهداد  اتها اد ب ليا.

ففا فنظوفا غيفر ةس فيفا إلف  ف فو ل  1000ر هلا ايموشا    ف ب وكففر ففا  فا فظاه         

الو،و إا األ   ويا ذفو ح ينعب مشااوا وساسا إل  ب ل العال  الفالا ل ا هلا ي يعنف  ون هفل  

الونظواد فو ا يا ذ  الح،   الونثيرح موا ون مفاذا هل  الونظوفاد  تفدخاتواحذ  بعفض الحفايد 

مفففل ون هفففل  ال فاذفففا تفففدذع ةاليفففا موفففل  الونظوفففاد  لففف   حوفففا وصففف ح   فففيفاي يعفففا ون ف،فففال إول

تح يد إويفا  كاد  بعاب إالويا  عل  فنوا  ةدل الف ل الوؤثرر إل  الو و ل ال ف م  ذف  ات،فا  
                                                 

 -،"4-21م(، ص ص2004)اكتوبر158،العدد39، المجلدالسياسة الدوليةد.علي زيد الزعبى،"العولمة والثقافة. 
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ترسففففففيا  إ لوففففففا ثفاذففففففا فعينففففففا ةفففففف ل ال فيففففففر فففففففا الفضففففففايا  ا م ففففففاميا  ي سففففففيوا  ضففففففايا ةففففففف ف 

  يد ذ اا م ان. يوسا تلخير هل  الوح

 العول إل  بإ  الف اإد الفام ميا الد ليا ذ   فه ا م ام   ت  ير ةف ف ا م ان. - 

 ال حا ذ  ال ساأل  األساليب ال هيلا بحوايا  حايا النزاإاد الو لحا. - 

العوففل ذفف  الويففدان ا م ففام  بشففسل إففاو فففا  وففا مففنبار لحففا الحس فففاد إلفف  ايمضففواو  لفف   - 

ا الوخولهففا  الووعلفففا بوخولففا فيففابيا ةففف ف ا م ففانح  فففا  وففا وخففرل موح ففاد ايتها يففاد الد ليفف

 فرا  ا لودل اةوراو الحس فاد يلوزافاتوا ا فا لاتها يا الد ليا الو    ع  إليوا.

       



 

 

 

 

 

تأثير العولمة :  الثانيالفصل

. على العالقات الدولية
 



 الثاني: تأثير العولمة على مسار العالقات الدولية. الفصل

 
 

47 

 

 الثاني: تأثير العولمة على العالقات الدولية. الفصل

 .المبحث االول: حدود تأثير العولمة على مجالية العالقات الدولية

 الوطنيات والعولمة.مدى بقاء المطلب األول: 

 الدولة الوطنية : -1

بنيت  لدولدتا لدت عل  متد  أتوم مط   لعني تع ات  م نتعع دت عل  وتيل ل ويوت ط  ت ل  تول         

جغرلفيا  وتتر  ب تع ل وتول وه لاتكل  فت ط فتد رت  ت لمو  تمع متا ل   تووة فعد عنيتا رع ت  لد وت م 

 لألسعسد دور يا لدولدا لد عل لق تهه

 وتر لدمتل لدرتترو تمتتن دت   متل لدرتتترو  لدت عل رناتعس سيعستتد  رفت  فتد لدتترط لدتعستت –لدولدتا       

 لد عل تذ مط  وا  سفعط لدوعد   ويو ل  ين ع ذدن لدناعسه –لد  يزو دولدا 

لد عل لمصأو  ل توو سيعستيا قيعستيا –أم م  اعس لدولدا تلدنصف لدثع د  ل لدترط لدوور ل       

لمترتت   تتو  لدتتولأ دتتكل مصتتأ    وتتو وه لدوتتو ل  يتتعم لو أرلع م تتعة لدغرديتتا لدوتتواع لتتوتتع  لد تت فيتد

لدوعد  لج    ول  ع لسيعسيع ينت   تدد  ع  ور  بناعس لدولدا لد عل ل بعدن أا  ل م بيعة لدو د تا 

فتتتتط تمتتتن لدرتتتترو دتتت  تمتتتل م نتتتع فتتتترو لدولدتتتا لدتتت عل أل  تتتع رع تتت  فتتتد ل وتتت أ  تي تتتا دو ل تتت  لدو د تتتا 

لدتت عل لتتتسلر ستتمأع  متتد قتتومت ع  متتد لت تتعذ لد توتتو و لدتتتد تتمتت   تتل  لم لتستتتت ديا دناتتعس لدولدتتا 

 : لدترلم لرر  ل بيل اكه لأل بيعة

                                                 
-  ،19م(،ص.2002دارالنهضةالعربية)بيروت: الوطن والمجتمع العالمي-العولمة والدولةد.غوان منيرة حمزة سنو،ود.علي احمد طراح. 
- 21، ص ص.المرجع نفسه. 
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تط تنتتتتع د لدتتتتتع  ط لدتتتتولدد لت تتتت م لد نا تتتتعة لدوعد يتتتتا يل  تتتتعط تدتتتتد فتتتتتولط لد تتتتم ا لد عنيتتتتا  -   

 د ع ت عه 

تط تمع   لتقتصع  لدوعد د  تم   ل قومو لدولدا لد عل  مد لد ي رو  مد لقتصع اع ل ورقت   -   

     لدوف  عة لد عنيا ل نوف سم ا لدولدا ه

تط لدوف  تتتتتعة لد عنيتتتتتا قتتتتتو ج د تتتتت  ل وتتتتتف   أعيتتتتتر  تتتتتل قأتتتتت  لدوررتتتتتعة لتجت ع يتتتتتا للدوينيتتتتتا  -

 لد ت أ ا دوول اع لدت  يا للوقمي يا ه

 تط تنع د لتتصعتة لدولديا جو  م ر   ع ا لدوول  لتجت ع يا للدنر يا صوأع دمغع ا ه -  

لد عنيتتتا قتتتو ت تتتزمة  تي تتتا لدتوو  تتتا لدوينيتتتا للدورقيتتتا ل  متتت  لألقميتتتعة لتجت ع يتتتا  تط لد  تتتوو -  

 للد  ع عة لد  تمرا د ستت أ  ل لدولداه

للدتتكي يتترن م نتتع   تتر  مكثتتر ل تت  ع فتتد م  تتعأ   لدأتترل  -لد  ت تت  لدوتتعد د -ل أتتول اتتكل لد  ت تت  

صتر لدوتعد د للدتكي تأتول فيته لدولدتا  ل  عدا لدوصر لدوويث ب ر ت س لدولدتا لدت عل تدتد  ر متا لدو

 لد عل لعرق ع لدأيرلقرلعيا فد لدترميرة للد وعد ا دي   مكثر  ل   مرعة لد ع ده

 

م ع ك تعأ  فت ه  وتير ب ر تتا يتع ر ا تدتد لدولدتا لدت عل للدتتد فرحت   تل  وت لاتع تعم  يتع للدتتد  

لدوعديتتا ل مجتتا   ع  تتعه لدمن  تتع  ل  رفتت  بروتت    ل تت  لد تتو للد تتزم فم ا تتع  تتترلط با تت م لد عنيتتا

                                                 
-  22، ص ص.المرجع نفسه. 
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 –لدولدتتا   وع    تتع روررتتا ل روعديتتا لل أوعليتتا ت تتود دمأوتتث  تتل لد   تتا مكثتتر   تتع اتتد قع تتوو دوعدتتا

 لد عل لدتعبما دمويعوه

اتتكل لتت تتعه بصتترا  ع تتا يتتل ل بتتسط لدولدتتا لدت  يتتا ستتع رو فتتد عر تت  لدتتزللأ  تتتد للط بتيتت        

فت  ع س   تم ط يفميع ت حير أل  ع س   دل تو   فع ت  مسعستد فتد لدو قتعة لدولديتا بت  ل تتد 

ه مي  مد لد ع ا لد عنيا أل  تع مصتأو   رمفتا ل  ترقتا لفعقتوو لد تيع وة لقرلملت تع دت  توتو  ت  يتا

لدولدا لدت  يا رتناي  تتميوي س   دل ت ت ي  لدص    رثيرل فد لجه لدتيعم لد عم  لدكي متت  بته 

لدو د تتتاه مصتتتوعا اتتتكه لدناتتترو لد  يتتترو د  تتتتتأ  لدولدتتتا لدت  يتتتاة لد تتتكل لد ر تتت س اتتت  فتتتد لألستتتع  

متتد مصتتوعا مسل  لأل تت لأ لدنتت  ا ليتتررعة لستتتث عم ا    قتتا د تتكل   تتوا  يناتترلط دمو د تتا  

 م  ع   عأ لقتصع ي ت حير للد عأ ا  لتقتصع ه

لد  تتتتأ  اتت  لتقتصتتع  لدوتتر لت  تأمتت ط بتتسي تتتوي  دولدتتا لدت  يتتا فتتد يتتلل    تت ب تتع ير تتي     

ل  تتوس  صتتعدو  ة ل تتع لس اتت  لدتتكيل ستتينت  ط لستتيوأ ط لستتي مم ط لاتت  بتتكدن   ممتت ط رتت  لدتتت و مل 

 م    لدت و  ر  عه

لدتكيل توثت ل  تل   ع تا لدناتعس لدتولدد لدوتويثه لدتكي توتو لدولدتا لد عنيتا بلمتته ل ل لبرز لد رمتر ل 

ل ررزه لديعبع د  كينود للاي تد   فتد رتعبيته لد وت  م ل    ع تا لدولدتا لدت  يتا   ل  تعد  بت   تول  

د   ين م  ملا يد بتوميمه أللعم لدو د ا  مد لدولدا بتسكيتوه الط لد وتو لة لد عمجيتا دمتترلم لد يعست

                                                 
-  مصطفى ينون،" مستقبل الدولة القومية في أيطار الوضع الدولي الراهن" في أعمال الملتقى الدولي األول لكلية العلوم السياسية، الدولة

 .492، ص .مرجع سابق الوطنية والتحوالت الراهنة،
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ترتت و لدوتتف   نتت ر   وتتو لة لدوليميتتا ةلاتت  لأل تتر لدتتكي  ونتتد لط لدولدتتا تتوتت أ بوتتف  تتتوم  د 

  ل  تغير   تت  تدد  تغير تعب  فد لدرع   لدولددا

لدولدتتا ر تتع يرلاتتع للاي تتد دتت  توتتو دتت  توتتو رتتعارو عأويتته  تترلم ا دتناتتي  لدنوتتع  لو  تتع دة دتتتو    

لدتتتا لد عنيتتتا ليتتتر يت ع لاتتتو ة ا  ت تتتع لد عنيتتتا للستتتتت د ع يتتتفم  لدو د تتتا توتتتو ع رأيتتترل د تتتيع و لدو

لد يعسدة لذدن بنت  جزع رأيرل  ل سم عت ع تدتد لأل متده د لس تعة فت و لعنيتا للدتد لألستر  تدتد 

  نا عة لد  ت   لد و د  مد لد  ت ن لد ومده 

عم تا لصتنع يا  نك   ع ا لدورا لدأعم و تغيرة لدولدا ملد  عة لسيعست عة بويث مصأو  سيعسا ت 

 مكثر ما يا  ل لد يعسعة لدوفع يا للد يعسعة لد عمجيا دولأه

فأأ تتععا تط لدولدتتا لدت  يتتا بعتتت   تتل  يتتث لأليتتفعأ لدروميتتا دتتتوف  لدنوتتع  لتقتصتتع ي فعقتتوو ستتمرع  

دولماع ر  ولة  وعمرا ذلة  وند فد لتقتصع  لدم رأد دوعد  لدي س لدكي ت  تول  دته دوت  مفنت  

 تتتسزو لدولدتتتا لد عنيتتتا فتتتد رتتت  لدو د تتتا ل دوتتتعد  لتجت تتتع د لأل ر فتتتد   ل يتتتعأ بتتتعأ   تتتل  أتتتر  تتتل 

للدتتوي د صتته فتتد  أعمتتته لد وتت  مو الدولدتتا مصتتأو  لصتتغر  تتل لط تترع تت   تت  لد وتتف ة لدمأتترن 

 لتقتصتتتع  لدوتتتعد د ة لدتتتتوا م لدأيرتتتد ةلد  تتتوملة ة لوماتتتعا   للكأتتتر  تتتل مط تتوع تتت  بروعديتتتا  تتت  

 ن ا لد وف ة لدصغر 

                                                 
- ،العولمة الطوفان أم اإلنقاذ؟الجوانب الثقافية والسياسية اوهيمي كينشي، "نهاية الدولة القومية"في فرانك جي.لتنشر وجون بولي

 . 72-366م(،ص ص.2000، ترجمة فاضل جتكر)بيروت:مركز الوحدة العربة،واالقتصادية
 .27، ص مرجع سابقغرابية،  - 3
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″The State was becoming too small to handle really big problems, and 

3″too large to deal effectively with small ones. 

دتتتتتو يمتتتتت  لدو د تتتتا  عد تتتتع  ميرتتتتع بعدتوتيتتتتولة دمومجتتتتا لدتتتتتد  فوتتتت  بعدولدتتتتا تدتتتتد لدترريتتتتز  متتتتد      

 تتتتل يتتتت أ لد ص صتتتتا  تتتتل لد وتتتتف ة  لد وتتتتف ة لدمأتتتترن رتتتتعأل ل للتقتصتتتتع  لدتتتتولدد للدت متتتتد

 لدصغرن للدر ع ا لدصويا للدأنيا لدتوتيا لدخ ه

للدنتي تتا اتتد مط لدولدتتا ت متت   تتل لد   تتعة لدصتتغرن دتترتترخ د تتع اتت  لكأتتر للي تتر لدمن تتع   تتزة 

  ل م لع لد   عة لدمأرن لكتور  م  ع لصغر  ل لد   عة لانع ت  و مز ا لدولدا ه

تط  تعاتتتا لدولدتتتا بتتتيل لدت متتتد  تتتل لد رتتتع ف لدصتتتغرن للدروتتت  فتتتد م لع لد رتتتع ف لدمأتتترن مفتتترزة  

ق تتتعط توتت ط  وم تتع بوتتف  تتتوم  دة فرتتد لد رتتع ف لدصتتغرن مصتتأو   لس تتعة لد  ت تت  لد تتو د 

ل لس عة لدتنت   لدثتتعفد توت   وت  لدولدتاة ين تع ت عات  لريرتا لدولدتا فتد   تعأ لد   تعة لدمأترن 

لدولدا للدوررعة لدوعبرو دمت  يعة د و ا لدناعس لدرمس عدد ت د و ا لد صتعد  لدت  يتا     لس عة 

 1لانع تت علن لدولأ لدمأرن للدصغرنه

يتتترن لدتتتأوال مط تتتت زس  ونتتتد لدو د تتتاة فتتتد  نتتت عم لو تتتتعي للدتأتتتع أ لدر تتتزي للد تتتع ي  تتت         

 وند لت تتعأ  ل لد  عأ لد عند همل لدت  د  تدد لد  عأ لدم  د ين  ي  مد توييل ز تع د م نتع 

لقتتع    تأتتا  تتع بوتتو لدولدتتا لدت  يتتا لدولدتتا لدتتتد م  أ تتع لدوصتتر لدوتتويث تعتتعمل ريع ينتتع دصتتنع ا ماتت  

                                                 
، العرب التحديات السياسي واالقتصادية والثقافيةالعولمة على الدولة القومية"، في محمد االرناؤوط)محرر(،وليد عبد الحي، "تأثير   -1

 .155م(، ص2000)األردن: منشورات ال البيت،
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متتوس لتقتصع ي للتجت ع د للدثتعفد للط  دن س    ن   ول د وه لدوتأاة تأتوم  تأتا جويتوو فتد 

لدتتتعم خ  فتت ط لدتتولم في تتع اتتوه لد تترو دم     تتا لو  تتع يا بتتوأ  لد  ع تتا لد عنيتتا  اتتكل ت  ونتتد مط 

 لدوعد  يرتتد تدد ت  يو ه لإينع ه تدد لدت ل يل لد وترراه

لدت  يتتا رسستتع  لتوميتت  معرل تتته – تتري  ا تتر لدرمتتر لدتت لقود ديتتولف   تتل لدولدتتا لفتتد اتتول لد      

بع تأعم لدولدا اد لدرع   لألسعسد فد لدو قعة لدولديا للط لد    لد أيوتد دم  ت ت  لدتولدد ات  

لدر  تتتتتده للط  صتتتتتعد  لألعتتتتترل  اتتتتتد مصتتتتت  حيتتتتتر  ن تتتتت  ا لدمتتتتتل اتتتتتد لد وتتتتتو  لدر ي تتتتتد دمتتتتت  

 توت  تت تذل صع أت ع ق وه سم كهاكه لد صعد  س   دل ت

فعد  ا لدثعبتا دمو قعة لدولديا اد لد يعسا لدولديا لتتم ص فد لدصرل   ل لج  لدت و  رس      

 لدم س   وه  نو لد لقوييل لد و  ل مد ممس    كينيث للدتز   يث  ت أ لدولدا اد لدولداه 

 متد ريع  تع للستت رلم ت عة  لإذل رتعط  ف د  ل  ع لمبول تو    ل لج  توتي   صتعدو ع للدورتع      

لدتترط لدووتتر ل بوتت  قتترط لدولدتتا لدت  يتتا فتتعط لدتتترط لد ل تتو للدووتتر ل ستت   يأتتتد رتتكدن قتترط لدولدتتا 

لدت  يا تط لد رع ف لدتد تت س لدولدا لدت  يا  عزلد  مسعسيا فد  يتعو لدأوتر للد  ت وتعةه  لدتيس 

 ع فهانعك  تد لدي س  ل   ت ي  لدتيعس ب كه لد ر

د تتتكل   تتتو م ر فتتتع ت تنتتتعقل   تتتعدا لدولدتتتا لدت  يتتتا  تتت  لدت تتت ملة للأل تتتول  لدتتتتد مصتتتأو  ت أتتت   

 صر ع اكل انع  ف ل لدررو بيل لدولأ لد ت مرا ف ن تع  تل م مرت  ذدتن فن تواع تأتكأ فتد    ت  لط 

تأتر  ر ت ع  وتأرو دمد تتغير لتتتوس لتمأرة ل لأ مفن   لدوي أ فد لدموأا ألسأعا رثيرو ف ن تع تو
                                                 

-  ،2-491، ص صمزجع سابقينون. 
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حيتتتر   تتتتووو لتوتتتعلأ تقنتتتع   ر تتت ع بس تتته ت  ل تتتد دم غتتتع رو أل  تتتع تنتصتتت ع لو فع يتتتعة لدنتتترلم ا 

د  ض اكه لد غع رو ةلانتعك  تل ت تتومي بوتو ريتف تتوع ت   ت  لدتغييترلة لليتم ت   مي تع لأل ت م 

 لت علزت ع لأل ول ه 

د لدولدتتا لدت  يتتا مط تت تت م لإت دمتتل بعدن تتأا دم تتري لأل ر فتتد ر تتع مكتتوه كينيث للدتتترز    تت   متت

 اهGet big or Get outتترك  فع  ع دغيراع ا

يود  لدأع ث لت  ميزي   ع ف   عط   مد  ررز ا لدولدتا فتد لدناتعس لدتولدد لل تأعماتع لدرع ت        

لألسعستتد فتتد لدو قتتعة لدولديتتا بعستورل تته دث لتتا رتت لار ملفتتت  لدو د تتا دمن تتع دتت  تنتتوف لدولدتتا 

ا ة بتت   متتد لدوفتتس  تتززة  تتل ق ت تتع  متتد لدتترح   تتل بوتتال لدتغيتتر لدتتكي مصتتعا بوتتال لد عنيتت

 فيوير: لرع ر ع فد   عأ ترع م ع    بيرت ع لد عمجيا

دتتت  ت ترتتتد  تتتل لدناتتتعس لدتتتولدد  لدتتتا لل تتتوو بعستتتتثنعع فيتنتتتعس  1950تدتتتد  تيتتتتا ل تتته  نتتتك  تتتعس  -1

ط انتتعك تزليتتو فتتد م تتول  لدتتولأ   تتع رع تت  لد ن ديتتا للدتتي ل لد ن ديتتاة ل ميتته فتتتط لد لقتت   وتتير تدتتد م

بمت   1900 ميه فد لد عب ه فعو صععلة  وير تدد مط  و  لدولأ لد ويوو لدتتد ر ترة  نتك  تعس 

س لاتتد لد ر متتا 2000-1985 تتل اتتكه لدتتولأ ر تتر فتتد لدرتتترو  41 لدتتا للط انتتعك   100 تت لدد 

 لدتد  وتأراع م صعم لدو د ا ل توعي ع لصو  اعه

دترتع  ة لدولديتا لدوتعدد  وتير تدتد حمأتا لد وتع ر لدت  يتا  متد لدتمع ت  لتقتصتع ي مط للق  ل -2

 نتتو ع  وتتو  بين تتع لدتصتتع سة فعدتمع تت  لتقتصتتع ي  لدتتكي   تتو  فتتد لتتوتتع  لد تت قيعة لد تتعب  مل 
                                                 

-  ،98، صمرجع سابقعبد الحي. 
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ي ح ستتت فيع مل ييف ستتتم فعكيع ترلجتتت  م تتتعس تدوتتتعي لدنتتتزل  لدتتتت  د دتوتتتفي   لدتتتا ق  يتتتا   تتتتتما ذلة 

ر تتتتع مط لدنتتتتزل  لت رصتتتتعدد فتتتتد ليردنتتتتول مل ر ديتتتتن مل لدأعستتتتن مل ترريتتتتع مل لدويوتتتتعط  تتتت  ستتتتيع وة 

 ت لصتتت  محتتت  لدتتتترلبي لتقتصتتتع ي لدتتتكي يتأوتتته م صتتتعم لدو د تتتا  ليتتترل  متتتد ترلجتتت   فع تتتا لدولدتتتا 

 لد عنياه

 مط ل ت تتعع لدوتترا لدأتتعم و م ن تدتتد ترلجتت  لدصتترل  لأليتتوي د جد  تتل  ع يتتا لدمنتته مجتت  لدنزل تتعة -3

لدثتعفيتتا للدونتتعم ا  تتل  ع يتتا ميتترن للدتوتتفي  لدثتتتعفد مل لدونتتعمي اتت  لقتترا فتتد  نتتع ينه تدتتد 

 لدولدا لدت  يا  نه تدد م  عم  اع د تعم  د ميره

ب تتتكل لد تتتيعو يلرتتتو  بر  ن تتتفد  ل تتته ل متتتد لدتتترح    تتتع تور تتت  دتتته لدتتتولأ لد عنيتتتا  تتتل ملتتتعم      

دتتت   نتتتور ع مل  تمتتت   تتتل فوعديت تتتع فمتتت  تمتتتل لدولدتتتا  فر تتتت ع لدت تتت ملة لدتمن د جيتتتاة  كتت مط ذدتتتن

لدت  يا فد مي ي س مق ن   ع  ميه لآلط ف عزلد  اد لدتد تترم لدورا للد تم  ر تع ت يتزلأ لو  تعط 

 بور   ر ه بت  يته لدتد يرن في ع لدأيرا لدتد يم س تدي ع وبرلز يص صيته لا  تهه

ت  ة رم ع د ر  لأل   تدد لد ص صتيا ل تكا  لدتأوال فمم ع لز ل  ت  م لدتوعلط بيل لأل   لل    

 تتتل م صتتتعم اتتتكل لتت تتتعه تدتتتد لدتتتت أ بتتتسط لدولدتتتا لدت  يتتتا للستتتت رلم ستتتيع ت ع اتتت  م تتتر فتتتد  صتتتموا 

لدو د تتتا ل لس تتتعت عه للط لدولدتتتا لدت  يتتتا ذلة لد تتتيع و   متتت  ت   فتتتل د لس تتتعة لدو د تتتا لدتنتتتعزأ 

 :  نه ألسأعا لدتعديا

                                                 
-  ،3-24، ص ص.مرجع سابقغرايبة. 
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 د تتتا تدتتتد   ت وتتتعة   تتتتترو سيعستتتيع للجت ع يتتتع للتعفيتتتع  تتتتد تتتتت فل  تتتل  عجتتتا  لس تتتعة لدو -1

 لدو   بس ل دتوت  ماولف ع ل صمو ع لتوتي  تمدع  ع ه

رم ع زل  لدصرل  بيل  لس عة لدو د تا د تي رو  متد لألست لو فتتط  عجت تع دولدتا تتز ل  دتو   ع  -2

  وميع  تد ت ت ي    لج ا د لس عة لألق ن للألكأر ه

  ع بمغ   لس عة لدو د ا  ل ق و ل ر ذ ةفس  تع دتل ترمتر فتد تو ت    تللديعة  تع  وتث ل ه   -3

 ل ت  ملة لتو تة يعمي   عو  وترل عت ع ل صتعدو ع لدتتد ت تري  تل   تعو ليتصعصت ع  تتد 

لط قتتتع ة اتتتكه لد لس تتتعة اتتت  ملأ  تتتل   عدتتت  بتتتتوي  لدولدتتتا تذل  ثتتت  مي  تتتع تا لقتصتتتع  ا لل 

 ت ع هصو دا فد   عمست ع أل و 

ل ميه فتط لد  و ت   فنه مط ينا  ر  يدع للط فر يا ليترعع لدولدا في ع  أعدغا رأيترو  لقصت م 

 فد لستيوعا تفرلزلة لدو د ا ه

صتتتوي  لط لدو د تتتا قمصتتت   تتتل  لم لدولدتتتا فتتتد بوتتتال لد  تتتعتة هدمن تتتع فتتتد  تيتتتتا لأل تتتر توييتتتو 

دتتا ت حنتتد  نتته هفتتولم لدولدتتا فتتد صتتيعحا لرع ر تتعة تويتتو صتتيعحا لرع ر تتع بتت  ت وتت   تتل  لم لدول 

لد و عة لتجت ع يا للدأند لدتوتيا للدأيريا سيا   لم لد ررز ا دومجا مط لدأنن لدتولدد فتد عأوتته 

لدووتتتر يل  تتتل لدتتر تتتر لد تتتن ي مط لألستتت لو دتتتل   فن تتتع مط تن تتت  لتت تتت م فتتتد حيتتتعا  لدتتتا فع متتتا 

 ه ل صع قا

 
                                                 

- 76م(، ص2002)صيف 107،العدد الشرق األوسطالعولمة وظهور ومجتمع مدني عالمي"، عبد النورعنتر،"الدولة و. 
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ههتذل رع   لدو د ا تت م  لد ز و  ل لدولدتا  ما د متول تذل رع   لدو د ا   ميا تعم  يا حير قعب  

دو ع تتا لد تت و لدور تتا لدرتتع ميل بتته بتتسط لأل تتر بوعجتتا تدتتد صتتيغا ت فتيتته بتتيل للقتت  لدولدتتا ل صتتعد  

لدت تتتع  لد تتتع  فس تتته بتتتولط لدتوتتتعلط لدوتتتعد د لدتتتكي   تتتر  أتتتر لدولدتتتا ت   فتتتل مط ت تتتر لدتوتتت تة 

فتتتتد عر تتتت  لد تتتتم  ه لل تتتته بعو فتتتتعط ه بتتتت  مصتتتتأ   تتتتل لدنتتتترلمي مط يتوتتتتع ل لدرتتتتع م ط  لدوعد يتتتتاه

 لدولدي ط  ل  لأ لحيراع جنأع تدد جن  فد  عدا  ل لت ت ع  لد تمع   للد تأع أه 

ل   ع  فل  ل م ر فع ه  ل لد تر   ميهه ل ه دتيس انتعك  ار تا قععوتا بعدن تأا د تيع و لدولدتا      

م   ت ر بت  م لد رع ف لدتد تت س ب ع  فعدتتعم خ يت و ل تتتعأ لدولدتا  تل   تي فعدولأ فد  عدا ت   

 لدولدا لدوعم  تدد لدولدا لد ع س تدد  لدا لدرفعهه 

ل ميه فعط  ت يا لدت  م تررض  مد لدولدا لدتميف  ت  لد لقت   1648تط  ر  س لدولدا  و   لدد   

د تتع مط لدولدتتا اتتد  تتع ترومتته مل  تتع تتتت س بتته لت تت  ر  لس تتعة للديتتعة جويتتوو ت تت   م لع لرع ر تتعه ل 

 فعط  ع ت لج ه  ل تغيرلة تبو للط يل ي تدد تغيرلة فد عر تا   لج ت ع دتمن لد تغيرلةه

 نع  تدد ذلدن بوو مير  توم  ب يع و لدولدتا لد عنيتا  ات  مط لد تيع و ت تتنت ل لد تيع و        

للد يعستعة لدتتد ت تت و لدولدتا  ن تع لستترلتي يعت ع   مد لد فعط فتي للدتد  ل ي د ع ت أ  لدتت ل يل

فتتتتد لدتوع تتتت   تتتت  لدتتتتولأة دمن تتتتع تتنتتتت ل م نتتتتع تت تتتتي ع    تتتتع بتتتتيل لدتتتتولي  للد تتتتعمي  بتتتتيل لد ومتتتتد 

للد تتعمجد لاتت  لدأوتتو لألاتت  أل تته  وتت     تتعأ تور تتد لألفتترل   ليتت  لدولدتتا د تت  ت   ليص صتتيت   

                                                 
-  ،"37م. ص1999-1997،التقرير االستراتجي العربيالسيد يس، "نحو خريطة معرفية للعولمة. 
-  ،77، صمرجع سابقعنتر. 



 الثاني: تأثير العولمة على مسار العالقات الدولية. الفصل

 
 

57 

 

دثتتتتعفد لد  ستتتي د جد لدنتتترلمي لد  يتتتز د   تتتا لدونتتتعم ا  لاتتتكل لدتتتكي يتتتل ي تدتتتد لأليتتتك بعدأوتتتو ل

لألفتتتترل ة ذدتتتتن لدأوتتتتو لدتتتتكي ستتتتيا    ز تتتتع دمولدتتتتا  ل  تتتتعه ل تتتتع تزليتتتتو  تتتتو ل دتتتتولأ لز تتتتع و لدنزل تتتتعة 

 لت رصعديا فد لدناعس لدولدد لد وعصر تت  دي   مد ذدنه

 السيادة الوطنية: -2

م مو  ار تا  تمع متا دم تيع وه ل ت   وو لد رمر لد يعسد  جعط ي  لط   ا  ملأ  ل  علأ ب        

سيع و لدولدا فد ص مو   ر و دم   ع سم ا  ميع ت ت ن  دمت ل يل مي سم ا   متاه ل ميه ف نعك 

تت ي  لل   فد لدنار عة لدتتميو ا د ر  س لد يع و ه بيل لد ع   لدتع   د للد يعسد فيوير لد ع ت  

ة لدولدتا هق ل  تع لتستتت أ لدتتع   د فتد   لج تا لدتع   د د تيع و لدولدتا مط لد تيع و صترا  تل صترع

حيراتتع  تتل لد تتيع لة لأليتترن ه ب ونتتد مط لدتتتع  ط اتت  لدتتكي  وتتو   تتول  لدو قتتا بتتيل لدتتولأ لريريتتا 

  عمستتت ع د تتيع ت ع تزلع لأليتتر يل  تتل لدتتولأ هم تتع لد ع تت  لد يعستتد د ر تت س لد تتيع و فيوتتير تدتتد م  تتع 

يو ذلت ع فد لد  تعأ لدتولدد بور تا رع متا  لط لت تثتعأ ألي ستم ا توند قومو لدولدا لدروميا  مد تسك

 يعمجياه

تذل رعط لد ع   لدتع   د  وير تدد لوععم لدرس د لدتكي   ت  لط ت تيير فيته لدو قتعة بتيل        

لدتتتولأة فتتتتط لد ع تتت  لد يعستتتد   ثتتت  لد لقتتت  لدرومتتتد و فع يتتتا لدولدتتتا لقتتتومت ع  متتتد ت أيتتت  لد ع تتت  

ع ا د يع ت ع لدروميا لإمل ت تع لدوترو لد  تتتما د  لج تا لأليتر يلة لدتكدن ممينتع  لأ تت تت  لدتع   دة   

                                                 
- ،"74-32م(، ص1997،)يناير،127،العددالسياسة الدوليةد. ممدوح شوقي، "األمن القومي والعالقات الدولية. 
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بعد تتع و لدتع   يتتا للد يعستتتيا  وتتعه ل لأ ميتتترن تت تتت  بعد تتتيع و لدتع   يتتا  لط لد ع تتت  لد يعستتد فتتتد 

 لد لق  لدو مد ل ر  ذلدن رمه تدد لدتت ي  فد ت ز   لدت و للدتومو لدتمن د جياه

تتو تتا اتتد  لأ ق  تتا ت تتت ي    ع تتا ستتيع ت ع لدتع   يتتا للد يعستتيا لتت  تفتتتع  لدتتولأ  دتتولأ لدفع       

حير  تتو ا بتومت ع  مد   عمسا سيع ت ع فد لد ق  لدتكي ت ت تت ي  لدتولأ لدصتغرن لدصت    فتد 

   لج ا لدولأ لأليرن  مد لدتغمغ  فد يلل  ع لت علز  ول اع لد يعسيا ه

رض للق  يع  د تيع و لدولدتا ل تتد   توتف ذدتن لد لقت   توتو   تل لآللتعم لد تمأيا تط لدو د ا تر

 :للت  عبيا دمو د ا  مد سيع و لدولدا 

 التأثيرات السلبية: -1

 :ل  فل لدت رو د ع  ل جع أيل لدوليمد للد عمجد 

قعت تع ب تع   قتا قو م ت   سيعسعة لدتور ر لمترع  فد قأنتا لدولدتا  متد مصت د ع فمت  توتو  ت   -

  من ب ع   من ب    قا لد نا  ب  ولة تتأ  ت لمت عه

مفرزة ل مو لد  ع عة لد  ديا لصو و لد  تعلة لتلنيا تو ي  د يع و لدولدا  مد مجزلع  تل  - 

 تقمي  ع تني  مل تت        تتند لدوعأه

لد رتتتع ف  ن تتتع  م ن   تتت  لد  ت تتت  لد تتتو د تدتتتد ت  تتتيل  لم لدولدتتتا  تتتل يتتت  أ ستتتو  بوتتتال -

لتأميغ تتتع درتتتع ميل بتتتعزحيلة لقتتتو بتتتومة تمتتتن لداتتتعارو فتتتد   تتتعتة لدصتتتوا للدتومتتتي  للدثتعفتتتا للدنتتتت  

 للد  لص ة للدأر و ل  ل توة تدد ت لمو لد   ط ل  عط لأل ل للدصواه
                                                 

- ،)8-16،)بيروت:مركز دراسات الوحدة العربة(، ص ص.العرب والعولمةجالل أمين،"العولمة والدولة"، في أسامة أمين الخولي)المحرر. 
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م ة لدو د تتتا تدتتتد ت ويتتتو لدثتعفتتتا للدونتتتعمو لد وميتتتا لد عنيتتتا  تتتل يتتت أ لتت تتتعه تدتتتد  وتتتر لتعفتتتا  -

يا ل  ي  ويل  ل لألفمعم ديوت   لد  يت ة     تع م ن تدتد ت  تع   عدتا  تل لتحتترلا بتيل لدرتر  ك  

لتعم  ه لد عند لتعم  ه لد عند ل  مللعته لدثتعفيتا للدونتعم ا ر تع م ة تدتد لدنتغي  متد لد   تا 

 هللدو صيا لد وميا لإ ع و ص راع فد م  عم ا  ا لي صيا  عد يا 

ت ة لوقمي يتتا  تتل  تتت  جتتزع  تتل ستتم عة لدولدتتا تدتتد ايعكتت  لدميع تتعة لصتتررة رتتعارو توتتفي  لدتمتت

 حير ق  يا ه 

م  تتت  لدثتتت مو لتتصتتتعديا ل تمتتتعم لدولدتتتا دم وم  تتتا لدتتتتد مصتتتأ   تتتل لد تتت   لدوصتتت أ  مي تتتع  تتتل  -

  صع م  توو و ه

فر   يرل  لدتوعلط لدولدد صيعحعة  وو و دت ل و لدموأا لد يعسيا لدوليميا لقر    لس تعة  -

 لدت     لدولديا  ن    ع ولت ع مل  نو ع بعدتنورا لدو  ترلعيا للدتنورا  مد لتعفا  ت و لو  عطه 

لفتتد لد تتيع و دتت  توتتو  تأ دتتا ر تتع ستتأ  ت  تتيوهة لدتت   وتتو تعتت و يتتو لأل ا تتا لدوعك تتا دتوويتتو  -

   عو لدوسط لدوليمد م ر   م ع به ر ع رعط فد لد ع ده

ل لدوس يل لدوليمد للد عمجد لفمرو لد يع و لد  متتا دت  توتو  تأ دتا د  توو انعك ي    فعصما بي -

لدتت   وتتو تعتت و يتتو لأل ا تتا لدوعك تتا فتتد توويتتو   تتعو لدوتتسط لدتتوليمد م تترل   تتم ع بتته ر تتع رتتعط فتتد 

لد ع د ب  مصأ  تتوي  لد  ت ت  لدتولدد فتد بوتال لأل ت م لدتتد رع ت  فتد لد ع تد يتسط  ليمتد 

                                                 
- "،94- 74م(،ص2000بة،"،)القاهرة: مجموعة النيل العرالعولمة..مقدمة في فكر واقتصاد وإدارة عصر الالدولةد. محمد احمد الخضري. 
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ي لللجتت  هل تتل م يتتو ت يتتعع  تت  لدتتتوي  لو  تتع د دمتتل فتتد قعدتت  ل تترله لدتتأوال  تترلم  ةم تتر  تأتت ت

 هجويو

لا   ع  وو مي ر لدت  ملة  ع بوو لدورا لدأعم و     ع  ل  يث تسليره  مد ستيع و لدولدتا ب تأ  

لد أيوتتا حيتتر  ننتتأ ا لحيتتر لد تتنتتا لدتتتد يتتت  ب تتع   عمستتا اتتكل لدوتت  لأل تته  وفتتس ليتتت أ لدتتت لزط 

 لد ت عة لد تووو بوو ل  يعم لتتوع  لد  فيتدهلدولدد دصعد  

 وتتت  بوتتتال لدوتتتو ا بوتتتو ررتتتعي ع  تتت   تتتل لجتتت  لدور تتتا مط تنوتتتس  ف  تتتعة ل لس تتتعة قعبمتتتا  -

دم  ع ما  ل لدوو  هلدمل لدو د ا بتو    لد م ا  ل لدولأ تدتد لدوتررعة ست و  دمأيرلقرلعيتعة 

لت تت تت  بعدوتترعفيا لدعدتتتعدد ف نتتعك   تتز لدولديتتا بترتت  ال اتتكه لد  تتع ماة ف تتد ت ت نتت  دم  تتع ما 

   ترلعد دتيس فتتي فتد ململدتع لإ  تع م نتع فتد لد ت تعة لد توتوو للديعبتعط لج يت  لقتصتع  عة لدوتعد  

  تسلرو بعدو د اه

مصتتأو  لدولدتتا   تتر دا   تتللديا  لديتتا  أعيتترو  تتل لفوم تتع حيتتر لد وتترل ا لدتتتد يترتتت   مي تتع  -

   لعند اكه لدولأ لإ  ع ت ععأ م نع  ل مفوعد ع لد ورل اه ول   رم  ع ي دولأ لأليرن لد

ر  م  لس عة م نيا ذلة تتورك فد لد  عأ لدوعد دة مبرزاع  مف لدنعت  لدتكي مصتأ   لس تا  -

م نيا ذلة صأغا  عد ياة لدومف يتورك  لط تر  ال  ل لأل   لد تووو لاكل  ع يتل ي تدتد ل ت تعك 

 زل عة  لدومفهسيع و لدولأ لدتد تررض  مي ع لدت
                                                 

-  ،القاهرة:كلية االقتصاد والعلوم السياسية(،ص نظرة على العالقات الدولية في القرن العشرين وانهيار التنظيم الدوليحسن نافعة( ،

 .18-16ص.
- ،16(، ص ص.85،1994،،) القاهرة: مركز الوحدة العربية، العددالتطورات الدولية الراهنة ومفهوم السيادة الوطنيةد. أحمد الرشيدي-

17. 
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م ة لدو د تتتتتا تدتتتتتد ت  تتتتتع   صتتتتتع م قع   يتتتتتا  نعف تتتتتا د تتتتتم ا لدولدتتتتتا فتتتتتد لد  تتتتتعأ لدتتنتتتتتيله فتتتتتتو  -

ر رمي ع  قتع ملط  متد ت  تع  لدت ل تو لدتتد يرل  تع ل توترة  لس تعة لدتوفتي  ست لع لوقمي يتا مل 

 لدولدياه

 ر رة ركدن ق ل يل  عبرو دموول ه -

 االيجابية :اآلثار 

لدتتتتتسليرلة لد تتتتمأيا لد توتتتتو و دمو د تتتتا  متتتتد ستتتتيع و لدولدتتتتا تت مط انتتتتعك تتتتتسليرلة   متتتتد لدتتتترح   تتتتل -

 ت  عبياه 

فتو  لدت  ملة لدولديتا لدرلانتا لدأتعا للستوع م تعس ز تع و قتومو لدولدتا  متد  أعيتروة مل لدت ست  فتد  -

و قت تع  تت   أعيترو لد ونتد لت  تعبد د تيع و للد ت ثت  فتد ستم ا  تبترلس لدتصترفعة لدتع   يتا تناي تع د

 لدولأ لأليرنه

تتي  دولأ لدنع يا فر  مفن  دترع   مكثف لمسر  هلت    دص ت ع بسط يأم  لدوعد  لد تتتوس  تل  -

ي أ لتسترع و ل رو لدثت مو لدثتعفيتا للتتصتعديا للدت تم  ب ن ت  لدوتر يا لدولديتا لل تترلس لدتتع  ط فتد 

 لدوفع   ل قنع عاع ه

 السيادة:تطرح العولمة بدائل 

                                                 
-لعرب والعولمةد.نفين مسعد، تعقيب على دراسة:جالل أمين،العولمة والدولة،في أسامة أمين الخولي)محرر(.ا، 

 .17-16)بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية(، ص ص.
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سينعم   ليترتعع لد تيع و: يترن م صتعم اتكل لد تينعم   ل ته ر تع  مت  لدولدتا  وت  ستم ا لوق تع   -1

تتتتوم  يع  نتتتك  وتتت  ي  تتتا قتتترلط ستتت   توتتت  لديتتت س لدوتتتررا  توتتتو و لد ن تتتيا تتتتوم  يع  وتتت  لدولدتتتا 

 ملس هللد أ  فد لدوعدتيل لل و لا ل دتتوس لدثتعفد لز ع و لو تعجيا للدوعجا تدد مس لقع 

لفتع د تكل لد تينعم   فتعط لدوتررعة  توتو و لد ن تيعة ت تود يت أ تمتن لد ر متا تدتد ت تول  تتمتيص 

تتتتتوم  د فتتتتد ستتتتيع و لدولدتتتتاة لتتتت  لدولدتتتتا لدت  يتتتتا ذلت تتتتع فتتتتد  ر متتتتا ت تتتتتاه لاتتتتكل  فتتتت ط بعتستتتتتوع ا 

لدترلجت   بعد لس عة لدولداة ل  مص م صعم اكل لتت عه تدد مط لدص مو لدتتد ت تتو د لت تأتعه اتد

لدوتتتتعس د تتتتيع و لدولدتتتتا لل و تتتتعم  ر ذاتتتتع لت مي تتتتع  تتتتل  فع  تتتتع د لس تتتتعة ما  تتتتع لدوتتتتررعة  توتتتتو و 

 لد ن يعةه

لد لق  مط فمرو ت يد سيع و لدولداه لت  ليترتعع لدولدتا لدت  يتا اتد فمترو يتع وا  يتث قعد تع رت   تل  

 تتعمرس للدر  تت  يله لدمتتل يأتتتد ستتينعم   ليترتتعع لد تتيع و دصتتعد  لدوتتررعة  توتتو و لد ن تتيعة اتت  

 وو هعري  أوثه لت تتع  فد مط لدولدا لدت  يا فتوة لرع ر ع  مد يتد لألصووو هلا   ع د   

ستتتينعم   لستتتت رلم ا لد تتتيع و: يتتترن م صتتتعم اتتتكل لد تتتينعم   مط لدت تتت ملة لدرلانتتتا فتتتد لدناتتتعس  -2   

لدتتولدد دتتل تتتستد  متتد لد تتيع و ت ع تتعه فعد تتيع و لد عنيتتا ستتتا  بعقيتتا  تتع بتيتت  لدولدتتا لدت  يتتاه للط 

يع و لدولدتتتتا لدتغيتتتتر يموتتتت  ب رتتتتع ف لدولدتتتتاه للدتتتتودي  اتتتت  لتتوتتتتع  لأللملدتتتتد محتتتت  لدتمتتتتت  تت مط ستتتت

 لت  عديا بعقيا  لركدن فر  عه 

                                                 
-  ،63-153، ص.مرجع سابقأمين. 
-  ،22، صمرجع سابقالراشدي. 
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ستتتينعم   لدوف  تتتا لدوعد يتتتا:  يتتتكا  اتتتكل لد تتتينعم   تدتتتد مط انتتتعك تغييتتترل ستتتيوو  فتتتد  ر تتت س  -3

لد يع و لد عنيا  يث ستتنعزأ لدولدتا لدت  يتا  تل ستيع ت ع دصتعد   ف  تا  عد يتا  نأثتتا  تل  اتعس 

لدوف  ا لدوعد يا هديس بع تأعماع  م تع بويتو لد نتعأة  عد د    ترلعده يث تويو لدو د ا عري فمرو 

لإ  تتع بع تأعماتتع   ميتتا فتتد عتت م لدتمتت  ل لفتتد اتتكل لوعتتعم يتوتتو  م صتتعم اتتكل لد تتينعم    تتل  تتوو 

بتتتول    تتتل لدوف  تتتعة لد وت متتتا ب ر متتتا لدو د تتتا لاد:بتتتوي  لدوف  تتتا لدوتيتيتتتا لدتتتتد ت ثم تتتع يتتتأفا 

لد توتو و لد ن تيعة لدوتال  لس تعة لد  ت ت  لد تو د  ت وا  ل توعدف حير  ومل بتيل لدوتررعة 

 دتوعلط    لدوف  عة      ا لدولأ لد أواه

بتتوي  لدوف  تتا لد ومنتتا لد ررل تتا بوفتت  لأل تتر لد لقتت  هت  تتواع لو لمو لأل ر فيتتا لت تتعم   لماتتع  –

  نرر و مل ل ي أ   مس لأل ل مل  مف ي عأ لألعمن ده

س  تتتتعد د    ترلعتتتتد ت تتتتعم    م تتتتع فتتتتد رتتتت  مقعبتتتتا سيعستتتتيا بتتتوي  لدوف  تتتتا لد نأثتتتتتا  تتتتل  اتتتتع - 

 لقع   يا مي فد ر  سم ا تور ويا لميرن قنع ياه

بتتتوي  لمللتتتا لأل تتت  لد توتتتوو دولدتتتا لدت  يتتتا بوتتتو تتتتو ي  لد نا تتتا لدوعد يتتتا لتزل تتتواع بعيتصعصتتتعة  -

 ملس  لمج زو مكثر فوعدياه

لدولدتا لدت  يتتا تط تمتت ط قتع مو  متتد  أعيتترو  ستينعم   لدترمفيتتا : ديت قتت  م صتعم اتتكل لد تتينعم   مط  -

 اتتتتعار ستتتتيع ت ع  متتتتد تقمي  تتتتع ب تتتتأ  ترمف تتتتع تدتتتتد  وتتتترلة لمد تتتتع تدتتتتد  تتتتو   تتتتل لدتتتتولأ لدت  يتتتتا 

لدصغيروهتعمو تو     و لدتوأير  ل ا  عة  تل  ت تع لط توأتر  تل  ر ت ع لتتعمو ميترن توت    ت و 
                                                 

-  ،9-18ص.، ص مرجع سابقنافعة. 
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رلا لألاميتتا للدنزل تتعة لت رصتتعديا   تتع ت عيتتو صتتما لد تت لعنيل بعد تتم اهل مد لدتترح   تتل تزليتتو لدوتت

   و   ول  اكل لد ينعم    وت  ه

 األمن الوطني: -3

لأل ل لد عند  تتند تس يل ريعط لدولدا بو ع ا ل توو ممل تي ع  تل لدت ويتولة لدوليميتا للد عمجيتا  

 تتتتو عي لدتع  تتتا للد وت متتتا لتوتيتتت  لألاتتتتول  لدوع تتتا دم   تتت  لدتتتتد تتومتتتت  بعتستتتتترلم لد يعستتتد للت

 لتجت ع د للدتن يا لد عنياه

لقتتترط لأل تتل لدتت عند لفتت  لد ناتتر ل لدتتميتتويد لدو تتفري لدتتوفع د للتقتصتتع ي لدتن تت ي بونصتتري  

لدولدتتا للد تتيع وه رتتعط  ونتتد   ع تتا  تتول  لدولدتتا لترلب تتع لترلل تتع للرللت تتع  تتل لدت ويتتولة لد عمجيتتا 

 تع لرعط اكل فد ر   اعس  لدتد  تت س  متد ل تأتعم لط لدتولأ اتد ل تولة لألسعستيا ل متد مستع  م 

 ت عل ا فد سيع ت ع مس يعة لل تأرة تمن لد يع و قي تا رأترن ت توم اتع قي تا لذدتن ات  يتسط لأل تل 

 لد عند فد ر  ررل  سيع و لدولدا لد عنياه

م ع لدي س لقو رثتر لدوتويث  تل توت تة لدولديتا لترلجت  لتسكت  رت   تع ات  لعنتد دصتعد  لدتولدد    

لسيعستتتتا  و د تتتتاة لإ تتتت س  وتتتت د ة لاتتتتكل  تتتتع م ن للدوتتتتعد د لمصتتتتأ  لدوتتتتويث  تتتتل لقتصتتتتع   وتتتت د  

بعدأتتتع ثيل للدولمستتتيل  ويتتتولط لدناتتتر فتتتد  نتتتعا    للعتتتر ترميتتترا  ل ار تتتعت   فتتتد لدو قتتتعة لدولديتتتا 

لأل تتتل رتتتعط  تتتل ماتتت  لد  ل تتتي  لدتتتتد ينتتتو  د تتتري فتتتد رتتت  لدتوويتتتولة لد ويتتتوو  يتتتث ترتتترض 
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لد تنتتع د د ر تت س لد تتيع و لد عنيتتا للت تتع   لد ت تتعة لد توتتوو لأل ر فيتتا فتتد لدناتتعس لدوتتعد دة للدترلجتت 

   عو لدتوي  لدولدد فد لدوللط لدوليميا   ع يتوم  بوت و لو  عط للدو  ترلعيا

ل فعفوتتا لوماتتعاة ل رلقأتتا لدت تتم  ل  ع تتا لدأيرتتا ل  ع تتا لد تتعب  لدتتولدد  متتد لدوويتتو  تتل لدتنتتع ع  

 لدولديا لملد  عة لتقتصع  اه

 : لط       ا  ل لتفترل عة بوسط تسلير لدو د ا فد لأل ل ر ع يمد  ري  ت  ع  فر و     

يتتل ي  لدت تت م للدريتتعع تدتتد لد تت س بتتيل لأل تت   نتتو ع تصتت   لدتتا  تتع تدتتد   تتت ن  تتل لدت تت م  -1

لتقتصتتتع ي ه يتتتث تصتتتأ  لد أتتتتا لد ستتت د  رأيتتترو لاتتتكل  تتتل يتتتس ه   تتت   وتتت    تتتعك  ل عدتتتو ز ة 

لفتتد اتتكل لدتتن ي  تتل لدتتولأ ت  وتت  لدنتتع  يتت ض لدوتترلاه لتصتتأ  لدولدتتا  لأ   تتعك  ل عدتتوز  

لدمتتن    رنتتم ط  لتصتت رع  للت تاتتعم  تتل لجتت  لدوصتت أ  تت   لد  أرحتتر  ل متتد لدتترح   تتل اتتكل 

فتتتط  فر تتو  تتعط   ت يمغتتد ت فتتعط لدتيتتعس  لدوتترلا ف تت   تتت أ: تط لدو د تتا تز تتو  تتل تمتتعديف يتت ض 

تت م  تتع ت ت تتت ي  لط تمغتتد  مي  تتل اتتكه لدوتترا ب تتأ  لد تت   ل تتل لجتت  لدوتتر  مل لد صتتموا ه

 لدغرل زه

 توس لد  تث رلط لدوعد ي ط لد عص ط ما  لد صع م لد عديتا لدي ت  لدوف  تعة لات    تت وف ط  -2 

لدرد  لديس لألفمعم ل        ع تا لد مميتا لد عصتاه دتكدن دت  ت ت أ تمتن لد     تعة  ترا تقمي يتا 

                                                 
 - ،" 213م(، ص2001،)اكتوبر146، العددالسياسة الدوليةمحمود خليل،" األمن القومي العربي والمتغيرات اإلقليمية والدولية الجديدة. 
-  ،7-166، ص  ص مرجع سابقشلبي. 
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ولدتتا لدتتتد ت تت ض  ردتتع  تت  جيرل  تتعه لذدتتن ب تتو   صتتوم دولدتتا  تتعة  بتت  تط اتتكل ستتتوعق  فوميتتع لد

 لدن   لد    للد  يو فد لدوعد  مم  لد عأه 

تغتتول لدتتولأ مكثتتر  ر تتا دتتتسلر بعألز تتا لتقتصتتع  ا لدتتتد تنوتتر  تتل تقمتتي  تدتتد ميتترة لستتأ   -3  

ذدتتتن اتتت    د تتتا يتتتأفا لأل تتت لأة لدين تتتع لألز تتتع ة لدو تتتفر ا لوقمي يتتتا  وتتتول وة تصتتتأ  لألز تتتعة 

 لتقتصع  ا  عد ياه

لدرر تيعة لدتعديتا يتسط ملتعم لدو د تا فتد لد صتعد  لأل نيتا لد عنيتا لدتتميو تا  ل توس  حرلا  لدي  ط 

 للدوعد يا :

ت وتت  لدت تت ملة لدتمن د جيتتا لد  تتت و ا فتتد لد  تتعتة لدو تتفر ا  لدتنعبتت  لدكريتتا لصتت لم خ  -1   

للست ولس لدت و  ل قأ  ق ن ب رو جويتوو دت   كرلز  لدولأ لأل وف مكثر  ر ا دت ويولة لدوويوو

 تمل   فنا فد لد ع د ه

تط لدت تترا لد  فتتل دتتنيتتعة لألستتموا لدن ل تتا للدوي  تتا للدمي عل تتاة ت وتت  ل تتل لدتتولأ  ر تتا  -2  

 دم  ععر ب ع فد ذدن م ل لدولدا لدت  ا   ع يوفو ع تدد لت عذ تجرلعلة لقع يا  فمراه

لدو ع تتتا لدتتميو تتا  تتل لدتتتتوي  فتتد لدوتتللط لدوليميتتتا تتتز ل   تت    د تتتا تسكتت  ستتيع و لدولدتتا ل  -3    

 لد وم  عةه لتز ل  فمرو لدتوي  فد لدوللط لدوليميا عع ما   ع ا  ت و لو  عط ل  لج ا لوبع وه

تررض لدو د ا تغييرلة جكم ا فد لدولأ لت مي لدن ع  متد   تز لدوف  تعة لد عنيتا  تل  -4   

  ت   ه أي ل ل   لعني ع لسوع
                                                 

-  المكان نفسه. 
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تصتتتأ  لدتنتتتع ع لدوتتتعبرو دا تتت ة  رت تتتعمو لد  تتتوملة لوماتتتعا للد تتترض للدت ر تتت  للد ر  تتتا  -5    

لد نا ا مكثر ت ويتو دتولأة لاتكل  تع يترتت   ميته  توس  ت  اتكه لد وتف ة لدوعد يتا ب تع في تع س في تع 

ع   لعنيتتا فتتتي لد وتتف ة لتقتصتتع  ا للدأيريتتا للوجرل يتتا للدت ويتتولة لأليتترن دا تتل لدتت عندة ب ستت

 هتوتعي تدد  م أ توت و  آديعة تقمي يا ل عد يا  ل لدتوعلط للدتن ي ه

دتتتو  فوتت  لدتوتت تة لدولديتتا تدتتد ت تتع و لدناتتر فتتد لد رتمتتزلة لدتتتد  تتت س  مي تتع  ر تت س لأل تتل      

لدتتت عندة لدتتتوم لتات تتتعس ب   تتت   لأل تتتل يت تتت  ديوتتت      تتت  عة ميتتترن حيتتتر   تتتفر ا رعدتنتتتع ع 

ا للدأيريتا ر تع بتوم لدنتتتعك يتررتز مكثتر  متد  ر ت س لأل تتل لوقمي تد للدتولدد بت  للدوتتعد ده        لتقتصتع  

 ترت   مد ذدن ر  م لت عايل   تمريل في    ص لدتور رعة لد وعصرو دا ل:

لتت تتعه لدتتكي يتترن مط  لد رتتعاي  لدتتتد تت وتت م  تت أ لدأوتتو لدو تتفري دا تتل لدتت عند قتتو مصتتعب ع    

 تتتعد  يت يتتتز بعت ت تتتع  لد فثتتتف هل تتتل لتتت  فتتتسط لدت ويتتتولة لأل نيتتتا لدتتتتد ي لج  تتتع  لدتصتتتو  فتتتد رتتت 

  توو و لتت علز ت فع عة لدولدا لدتتميو ا ه

م تتع لتت تتتعه لآليتتتر فتتتتو   تتت   متتتد ت يتتتعع لد ر تتت س لألكثتتتر تتميو تتتا دا تتتل لدتتت عندة لذدتتتن  أتتتر     

لدتتتعع لد ت تتعة لد توتتوو مكثتتر ت تتت   لد تت س لأل ر فتتد جويتتو ل وتتوأ  فأوتتو ل  يتتعم لتتوتتع  لد تت فيتد

بتوملة   فر ا لد  ع وو يررععاع فد لدورا لدأتعم و ل مرععاتع فتد لدوترا لدأتعم وه ممن اتلتع تط 

لد ت تتعة لد توتتتوو بتتتوملت ع تمتتتن تغتتتول  تتع نا دا تتتل لدوتتع   لدتتتولدد م صتتتعم لد تت س لأل ر فتتتد ف تتت  

ةفتتد تور رتته دا تتل  يتتث يتترن اكتترل   تتعما  1945 وتتأ  ط لدترميتتر لدتت لقود لدتتكي ستتع   تأتتا  عبوتتو
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ل تتته فتتتد ز تتتل لأل ع  تتتا لدت أيتتتا يت جتتت   متتتد  لأ لدوتتت عأ مط تنوتتتعز فتتتد سيعستتتت ع لد عمجيتتتا تدتتتد 

لد ت تتتعة لد توتتتوو لأل ر فيتتتا هلت تتتيير يمر تتتع أل  تتتع تت تتتت  بتتتت و   تتتفر ا ت وم تتتع قتتتع مو  متتتد  تتت عط 

 ا لدتتتتتد ت تتتتو  لأل تتتتل لدتتمي تتتتد لأل تتتتل ل لرتتتتو  متتتتد تط  واتتتت  لألي تتتتعع تنوصتتتتر فتتتتد بمتتتتولط لد نتتتت

للدوعد د ل و   كي ن ر تدد ت  ع  لترتعو دولدتا لدت  تا فتد لدوت عأ بوتسط توتيت  لأل تل لذدتن يت أ 

ت  ع    لز يل تقمي يا فتد لد نتعع  حيتر   تتترو فتد لد نت ا  ثت  لدوترو لأللستي هل تو   م صتعم ل 

بتتوي  لد تر   فتد بمتولط لد نت ا هلأل تل لتت عه تدد     س س م ر فتد تتت س فيته لدتت لة لأل ر فيتا 

 نتتو اتتلتع   فتتل توتيتتته لت ترتتع  بن تت   لدتتد ترلتأتتد   يتتث تتتت س لدتتت ن لدوا تتد بتتولم لدوتترعا 

لدولديتتتاة ل متتتد لدنتتتتيال  تتتل م صتتتعم لد تتت س لأل ر فتتتد فتتتسط   تتتعو لأل تتتل لد  تتتع د للدناتتتعس لدوتتتعدد 

أليتتتك بعدناتتتعم لدم  تتتد لدوتتتع   لدتتتكي يتتتو  ط تدتتتد مس تتتا تور ر تتتا دا تتتل  تتتل لوقصتتتعع للدثنع يتتتاه لل

   ود تدد صيعحا    ترلعيا دا ل لو  ع د ت ين ز  مد   عا لدغيره

 الهيمنة األمريكية.حدود  المطلب الثاني:

 ل ملل    م ع ع لد يعسا  لدولديتا لد وعصترو لدتكي  لستت وس  ر ت س لد ي نتا  ملدترة جمأتأل  لدتكي  

ل تأر لد ي نتا اتد لد تي رو ر ترل   دمتت و لتستتو عم ا لدعدتتعدد فرتد رت   نا  تا لد ي نتاتت س  لدتا 

ر لد  تتي ل  رتتر و ق  تتا بتتعدتوف  لد  متت  بعدتتولأ لألصتتغر  ن تتع فتتد ذدتتن لدناتتعس ةم تتع بتت أ رنتتوي  وتأتت

ب ثعبتتا لدتع تتو لد ترتت و  متتد لآليتتر ل فتتد  ت  تتعة لدتتت و لدعدتوويتتو  لد صتتع م لتقتصتتع  ا هل و تتد 

 ج دتتو يتتتعيل   ونتتد ليتت   دم ي نتتا  يتتث  وتتر  لدتتت ن لد  ي نتتا بس  تتع لدتتت ن لدتتتع مو  متتد فتترض ل 



 الثاني: تأثير العولمة على مسار العالقات الدولية. الفصل

 
 

69 

 

نتتد لدتتتومو  متتد م فتتعس لدو قتتعة لدولديتتا لتت تت  لد ي نتتا  متتد   تتأه باتتعارتيل لد ي نتتا لد يعستتا ب و

لد ي رو لذدن  ل ي أ  لدت و لدو تفر ا ةللد ي نتا لتقتصتع  ا لتونتد لد تي رو  متد لدتولأ لأليترن 

 بعست ولس لد سع   للد صع م لتقتصع  ا ه

ل تردي  ةلد ي نا تت ث  فد قومو ق و  ع مل      ا قت ن فتد  رتال لتستتترلم فتد  اتعس  تعد د  وتيل 

ل لتقتصتتع ي لز ز تتا لتستتتترلم لدتتولدد :لتأوتتع د تتكل لدتترمية فع  يتتعم ابتت أ رنتتوي بتتيل ل  يتتعم لد  تتي 

لتقتصع ي  وو  فد لدغعد   نو ع تت تعلز ت رعقتعة لدولدتا ب تأ  بترلز  نعف تيل جتو   نتو ع تم تس 

 لدت ن لد  ي نا تدد لدنزل  لدو فري دو ع ا  صعدوه لد  و وه

لد تتتولي  لدوم يتتتا لد وعصتتترو دتوميتتت  لدت تتت ملة مط لد ناتتت م لدناتتتري د ر تتت س لد ي نتتتا  وتتتو  تتتل لبتتترز 

لدوعد يتتتا لدرلانتتتاة  يتتتث تا تتتر لد ت تتتعة لد توتتتوو لأل ر فيتتتا رتتتز ي   تتتعد د تذ توتتتو لد ي نتتتا لد  تتتري 

لألسعستتتتد أل ر فتتتتع د متتتت   نا  تتتتا لد ي نتتتتا لدوعد يتتتتا بسبوع اتتتتع لدو تتتتفر ا للتقتصتتتتع  ا للوستتتتترلت يا 

 للدثتعفيا هههه

ستتتأت أر  ت تتتا ل  تتت و  تتتل لجتتت  تغييتتتر لدناتتتعس 11ر فيتتتا  تتتل ل تأتتتعم تن متتت  مس تتتا لد يعستتتا لأل  

لدتتولدده للدتغييتتر لد ت تت م اتت  تغييتتر فتتد ق ل تتو ت لمو لدو قتتعة لدولديتتاه لتغييتتر فتتد م ا تتا بوتتال    

لدتتولأ مل لد  تتولة لدتتتد توتتف   نتت  ا لدناتتعس لدتتولددة ل متتد لدنوتت  لدتتكي  فتتر  م ع  تتا لدت تت  
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لدتتولدد ل نوتتر  أتتوم لدور تتا لدتتكي لت كتتته لد ت تتعة لد توتتوو  ويتتعم  لأل ر فتتد لستتي رته  متتد لدناتتعس

 د يعسعت ع  ل دواا ل  رلع ع فد يللط لدو قعة لدولدياه 

لدرس ا ت تتر تذط سيعسا لت ت لع لت ت لز عة لدتت ن  لت لتستترلت يعة لدتر   ر تع ل ته تتتتو  اكه 

يتتا  نتتك لدوتترا لدأتتعم و لدوعد يتتا لدثع يتتا للد تتأ  فتتد لدت ل تتو لأل نيتتا لدتتتد قع تت   مي تتع لدو قتتعة لدولد

بوتتو تط رع تت  لد ت تتعة لد توتتوو تتتتز    –ذدتتن اتت  تغييتتر لألستتع  لدرم تترد درس تتا لأل ر فيتتا لدرلانتتا 

فر   لدولأ لدول يا تدد لدورع   مد لد    للت ت ع   مد  رعاي  لسيعسعة لت لزط لدت ن   ل توس 

  تو   تدد تغيير لدناعس لدولدد  تد د  لستمزس ذدن  وس تغيتر لدتوي  فد لدوللط لدوليميا مصأو

دتتتون لدغيتتتر بتتتتت    تتت  لدتتتولأ لدوويثتتتا لد تتتعازو دتتتتوي ة فتتتتو ليترتتتد  تتتل لدوتتتعد  ي  تتتا ميتتتيعع اتتتد 

 هلدغ أه للدونتعع هللدو  لد فد للأل   لد تووو للد  ت   لدولدد

توتي  لد ي نا  متد   تت  عة  توو دتكل   تو  تط لدتغير  ت س مسعسع  مد لدت و لأل ر فيا لد ع فا تدد 

 ه  نتورل فد لد ن لة لألييرو Macht politiqueي عا سيعسا لدت و 

فتو عري ف ر  ع ع معرل ته   أ    ع ا لدتعم خ  لت ق    ا   ع تا لدصترل عة للويوي د جيتا لدتيس 

 صتت   ي  انتغتتت ط   مس تتا  ام تتا لدتتتعم خ  ر تته لل تصتتعم لدميأرلديتتا لتقتصتتع  ا للد يعستتيا لتصتت م 

دوتتعد    تمتتف جتتول دتتتو تصتت م مط لدونتتف ستتينت   تتل لدر  تتد لدولديتتا لل وتتولس لجتت   لدتتتي  لد وتتتررا 

 للد لس عة للط لدونف سيث م بيل لدونعملة مكثر  نه بيل لدولأ للويوي د جيعة ه
                                                 

- ،"66م(،ص 2003)يوليو،103، العدد28، المجلدوليةالسياسة الدد.مصطفى علوى،السياسة الخارجية األمريكية وهيكل النظام الدولي. 
67المرجع نفسه، ص. 
-  ،"م(، 2004)أكتوبر، 158، العدد29، المجلدالسياسية الدوليةاحمد فاروق عبد العظيم، "سياسة القوة في المشروع األمريكي للنظام العالي

 .30ص
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ف تتعزلأ   متتص دن تتعذي م تتع  ملدتترة رعجتتعط   تتوير  وتترل  لدتيتتع و لأل ر فيتتا فتتد  و تتو رتتعمط       

لد لقويا  يث  صر لدتتميوي     لط يدع د  يتغير فد لدوعقعة لدولديتا  نتك لي ريأتولأ  ل يفيتعفمد  

فتتتت و لدولدتتتا لدو تتتفر ا للتقتصتتتع  ا اتتتد لدتتتتد تتتتترم  صتتتيراع للدتوتتتعلط للد لس تتتعة لدولديتتتا رتتتعارو 

يتتته فتتتعد لق   تتتتر بتتتعط لد ت تتتعة لع   تتتا لاوتتتا لماتتتول  لدولدتتتا ترر تتت ع لدت ويتتتولة دم جتتت   للأل تتتل ل م

لد توتوو لأل ر فيتا لديت س ترحت  فتتد فترض  اتعس  تعد د ست ته اتتد لت أر عديتا لدت ستويا لدتتد ستتع ة 

فتتتد لدرتتتر يل لدثتتتع ل  وتتتر للدتتتتع   عيتتتر ةبين تتتع تتتترفال بتيتتتا  لأ لدوتتتعد   ب تتتع في تتتع  مرتتتعع لد ت تتتعة 

 لد تووو لدر ي يا سيعسا لدت و ه

  ر فيا  عبوا  ل  صع م لمبوع  لدت و لأل ر فياهتط ما يا لدت و لأل      

تط قيع   مجا لدتر و لدو فري ا  لدكي  وفس  ع لصتم  تديته م ر فتع لفتد ل لد تيعو  أتر مستتعذ  

لدتتتتعم  د  بتتت أ رينتتتوي  للد لدتتتف لدمتتتتعا لد ثيتتتر دم تتتوأ  قيتتتعس لستتتت   لدتتتت ن لدوا د فتتتد ملليتتتر 

  لد ت تعة لد توتوو فتد لدت تر   ت قوتع بتكدن مط تمتتد لدث ع ينعة  لدترط لد ع تد  تل قمتته  يتعأ تفترل

 2002كل فمتتو رتت  فتد ستأت أر لد صير لدتتعم  د دم أرلع م تعة لد تعبتا هدمنته حيتر  تل   قرته ات

 : ت أ

الط  يزل يا لدأنتعج ط ت علي لد يزل يا لدو فر ا لد  ت وا دولأ لدثند لدوورو مل لد   ا  وترو لدتتد 

 تل لو رتعو لدتوفع د  %  50%40بوأعمو ميرن فعط لد ت عة لد تووو توتف  تمد لد ت عة لد توووة 

بميت ط 180رعفا لدتولأ لأل نتعع فتد لتتوتع  لأللملدتد   ت وتا تنرت  مكثتر ل  189فد  لأ لدوعد  
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بمي ط  لتم سن  ع  مد لدتوفع   300 لتم سن  ع  مد لدوفع ة لدمل لد ت عة لد تووو تنر  مكثر  ل

 تتل % 5 تتل  لط مط تت تتعلز  وتتوأ %  60ر   مط تز تتو  تتل اتتكل لدتترق  ب وتتوأ ل  فن تتع بوتتف   تت

 تج عدد لدنعت  لد ومد للدكي ل تأر رينوي ذلة  رو بول ا لوفرل ه

دي   لدولتملة ل واع اد لدتد توو   ون لدتر و لدو فري دم ت عة لد تووو تذ ت  لدموتف بعدتودي  

فتتتد مفغع  تتتتعط 2001فتتتد ر ستتت ف  ل تتتعس   1999لدوتتتعد   تتعس لدتتتعع  م تتتعس  وتتتعاوي لدتمرز تتت ط فتتتد 

فد لدورلو هتط لدتر و لدتمن دت جد دتون لدتت و لدو تفر ا لأل ر فيتا متتعي د تع تبتع و قت لة  2003ل عس 

 لمسموا لحير ذدن  ل لألص أ للأل ا ا لدوعك ا بين ع  ني  اد بسق   ع  فل  ل ي ع ر ه

للدتكي لصت ر قتومو لليتن ل  متد   عمستا  2001ت أر ستأ11دتو     لدر  لأل ر فد دون ا  تعة 

لدنر ذ لدو فري فد  وو   لق    أ لدوعد  فد لق  لل و لدوف  م ع ي لد ع   ه فتد لد قت  لدتكي 

بميتتت ط  لتم  متتتد تتتتو ي  لدترتتت و  500  وتتت  فيتتته لد تتت  دا فتتتد ز تتتع و  يزل يت تتتع لدو تتتفر ا بنوتتت  

 لأل ر فييله

و رتتعو لدو تتفري ه   تتال لط لد ت تتعة لد توتتوو لأل ر فيتتا تت تتتت  عفا تدتتد لدترتت و فتتد ل تتبعو       

بترتت و  تت لي  تتكا  ه لدتتوي ع مقتت ن ستت ي جتت ي فتتد لدوتتعد  ه لمقتت ن قتت لة بور تتا هلقتتومو فع تتتا  متتد 

  عمستتتا لدنرتتت ذ لدو تتتفري  تتت أ لدوتتتعد  ه ل  فننتتتع لدتتتت أ م نتتتع مط تر ق تتتع لدو تتتفري ستتتيا ر بوتتتف  

ريتتا لدتتيس ر يتتا فو تت ه فعد ت تتعة لد توتتوو لأل ر فيتتا تترتت و  متتد مل تت  تذل  ار تتع تديتته ب وتتعيير ري

لدوعد  لج   فد لستغ أ لدت أيتتعة لدو تفر ا دمتتنيتعة لد تتو تا فتد   تعأ لتتصتعتة للد وم  تعة 
                                                 

-  32، صالمرجع نفسه. 
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لد تع ا  ل ستع ا لد وررتا ل متد تتو ير ماتول   وتو و  تل بوتو بومجتا فع تتا  تل لدوقتاه للليتن ل 

لآلير ل فد لدموعو ب عه لأل ر لدكي يتن  دنتع بتعدنار تدتد لدر ت و تو   ركدن  مد تصوي     ا 

لد ع متتا بتتيل  تتع تنرتتته   مي تتع لد ت تتعة لد توتتوو  متتد لأل وتت ا لدوم يتتا للدأوتتث للدت تت  ر لدو تتفري ه 

 لديل  ع ينرته لآليرلط  مي ع ه

لدتعديتتا د تتع  يتتث م  تتع تنرتت  فتتد اتتكل لدصتتو  لتت   ت تتوع    تتع تنرتتته  مي تتع لدتتت ن لدمأتترن  لد تت   

لإذل  ار ع تدد لأل ر  ل زلل ا ميرن فت نع   و مط لد ت عة لد تووو لأل ر فيا تنر   عديتع  ة  ت وا 

 متتد م وتت ا لدأوتتث للدت تت  ر لدو تتفري فتتتي مكثتتر   تتع تنرتتته مد ع يتتع للد  ممتتا لد توتتوو  متتد لدتتوفع  

 كف ه 

  تع تيتتن فيته ل تته دت    تتأ  مبتول أل تتا  لدتتا فتد تتتعم خ لد يعستا لدولديتتا لدوويثتا مط لصتتم  تدتتد     

 تتتتو قر تتتت   تتتتل لدترتتتت و لدو تتتتفري لأل ر فتتتتد لدتتتتكي توتتتتير تديتتتته لألمقتتتتعس لد تتتتعبتاه للد ت تتتتعة لد توتتتتوو 

لمخ %     تل  يم تع لوج عددهلر تع  تت أ لد ت3لأل ر فيا توت  ر  اكل لدتر و لدو فري فتتي بنوت 

 ب أ رنتوي ة فتعط ال ت دتن لدت تا بتمتعديف بعااتا ات  م تر  وتت أ هلدمتل مط تمت ط لدتت ن لدوا تد 

 لد  يوو فد لدوعد  بتمعديف زايوو ف   م ر  كا ه

تط لد ي نتتا  تت ل  نا  تتا لدو قتتعة لدولديتتا رتتعارو  تتع مو لدوتتول   فتتتو بتترزة  متتد لد تتع ا       

  دنو تتتتا للد ي نتتتتا لدأر  ع يتتتتا ةلتتتت  لد ي نتتتتا لأل ر فيتتتتا  فتتتتد لدوعد يتتتتا   تتتترلة لتتتت   فتتتتتي :لد ي نتتتتا لد

                                                 
-  ،28، صمرجع سابقد. علوي. 
-  ،32، صمرجع سابقاحمد فاروق عبد العظيم. 
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 نتصتتتتف لدتتتتترط لدووتتتتر ل لتوتتتت   لد ي نتتتتا فتتتتد لدوتتتتعتة لدتتتتث   لد تتتتي رو  متتتتد   تتتتعتة لدنوتتتتع  

لتقتصتتتتع ي للد يعستتتتد للت ي دتتتت جد ه حيتتتتر م  تتتتع تتتتتت س  بعدتسكيتتتتو  متتتتد مستتتتع  ملستتتتخ  تتتتل لدترتتتت و  

لدولدتتتا لد  ي نتتتا دمترتتت و فتتتد لدمرع تتتا لو تعجيتتتا   لتقتصتتتع ي هلقتتتو  ا تتتل ذدتتتن  رل تتت  ل لتتتا :توتيتتت 

  مد  نعف ي ع ه لت فل مجعأ لد عأ فد اكه لدولدا  ل توتي  لد ي رو لد عديا ه 

تط لدت و ب كل لد وند اد ر ع  وتتو اج ز د  عي ا ل ت ك ململو  لدموأتا  لدرلبوتا فتد دوأتا لدأت رر  

آليتترلط لت  تتوعا   تتل لدموأتتا ه بتتعد أ هد  دوأتت  لدولديتتا فمتت  مر تترة لأللملو لدرلبوتتا هف يرنتت  ل

ب ر تتتتا  وتتتول و مل ستتتت    تتتويا لت تيتتتعأ ل لد تتتول ه ف تتت   تتوتتترض دم  تتتعمو  مل  متتتد لألقتتت  

 ترو  فد توتي  لدنتي ا لدتد ترح  في ع ه

تط تو  تتت   صتتتع م  لدتتتت و لدمع نتتتا  دم ت تتتعة لد توتتتوو لأل ر فيتتتا تدتتتد قتتت و رتتتعارو يت متتت  سيعستتتا  

ل لقيتتع و  تتعارو هدتتكل   فتتل لدتتت أ لط  تتع ستت   لدترتت و لدو تتفري لأل ر فتتد  اتت  لدن تت   صتت  ا جيتتو

للدتتتكي جوتتت   ة لتقتصتتع ي لتستتتتثنع د دم ت تتعة لد توتتتوو لأل ر فيتتا  فتتتد ت تتوينعة لدتتتترط لد ع تتد 

 رتعة لدوفع  لدن  ا تأول  ريما   أيع ه فعتقتصتع  لأل ر فتد  لديت س   ثت   توف   ت    نعف ته 

 ه  لتقتصع  لديعبع د لألقرا مي

 ةلط قت و لدترت و لأل ر فتتد تا تر ب  تت ي  متد م  تتع قت ن   تتوولا  رتت ير  تتعي دوتتعد   تويث جويتتو 

 يتتث ت تتري لد ت تتعة لد توتتوو صتت مو دوتتعد  لد  تتتتأ  ام ررتتا لد  ت تت  ا ت تتود لدأمتتولط لأليتترن تدتتد 

                                                 
- 48-44م(،ص.2004،)اكتوبر،39، المجلدالسياسة الدوليةاحمد سليم،"مبادرة الشرق األوسط:األبعاد السياسية واإلستراتجية"، -د.. 
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  تتتتأ  لدتتولأ لأليتترن ة   وعكعت تتع فأ صتتر ع مكثتتر  تتع اتت   تتويث  وللتتا  توتتو  لد ي نتتا لأل ر فيتتا

 لتغع ر لدولأ ة لدتد تتعلس ذدن بت فعط لويرعو فد لد  لكأا مل لدت مف  ل لدرر  ه 

فتي فل  ةل  يعم لتتوع  لد  فيتد قو روف  ل عر تتا حيتر  أعيترو د  عمستا لدتت و للدنرت ذلط        

ك  لت ميتترن ترحتت  فتتد ة تط انتتع دولدتتا  تتع توصتت   متتد لدنتتتع   لد رح دتتا فتتد لد يعستتا لدوعد يتتا

ب تكل ة تأع  ع كت  عبتع بتي  تع ل وعكعت تع دن  ذج تع للستتم ع  ع د  تت ن لدريتعع لتقتصتع ي للت رتتعيل

لد ونتد  تتل لد  تت  فتد لد يعستتا لدوعد يتتا مط تنتت  لدت ل تو لت تتكا لأليتتر يل تدي تع بتتنرس لدتتتوم لدتتكي 

 لألسموا لدو فر ا ل لتقتصع  ا اكل لد ع  هتوعلأ به تغييرا   ل ي أ لدت ويو للستو عأ 

جو  لألير يل يرحأ ط في ع ترح  فيه ا   ع    يه اج ز تد  تعي الدتت و لدريت و لدمينتا  –اكه لدت و  

ت  تتتع ت ييتتتر لدنتتتع  بتتتوت  تتتل مط تمتتترا   تم تتتل لدتتتت و لدريتتت و فتتتد لدتتتتومو  متتتد ل تتت  مجنتتتوو سيعستتتيا 

ت ن لدو صتتد   تتو دتتل لوبتتعع لد توتمتتيل يتتومر ط لط ب ر تتتا تغييتتر ترنتتي ة لأليتتر يل فومتتد لد  تت

قتت ت   ستت   تز تتو ت تتت ر عتت    دتت  م  تت  قتتع  ل بتنوتترا معرتتعد   لفتتتع د وتتتتولة لقتتي   تت   متتد  وتت  

  ر و لد ود دتوتي  ذدن بعت ت ع   مد لدصروعة للدور عط  ل لد صرل  ه

لقت  ع  ت  لدتت و لدتتد تتستد  تل د نارلط دتع و لد يعستي ط  ثت  ل    يت  حترل  وتد  نتك للقو ت ملك 

ل   لألجنوو لتوويو م  عم لد نعررو مط لدتومو  مد تم  ل ترصي ة لألير يل ت يي  تدتد لتمتأتع  

ب صع م لدت و حير لد م  سا  ث  لتعفا جكلبا تيوي د جيا لد لس عة هلد  رتعط ب تتولمي لط مجومتن 

فم   ثمتت  ةمك  متتد   تت  يتتدع ت تر تتوهتدتتد تجأتتعتروتت   تتع لمحتت  فيتته م تتع  تتيل تذ ت مكتت ط  نتت رل 
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لد ت تتعة لد توتتوو لأل ر فيتتا لدتتتي  لدتتتد يرحتت  لآليتترلط فتتد تتأع  تتع فتتتط اتتكل ستتيفمر ع  لدتميتت   فتتد 

 لط لدت و لدري و دي     علما دمنر ذ هدكدن ف د تصأ   صومل  ل  صع م لدنر ذهة لدتيع و 

ما يتتا  تتل لدتتت و لدوعد يتتا  تتل لد لرتتو م  تتع ل متتد ذدتتن فعدولدتتا لد  ي نتتا  عد يتتع ت ثتت  يتتدع مكثتتر    

 لدتتا قع تتو  متتد لدصتتويو لد يعستتدة دمن تتع م نتتع لدعدتتتوم  ر تته قع تتوو لقتصتتع ي للجت ع يتتع لسيعستتيع 

للتعفيع مط اكل لد ز   لد وتو  ل  ف  عة لدت و     ب جه يع   ل  يتث لد ر تتا لدتتد لستت و ت ع 

مل بتوأيتتتر لد ناتتتر لألصتتتمد د ر تتت س لد ي نتتتا ة ستتتيا لدولدتتتا لد  ي نتتتا  تتتل لجتتت  توويتتتو لد وتتتعيير لد يع

 قرل وتتد  فتتتط لدتتت و لد  ي نتتا يتتوي  فتتد مستتع  ستت عت ع توويتتو لألفمتتعم لدوعك تتا فتتد لد  ت تت  ل متتد 

لد  تتتتت ن لدوتتتتعد د لدوتتتتويث لد  تتتتت ن لدوتتتتعد د لدوتتتتويثهفعط اتتتتكل  ونتتتتد ليتتتتترل  لدنزل تتتتعة لدميأرلديتتتتا 

مي فمرو مط لدت و حير لدتتميو ا  ل قأي  لد م  لدثتعفيتا  للدترل   د ع هلاكل  ع   ر ه  ج ز د  عي 

 للدت عم ا   فل للط ت عم   ر ذل فد لدوللط لدولدياه
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 المبحث الثاني: نتائج تأثير تيار العولمة على التحول في العالقات الدولية.

 : اثر التحوالت الدولية الراهنة على القانون الدولي.األولالمطلب 

م ة لدتو تة لدولديا لدتد عترمة  متد لألل تع  لدولديتا  نتك   مت  لدت توينعة  تل لدتترط لد ع تد 

تدتتد ت تتول  ملتتعم ستتمأيا رأيتترو توتتير تدتتد ترلجتت  ي يتترو  2001ستتأت أر 11للأليتتص  نتتك ا  تتعة 

 دممثير  ل لد رعاي  للد أع ئ لألسعسيا دمتع  ط لدولدده ف ع  صير ه لد أع ئ ؟ 

د لد تتيع وة  أتتوم  تتوس لدتتتوي  فتتد لدوتتللط لدوليميتتاة  أتتوم  تتوس لدم تت ع تدتتد لدتتت وة  أتتوم لد  تتعللو فتت 

ت تت  ا لدنزل تتعة بتتعد رو لد تتم ياة ل أتتوم  تت  لدوتتو ا فتتد تتر تتر  صتتيراع هههلدتتخه  تتع  صتتير اتتكه 

 لد أع ئ للدت ل و لدتد  وسة لت  مة  أر  رل   ع  ما توتع قأت ع لدمثير  ل لدصوعا ؟

 في تفكيك منظومة القانون الدولي: العوامل المؤثرة    

 لست رع  م ر فع بعد أع ئ لألسعسيا دمتع  ط لدولدده  -1  

دتو م ن سم ك لد ت عة لد تووو لد ت ث  فد سيوي ع لدتوم  د درترض  ت    تل لد  عمستا لدورفيتا فتد 

دهقتتو مصتتأو   لدو قتتعة لدولديتتا لت تت   بعبتوع اتتع  يتتيرع فوتتيرع  تتل لد أتتع ئ لألسعستتيا دمتتتع  ط لدولد

 تتتل ستتتأت أر تت تتته  وتتت  اتتتوس  نا  تتتا لدتتتتع  ط لدتتتولدد لدتع  تتتا  نتتتك لدوتتترا 11م ر فتتتع يعصتتتا بوتتتو 

 لدوعد يا لدثع ياه 

 ف وأ  لدتنيا لدرم  ينيا  ل  ل رو ليتصع  لأل   لد تووو لاكل ب  لفتا  مرع  عه -   

                                                 
 ال الملتقى الدولي األول لكلية العلوم محمد مختار دريدي،" اثر التحوالت الدولية الراهنة على المفاهيم األساسية للقانون ن الدولي" في أعم

 .              8-437ص ص ، مرجع سابق،السياسية، الدولة الوطنية والتحوالت الراهنة
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 د   وعمض مي  ل لدولأ لدورا  مد لدورلوه -  

لد وعاتتتوو لد نوتتترا د وف تتتا لد نع تتتعة لدولديتتتا لدتتتتد جتتتععة ر  تتت و بعدغتتتا      ل  تتتوأ  م ر فتتتع  تتتل -  

 لألا يا دتوز ز فوعديا لدتع  طه

 ه2002ل  وأ   ل جع   لل و  ل  وعاوو لدوفع  ل لد نع  داسموا لدأعد تيا فد -   

دتتتتت   وتتتتتال  تتتتتتد لآلط ب  لفتتتتتتا 1995لترتتتتتعو لدونتتتتتر لدتتتتتتعس دمت تتتتتعما لدن ل تتتتتا لد  قتتتتت   تتتتتعس -    

متت  غر  ل تتتد  وعاتتوو لدوتتو  تتل ل توتتعم لألستتموا لدن ل تتا فتتتو مصتتأ   تتل لدصتتو  قرلعت تتع  متتد لد

   ع لد  لقف لأل ر فيا  ن ع للدتوع   بوس  ع  ل ي أ لز للجيا لد وعييره 

م تتع لد وعاتتتولة لدولديتتتا لد ع فتتتا تدتتتد  اتتتر بتتعقد مستتتموا لدتتتو عم لدوتتتع    ثتتت  لترتتتعو لألستتتموا  -   

ة فعد ت تتعة لد توتتوو لأل ر فيتتا تو تت   متتد  رقمتتا ت أيت تتع توتت  1979مي تتع  تتعسلدأي د جيتتا لد  قتت   

      عبوا  ل   ع ا لدصنع ا لد عنياه

افكل مصأو  م ر فع لدولدا لألق ن لد  يوو لدرع ما فد لدناعس لدولدد تومل صرل ا  وس محأت تع     

فتتد لتمتأتتع  بس تتا م فتتعس  لديتتا  مز تتا هلمصتتأ  لأل تتل لدتتولدد ماتتل   لقتتف م تتع ي لد ع تت  ه أتترة 

 ديس توم  يع  ل محأت ع فد لدتورم رميع  ل   عأ لد وعاولة لدولديا ل نوت   ر ت ع  ت  دوت  لدأت

 لدولدده 

 م ر فع   أ  قع    ع لدوليمده -2
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فتتتد لدو قتتتعة لدولديتتتا لدترتتت و لأل ر فتتتد لد ع تتت   تتت  لدصتتتويو لدو تتتفري للدتمن دتتت جد جوم تتتع تنتتتت   

سيعستتا تتتت س  متتد لت رتترل  فتتد لت تتعذ لدتتترلملة فسصتتأو  ترتترض قع    تتع لدتتوليمد فتتد   قعت تتع  تت  

 لدولأ لأليرن للأل ثما  مد ذدن رثيرو:

 ه1996قع  ط  ل ت  لدكي  ن  لدتوع      تيرلط ل ص  مد فرض  ت دعة  مي ع  عس  - 

لقتو  تتص  2001 ت ف أر 13قتع  ط مل لأل تر لدو تفري لد  قت   تل عتتر  لدتر يس لأل ر فتد فتد  - 

اتتتتكل لأل تتتتر  متتتتد تينتتتتع  لأليتتتت ع  لد وتتمتتتتيل فتتتتد قع تتتتوو  ق ل تتتتتع  تتتتع   تدد ليتصتتتتع   وتتتتعك  

 د بعدم عط لدو فر اه   فر ا لستثنع يا مل  ع    

 ه 2002قع  ط   ع ا مفرل  لدت لة لد  موا لدصع م فد للة - 

 قع  ط  وعسأا س م ع لدكي بنص  مد فرض  ت دعة لقتصع  اه - 

لت تتتت أ رتتتعط حيتتتر يتتتر دة لرتتتعط حيتتتر  تتتريص  تتتل   متتتس لأل تتتلهمط  –قتتترلم حتتتزل لدوتتترلو  - 

لجتيعي لدورلو لل وه تو  لت ت أ   تنو تدد تور    ليمد م ر فد   ت د قتع  ط تور تر لدوترلو 

 تتل لدوتت ر  31ة مصتتومه لدتتر يس لأل ر فتتد فتتد1998لدتتكي صتتع و  ميتته لدمتت  غر  لأل ر فتتد  تتعس 

تدتتد تتترييص  تتل لدمتت  غر  بتتعدم  ع تدتتد لدتتت و  تتتد لدتت  رتتعط ذدتتن يتتعمي تعتتعم  ر تتههككدن   تتتنو 

 قرلم   مس لأل له

 لصو لدم  غر  قرلم بنص  مد مط لدتو   عص ا مبو ا وسرل ي ه  - 
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 هل ميه فتصولم لدترلملة لدتد ت   لدوعد  تليك فد لدأي  لألبيال لديس فد لأل   لد تووو

  ط لدولدد بع تأعمه  وف  لدو قعة بيل لدولأ  متد  أتوم لد تيع وهلدكي  أوم لد يع و: دتو قعس لدتع -1

يت ث  فتد  ت  لدولدتا فتد تصتر د يتلل  ع لدوليميتا للد عمجيتا بور تا رع متا ل وتال ليتيعماتع  لط 

مط   نتتت  ذدتتتن ومل و لدتتتولأ لدمأتتترنهدمل اتتتكل لد أتتتوم لد تنتتت ل  ر تتتا لدتتتولأ فتتتد ليتيتتتعم لدناتتتعس 

تتتعفد دتت   وتتو دتته   ق هفتتتو مصتتأو  لدتتولأ  وف  تتا تيتيتتعم   تتي لدناتتعس لد يعستتد للتقتصتتع ي للدث

لد يعستتد لدتتو  ترلعد لدغرددةللتقتصتتع  لدرمستت عدد للدتناتتي  لتجت تتع د لدتتتع    متتد لدنز تتا لدرر  تتا 

 للدتي  لدثتعفيا لدغردياة لر  اكل   ل  ع    د بعدو د اه

ولدتتتا للستتتتت د عة ل تصتتتو بتتته لد  تتتعللو م تتتعس  أتتتوم لد  تتتعللو:  تتت  لد  تتتعللو اتتت   تي تتتا د تتتيع و لد -2

لدتتتع  ط لدتتولدد لدوتتعس مي ت تتت  لدولدتتا بتتنرس لدوتتت و للد جأتتعة لدتتتد دغيراتتع  تتل لدتتولأة لتوتأتتر اتتكه 

 لد  عللو  تع لعبتع د  ي  لدولأه ل ل لدنتع   لدتد تترت   مد لج   لد  عللو لدتع   يا  ع يمد:

 دا ميرنهديس دولدا مط ت مد تمل ت ع  مد  ل  - 

 دم   لدا    لدتص    فد لد لت رلة لدولدياه - 

 ديس دولدا مط ت ن  فد تصرفعت ع دتنعع  لدا مجنأياه - 

تط اتتتكه لد  تتتعللو لدتع   يتتتا تأتتتول حعدأتتتع   عدرتتتا دم لقتتت  لد م تتت   لدوتتت   تتتل لأل دتتتا  متتتد ذدتتتن تمتتت  ل 

بتيل لدتولأ لدمأترن للدتولأ    مس لأل ل لريريا لدتص    فيهه ل  تط لدوويث  ل لدولأ  تع و   يتز

                                                 
- 439، ص المرجع نفسه. 
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لدصتتغرن ل ويتتعم لدت ييتتز اتتكل اتت   ويتتعم لدتتت و لد ع  تتا لاتت   ويتتعم يعع هكتتعط لأل تترن مط  و  تته 

  ويعم لألفمعم لو  ع ياهههلدخه

 أتتوم  تتوس لدتتتوي  فتتد يتتللط لدغيتتر: اتت   تتل ميتت ر  أتتع ئ لدتتتع  ط لدتتولدد لدوتتعسه لاتت  للجتت   -3

نتينتتهة  فعدتتتوي  اتت  حيتتر  وتترل  ت   تتتنو تدتتد مي  وتترل   متتد لدولدتتاة لإذل رتتعط لد أتتوم  وتتر  ب

قتتع   د لدوتتتف  لفترعتتتتع  متتتد  تتت  لدولدتتتا فتتتد لدور تتتا للتستتتتغ أة ل فتتت ط لدغتتترض  نتتته حعدأتتتع محأتتتا 

لدولدتا لدت  تا ذلة مع تتع  فتد ت تت ع سيعستعة  وينتتا مل عمت   وتيل  تتل  لدتا م تتوف  ن تعه تتتعم خ 

 لدتوي هلدو قعة لدولديا  ا ر لدوويو  ل  عتة 

قتتو مصتتأ  لآلط  أتتوم  تتوس لدتتتوي  يأتتول قتتو  ع ت تتعلزه لدتتز ل هتط لدت تت ملة لدتتتد عتترمة  متتد ايفتت  

لدناتتعس لدتتولدد ملفتت تتع تغيتترلة فتتد لد  تتعس للد  تتللديعة لد  رمتتا دا تت  لد توتتوو فتتتو لز ل  لات تتعس اتتكه 

لأل تتتت  لد توتتتتوو  لد نا تتتتا بعد وتتتتف ة لدوليميتتتتا د  تتتتولة لدناتتتتعس لدتتتتولددهل ل ذدتتتتن مط م ن لات تتتتعس

لد تمرم بعد ون ة لدوليميا دمولأ تدتد عتري فمترو لدتتوي  لو  تع د مل لدتتوي  وحترلض ت  تع ياه 

 لانع ملير جوأ للس    أ  ورل يا اكل لدتوي  للديعته ل أرملته ل  ميعة تنريكهه

صتتتغرن لدتتتولأ لدمأتتترن تل تتتو  أتتتوم لدتتتتوي  أل تتته يتتتتي  د تتت  فرصتتتا توتيتتت    مد تتتع فتتتد  تتتيل لدتتتولأ لد 

بس ه توي  ت  ع د فتد لدوترلوة دمتل لد تو  ات ل  توع  لدتت و  1991ترفال لد أومة  ث  لدتوي  فد

لد ررز ا للدو عأ لإيع ا  وس لتستترلم لد يعسد لل توت  لدصترل عةه رتكدن لدتتوي  فتد لدصت  عأ 

 للمتمعا مبو  لد رل  ة فد لدأ سنا للد رسنه
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دتزلس بو  لدنزل عة بعد رو لد م يا  وتو  أتوم لل ت  فتد  أوم    لدنزل عة بعد رو لد م يا: لت -4

لد نا  ا لدولدياه تت مط لأل تر لديت س فتد رثيتر  تل  تعتة لدت ت  ا لدونيرتا دمنزل تعة لدتتد ب صتعد  

 لدتد تتوم  بعد ت عة لد تووو لأل ر فياه ث  لدورا  مد لدورلوه

بوو  تع رتعط فتد  تول  ما  تع  عدتا   تز   أوم لدوفع  لد ورل   ل لدنرس: دتو ت س  اكل لد أوم -5

مل ت مف   مس لأل تله فس ر فتع تتتو د لدتوفع  لدوتر د لد قتع د تدتد  تع  وتر  بتعدورا لد قع يتا مل 

 لدو   لد قع ده

توتأتتر لدتتت ن لدمأتترن بتتعط انتتعك يتتو دع  عزلدتت  قعصتتروة ل  تت  مط ت  تت  عووودة مؤاسووات قديمووة: 

و ل ت ك تع داستموا لدن ل اهاتكل  وتأه  تع رتعط ستع ول تو  لد صع ا أل  ع ي يرو مل  وتف  ي ترل بوت

ه فمعط لدتع  ط لدولدد   يز بيل لدولأ لد تونرو لدتد     مط  وف  ع لدتع  ط لدولدد 19فد لدترط 

 هلديل لدولأ لدأرلبرو

 ظهور مفاهيم جديدة:

لدوتترا لد قع يتتا  مل لدو تت  لد قتتع د:اد تستتترلت يا م ر فيتتا   تتفر ا لاتتد بتتوي  دتتر   هدتتتو جتتععة  

دتوتتتو  في تتتع لد ت تتتعة لد توتتتوو تستتتترلت يا لأل تتتل  2001ستتتأت أر  20لد ليتتتتا لأل ر فيتتتا لدصتتتع مو فتتتد

 لدت  د لأل ر فد دتومل دموعد  بس ه  ل لدي س فصع وله
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لدوتتعد د  لدتتا  ا تتد لل تتوو  تتل لآلط فصتتع و اتتد لد ت تتعة ي جتتو  متتد مم  لد تترس لد ي سيعستتد   

لد توتوو لدتتد تت تت  بتت و   تفر ا ت  ثيت  د تع لدتتل تتتر   فتد لدو ت  ل تواع  نتو لدنترلمو  تل لجتت  

   عمسا  ت ع فد لدوفع  لدكلتد بص مو لقع ياه

ت  تع د  أوم للج  ل ترلس  تت و لو  تعط:  تت و لو  تعط مصتأو  تتصتف بعدوعد يتا لتوتف  تترل  

 ه م  ع لمقا فد يو م ر فع دت ييس  وع  لدولأه1948 وترك  نك 

 : العولمة بين التأييد والرفض.ثانيالمطلب ال

 بعستورلض م بيعة  لدو د ا   فل لست    ل   مسن م  يه لت عه لدو د اه

أرلديتا لد ويتتوو لدرس تتا لت و عجيتا لتت ثت  فتد  تتع عر تته لدميالرؤيوة الليبراليوة الجديوودة للعولموة:  -1

 تتل مفمتتعم ب صتت    لدتوتت تة فتتد لدن تت  لدوتتعد د بوتتو   ع تتا لدوتترا لدأتتعم وه لجتت ار اتتكه لدرس تتا 

ا  لت تتع  لدصعمس بسط لدو د ا رعارو ل  عبيا ينأغد  مد لد  يت  لدوع ت   و تع للدموتعو ب تع أل  تع 

 تا  ات   لدو د تا  ة   ميا  ت يتا ت  رتر  ن تع   تع   وت  بوتال لدولمستيل   متت ط  متد تمتن لدرس 

 عأتع د كه لدرس ا فعط لدو د ا توند:

 ر  م لقتصع   عد د  رت ي ل تمع  ه - 

 وتتسو   تت   تتعد د جويتتو يت  تتد   تت  لدولدتتا لدت  يتتا ل رتت ض لد تتم ا تدتتد لدوتتررعة لد توتتو و  - 

 لد ن ياه

                                                 

-  ،"(، ص 2003، )ابريل152، العدد38، المجلدالسياسة الدوليةد. محمد السيد سليم،" العولمة و استراتجيات العالم اإلسالمي للتعامل معها

 .  09-08ص،

 .                               10ص المرجع نفسه،  - 2
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لأللد  تا دم و يتتعة لتقتصتتع  ا لدتتتد م وتتسة يتأفا  تتل لد صتتعد  لتقتصتتع  ا لدوعد يتتا لد تمع متتا  - 

 جوم  بولماع  ل لد تغيرلة لأليرن لق  يس عه

اكه لدرس ا  وو  ت  ع  فر و  عط   ل لبترز لد تولفويل  ن تعه تلرتو مط لدو د تا اتد  اتعس  لدتد  - 

 للدتمن د جيع للد وم  عة لدتد تت  د لدوول  لدت  ياهجويو توت و  مد لدتمع   بيل مم  لد عأ 

تمن د جيا بعألسع ه لفد اكه لداعارو لدتد ت  و عأيوا لدناتعس –تط لدو د ا رعارو لقتصع  ا  -  

لدولدد فتد  تأتا  تع بوتو لدوترا لدأتعم و فتعط قت و لدولدتا ت تتتع  ب ت ستي لدتوي  لدرتر ي لإ  تع بوتو  

 ي    يأفا لت تر ي ه

و د ا رعارو ل  عبياهاد م ر للقت  ل ت تد ت  رتر ف ت لع م  أنتع مس ت هلدو د تا  ت يتا ينأغتد لد - 

 لتمتأع  ب عة  لإّت  ف   مد  وعم ي ع بعدرنععه

 لدو د ا اد رعارو تمتع يا  وسة  تي ا لدث مو لدصنع يا لدثعدثا ل ع مل رته  ل تتوس تمن د جده - 

ينت د تدد اكه لدرس ا  و   تل لد تولم  لدرمر تا )االاتعمار الجديد(:  2الرؤية النقدية للعولمة -2

توتتترك فتتد قعستت   ل لدتيتتعملة لدوتتوأيا لد ت ع  تتاة للدتتتد ت تتت و مصتت د ع  تتل فم تترعة  تأعينتتا لدمن تتع

 وتتترك م اتت  لاتت  ل تتتتع  لدو د تتا للدترريتتز  متتد ملعماتتع لد تتمأياهللط رتتعط اتتكل لدترريتتز يتتت  بتتومجعة 

 ترعلتا ل ل تمن لد ولم  لدرمر اة د ومسا لد لقويا لد ويوو ل ومستا لدتأويتاة ل لد ومستا لد عمر تيا 

 مد لدأيرا لل تتع  تا عأ لدو د تا دمأوتو  لدتتميو اة بعو عفا تدد لدتيعملة لدووأيا لدول يا تدد لدورع 

لتجت ع د فد   ميعت ع لتقتصع  اه لاتد لدتيتعملة لدتتد تنتومي توت   امتا يتو  ستيعت  بعد ت تعة 
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ه  تتتتتل  1998لد توتتتتتوو لأل ر فيتتتتتا ل ت عجتتتتتع  متتتتتد  تتتتتلت ر  نا تتتتتا لدت تتتتتعمو لدوعد يتتتتتا لد نوتتتتتتو  تتتتتعس 

 تصع  ا دو ميا لدو د اهلد ورل  فسط تمن لد نا ا اد  ل لبرز لد وررعة لتق

يتترن م صتتعم لد لقويتتا لد ويتتوو ل تته ت جتتو يتتو توتت  لدوتت س فتتد رتت  لدو د تتاهفعدناعس لدتتولدد لد ويتتو  

دمو د ا د   غير  ل للقت  لدولدتاه عزلد  اتد لدرع ت  لألستع ة ر تع مط  توس لدتمتعفل لدتولدد فتد رت  

 تتا اتتد   ميتتا توتتير لد تتود  لدتتت ن لدو د تتا دتت   تتت  لإ  تتع لز ل ه ر تتع يتترن م صتتعم لدتأويتتا مط لدو د

لدرمست عديا تدتد لد ي نتا  متتد مست لو لد نت ا لإدوتعو لقتصتتع  عة لد نت ا بعقتصتع  عة قت ن لدو د تتا 

للط لدوتت  ت  فتت ط بعت تتو عي  تت  لدو د تتا لإ  تتع ب وعلدتتا لدرمتتعك  ن تتع للدم تت ع تدتتد لت ت تتع   متتد 

 لدكلة س لع لدولدا مل لدتوعلط بيل  لأ لد ن اه

تتترن مط لدو د تتا اتتد م تتر للقتت  ينأغتتد لدتوع تت   وتتهه لدتتيس قأ دتته : 2رؤيووة التفاعليووة للعولمووةال -3

بفعفا  نعصرهه ل رصو بعدتوع   فد اكل لد يعو لدوي أ فد   لم  تيتد    لدو د ا ب تو  لدتتميت  

 تتل لد  تتع ر لتواتتي  لد فعستت هترترض مط لدتتوي أ فتتد   لج تتا  تت  لدتتت و لدولفوتتا د تتع ين تت ي  متتد 

 عر ج ي اه  ع

فعدو د تتا رتتعارو  ررأتتتا تتنتت ل مبوتتتع  ل  عبيتتا  ثتت  لدت تتت م لد ع تت  فتتتد لدتمن د جيتتع لتتتتوف  مسل   

لأل تت لأ لل رتتتعي لألستت لوه تت مط انتتعك ستتمأيعة  ثتت  لدرتتترة لدوي طههههلدخهدمو د تتا لج عطهلدتوع تت  

عة لد عديتتا للدولديتتا  و تع اتت  لدتكي  تمتت    ععراتتعه للدوت لم  تت  لدتولأ لدصتتنع يا لد تتو تتا للد لس ت

   فل لدتغم   مد لآللعم لد مأياه
                                                 

 .11، ص  المرجع نفسه  - 2
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 خاتمة:

ممممممم مممم المممواع مممم  الـمم  تلـممممثي  لمما السي ممي مممم الـ   مممممي ه الممم ةي  تممع ـممممي  ذمم   مم         مجمـو

والـعل ممل، الن الموعوع بقدر مث  و شممثسم ، بقدر مث  و معقممد ويعود ذلك  لا الظمث ممي  بلممد ذاتمم ث 

النظممممممثد الدولمممممم  ب مممم م ـثمممممم والمممما  مية مممممم الـ ممممممورا  الـمممم  تـم ممممـ بلمية ممممممم ـثععمممممم لمـ  ممممميا  

والمما ـممممممـ س مثسممممم القممموع الـمم  تعمممد الملممميظ اـسمثسممم  ـ   ث مممممي  ، الـسنمولموج ممممم ب  مممم ـمث ممممم

 ـممثلم ممممم.

وبثلـمممثل   كمممث ةثـممما عمممداكث  العولممممم تثرير مممث، ذمممثن الـ س مممي ذممم    مممثكث ث  مممو اال ـممممثد عدرجمممم       

 ـولا عمثلم ـقبممممل وم  ممي ةمل ممث  مو مموجمممود اآلن.ا

ل ه ذثن الدولممممم        الموطن مممم ـنمد اللمد ع ـن مث ذ عمد ممم ا شمثر   لما  قممثهممممـ   م ممممث،  ـ مث  –ـو

الـممم   بم  وم ممممث اللد ممممممع لممممع تسمممممم بمنممممـع ـممممم الـمــممممممي بمممممث كجممممي  ـممممممثري  مدود مممممث، ـن الظمممممميو 

تلكممع مممثرسمممم الدولمممم ل  مثدتممم ث  ممد طممي  ـل  مممث السيمم ي مممم الـ  مميا ـ ذقممد ت  ممي م  ممممود  ممو  الدولمممم 

 وس  مميت مث ـلا ممواطن  ممث ذمثــقممل مم  ممو  ا رغممثد  لا  مو  الشمـي ممم. 
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ولمممممم القمويممممممم  ممممم  الدولممممم الـمممم  تـم ممممـ و نممممممث تش ممممممي المع  مممممث  الدول مممممم عموعممممممو   لممممما  ن الد       

بثلس ممث   وبمثلشمـي ممممم، و ممم  ذقمممـ القمممثدر  ـلمما االسـ ممممثد  ممممم منمممثذ  اللييممم واالـ ـممممث  ذمم  مجممممثال  

 ـن العمولممم ل  ما  ممثـمممم ع مممو  م ـممو مممم لممم  ممييمد.،  و بــيع الـجمثر  واالسـيمممثر

مممممم واـمميةمممممم، كمكممممم العممممود   لممما الدراسمممث  الم ـقبل مممممم، ذـقمممممو   ن العممممممثلع بر مممممممول العمولم     

س  بممممممس مق مممممع عنم  مممممم الـر  ممممث ،   ممممع تسممممممون  ممممممممييكث منـجمممممم ل ذسممممممثر، و وروبمممممث منـجممممممم 

 .ممث م ممدرا الق ممع الل ثريممممل ـظمممم،  مث آس ث والعممثلع العميبم   م

 نمممثظ ممممم  مممميع  ن العممممثلع س ق ممممع ـلمما النلممممو الـممثل ل  مممع س نـمممـ ال ممممـي الـقن مممممم، وآس ممممممممث        

 تج ممد تملك الـقن ممم،  ممث العثلع العمميب  ذ   ـمم لك تمملك الـقن ممم.

لق قممممم اــ ممممد   ممم   ـ مممث  ن  ممم ه ال مميو مممممث  وغ ممممي ث  مممد تسممممون  ثهبممممم  و ـممثط مممم لسممممم ال      

تعكمس ذلمك البعممد الواسم  عم م دو  الشممث  الـمم  ت ـ  مممد مممم ةممل الـ مممورا  الـسنولموج ممم، الـلموال  

م  مممم المكـ مممبث  ال  ثسممم م واال ـ ممثد مم.ب ممممي   الـثرير مممم، وال  ممممميور  والـعمث ممممر الل مممممثر ، ـو

والم مـقبل.ع نمث  بقما العمثلع المـرلمص كل مد ويم   الـمـ د ذمي    ق مم امـمم ظ القمو  ذ  اللمثعي 

 .الخ. ..العثلم  امن ممث،ا ـ مثد ممممث
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مممث م الممدو           ن  م ه الم مثر ممم  مد تبعمع السي ممي ممم الـشممثؤد عمثلن بم لدو  العمممثلع اليمممثلع، ـو

ه، ل كمممممون عمممممم لك العممممممثلع ا سمممممم م  ا سم م مممممم بعمدممممممممث بمممممث  اللمممممد ع ـممممم  مممممممياع  ممممممدد   طمياذممممممم

الم ـ مد  اـو  ممم ويم   اـممميةممم، واللمموادث الـم  تـولمما ـلمما من قمم الشميأل اـوسمممـ تعكمممس 

  م ا ال مممي .

ول ممممس غمييبممممث  ن تسممممون  ممم ه المن قممممم  مم  الم ممـ د  اـو  ذمم  ال  ممثسممممم الدول ممممم،  ل  ممما  ممم     

ثلع ؟  ن تممممثريخ ا ـممم ثـ م عمممد  ممممم  ممم ه المن قممممم، وممممم  راد  ن  ـلكممممع ذممم  العثلممممع العممد  ن  لمممر العمممم

 .ك ي  وجمموده ويمميسع ـمميي مم العثلممع وتسمون من قممم الشميأل اـوسـ    ـق مممم البمدا ممممممم
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، السياسة الدوليةمحمود خليل،" األمن القومي العربي والمتغيرات اإلقليمية والدولية الجديدة "، -17 

 .113م(،ص2001)اكتوبر146العدد
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 158،العدد39، المجلدالسياسة الدولية"،د.علي زيد الزعبى،"العولمة والثقافة -18

 .4-21(،ص ص2004)اكتوبر

 39، المجلدالسياسة الدولية،"مبادرة الشرق األوسط:األبعاد السياسية واإلستراتجية"،د.احمد سليم-19

 .84-44ص ص، م(2004)اكتوبرو

، السياسة الدوليةالعالم اإلسالمي للتعامل معها"،  محمد السيد سليم،" العولمة و استراتجياتد.-20

                          .       09-08م(، ص ص،2003، )ابريل152، العدد38المجلد

 127،العددالسياسة الدوليةد. ممدوح شوقي، "األمن القومي والعالقات الدولية"، -21

 .74-32م(، ص1997)يناير،

السياسية فاروق عبد العظيم، "سياسة القوة في المشروع األمريكي للنظام العالمي،  د.احمد-22

 .30م(، ص2004)اكتوبر158، العدد29، المجلدالدولية

، السياسة الدوليةمصطفى علوى،السياسة الخارجية األمريكية وهيكل النظام الدولي"، -23

 .66(، ص 2003)يوليو103، العدد28المجلد

المستقبل ، "قضايا العولمة بين القبول والرفض"، ثناء فؤاد عبد هللا -24

 .92(، ص 2000)جوان،256،العدد.العربي

عالم عبد الحق عبد هللا، العولمة:جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها، -25

 .91-39م(،  ص1999ديسمبر-،)أكتوبر2،العدد28،المجلدالفكر

،العدد الشرق األوسطي"، عبد النورعنتر،"الدولة والعولمة وظهور ومجتمع مدني عالم-26

 .76(، ص2002)صيف 107
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. 1999-1997،التقرير االستراتجي العربيالسيد يس، "نحو خريطة معرفية للعولمة"،  -27

 .37ص

 المواقع االلكترونية: ثالثا: 

الدول النامية")مقال في  د.حاكمي بوحفص،" العولمة:االندماج السريع والمنافع المحدودة:حالة -28

                                                   E mail hakmi b @ yahoo fr االنترنيت(

 

 

 
 



 
 

 الفهرس



 الفهرس

 

97 

 

 الفهرس:

 01........................................................................................مقدمـــة.

 06..................................ظاهرة العولمة كحتمية والتحوالت الدولية الراهنةالفصل االول:  

 06...............................................وتطورها، نشأتها العولمة في ماهيةالمبحث األول: 

 06................................................................العولمة. مفهومالمطلب األول:    

 17..........................................................المطلب الثاني: نشأة وتطور العولمة.   

 24....................................العولمة.ميكانيزمات التحوالت الدولية و  يةالمبحث الثاني: مجال

 24...............................................التحوالت الدولية الراهنةالحدود المجالية : األولالمطلب

 32..............................................     العولمة.ومؤسسات  ميكانيزمات المطلب الثاني:

 47...............................................الثاني: تأثير العولمة على العالقات الدولية. الفصل

 47................................المبحث االول: حدود تأثير العولمة على مجالية العالقات الدولية.

 47..................................................الوطنيات والعولمة. مدى بقاءالمطلب األول: : 

 69.........................................................األمريكية.الهيمنة حدود  المطلب الثاني:

 78......................المبحث الثاني: نتائج تأثير تيار العولمة على التحول في العالقات الدولية.

 78....................................: اثر التحوالت الدولية الراهنة على القانون الدولي.األولالمطلب

 84....................................................: العولمة بين التأييد والرفض.ثانيالمطلب ال

 88.....................................................................................خاتمــــــــــة.

 92المراجع.................................................................................قائمة 
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 المذكرة مــلخص

 
ظررشهمى مدا دكررة أررر تها ممتخررش مدكىتسيررة لسررج  رر ش  مدا  ررش  هرر ا مدكرر امى مدررج كاشداررة م رراشد ة  تررم         

اشن  ب م ش  مدا دكة تشم ى ش، أشن مدتيا رم  إدج أنه كخكش مد  د ة ىشصة با  منخ شم ا مم بمد ن،  ىسص  

     ه، ح رررر  أنررررك تقبررررررررص  كص ررررررم ارررررص كرررررش هررررر  كر اررررررر   م نأررررر  هررررش شهش هرررر  م هتكررررش  ب ماررررة م  دررررج برشد

تقررر ص أن مداررررشد    صبرررق كق رر  مدترر شد مم رش  مدك تقبس رررة، ب م  رتننش ،  كاررن هر ا مدظرشهمىبىصرررر ص   

 مداررررشد  بنكط رررة مدتىصصررش ، ح رر  تارررر ن أكرررررم اش كنتارررة درأاررررشم،  أ م برررش كنتاررررة درنظكررررة، أكررش   رر ش 

 .مدارمبرر هكررش كصرر مم مدق رر  مدحهشم رررة

إن هررر ا مدطررم حرررررش   ر ررررمهش  ررر  تارررر ن صشنبررررة أ  ىررشطنرررة داررررن مدحق قررررة م ا رررر ى هرررر أنخرررش تااررر        

دتشم ى رررة،  درررل مدبارررر  مد م ررر  بررر ن   ص مد ررركشص مدتررررر ت تي ررررر  كررررن اررررص مدتطررررر مم  مدتان در ا ررررة، مدتحررر    م

بغررم  أررم  أحق ررة مكتررر ل . مدص ررم مى  مدتارش رب مدحهررشمي،  نكط ة مدكات بش  مد  ش ر ة  م  تصررش  ررة

 .ب نكش  بقج مداشد  مدكتىسف  حص       مدتهز  مداشدكر مكن ررش،م تصرش  ررررش.مدقر ى أر مدحرشهم  مدك تقبص

 الهيمنة/3  .العالمية/2.  العولمة/1:المفتاحيةالكلمات 

 .الهوية والدولة الوطنية/6 األمركة/5    .االستقطاب/4 
 

 

 


