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وافر فيها  تقبل املجلة األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية، وتت

 :وتحترم قواعد النشر التاليةاألصالة العلمية والدقة والجدية 

 :للمقاالتبالنسبة  

 :اآلتيةتنشر املجلة املقاالت التي تستوفي الشروط  •

االلتزام باملعايير العلمية واملوضوعية املعمول بها دوليا في الدوريات  •

 .العلميلشروط البحث  والتي تستجيب املحكمة،

تحكيم املواد العلمية  واملوضوعية فيالحياد  التحكيم مبدأتعتمد هيئة  •

املرشحة للنشر مع الحرص على خلو األعمال من التطرف الفكري أو 

 .األنظمةمساسها بمبادئ باألشخاص أو 

تكون  وأال يراعى في املقاالت املقترحة للنشر في املجلة أن تتسم بالجدية  •

 .ملتقىمحل نشر سابق أو مقتطف من مذكرة أو أعمال، 

 .املجلةة ضمن اختصاص أن تكون املواضيع املقدم •

يتعدى حجم  وأال  اللغوية،أن تلتزم املقاالت الدقة وقواعد السالمة  •

 .البحث ومالحقهوامش، مصادر صفحة مع احتساب  15العمل 

 وآخر بإحدىترسل املادة العلمية في ملف مرفق بملخص بلغة البحث  •

 العربية، الفرنسية أو االنجليزية )حسب لغة البحث(. اللغات:

 :املترجمةبالنسبة لألعمال   

 .تقيل من األعمال املترجمة تلك التي تتصل باختصاص املجلة •

أو  اإلنجليزية  العربية، الفرنسية، وإلى:تقبل األعمال املترجمة من  •

  .األملانية

 .أعالهذكورة  تخضع املقاالت الستشارة ترجمانيين مختصين في اللغات امل •
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 اإلفتتاحية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

يصدر آخر عدد من املجلة لهذه السنة حامال في ثناياه جملة من املواضيع التي ارتأى  فيها فريق العمل قيمة 

من  والعالقات الدولية، إذ تحدثت مجموعة متنوعةنوعية في األبحاث املتصلة بمجال العلوم السياسية 

الباحثين من مختلف أرجاء العالم العربي وحتى من أمريكا الشمالية عن مسائل حيوية الزال تأثيرها نشيط وذي 

تداعيات مهمة على املنتظم البشري بشكل عام، كقضايا التطرف واإلرهاب أو الديمقراطية، فتوصلت نتائج 

لى خالصات قوية كمخرجات مقال يرتبط بتميتن سياجات السيادة الوطنية لألنظمة أبحاث هذا العدد إ

العربية التي اهترأت بفعل عامل التدويل، كما حلل د. محمد نور البصراتي العالقة بين السياسة العامة وتنامي 

في البيئة التي يمكن ظاهرة اإلرهاب والتطرف  ودعا إلى التعمق بشكل أكبر في مفهوم السياسة العامة للحكومة و

 أن تمثل حاضنة مثلى لتعشيش الظاهرة اإلرهابية .

نتمنى أن نالمس بما تضمنه هذا العدد عقل الباحث القارئ ونلهم تفكيره لصياغة أبحاث مقبلة تكمل    

تقوم أو تنقد ما تم نشره من مقاالت، نأمل أيضا أن نكون قد فزنا بوفاء متابعين نتمنى لهم عام طيب ملئه 

 العافية واألمن واآلمان لهم ولكل األمة اإلسالمية قاطبة.

 

  رب العاملني الذي بفضله تتم الصاحلاتاحلمد هللو

 الدكتورة هادية حيياوي التحرير /رئيسة 
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 املقاربة األمنية في توجيه السياسات العامة و دورها في صناعة التطرف و االرهاب 

The security approach in guiding public policies and their role in the industry of 

extremism and terrorism 

 أستاذ العلوم السياسية املساعد -أ م د .محمد نور البصراتى

 مصر –جامعة بنى سويف  -كلية السياسة و االقتصاد   

Dr. Mohamed Nour Elbosraty Assistant Professor of Political Science Faculty of Politics 

and Economics Beni Suef University 

 

 

 

Abstract: 

The political system in each country, which determines how public policy is, and thus determines 

the role of individuals and official institutions and non-formal in identifying problems and 

response , and stops satisfaction People on the success of those policies in meeting the needs of 

society, and public policy are not always confined to what implemented by the government of 

work and legislate from the rules, regulations and laws, but also on what neglected or refrain from 

door legislation. 

 Increased rates of poverty and illiteracy and ignorance and marginalization and human rights 

abuses and squandering the principles of citizenship, all data lead to dissatisfaction, which turns 

turn to protest, and that the system was not able to accommodate those protests and to deal with 

the requirements and modify public policies towards its citizens, they could turn the protests into 

extremism in ideas and terrorism in the act, and therefore public policies are not far from its role 

in the radicalization industry and terrorism. 

Keywords  :   Policies - Extremism - Terrorism 
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 : ملخص

العامة ، و بالتالي يحدد دور األفراد و إن النظام السياس ي في كل دولة هو الذي يحدد كيفية رسم السياسة 

الرسمية و الغير رسمية في تحديد املشاكل ومواجهتها ، ويتوقف الرضا الشعبي على نجاح تلك  املؤسسات

 على ما ينفذه النظام من 
ً
السياسات في تلبية احتياجات املجتمع ، و السياسات العامة ليست محصورة دائما

 على ما يهمله أو يمتنع عن فعلة أو تشريعه.أعمال وما يشرعه من لوائح وأن
ً
 ظمة وقوانين , بل تشمل أيضا

فزيادة معدالت الفقر و االمية و الجهل و التهميش و انتهاكات حقوق االنسان و اهدار مبادئ املواطنة ، كلها 

اب تلك على استيعا معطيات تؤدى لعدم الرضا الذى يتحول بدوره الى احتجاج ، وان لم يكن النظام قادر 

االحتجاجات و التعاطي مع متطلباتها وتعديل سياساته العامة تجاه مواطنيه ، فإنها قد تتحول تلك االحتجاجات 

في صناعة التطرف   الى تطرف في االفكار و إرهاب في الفعل ، و بالتالي فالسياسات العامة ليست بعيدة عن التأثير

 و االرهاب .    

 .االرهاب  -التطرف  –ت العامة السياسا  : الكلمات املفتاحية

 

 

 : مقدمة

تعتبر السياسات العامة أداة شديدة األهمية تعتمدها السلطات العامة لحّل معضلة اقتصادية أو اجتماعية 

ل الحكومة. وتتطلب 
ّ
معينة أو الحصول على نتيجة يرغب فيها املجتمع، ويتعذر بلوغها بشكل تلقائي من دون تدخ

السياسات العاّمة وتنفيذها بشكل فّعال على أرض الواقع وتقييم تأثيراتها املباشرة والثانوية في عملّيات صياغة  

األفق املنظور وعلى املدى البعيد توفر مجموعة من الشروط السياسية، واملؤهالت املؤسساتية، والقدرات 

 .1الفنية، والجهود التواصلية بهدف تحقيق الفائدة القصوى للمواطنين

ك أن املتتبع ملا يجرى على الساحة السياسية و  االجتماع ية من أبحاث ومؤتمرات وندوات ، في تلك الفترة و ال ش

محاربة تلك   فيالدول املتقدمة و النامية    فييجدها ال تخلى من الحديث عن التطرف و االرهاب ، ودور الحكومات  

مواردها من أجل وضع اليات ملكافحة  الظواهر، بل وتخصيص املؤسسات الدولية لجزء كبير من جهدها و

وضع مفهوم لإلرهاب؟ ، وملاذا يختلف ذلك املفهوم من  فيمدى ساهمت تلك النشاطات  أياالرهاب ، ولكن الى 

وذلك بما يتماش ى مع سياساتها ويعزز من   حكومة ألخرى ، وملاذا تخول الحكومات لنفسها تحديد مفهوم اإلرهاب

السلطة وربما للقضاء على معارضيها ، و السؤال املهم أين   فيدعم وجودها    فيفهوم  قدرتها على استخدام ذلك امل

يصنع االرهاب؟ ، وما هي ظروف صناعته، وما هي االدوات املساهمة في صناعته ، وما هي تمويالت صناعته ، 

 
 pub-mec.org/2014/03/11/ar-http://carnegie-54909    على الرابط    2014/    3/    11تقييم السياسات تعتبر حلقة مفقودة في العالم العربي ،     1

http://carnegie-mec.org/2014/03/11/ar-pub-54909
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 في مثل هذه الظواهر ، وهل التوجهات الدينية بما تحتويها
ً
من خطاب و اليات   ومن هم العناصر االكثر انخراطا

هي العامل   و مناهج هي املسئولة عن صناعة التطرف و االرهاب ، وهل دعوة الحكومات لتجديد الخطاب الديني

 في مكافحة االرهاب على الرغم من أن  مكافحة التطرف و االرهاب ؟  فيالحاسم 
ً
أم ان الدول ال تدخر جهدا

صناعة التطرف و االرهاب ، وأن املقاربة االمنية في توجيه السياسات سياستها العامة هي املسئول األول  عن 

العامة فقط دون االستناد الى مقاربات أخرى قد تكون مسئولة عن نشر التطرف و االرهاب، والدراسة تتجه الى 

 محاولة التعرف على مفهوم االرهاب من وجهة نظر بعض الدول .

 بالحركات في وقت ينظر فيه ل وتأتى أهمية الدراسة
ً
سمات ظاهرتى التطرف و االرهاب انهما يرتبطان شرطيا

 ، وان العنصر الرئيس ي  
ً
 و الحركات املتشددة خصوصا

ً
صناعة التطرف و االرهاب هو الفهم   فياالسالمية عموما

الخاطئ للدين و الخطاب الديني ،و ان املعالجة الالزمة لتلك الظواهر ال تتخذ الطريق الصحيح ، حيث تغفل 

 مدخالت صناعة تلك الظواهر) التطرف و االرهاب( و تهتم باملخرجات فقط . 

: تقوم على اعتبار ان عامل التأثير و املحدد االهم لدى جماعات العنف والتطرف   الفرضية األساسية للدراسة

العقيدة  بكل تياراته ، يتأثر بالسيسيولوجيا قبل االيديولوجيا ، وهي إن كانت تستطيع ان توظف املوروث و

الدينية كرأسمال رمزي بما يحمل من فائض قيمة تاريخي ، إال ان هذا املوروث ، واملتمثل بنصوص أو طقوس 

 -واملوجود منذ مئات السنين ، لن يكتسب طاقة وحركة فاعلة ولن يتحول إلى ايديولوجيا، إال في إطار اجتماعي

لعنف والتطرف موجودة في الواقع الذي يعيش فيه سياس ي واقع ، ولذا يمكن القول أن املغذيات الحقيقية ل

 االنسان ككائن مفكر وفاعل. 

وهو واقع يؤول فيه اختالالت العدالة  االجتماع ية واالستبداد والتهميش السياس ي ، كمدخالت سياسية 

 واجتماعية محورية، لصناعة العنف و التطرف ، والعكس صحيح ففي حاالت الدمج واملشاركة و االعتدال و

العدالة  االجتماع ية  تتكون املخرجات من انتماء و استقرار و نمو وتحتسب املحصلة على أساس مؤشرات 

 .سياسية واجتماعية وممارسات قابلة للقياس

تدور حول اهتمام الدول بآليات مكافحة التطرف و االرهاب من منظور أمنى ، دون النظر الى   ومشكلة الدراسة

قد تكون في بعض االحيان بيئة حاضنة لصناعة  أو تقييم سياساتها العامة التي كيفية الوقاية من التطرف

 واختزالها 
ً
التطرف و االرهاب ،فاإلخفاق في طرح املشكلة بالشكل الصحيح و املناسب مع تفاعالتها ودراستها علميا

 في شعار “مكافحة اإلرهاب” ليس إال وقود للمزيد من التشدد و التطرف و االرهاب .

 : ثالث محاور  وتقسم الدراسة في

 بين املفهوم و االبعاد . األول  : السياسات العامة و التطرف

 مقاربات توجيه السياسات العامة. -الثاني 

 صنع التطرف و االرهاب . التوجه األمني السياسات العامة تجاه الثالث : مؤشر 
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 : السياسات العامة و التطرف بين املفهوم و 
ً
 االبعاد .أوال

 :  السياسة العامة

تتعدد تعريفات السياسة العامة لتشمل كافة نواحي القرارات التي تصدر عن الحكومة ، أو التي تصرح بها من 

أجل اتمام مطالب مجتمعية ،وتتسم السياسة العامة التي يقررها و ينفذها النظام السياس ي بالتنوع و الشمول 

 الحياة في املجتمع .الذي يمس كافة جوانب 

 . استخدام املوارد املتاحة في الدولة بكفاءة لصالح املواطنينة هي قدرة الحكومة فيالسياسة العام •

 السياسة العامة هي املخرجات التي تخص نظام سياس ي معين في دولة ما .  •

ترجمة تلك االهداف بمعنى    اتنفيذه  فيهداف املوكلة للجهاز اإلداري  العامة عبارة عن الخطط و األ   السياسة •

 إلى واقع عملي ، وهذا الجهاز يطلق عليه لفظ الحكومة .

لحل مشكلة عامة تواجه  بهالسياسة العامة أو السياسة الحكومية هي ما تقوم به الحكومة أو تعتزم القيام  •

بعدة   املجتمع لتوفير حاجات يتطلبها املجتمع أو لتحقيق أهداف ينشدها املجتمع ومن اجل ذلك تقوم الحكومة

 .  1وخدمة الصالح العام اجراءات لحماية ورعاية 

كل هذه املفاهيم توضح لنا ان مخرجات السياسة العامة تكون مسئولية النظام في املقام األول  ، ومدى قدرته 

 على تحويل االهداف الى اجراءات يرض ى عنها الشعب . 

وصنع السياسات العامة لحل مشاكل املجتمع هي عملية سياسية في املقام األول  ، تتميز بالصعوبة و التعقيد 

طبيعة وإجراءات صنع السياسة العامة من دولة إلى أخرى تبعا للنظام السياس ي ودور األجهزة و تختلف 

، وبمعنى اقرب للوضوح يمكن القول أن السياسة العامة هي نتاج تفاعل 2الحكومية و غير الحكومية في كل منها

رسمية وغير رسمية  ديناميكي معقد يتم في إطار نظام فكري بيئي سياس ي محدد تشترك فيه عناصر معينة

يحددها النظام السياس ي ، ومن أهم هذه العناصر: دستور الحكم في الدولة األيديولوجية أو الفلسفة 

السياسية للسلطة الحاكمة ، السلطة التشريعية ، السلطة التنفيذية ،السلطة القضائية، األحزاب السياسية، 

 3و املوارد املتاحة وطبيعة الظروف العامة للبلدجماعات املصالح، الصحافة و الرأي العام، اإلمكانات 

 
  post_22.html-p://mhassan037.blogspot.com.eg/2014/12/bloghtt  2014/    12/    14مقدمة عن السياسة العامة ، محمد محمد حسان ،  1

 2016/  7/ 6، تم االطالع في 
 45، ص 1988،  1خيري عبد القوي ، دراسة السياسة العامة، الكويت، ذات السالسل، ط2
     17/3/2009دندان عبد الغنى ، السياسة العامة بين الخبرة العملية و الواقع النظري ، 3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=165951  2016/ 4/2، تم االطالع في 

http://kenanaonline.com/users/alikordi/tags/235781/posts
http://kenanaonline.com/users/alikordi/tags/235781/posts
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و صنع السياسة العامة ليس عملية سهلة، بل هي على درجة من الصعوبة و التعقيد، فهي عملية حركية بالغة 

الحساسية ، تشمل على العديد من املتغيرات و املؤثرات و عوامل الضغط التي يؤدي تداخلها و تفاعلها 

 لسة من ردود الفعل التي تنصرف بدورها إلى كل جوانب العمل داخل النظام السياس ي.املستمران إلى إنتاج س

و بمعنى آخر أن النظام السياس ي في كل دولة هو الذي يحدد كيفية رسم السياسة العامة ، و بالتالي يحدد دور 

الحلول البديلة األفراد و الجماعات غير الرسمية في تحديد املشاكل وطرحها على الحكومة و في استخالص 

واالختيار من بينها. و يعين القنوات التي يمكن عن طريقها لألفراد و الجماعات إحداث تأثير في إجراءات العمل 

الحكومي وفي أصحاب سلطة اتخاذ القرار السياس ي الرسمي مما يترتب عليه تبني حلوال يقترحونها كسياسة 

 .عامة

ة خصائص، وتمر بمراحل مختلفة في طبيعتها و حدتها و تعقيدها وتنطوي عملية صنع السياسة العامة على عد

وتتسم عملية صنع  ، 1من دولة ألخرى وفقا لعوامل كثيرة أهمها النظام السياس ي و نظام الحكم في كل منه

 :  السياسة العامة باالتي

 معقدة: ألنها مترابطة بواسطة أنشطة من االتصاالت والتغذية العكسية. •

ة : صنع السياسة هي عملية فعالة ومستمرة وتتطلب مدخالت مستمرة للموارد والدوافع عملية ديناميكي •

 وتتغير مع الوقت أو الزمن.

ذات مكونات متنوعة : مثل املؤسسات السياسية , أو الثقافة السياسية ,النخبة املدنية ، والنخبة  •

.
ً
 العسكرية ونجد دورها في الدول املتأخرة  ديمقراطيا

إسهامات مختلفة : من خالل تأثيرها على البني الفوقية باتجاه العمل لرسم السياسة العامة...ويقصد لها  •

 باملساهمات املختلفة لصنع السياسة العامة هي فعالية البرملان مثال والرأي العام, جماعات الضغط واملصالح.

 ل(موجهه نحو املستقبل : وهذه أهم خاصية لعملية صنع السياسة )املستقب •

: الفرق بين صنع السياسة الخاصة وصنع السياسة العامة تكمن في أن  تنجز عن طريق األجهزة الحكومية •

 األخيرة تنجزها األجهزة الحكومية.

 تتضمن تحقيق االهداف بأفضل الوسائل املمكنة. •

العامة التي وينقسم تخطيط و تنفيذ السياسة العامة الى ثالث حاالت : األول ى وتشمل الخطط و االجراءات 

تمس املجتمع بالكامل ، بينما الحالة الثانيةوهى الخطط و االجراءات التي تتخذها الحكومة تجاه مشكلة معينة 

تخص قطاع محدد من املجتمع ، وتأتى الحالة الثالثة لتشمل الخطط التي تتخذها الحكومة ملواجهة مخاطر 

 
 .  2016/  7/ 7، تم االطالع في   -/https://www.scribd.com/doc/84696544مجيده الزعبى ، تحليل السياسة ، 1
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ند تقييم السياسات العامة يجب ان ترصد قدرة الحكومة ، و بالتالي ع1طارئة وقدرتها على ادارة تلك املخاطر

 على التعامل مع الثالث حاالت السابقة .

 تغيير الحكومات أو إجراء تعديل عليها ، فهذه مسألة ثانوية قد تشغله 
ً
ويمكن القول أن املواطن ال يعنيه كثيرا

اد حلول ملشاكله اليومية ، و السياسات بعض الوقت ، ولكنها ال تحقق له أهدافه التي يتطلع اليها من أجل ايج

 .2التي تتطلب إحداث التغيير املخطط

 : **  التطرف 

التطرف يقصد به في الغالب الخروج عما اعتاده وألفه الناس من أفكار وسلوكيات وأحوال، وال يقتصر التطرف 

الجتماع ي وحتى الرياض ي على املجال الديني فحسب ، بل قد يطال كل املجاالت، السياس ي واالقتصاد  ي و ا

، وفي تقرير نشره مرصد األزهر عن أسباب التطرف ، أوضح التقرير أن غياب العدل واإلحساس بالقهر 3منها

وعدم املساواة في الحقوق، وانعدام العدالة  االجتماع ية، والبطالة، و انتشار الفقر، وانعدام مقومات الحياة، 

ج الشاب لهذه األسباب وغيرها ناقًما على مجتمعه كارًها ملن حوله كلها محبطات يتعرض لها الشاب ، فيخر 

فيؤدى به إلى البحث عن طريقة للتشفي واالنتقام ممن كان سبًبا في وضعه املتدهور، فال يجد أفضل من 

الجماعات املتطرفة التي توهمه بالجنة وتحببه في أفكارها وتغدق عليه من أموالها لينفذ مخططاتهم في تكفير 

 .4لحكومات واملجتمعاتا

 : ** اإلرهاب 

، 5تجيزها القوانين املحلية أو الدولية هو أي عمل يهدف إلى ترويع فرد أو جماعة أو دولة بغية تحقيق أهداف ال

 من التعريف أعاله يمكننا التوسع في مفهوم اإلرهاب من خالل التعرف على أنواعه الرئيسية، واألشكال 
ً
وانطالقا

 يتخذها في كل منها....التي 

 وهو فعل يرتكبه الفرد ألسباب عديدة . :اإلرهاب الفردي  •

 تقوم به مجموعات غير منظمة لتحقيق مآرب خاصة  :اإلرهاب الجماعي الغير املنظم •

تقوم به جماعات منظمة تمولها وتشرف عليها مؤسسات أو هيئات أو دول معلنة  :اإلرهاب الجماعي املنظم •

 أو غير معلنة . 

 
 . 132، ص 1987، ، الكويت ، شركة الربيعان للنشر والتوزيع 1كمال املنوفي " اصول نظم السياسة املقارنة "، ط1
 .  28، ص  2005قضايا االدارة العامة ، الهيئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  فيحسين رمزي كاظم ، قراءات 2
،تم   http://www.maghress.com/andaluspress/60102.  2015/  2/ 30التطرف واإلرهاب... نظرة في الحلول واألسباب ، شريف السليماني ، 3

 2016/  6/ 4 يفاالطالع 
، تم االطالع بتاريخ  -  http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8Aتقرير مرصد االزهر ..... 4

2/7/2016   . 
 2016/  6/  4تم االطالع في   http://arabobservatory.com/?page_id=3364حول تعريف االرهاب  5
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  :اإلرهاب الدولي  •

وهو الذي تمارسه مجموعات عابرة للحدود تنتشر في عدة دول ، أو دولة واحدة أو أكثر عن طريق تسخير 

 إمكانياتها لتحقيق أهداف غير قانونية.

 
ً
 مقاربات توجيه السياسات العامة : –ثانيا

لتلبية االحتياجات  اقتصادي و اجتماعي و أمنىتتعدد املقاربات و املحاور التي توجه السياسات العامة بين 

والطموحات و العمل على ضمان رضا املواطنين ، واالعتماد على مقاربة واحدة واهمال املقاربات االخرى في 

 
ً
 الن االنظمة العربية غالبا

ً
توجيه السياسات العامة قد ينشأ خلل في مخرجات تلك السياسات العامة، ونظرا

سلطة التنفيذية على جميع السلطات ، فيصبح صنع السياسات العامة مرتكز في يد تلك ما تستحوذ فيها ال

السلطة التنفيذية ، دون اعتبارات صنع السياسة العامة التي يشترك فيها السلطات الرسمية و املكونات غير 

 الرسمية داخل النظام السياس ي كاألحزاب و املجتمع املدني و النخب ...الخ . 

اربة االمنية لتكون عامل مكمل للمقاربات االخرى دون اهمال باقي املقاربات ، وتمثل هذه املقاربة في وتأتى املق

بعض االحيان أحد املفاتيح الذهنية املحورية لصناعة االرهاب والتطرف في العالم العربي ، ولألسف يقع 

الفقهي في إطار مكافحة اإلرهاب  البعض في الفخ حين يحصر حديثه وتحليله في “النص الديني” ونقد املوروث

 ، أو يقلل من حجم وأهمية الشروط املوضوعية املنتجة له ، واملغذيات 
ً
وتقص ي أسبابه ، ويتغاض ى تماما

السوسيولوجية التي تّولده ، وفي مقدمتها السياسات العامة وما تحويها من عوامل االستبداد السياس ي 

 .الدول واملجتمعات العربية  فيشرعية السياسية املتنامية واالقصاء والتهميش  االجتماع ي وأزمة ال

 يستخدم مؤيدوه العنف نتيجة اليأس من سياسات عامة 
ً
 يعدا في جوهرهما نشاطا

ً
و التطرف و االرهاب عموما

، وهو نشاط يخرج عن السيطرة بسبب عوامل عدة من أهمها : التمييز السياس ي، و التهميش، فالجماعات التي 

االقصاء و االستبعاد من املجال السياس ي ، ومن وحشية القمع األمني وعنفه ملدى طويل، ال تجد تعانى من 

 لها اال من خالل االنشطة العنيفة ، التي تعبر عن جام غضبها املكبوت تجاه الخصم، وتجاه املجتمع على 
ً
منفذا

ليه، بسبب صمته وتراخيه ، عن املسئولية عما هم ع  فيحد سواء ، حيث يشترك هذا املجتمع من وجهة نظرهم  

 دعمهم و التصدي لعنف النظام القائم تجاههم .

 
ً
 تجاه صنع التطرف و اإلرهاب :  التوجه األمني للسياسات العامة مؤشر –ثالثا

هناك عدة مؤشرات للسياسات العامة تسهم في تعزيز االحباط وتساعد على توسيع الفجوة بين الشعب والنظام 

واالقتصاد  ي و االجتماع ي  اقدام نظم الحكم على وضع سياسات اصالحية في الشأن السياس ي، فاليأس من 

قد يؤدى الى تنامى روح العداء والسخط على املجتمع و مؤسساته ، ومن ثم فتلك السياسات قد تكون الدافع 

     -: وعلى سبيل املثالالرئيس ي للتطرف و االرهاب ، 
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 : حريات العامة انتهاكات حقوق االنسان و ال -1

الدولة تشريعات استثنائية تعطى غطاء النتهاكات حقوق االنسان  تشريعات مقيدة للحريات : سنت

 يحكمها قانون  30والحريات العامة وذلك تحت ذريعة حماية أمن الدولة ، فمصر ظلت أكثر من 
ً
عاما

دستورا ثانيا يوفر للسلطة حصانة إزاء للطوارئ وهو قانون يرسخ لالستبداد ، حيث انه كان يجعل منه 

األصلي والقانون ، فالضمانات التي يتحدث عنها القانون لحماية   انتهاكات حقوق اإلنسان وتهميش الدستور 

واقع ، بل ان أكثر عمليات التعذيب تمت تحت طائلة الطوارئ ، وقد  حق املعتقل لم تكن تطبق في ال

نين املقيدة للحريات املدنية والسياسية في سياق استفادة النظام استخدم قانون الطوارئ وغيره من القوا

لقطع السبيل أمام مشاركة فعالة في إدارة الشؤون العامة للبالد، وكأداة ردع في مواجهة املعارضين 

السياسيين ممن ينتهجون منهجا سلميا في العمل السياس ي ، ونتيجة سياسات النظام في استخدام العنف 

، 1جرائم التعذيب ومساندتهم ذاد حجم سخط الشعب تجاه الشرطة  يمرتكبو التعتيم على    ضد املعارضين

مما كان له االثر االكبر في التطرف في الفعل من حيث حرق و اقتحام معظم أقسام الشرطة ومراكز االحتجاز 

 .  2011يناير  25إبان ثورة 

ظهرت محاوالت وضع ضوابط للتظاهر ، ولكن وخالل ادارة املرحلة االنتقالية بقيادة املجلس العسكري  

واجه مشروع القانون عدة اعتراضات أرجأت من ظهوره للعلن ، وخالل حكم الرئيس محمد مرس ى شرع 

 7/  3في إصدار تشريع ينظم التظاهر ، ولكن لم تمهل االحداث له الظهور الى النور، و بعد  النظام السياس ي

 االعتصام ، هو ما أطلق عليه 2ينظم الحق في التظاهرقامت السلطة بإصدار قانون   2013 /
ً
، ويمنع نهائيا

قانون تقييد التظاهر ، وقد استخدمته السلطة في محاكمة نشطاء كانوا يتظاهرون ضد السياسات العامة 

، يحمل مواد فضفاضة يجوز   3للنظام السياس ي ،وكذلك أصدر الرئيس عبد الفتاح السيس ي قانون لإلرهاب

وافق  استخدامها أهواء السلطة ضد معارضيها ، وما هو اال اعادة صياغة لقانون  معبالشكل الذى يت

 .4وتلى ذلك أن اصدار قانون أخر للكيانات االرهابية الطوارئ،

وفي سياق متصل انتشر مصطلح االختفاء القسري ضد بعض املعارضين ، فقد اعلن نائب رئيس املجلس 

مواطنا يرى أقاربهم أنهم  311القومي لحقوق االنسان " عبد الغفار شكر " ان املجلس قد تلقى بالغات عن 

حالة أرسلت لوزارة  266 إجماليحالة من  238تعرضوا لالختفاء القسري وقد أوضحت وزارة الداخلية مصير 

 
قراءة أولية ورؤية مستقبلية ( ، مركز الدراسات السياسية و االستراتيجية باألهرام ،  –يناير  25جهاز الشرطة في ) ثورة لواء عاصم جنيدي ، أداء 1

 .  158، ص  2011القاهرة ، 
 . 2013، و الصادر في نوفمبر  2013لسنة  107للمزيد راجع .... قانون تنظيم الحق في التظاهر رقم 2
 بالجريدة الرسمية .    2015أغسطس  15افحة االرهاب ، و الصادر في للمزيد راجع .... قانون مك3
 . 2015، و الصادر في فبراير  2015لسنة  8للمزيد راجع .... قانون الكيانات االرهابية رقم 4
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ولوحظ أن هناك فجوة ،  1شخصا لم ٌيلق القبض عليهم  44الداخلية ، وأفادت الوزارة أنه ال يمكنها تحديد مصير  

زمنية بين تغيب بعض الحاالت والتاريخ الذى حددته وزارة الداخلية لظهورهم تراوحت بين بضعة أشهر وبضعة 

 .2أيام

 2013يونيو    30تقرير املجلس القومي لحقوق االنسان عن الفترة من    رصدوفيما يخص معاملة السجناء ، فقد  

 400، أن التكدس في أماكن االحتجاز وفقا ملا أعلنته وزارة الداخلية وصل في األقسام إلى  2014الى نهاية عام 

بالغة % ، وقد ذكر املجلس في تقريره أن ذلك يجعل الحياة داخل هذه األماكن  160%، و في السجون إلى 

كانت قد اختفت تماما ، ولكنها تعود مرة ثانية ، صحيح أنه  –الصعوبة ، وظاهرة الوفاة داخل أماكن االحتجاز

ال يوجد ما يثبت أن أى من هؤالء قد مات نتيجة التعذيب إال أنه أيضا ال يوجد ما يثبت عكس ذلك ، وبطبيعة 

أوضح  2015وفي تقرير املجلس عن عام ، 3قائمةما زالت  الحال فإن مشكلة التكدس داخل أماكن االحتجاز

، وفي  %300املجلس أن نسبة التكدس تجاوزت في مراكز االحتجاز األول ية كأقسام الشرطة ومديريات األمن 

 % .150السجون وصلت قرابة 

يهم ، لفترات طويلة للمشتبه ف  االحتياطيوقد ذكر تقرير املجلس القومي لحقوق االنسان أن التوسع في الحبس  

في هذه الحالة عقوبة على  االحتياطيسيكون فيهم من تبرأ ساحته، فيصبح الحبس  ألنه،  املواطنينيهدد أمان 

جرم لم يرتكب، وهو مؤشر لظلم ابرياء ، ويطالب املجلس بوضع حد أقص ى مقبول للحبس االحتياطي  ، كما 

و املرض ى ، و كذلك الطلبة الذين لم يتورطوا يطالب بإخالء سبيل الحاالت اإلنسانية و الصحية من كبار السن  

 .في أعمال عنف

 :  حظر تداول املعلومات -2

، تكرر مشهد شبه يومي أمام الوزارات والهيئات والدواوين والشركات الحكومية 2011يناير  25عقب ثورة 

م املوظفون فيها وقفات احتجاجية، وقد أمسكوا بأيديهم آالف الوثائق املدموغة 
ّ
والبنوك، حيث كان ينظ

" ، فلقد سمحت الحالة السياسية املضطربة آنذاك لهؤالء  
ً
املوظفين بالوصول إلى وثائق بعبارة "سري جدا

كثيرة: ميزانيات، قوائم مالية، قروض لرجال أعمال بمليارات الدوالرات، عقود تخصيص أراٍض وموارد، 

 اتفاقية 
ً
واقتصادية وسياسية وقعتها الدولة مع أشخاص ودول، من بينها مثال عقود اتفاقيات تجارية 

خالفات ضخمة بمليارات الدوالرات، معلومات وبيانات تصدير الغاز إلى إسرائيل، تقارير رقابية تتضمن م

صادمة للشعب ، كل هذه االتفاقيات و املعلومات أو التقارير كان يحظر معرفتها بدعوى االعتبارات االمنية 

 . 

 
على الرابط  2016/ 8/ 29تقييم أداء املجلس القومي لحقوق االنسان، بتاريخ 1

http://parlmany.youm7.com/News/7/118484/%D8%AA%D9%82%D9%8 
 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/549141.aspxعلى الرابط    2016/ 9/ 3عبد الغفار شكر ، جريمة االختفاء القسري ، بتاريخ 2
 . 34، ص  2015التقرير السنوي العاشر للمجلس القومي لحقوق االنسان ، القاهرة 3
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 لحرية تداول املعلومات :  تجاهل التشريعات الداعمة  -3

املعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق، واإلفصاح منه " الحصول على    47ذكرت املادة    2012  دستور   •

عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما ال يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق اآلخرين، وال 

يتعارض مع األمن القومي. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على 

رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة، اال ان القانون لم املعلومات، والتظلم من 

 يصدر.

منه على حرية تداول املعلومات، ونصت على أن املعلومات والبيانات  68، أكدت املادة 2014دستور  •

 واإلحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، واإلفصاح عنها من مصادرها املختلفة حق تكفله الدولة لكل 

وإتاحتها للمواطنين بشفافية. كما وضعت عقوبات على حجب املعلومات،  مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها 

( ، لم يَر قانون  2019األمن القومي". ولكن إلى اآلن...) تاريخ تحرير الدراسة "إال أنها شددت على مراعاة 

 .حرية تداول املعلومات" النور "

من  4ملعلومات مازالت هى السارية ، ومثال على ذلك ما ذهبت إليه املادة بل ان التشريعات التي تجرم نشر ا

والتي تنص على حبس وتغريم َمن يفش ي معلومات اطلع عليها بحكم عمله في  1982لسنة  28القانون رقم 

ن اإلحصاء أو التعداد، وقانون العاملين املدنيين في الدولة الذي يحظر أن يفض ي أي موظف بأي تصريح أو بيا

 .عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر

 حظر النشر على الرأي العام : -4

اتجهت السياسات العامة للنظام تجاه حجب املعلومات الى معدالت 2018:    2013في الخمس أعوام االخيرة من 

حيث وصل معدل   -حتى في ظل قانون الطوارئ أيام حكم مبارك    -في تاريخ النظام السياس ي  املصري   غير مسبوقة

العام في قضايا كانت منظورة أمام القضاء الى عدد كبير من القضايا  الرأي حجب املعلومات و حظر النشر عن 

  –:  1، كمثال

 .2013من الوطنيحظر النشر في قضية اغتيال املقدم محمد مبروك من  قطاع األ  – ▪

 . 2013أمن دولة« 250حظر النشر في القضية املعروفة إعالميا بـالقضية » – ▪

 
يونيو   30الي  2013يونيو  30ع الحر من اجل الديمقراطية و السالم بمرات حظر النشر منذ ملزيد من التفاصيل راجع  بيان إحصائي من التجم  1

2016  .http://zahrteltahrir.net/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86 

.  2017يناير  2وكذلك راجع بالتفاصيل.. مصر تعيش زمن "حظر النشر، جريدة املصريون، بتاريخ 

https://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8 

راجع قرار املدعى العام العسكري بحظر النشر في أخبار قضية سامى عنان، على الرابط   -

https://www.youm7.com/story/2018/1/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85 - 
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  2013حظر النشر في اغتيال اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة أثناء اقتحام كرداسة  - ▪

 . 2014حظر النشر في قضية التخابر املتهم فيها الرئيس املعزول محمد مرس ى  – ▪

 . 2014النشر في التسريبات املنسوبة إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة حظر  - ▪

 .2014حظر النشر في واقعة ضبط اللواء أحمد شرف، رئيس هيئة موانئ بورسعيد برشوة   - ▪

 . 2014حظر النشر في الحادث اإلرهابي الذى تعرض له كمين شرطة بمنطقة الضبعة  – ▪

 . 2014راق حظر النشر في قضية أحداث كنيسة الو  - ▪

 .2014قضية تزوير االنتخابات الرئاسية لصالح مرس ى   حظر النشر في – ▪

 .2015حظر النشر في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات – ▪

 2015حظر النشر في واقعة الرشوة الجنسية لرئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر  - ▪

 . 2015حظر النشر في مقتل الصحفية شيماء الصباغ  – ▪

 .2015كريم حمدي إثر التعذيب في قسم شرطة املطرية  املحاميظر النشر في مقتل ح – ▪

 . 2015حظر النشر في قضية تورط أعضاء بهيئات قضائية، وضباط شرطة، في اتجار باآلثار – ▪

و تفجير مديرية امن   حظر النشر في قضية أنصار بيت املقدس )محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق – ▪

 . 2015القاهرة و القليوبية( 

 . 2015حظر النشر في اختطاف أيمن الدسوقي، ضابط أمن املوانئ بمعبر رفح بشمال سيناء  – ▪

 . 2015حظر النشر في قضية رشوة وفساد مسئولي وزارة الزراعة  – ▪

 . 2015املكسيكي بالصحراء الغربية حظر النشر في مقتل الفوج السياحي – ▪

املتعلقة بتقرير رئيس الجهاز املركزي للمحاسبات الخاص  2016لسنة  75القضية حظر النشر في  – ▪

 بالفساد.

 . 2016معتقلي االرض  ابريل 25حظر النشر في قضيه معتقلي  – ▪

و القبض على صحفيين   باقتحام نقابه الصحفين  الخاصة  2016لسنة    4016القضية رقم    حظر النشر في  – ▪

 .2016من داخلها 

إداري حلوان ، الخاصة بضبط سكرتير تحقيق ومحام  2016لسنة  16958القضية رقم  حظر النشر في - ▪

 .بتزوير أحكام قضائية
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 . 2016حظر النشر في قضية حرق احراز نيابة الهرم  – ▪

 . 2017حظر النشر في قضية رشوة مجلس الدولة  - ▪

 . 2018حظر النشر في قضية ترشح سامى عنان لالنتخابات الرئاسية  - ▪

 السلبى تجاه املواطنين: التمييز  -5

يعد التمييز بين املواطنين واحد من أهم العوامل التي تهدد استقرار املجتمع ، ملا قد ينتج عنه من احباط وتنامى 

سينتج عنه تطرف في الفعل ضد املجتمع و النظام ، وهناك عدة  عدم االنتماء  ملؤسسات الدولة وبالتالي

 املصريين ، نذكر منها على سبيل املثال :مؤشرات للتمييز السلبى ضد 

 : هليةقضية التمويل األجنبي للجمعيات األ  التمييز بين متهمي -أ

و املتهم فيها عدد من الجمعيات االهلية بتلقي تمويالت اجنبية على خالف   2011لسنة    173تعتبر القضية رقم  

للبالد، حيث اتهمت النيابة   انها قد تهدد االمن القومييرى النظام الحاكم في ذلك الوقت    أحكام القانون ، والتي

أمريكيا يوجد سبعة منهم في مصر، ولجأ بعضهم إلى سفارة بلدهم، بتأسيس  ١٩ناشطا من بينهم  ٤٣العامة 

وإدارة فروع ملنظمات دولية بدون ترخيص، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بما يخل بسيادة الدولة 

 .املصرية

على متن  2012مارس  1مساء يوم  ر عدد من املتهمين األجانب و الذين يحملون الجنسية األمريكيةوقد غاد

، بعد موافقة دائرة التظلمات بمحكمة استئناف القاهرة على رفع أسمائهم من قوائم 1طائرة عسكرية امريكية

، و 2مسألة  استقالل  القضاءاملمنوعين من السفر ، دون غيرهم من املتهمين املصريين ، وفجرت تلك القضية 

 التمييز بين املتهمين على أساس الجنسية ، وهو ما أدى لتنامى الشعور بالتمييز السلبى ضد املتهمين املصريين .

 التمييز بين متهمي الشغب في مباريات كرة القدم : -ب

بين فريقي الزمالك   ةمباراعند اقامة    2017يوليو    27على خلفية أحداث الشغب التي شهدها ستاد برج العرب في  

لسنة ٩٩٢٤"وايت نايتس" املصريين في القضية رقم   من شباب    235، وجهت نيابة العامرية ثان لـ  أهلي طرابلسو 

حداث تلفيات فيستاد برج العرب أسكرية بعد جنح العامرية ثاني عدة اتهامات ، واحالتهم للنيابة الع ٢٠١٧

أغسطس  8وقد حددت محكمة الجنايات العسكرية جلسة ، 3على اعتبار ان االستاد يخضع للقوات املسلحة 

 
  2012مارس  1جنبي" يغادرون القاهرة على متن طائرة عسكرية أمريكية وصلت إلى مصر قادمة من قبرص ، بتاريخ املتهمون في قضية "التمويل األ 1

 https://www.alarabiya.net/articles/2012/03/01/197905.htmlعلى الرابط 
جديد ، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة ،  سياس ي  على الدين هالل ، السلطة القضائية بين توسع الدور و اهتزاز املكانة في الصراع من أجل نظام2

 . 434، ص 2013
، على الرابط  2017/  7/  27إحالة مشاغبي "وايت نايتس" الى النيابة العسكرية في أحداث برج العرب ، بتاريخ 3

http://www.superkora.football/News/1/28733/%D8%A5%D8%AD%D8%A7% 
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بإحداث شغب في ستاد  األردني الفيصلينادى  مشجعي، اال انه من املفارقات ان يقوم 1لنظر القضية 2017

، ويتم القبض عليهم ،  2017/  8/  6يوم  التونس يوالترجي  األردنيالفيصلي بين  ةمبارااالسكندرية عقب انتهاء 

،  واعادتهم ساملين الى بالدهم ، ومن ثم " وجه   األردني  الفيصلي  مشجعيولكن تصدر قرارات باإلفراج عن جميع  

ر، الشكر إلى الجهات األمنية بعدما تم اإلفراج عن جميع مشجعي نادي على العايد، السفير األردني في مص

الفيصلي األردني، الذين تم إلقاء القبض عليهم على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفيصلي والترجي 

األردن في   االفراج عن جماهير" أن سبب  ، وقد أوردت صحيفة السبيل األردنية  2التونس ي "  دون احالتهم للنيابة

، وهو 3اإلسكندرية بعد الشغب الذي أحدثوه في نهائي البطولة العربية يرجع الى تدخل قيادات عليا في البلدين

 ما أدى الى شحن مجتمعي ضد تلك السياسات التمييزية التي تتخذها الحكومة .

واقع الكترونية اخبارية : -6  حجب م

اإللكترونية لتضمنها محتوى "يدعم اإلرهاب والتطرف ويتعمد نشر حجبت السلطات املصرية عددا من املواقع  

 .، حسب وكالة أنباء الشرق األوسط املصرية الرسمية4األكاذيب"

موقعا، أبرزها املواقع اإللكترونية لقناة الجزيرة ووكالة األنباء القطرية وصحف الشرق والعرب   21وشمل القرار  

 5من املواقع املصرية، مثل بوابة القاهرة ومدى مصر واملصريون  والراية والوطن القطرية، فضال عن عدد

ورحبت لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس النواب املصري بقرار السلطات املصرية ،  وقال اللواء يحيى كدواني 

القومي لـ بي بي س ي إن "قرار حجب هذه املواقع تأخر كثيرا نظرا ألنها تبث محتوى يضر باألمن  -وكيل اللجنة  -

وأضاف أن بعض هذه املواقع تبث ما وصفها بسموم في "أدمغة متابعيها" وأن املصلحة  ."والسالم  االجتماع ي

 6.العامة تقتض ي هذا االجراء االحترازي في "دولة تواجه اإلرهاب والفكر املتطرف

 
، على الرابط   2017/  8/  2من مشجعي الزمالك عسكريا، بتاريخ  235أغسطس.. أولى جلسات محاكمة  18

http://www.vetogate.com/2809786 
، على الرابط  2017/  8/  7ي، بتاريخ سفير األردن يشكر الجهات األمنية في مصر بعد اإلفراج عن جماهير الفيصل  2

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1173431 
، على الرابط  2017/  8/  7الخارجية األردنية .. توجيهات عليا وراء اإلفراج عن جماهير الفيصلي في اإلسكندرية، بتاريخ 3

http://www.superkora.football/News/1/31369/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A 
 - .com/Ar/Detail.aspx?Jimare=48194www.nrttv، على الرابط  2017/  5/   24موقعا إلكترونيا ، بتاريخ  21مصر.. حجب 4
موقعا إلكترونيا بدعوى "اإلرهاب" و"نشر األكاذيب، على الرابط  21مصر تحجب 5

http://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN18K30X 
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-،  على الرابط   2017/  5/  25مصر تحجب مواقع إلكترونية إخبارية "لدعمها اإلرهاب" ، بتاريخ 6

40045922 
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بشأن حالة الطوارئ، يحق للدولة مراقبة  1958لسنة  162وقد ذكر " د صالح فوزى ، إنه وقفا للقانون 

لصحف والنشرات واملطبوعات واملحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية واإلعالن قبل نشرها وضبطها 

 .1ومصادرتها وإغالق أماكن الطباعة، وذلك حفاظا على األمن القومي " 

نظر : األول ى و ترى ان وجهة نظر النظام هو الحفاظ على االمن القومي   وجتهيومن ثم فإن هذا االمر يفسر من  

 الن 
ً
وضرورة منع الشائعات التي قد تهدد االستقرار ، بينما الوجهة االخرى ترى ان تلك املبررات فضفاضة ، نظرا

 على مبررات مقنعة ، ال 
ً
 ملا يتماش ى مع متطلبات السلطة هناك قضاء يتولى الحجب بناءا

ً
أن يترك االمر طبقا

 على مصالحها. 
ً
 استنادا

 الخلل في السياسات املالية باملوازنة لصالح املقاربة االمنية . -7

يأتي الخلل في توجيه السياسات املالية للدولة لتلبية احتياجات السياسات العامة من خالل رصد عدة 

املوازنة العامة للدولة ، حيث ان الدستور املصري قد حدد نسب االنفاق مؤشرات تأتى على رأسها الخلل في 

% من الناتج القومي و التعليم الجامعي 4% من الناتج القومي ، و التعليم بحد ادنى 3على الصحة بحد ادنى 

، وكل هذه النسب التي نص عليها الدستور لم تطبق منذ اقرار العمل 2% من الناتج القومي 2بحد ادنى 

بالدستور ، بينما يأخذ مؤشر االنفاق على االمن منحنى مرتفع في كل موازنة عامة للدولة ، وتشير املوازنة العامة 

مليار جنيه للعام  24.4مليون جنيه ، مقابل  150مليارا و 26الى تخصيص نحو   2018/  2017للدولة 

 مليون جنيه . 750، وذلك بزيادة قدرها مليار و  2017/ 2016

برامج  في توجيه السياسات العامة دون اعتماد الرئيس ياملؤشرات التي تأخذ من املقاربة االمنية العامل وهذه 

فعالة للسياسات العامة في املجاالت السياسية و االقتصاد  ية و  االجتماع ية فإنها سيترتب عليها بالضرورة أثار 

 مثل : اجتماعية و اقتصادية سلبية تجاه املجتمع

: نجد ان معدالت الفقر ازدادت خالل السنوات الخمس االخيرة دون معالجة حقيقية للسيطرة عليها ، الفقر 

 لإلحصاءات الرسمية للدولة وصلت عام  
ً
% من إجمالي عدد   26.3الى    2013/    2012حيث ان نسب الفقر طبقا

، وكان البنك الدولي قد 3%  532.الى  2018/  2017% ، ووصلت عام 27.8الى  2015السكان ، وارتفعت عام 

إما فقراء أو عرضة له ، وأن عدم املساواة آخذ في مصر  % من سكان60إن ما يقرب من  2019أعلن في مايو 

 
على الرابط  2017/ 5/  25مواقع التطرف في قبضة الدولة .. 1

http://www.youm7.com/story/2017/5/25/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9 - 
 2014من الدستور املصري  21،  19،  18راجع املواد 2
http://www.bbc.com/arabic/business- 2019/  7/ 30املئة من عدد السكان ، على الرابط  بتاريخ  في 32.5معدل الفقر في مصر يرتفع إلى 3

49167506 

https://www.masrawy.com/news/Tag/464/مصر#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/464/مصر#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/464/مصر#bodykeywords
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اه تحسين االحوال االقتصاد  ية وان رفع الدعم ،وهو ما يدلل على خلل في توجهات السياسة العامة تج1االزدياد

 وزيادة معدالت االنفاق على التوجهات االمنية ليس اال بيئة حاضنة للتطرف واالرهاب . 

دولة بشأن انتشار الفساد ،  177الذى يغطى  2014:كشف تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام  الفساد •

سنوات القليلة السابقة على التقرير، منافسا للصومال وأفغانستان أن السودان يقبع في املراكز األخيرة في ال

اللتين ال تتوفر بهما أي أنظمة ثابتة ، ووفقا للمؤشر الذي يعتمد على معايير اقتصادية معترف بها دوليا، دون 

التقرير ، وأوضح 173أي توجهات سياسية ، فإن السودان جاء في املركز الثالث قبل األخير وتحديدا في املركز 

،   2013، مقارنة بعام 2014أن السودان الذي لم يتغير موقعه بين الدول األكثر فسادا ، تدهور أكثر في العام 

وجاءت بعض الدول العربية متقدمة على السودان، رغم أعمال العنف التي تجري في هذه البلدان، مثل العراق 

، إال أن هذه الدول 159، وسوريا في املركز 161من في املركز ، والي166، وليبيا في املركز 170الذي حل في املركز 

ذكر مؤشر مدركات الفساد  2015، وفي عام  2أيضا دخلت جميعها بين الدول العشر األكثر فسادا في العالم

 في املؤشر، بل وربطت املنظمة بين  6دولة ، أن  169الذى غطى عدد 
ً
دول عربية من الدول العشر االكثر فسادا

عاًما األخيرة وبين انتشار الفساد ، و التي ذكرت إن  30ب الحاكمة املسيطرة على دول الربيع العربي في الـالنخ

تلك النخب واصلت اختطاف هذه الدول والسيطرة على مقدراتها، وتغيير إرادة شعوبها عبر تزوير انتخاباتها 

وبين تغييب الشفافية في املعامالت ة ، و العمل على توريث السلطوتقويض التداول السلمي للسلطة فيها ، 

 . 3الحكومية خاصة صفقات األسلحة ونفقات املؤسستين العسكرية واألمنية 

وفي مصر أعلن رئيس الجهاز املركزي للمحاسبات ، إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل املؤسسات 

ف عليها أعضاء الجهاز يمكننا أن نقول بأن تلك املصرية ، مضيفا: » ولكننا من خالل التقارير الرقابية التي يشر 

 .4مليار جنيه 600الـ 2015تكلفة الفساد تجاوزت خالل عام 

عد مشكلة البطالة من املشكالت املعّقدة التي تواجه الدول العربية ، إذ يصل عدد العاطلين عن  البطالة •
ُ
: ت

مليون عامل، يضاف إليهم  120مليون عاطل من إجمالي قوى عاملة يبلغ نحو 22العمل في العالم العربي حوالي 

 ، وأكد تقرير صادر عن منظمة العم 3ما ال يقل عن 
ً
ل الدولية حول اتجاهات االستخدام ماليين عامل سنويا

 الشباب يعود إلى الزيادة امللحوظة   2014العاملية للعام  
ً
، أن االرتفاع في معدالت البطالة حول العالم ، خصوصا

 
% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياًجا ، على الرابط 60البنك الدولي: 1

https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2019/5/1/1560529/-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-67 
، تم االطالع في  http://elaph.com/Web/opinion/2014/12/965028.htmlأسبابه وعالجه ، على الرابط                   –الفساد في الوطن العربي 2

11  /12  /2014  . 
ر الشفافية الدولية ، على الرابط  دولة سقطت في اختبار مؤش 21الفساد في العالم العربي : 3

http://altagreer.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF - 
تصريح رئيس الجهاز املركزي للمحاسبات عن الفساد ، على الرابط        4

http://www.youm7.com/story/2015/12/23/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-  2016/  2/  2، تم االطالع في. 
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في معدالت البطالة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، والتي تسجل ثاني أعلى نسبة بطالة في العالم، 

 هذه النسبة بـ
ً
،  و ملشكلة البطالة 1%6، في حين أن املتوسط العاملي يبلغ حوالي  2013% في العام 11.5 مقدرا

 السياس ي، 
ً
آثار سياسية وامنية في الوطن العربي من خالل تأثيرها على االستقرار األمني و االقتصاد  ي و ايضا

النشطة املتطرفة أو فالبطالة تصيب الفرد باليأس واإلحباط، ويسهل بسبب ذلك على الجماعات ذات ا

 عن الثورات الشعبية التي  2االنشطة اإلجرامية تجنيد الشباب للقيام بأعمال تهدد أمن املجتمع
ً
، هذا فضال

شهدتها عدد من الدول العربية ، كما أن الفرد العاطل عن العمل يشعر باإلقصاء والتهميش من قبل دولته مما 

ات العاطلة عن العمل التي لم تعد تؤمن بالوعود واآلمال املعطاة لها ُيضعف شعوره باالنتماء  والوطنية ، والفئ

فكلما زادت معدالت  وبالتالي، قد تتمرد على املجتمع. كما أنه وال شك توجد عالقة بين الجريمة والبطالة، 

 .البطالة زادت معدالت التطرف و االرهاب

ها »برنامج األمم املتحدة اإلنمائي«؛ تحمل عنوان » رحلة إلى التطرف في أفريقيا.. العوامل  وفي دراسة أعدَّ

والحوافز ونقطة التحول للتجنيد«.. لقراءة األسباب  االجتماع ية والسيكولوجية والتعليمية التي تدفع الشخص 

ت مباشرة مع »متطرفين« أفارقة، سبق لهم لالنضمام إلى تنظيم متطرف، توصل الباحثون من خالل مقابال 

االنخراط في تنظيمات إرهابية، إلى عدة نتائج؛ من أهمها أن الفقر و التهميش و الحرمان من الحقوق  االجتماع 

ي  ِ
ّ
ية وانتهاكات حقوق االنسان و القهر و التعذيب يدفعان إلى الولوج في دروب التطرف والعنف والتمرد ، وتدن

مي ، وسوء األحوال االقتصاد  ية ، كلها من أهم العوامل التي تلعب عليها التنظيمات اإلرهابية املستوى التعلي

 .3الستقطاب مجندين ُجُدد

 خاتمة الدراسة :

تظل السياسات العامة محكومة بعدة أبعاد يأتي في مقدمتها طبيعة النظام السياس ي الحاكم ، هل هو قائم على 

ه الرسمية و الغير رسمية في رسم السياسة العامة للدولة ؟ ، ام ان صنع التشاور و التعاون بين مكونات

الرسمية عامة و السلطة التنفيذية خاصة على تلك  السياسات العامة يأخذ منحى أخر من سيطرة السلطة

، الصناعة و التي ترى انها االقدر وحدها على وضع السياسات العامة بصورة تضمن لها السيطرة و تؤمن بقاؤها؟

و سواء كانت الصورة األول ى أو الثانية ، فتعد مخرجات السياسات العامة نابعة من تغذية عكسية قام بها 

 
إدارة الدراسات والبحوث ،  على الرابط           -حاد املصارف العربية ات1

http://www.uabonline.org/en/research/economic/1575160415761591157516041577160116101575 / 
اآلثار االجتماعية واالقتصادية والسياسية للبطالة في الوطن العربي ، على الرابط 2

www.arabgeographers.net/vb/attachments/attachments/arab574/ 
 لتهميش والحرمان أقوى دوافع التطرف ، دراسة للبرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة . على الرابط 3

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/marginalization-and-deprivation-are-the-strongest-drivers-of-

extremism / 
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النظام الحاكم ، ومن ثم فاملسؤول عن الرضا الشعبي عن السياسات العامة هو النظام السياس ي الذى يملك 

 املدخالت .

لتقييم السياسات العامة، فهناك بعض الدول التي ومازالت الدول العربية ومنها مصر تفتقد آليات حقيقية 

تسيطر على مراكز استطالعات الرأي و تحتكر البيانات وتصدرها بما يتماش ى مع نهج النظام الحاكم من أجل 

تصدير صورة مغايرة عن الواقع ، وتسعى الكثير من الدول العربية في تحسين الوضع االقتصاد  ي و االجتماع 

يق وضع برامج تعزز من الرضا االقتصاد  ي، ولكنها تفتقر او ترفض وضع سياسات عامة ي ملواطنيها عن طر 

يسمح فيها بالحريات وتوسيع نطاق املعارضة، ملا قد يمثل ذلك من تهديد لبقاء النظام الحاكم ، ويرى النظام 

الية بين اولويات السياس ي ان التوسع في مثل تلك السياسات قد يهدد االمن القومي للدولة ، وتصبح االشك

 :  توصلت الدراسة لعدة نتائج ابرزهااملجتمع وما يراه النظام السياس ي من اولويات، لذا فقد 

 على ما تنفذه الحكومة من أعمال وما تشرعه من لوائح وأنظمة  -1
ً
إن السياسات العامة ليست محصورة دائما

 على ما تهمله أو تمتنع عن فعلة أو  
ً
تشريعه ، سواء كان ذلك االمتناع عن قصد أو دون وقوانين , بل تشمل أيضا

 ذلك .

 

ان التناقض بين ما تحض عليه التشريعات و املواثيق التي يصدرها النظام السياس ي من مبادئ وما تدعو  -2

اليه من قيم للعدالة و االنسانية ، وبين ما تنم عنه سلوكياته الفعلية و التي ترقى به الى مستوى التنكر العام 

مثل تلك القيم ، هذا التناقض مدعاة لظهور بعض االحتجاجات التي تؤدى الى الغلو في الفعل ومن ثم  واهمال

 ممارسة التطرف و االرهاب . 

إن املغذيات الحقيقية للعنف والتطرف و االرهاب موجودة في البيئة التي يحيا فيها االنسان ككائن مفكر  -3

والتهميش السياس ي و االجتماع ي كمدخالت سياسية واجتماعية   وفاعل، وهو واقع يؤول فيه القهر واالستبداد

محورية ، إلى التشدد والتطرف والعنف بطبيعة الحال ، والعكس صحيح في إطار جدلية التوليد والتغذية : 

دة املدخالت ) قهر أو اقصاء أو محاوالت إدماج 
ً
فالدمج واالعتدال مقابل اإلقصاء والتشدد، وبحسب نوع وش

 ، تتكون املخرجات) تشدد أو اعتدال أو عنف مضاد..(. ومشاركة(

التضييق على حرية الرأي والتعبير وتدنى مستويات العدالة ،  تندرج سياسات الدولة من قهر للمواطنيينو -4

 ضمن املكونات البنيوية لتطرف املجتمع .

مازالت هناك فجوة في االتفاق حول اولويات السياسة العامة بين رؤية السلطةو املتفاعالت غير الرسمية   -5

 للنظام ، كالنخب و االحزاب و املجتمع املدني و جماعات املصالح  .

دى السياسات العامة القائمة على املقاربة االمنية فقطدون معالجة االتجاهات السياسية واالقتصاد  ية تؤ  -6

 الالزمة لفاعلية السياسات العامة الى احتجاج عنيف يصاحبه التطرف في الفعل و االرهاب نحو املجتمع .
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 توصيات الدراسة :

 الديمقراطية بشكلها السليم ، وعلى قاعدة الحرية للجميعإن السياسات العامة التي تسعى لتطبيق  •

السلمى للسلطة ، سوف تقلل من فرص اللجوء إلى العنف لتحقيق األهداف السياسية ، وستحد من  والتداول 

 أي ظواهر متطرفة .

 ولم يرقى الى مراحل املعالجا •
ً
ت ، ومن مازال مجال تقييم السياسات العامة في كثير من الدول العربية قاصرا

ثم يجب ان تنشأ الدول العربية جهاز مستقل عن الحكومة يهتم بتقييم السياسات العامة و ينشر تقريره على 

 الرأي العام . 

لتلك الظواهر ، و ان كانت  ان املقاربات االمنية ملعالجة التطرف و االرهاب ليست وحدها القادرة للتصدي •

تستطيع ان تقض ى عليها ، وبالتالي تحتاج املقاربة االمنية عدة مقاربات تستطيع ان تقلل من أثارها ، اال انها ال 

 أخرى بالتوازي معها تستطيع ان تحاصر تلك الظواهر. 

ان البنية االساسية للسياسات العامة تتطلب في املقام األول  معالجة مفرخات التطرف واالرهاب، كالتهميش  •

تنمية مستدامة حقيقية و بالتالي التركيز على املقاربات االقتصاد    و الحرمان وانعدام املساواة وعدم وجود برامج

 ية و  االجتماع ية دون اهمالها ملصلحة املقاربة االمنية  في توجيه السياسات العامة .
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 أزمة الدولة الوطنية: اإلكراهات الدولية والسيادة املنقوصة
The national state crisis: international constraints and imperfect sovereignty 

 .جامعة قطر محمد أمزيان

Mohammed Amezzian – Qatar University 

 

 

 

 :ملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان اإلكراهات الدولية التي تتعرض لها الدولة الوطنية منذ لحظة إعالن  استقالل ها 

إنتاج أزمتها على الدوام. وهذه اإلكراهات تجسدها عالقة التبعية التي فرضتها كمدخل لفهم العوامل التي تعيد  

دول املركز االستعماري على دول األطراف، وهو ما أخل بمبدأ التكافؤ الذي يفترض أن يحكم عالقة الدول 

من خالل العديد من املؤشرات أجملناها في مبحثين: األول   وتحاول هذه الورقة توضيح هذه الحالة ببعضها.

عالقة التبعية وتداعياتها على السيادة الوطنية"، وتناولنا فيه التبعية السياسية واالقتصاد  ية، والسيادة عن "

 "التدخل العسكري والسيادة املنقوصة".املنقوصة؛ والثاني عن 

 راهات الدولية، السيادة، التبعية.الكلمات املفتاحية: الدولة الوطنية، اإلك

Abstract 

This research aims at exploring the international pressures that imperial states impose on the 

Arab national state since its establishment. The article presupposes that: 1) the assessment of 

these pressures helps us understand the factors that reproduced the chronic crisis of sovereignty 

and, 2) the dependency relationship between the central imperial states and the Periphery states 

violates the right of sovereign equality that should govern the international relations. This article 

offers several indicators illustrating these two propositions in two sections. The first discusses the 

impact of dependency on state sovereignty especially in areas of politics and economy. The 

second is devoted to military intervention and the incomplete sovereignty.  

Key words: national state, international constraints, sovereignty, dependency.  
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 تقديم

ولدت الدولة الوطنية في خضم اإلكراهات الدولية حيث تزامنت مرحلة ال استقالل  أواسط القرن العشرين 

فوذ في عالم الجنوب. وعلى مدى عقود الحرب الباردة كما مع تأجج الحرب الباردة والصراع على مناطق الن

بعدها، عاشت دول الجنوب وعلى رأسها املنطقة العربية تحت التهديد املمنهج لسيادة دولها، وانتهاك قواعد 

القانون الدولي، والتنكر ألبسط القواعد األخالقية ومبادئ حقوق اإلنسان. وقد استخدمت القوى اإلمبريالية 

كل ما تملكه من قوة الردع العسكري واالقتصاد  ي املوجه إلخضاع الخارج، والتأثير اإلعالمي املوجه في ذلك 

للداخل لتعبئة قواها السياسية والشعبية واستنفارها ملواجهة "أسطورة العدو االفتراض ي"، و "حماية أمنها 

متهاوية أصال، وال تزال في بداية تلمس القومي". ومع أن الشعوب املستهدفة بهذا اإلرهاب الدولي املنظم كانت 

طريقها نحو ال استقالل ، إال أن اإلمبريالية العاملية نجحت في شيطنتها والحيلولة دون استكمال مشروعها 

التحرري بتصنيفها ضمن خانة "الدول املارقة"، كما نجحت في كثير من الحاالت في مساومتها على مشروعها 

 دولة وكيلة محكومة بعالقة ما بات يعرف بـ"التبعية".التحرري وتحويلها إلى مجرد 

الدولة، وخياراتها التنموية والثقافية، وبرامجها اإلصالحية،   هذا الوضع الدولي مس باألساس مبدأ  استقالل ية

كما مس مبدأ التكافؤ الذي يفترض أن يحكم عالقة الدول ببعضها، وغيرها من املمارسات املرتبطة بسيادة 

وى الدولة. ويشير مفهوم السيادة إلى والية الدولة في حدود إقليمها باعتبارها والية انفرادية ومطلقة. وعلى مست

العالقات الدولية، يعتبر احترام السيادة اإلقليمية فيما بين الدول املستقلة أساسا جوهريا من أسس العالقات 

(. وهذا املفهوم يقتض ي أن تتمتع الدولة بالحرية التامة في اتخاذ القرارات، وسن القوانين، واحتكار 1الدولية)

خضوع الدولة ألية سلطة أخرى تعلوها إال ما كان من  شرعية العنف في الداخل. أما في الخارج، فيقتض ي عدم

قبيل العهود واملواثيق الدولية التي عقدتها بإرادتها. ووفقا لهذا املفهوم أيضا، يفترض أن تكون الدول جميعها 

متساوية قانونيا، كما يفترض عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى، بحيث تكون كل دولة حرة في 

(. واملالحظ أن هذا املفهوم للسيادة لم يكن له 2نظامها السياس ي واالقتصاد  ي، و االجتماع ي والثقافي)اختيار  

أي تجسيد فعلي باملعنى الحقيقي خارج نصوص املدونات األممية الناظمة للقانون الدولي، حيث كانت الشرعية 

املحافل الدولية، والتحكم االقتصاد ي الوحيدة التي تحكم عالقة املركز باألطراف هي شرعية "الفيتو" في 

والتدخل العسكري، حيث تناوبت الشركات املتعددة الجنسيات والضربات العسكرية األدوار خارج حدودها 

 السياسية.

 

 

 
. ضمن كتاب: السيادة والسلطة، اآلفاق الوطنية والحدود 1984( عبد القادر القادري، القانون الدولي العام، مكتبة املعارف، الرباط، املغرب، 1)

 . 120، ص2006، 1(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط52العاملية، سلسلة كتب املستقبل العربي، )

 . 122- 120، صنفسه( 2)
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 أوال. عالقة التبعية وتداعياتها على السيادة الوطنية

بالتبعية "تلك الحالة التي نشأت عن عملية دون الدخول في تفاصيل التنظيرات املتشعبة للمفهوم، نقصد 

تاريخية تم بمقتضاها إلحاق الدول املعروفة حاليا بدول العالم الثالث بالنظام الرأسمالي العاملي من منطلق 

(. ولخطورة هذه الظاهرة على 1عدم املساواة وعدم التكافؤ، مما نتج عنه تعطيل اإلرادة الوطنية للدولة التابعة)

ن العربي وسعيه نحو الخروج من دائرة التخلف وتحقيق مشروعه النهضوي، حظيت باهتمام مستقبل الوط 

حاولت تقديم دراسة علمية تعتمد مؤشرات  عدة أبحاث كبير لدى الدارسين العرب، وأنجزت في هذا املجال

من كل  موضوعية، للخروج برؤية واضحة تشخص قدر اإلمكان حقيقة التبعية كظاهرة قابلة للقياس بالرغم

الصعوبات املنهجية التي تعترض هذا النوع من الدراسات. وفي مساهمته القيمة في هذا املجال، اعتمد إبراهيم 

العيسوي مجموعة متكاملة من املؤشرات الدالة على التبعية، من خالل رصد تجلياتها السياسية، واالقتصاد  

(. وتكمن أهمية هذا النوع من الدراسات في كشف 2غيرها)ية، والثقافية، والعسكرية، والتقانية، واملعلوماتية، و 

زيف االدعاءات الجوفاء التي أدمنت على استهالكها النخب السياسية الحاكمة في الوطن العربي، والتي تعمل 

جاهدة على إخفاء إخفاقاتها التنموية ورضوخها لإلمالءات والشروط الدولية، وأيضا املساومات التي تتعرض 

 استمراريتها في السلطة. لها مقابل 

ومن الناحية التاريخية، منذ أن حصلت الدولة الوطنية على  استقالل ها، لم تتحقق لها سيادتها الفعلية 

الكاملة. لقد ولدت مقيدة باتفاقيات تشدها إلى املركز االستعماري القديم، بما يضمن استمرارية مصالحه 

ه وطوع إرادته السياسية وحتى العسكرية. وقد أكدت قابالت األيام االقتصاد  ية والثقافية، ويبقيها تحت نفوذ

أن عالقة التبعية التي رسختها التقاليد االستعمارية، لم تكن لتتخلى عنها بعد رحيلها، لكن ضمن شروط تأخذ 

ي بعين االعتبار املتغيرات الدولية مع صعود موجات ال استقالل ، حيث سيتم االنتقال من النمط االستعمار 

واستنادا إلى هذا التفسير، فإن نهاية االستعمار العسكري لم يكن يعني أكثر من تبادل في إلى النمط اإلمبريالي. 

األدوار بهدف إعادة ترتيب الوجود االستعماري، واستمراريته في التحكم بمستعمراته القديمة، وإن فعل ذلك 

ى جزء من الحقيقة، فإلى جانب استمرار حضور من وراء حجاب. لكن هذا التفسير على أهميته ال يعكس سو 

النفوذ االستعماري، كانت هناك أيضا االتفاقات التي مثلت قيودا حقيقية على سيادة الدولة املستقلة بما 

 يجعل  استقالل ها مشروطا بأشكال من التبعية االقتصاد  ية والثقافية وغيرهما. 

ن انحسار الظاهرة االستعمارية، حيث سجل بروُز الدول تاريخيا، شهد مطلع الخمسينات من القرن العشري

 مرحلة االستعمار املباشر تحت الهيمنة األوروبية لتفسح املجال أمام نمط استعماري 
َ
الوطنية املستقلة نهاية

جديد تحت الهيمنة األمريكية التي نجحت بعد الحرب العاملية الثانية وخالل فترة الحرب الباردة في تحجيم 

األوروبي على مستعمراته القديمة. ومع التسليم باستمرارية تبعية الدول العربية للدول األوروبية التي النفوذ 
 

 يم العيسوي، قياس التنمية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، مشروع املستقبالت العربية البديلة، آليات التنمية البديلة( إبراه1)

 .  13، ص1989، 1في الوطن العربي، بيروت، ط

 . 40( نفسه، ص2)
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استعمرتها، إال أن هذه الدول ذاتها أصبحت تحت الهيمنة األمريكية، باعتبارها القائد األوحد لإلمبريالية 

حروب والهجمات العسكرية التي خاضتها العاملية، مع قدر من التراض ي على اقتسام مناطق النفوذ. وتشهد ال

الواليات املتحدة ضد مختلف الدول العربية خاصة في منطقة الخليج العربي أن الجيوش األوروبية التي شاركتها 

في عدوانها باتت أشبه ما تكون بالجيوش املرتزقة التي تترقب حصتها من غنائم الحرب األمريكية. لذلك، يمكن 

سينات كانت مرحلة تحول في مراكز النفوذ حيث أصبح العالم العربي بؤرة تركيز القول بأن مرحلة الخم

السياسة األمريكية على خلفية األفكار الثورية التي تبنتها القوى واألحزاب اليسارية، وما صاحبها من انقالبات 

األمريكية عدوانا عسكرية رفعت فيها األنظمة القومية الشعارات التحررية، وهو ما اعتبره مخططو السياسة 

موجها ضد أمنهم القومي حيث أصبح النفوذ السوفياتي يتمدد إلى مناطق كانت تابعة إبان املرحلة االستعمارية 

للقوى اإلمبريالية الرأسمالية، وهي املناطق التي أريد لها أن تشكل مجالها الحيوي في مرحلة ال استقالل . 

األمريكية املتغيرات الدولية الجديدة ملرحلة ال استقالل إذ وبحسب نعوم تومسكي، فقد استوعبت اإلدارة 

تفيد االدعاءات الصادرة عن املخططين للسياسة الخارجية األمريكية ملا بعد الحرب العاملية الثانية بأن التهديد 

نية التي األساس ي املزعوم للمصالح األمريكية يأتي من دول العالم الثالث، وتحديدا من الوطنيين واألنظمة الوط 

باتت تستجيب ملطالب شعوبها في تحسين معيشتهم وتوفير حاجياتهم الضرورية. لذلك، كان القرار الذي اتخذه 

مخططو السياسة األمريكية يتجه إلى الحيلولة دون وصول أولئك املغالين في وطنيتهم للحكم، وفي حال تمكنوا 

 (.1من ذلك، يتحتم وعزلهم وتنصيب حكومات موالية)

 التبعية السياسية والسيادة املنقوصة .1

ثمة حكمة بليغة ألحد الشعراء نستهل بها موضوع السيادة تقول: "إن القوانين وغيرها من األدوات األخرى ليست 

سوى شباك عنكبوت كما وصفها أحد شعراء القرن السابع عشر. ففي هذا الشباك "يتم التقاط الذباب 

(. هذا حال القانون الدولي كما يصفه كبار منتقدي 2ر منها أن يفلت ثانية")الصغير بسرعة، بينما يستطيع الكبي

النظام العاملي الذين لم يجدوا أدنى صعوبة في إدانة اإلمبريالية العاملية استنادا إلى سجالتها التي وثقت عالقتها 

ي اإلمبريالية األمريكية، باملنظمات األممية والقوانين الدولية. ولعل املفارقة هنا أن يتحول أحد كبار منظر 

صمويل هنتنغتون، إلى واعظ يحذر واشنطن من التداعيات الخطيرة لسياساتها العدوانية التي باتت تمثل في 

(. وبعيدا عن االستخدام 3أعين كثير من بلدان العالم وربما معظم العالم، كما يقول، "القوة العظمى املارقة")

لذي أطلقته الواليات املتحدة األمريكية على من تصنفهم بأعدائها السياسيين، الدعائي ملفهوم "الدولة املارقة" ا

يؤكد نعوم تشومسكي أن االستخدام الصحيح واملوضوعي لهذا املفهوم ينطبق على الدول التي ال تعتبر نفسها 

ها من االتفاقيات مقيدة باألعراف الدولية املدرجة في ميثاق األمم املتحدة، وقرارات محكمة العدل الدولية وغير 

التي تعتبر الواليات املتحدة نفسها معفاة منها، وخاصة بعد نهاية الحرب الباردة. وبالرغم من كل التحذيرات 
 

 .20-19، ص1998، 1هرة، ط( نعوم تشومسكي، ماذا يريد العم سام، تعريب عادل املعلم، دار الشروق، القا1)

(2)Noam Chomsky. Rogue States. The Rule of Force in World Affairs. Haymarket Books. Chicago. 2015. p. 151. 

(3)ibid. p. 58.  
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الشديدة التي صدرت بهذا الشأن عن بعض املنظمات القانونية األمريكية كما هو الحال مع تصريح الجمعية 

ملواقف التي صدرت عن القادة األمريكيين كانت صادمة لدرجة ، إال أن ا1999األمريكية للقانون الدولي سنة 

تثير الغثيان، وهذا التصريح للرئيس نيكسون الذي ينسب إليه القول بنظرية "الرجل املجنون"، يغني عن 

البقية. فقد أثر عنه قوله: يجب على أعدائنا أن يدركوا بأننا قد ُجننا، وال يمكن ألحد أن يتوقع ما سوف نفعله 

 (.1ة التدمير الخارقة التي نمتلكها مما يجعلهم يركعون إلرادتنا خائفين)بقو 

وبناء على هذه الخلفية اإلمبريالية، كانت مهمة السياسة األمريكية الصاعدة ليس إعادة االحتالل، بل استيعاب 

زها على الساحة الحركات التحررية وإخضاعها وضمان تبعيتها بكل الوسائل التي تبقيها تحت السيطرة. ومنذ برو 

الدولية أصبحت اإلمبريالية األمريكية تسوق برامجها املعادية تحت عناوين التدمير املمنهج، فأعلنت مع نهاية 

(، أو "الحيل Destabilizationالستينات عن برنامج "لعبة األمم"، ومع أواسط السبعينات "برنامج الزعزعة" )

 (.2ياسيا واقتصاديا تمهيدا إلزاحته عسكريا أو إسقاطه مدنيا)القذرة" بهدف زعزعة أي نظام حكم وإرباكه س

 John Fosterففي مصر، وبعد نجاح االنقالب الناصري، وصف وزير الخارجية األمريكي جون فوستر داالس )

Dulles(جمال عبد الناصر بأنه "متعصب وشديد الخطورة"، وشبهه بهتلر )وفي سوريا، تشير التقارير 3 .)

ملخابرات األمريكية والبريطانية إلى مصادقة الرئيس األمريكي على الخطة البريطانية التي عرفت الصادرة عن ا

(، والذي كان يهدف إلى اإلطاحة بالحكم السوري املتعاطف مع نظام جمال عبد OMEGAبمشروع "أوميغا" )

عُتبر االنقالب الذي الناصر، كجزء من خطة أشمل تسعى إلى إسقاط الحكم الناصري. أما في العراق، فقد ا

تهديدا للسيطرة األنجلو أمريكية على مناطق إنتاج النفط، وحينها هدد  1958قاده الضباط القوميون عام 

الرئيس األمريكي أيزنهاور باستخدام السالح النووي لردع القوميين العراقيين ومنعهم من الوصول إلى الكويت. 

لعراقي، أرسل أيزنهاور عشرة آالف من املارينز إلى شواطئ بيروت وفي السنة ذاتها التي حدث فيها االنقالب ا

للحيلولة دون كسر االحتكار األنجلو أمريكي على نفط الشرق األوسط. وفي السياق نفسه، هددت بريطانيا بما 

ن وصفته بـ "التدخل الوحش ي بكافة الطرق إذا امتد العفن القومي إلى الكويت"، كما هدد وزير خارجيتها سيلوي

ليود باحتالل الكويت، ونصح بالتضامن الكامل مع الواليات املتحدة في السيطرة على الخليج لتأمين بقاء حقول 

نفط السعودية والبحرين وقطر في أيدي واشنطن ولندن، بعيدا عن أيدي القوى الوطنية في الداخل. واستنادا 

هتمت به واشنطن ولندن في تلك الفترة هو حماية (، فإن أكثر ما  Mark Curtisإلى مدونات املؤرخ مارك كوتيس )

دول الخليج من عدوى ال استقالل  القومي، وإحكام السيطرة على ثرواتهم. وبموازاة مع ذلك، تؤكد وثائق 
 

)1(ibid. p.25. 

زراء مش ي شريط يسجل في يومياته للعلم، فقد كان نيكسون بهذا القول يردد شعار حزب العمال اإلسرائيلي في الخمسينات حيث كان رئيس الو 

 محذرا بأنه سيتصرف بجنون. 

( خلدون حسن النقيب، الدولة التسلطية في املشرق العربي املعاصر، دراسة بنائية مقارنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 2)

 .  166، ص2/1996ط

،  2007لقاهرة،  ، ا1( نعوم تشومسكي، النظام العاملي القديم والجديد، ترجمة عاطف عبد الحميد، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط3)

 . 295، 289، 288، 116ينظر الصفحات: 
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أمريكية تعود إلى تلك الفترة على ضرورة إبقاء شعوب الخليج أسارى لنمط اقتصادي بدائي، مع ضمان بقائهم 

 (.1الفقر واملرض)في جهل وتأخر يعانون 

ومن املهم أن نلحظ هنا تفاوت الدول العربية في استجابتها وخضوعها للتهديدات األمريكية لسيادتها. لكن هذا  

التفاوت لم تكن له أية داللة على قدرة األنظمة العربية على االنعتاق من قبضة هذه التبعية. وسواء أكنا 

وبتعبير ملطف "موالية" و"صديقة"، تبقى حالة التبعية التي  نتحدث عن أنظمة تحررية ثورية أو "عميلة"،

حكمت عالقتها باإلمبريالية العاملية ثابتا مشتركا بغض النظر عن درجاتها وتبايناتها من نظام إلى آخر، ومن 

ني مرحلة إلى أخرى. وهذه الحالة يمكن التدليل عليها من خالل بعض املؤشرات التي سنأتي ذكرها في املبحث الثا

من هذا الفصل بخصوص األمن القومي العربي، والتي يمكن اعتبارها تجليا واضحا لحجم اختراق القوى 

اإلمبريالية للوطن العربي، وتحكمها في إرادته السياسية، واعتدائها على سيادته، باستخدام أساليب تراوحت 

حق الفيتو ضد الحقوق العربية، ومرورا بين التهديد والترغيب، بدءا من تحكمها في القانون الدولي واستخدام 

 بخدعة املساعدات اإلنسانية، وانتهاء بالتدخل العسكري تحت طائلة محاربة اإلرهاب.

هذا الوضع اإللحاقي للدولة الحديثة، يفقد مفهوم السيادة مصداقيته كحقيقة ماثلة في واقع التوازنات 

مجرد "خدعة" يكرس التقسيم املجحف للعالم، كما يكرس الدولية، ويتحول في وعي النخب الفكرية العربية إلى  

( التي بموجبها تضع الدولة الحديثة نفسها 2استراتيجية السيطرة العاملية، وهو ما يبرر نعته بالسيادة املستعارة)

 تحت وصاية القوى املتنفذة عامليا.

 التبعية االقتصاد  ية والسيادة املنقوصة .2

تي تنهجها القوى العظمى من خالل التحكم الكامل في اقتصادات الدول أمام سياسة اإلفقار املمنهج ال

الضعيفة، ظهرت حمالت مضادة قادها كبار املفكرين واالقتصاد  يين املناهضين للعوملة كان لها الفضل في 

 تعرية املمارسات االقتصاد  ية املتوحشة التي باتت تهدد ليس فقط دول الجنوب باملجاعة واملوت، بل أيضا،

وهو األخطر، استمرارية وجود الحياة البشرية بسبب حجم الدمار البيئي الذي أفقد كوكب األرض توازنه. 

لذلك، يمكن القول، وبقدر كبير من التعميم، بأن سياسة التحكم االقتصاد  ي، وما ينتج عنه من تحكم في 

بالتوحش االقتصاد  ي الذي  سيادة الدول ليست ظاهرة خاصة بالعالم العربي، بل ظاهرة عاملية مرتبطة

 يمارسه عالم الشمال ضد عالم الجنوب. 

إن استصحاب هذه الحقيقة، بحسبانها ظاهرة عاملية، يعيد طرح السؤال حول حقيقة ال استقالل  الذي نالته 

دول الجنوب، بل وحقيقة االعتراف بسيادتها الذي نصت عليه املواثيق الدولية. إن تحليل العالقات االقتصاد  

الل  السياس ي الصوري الذي حصلت عليه ية القائمة اليوم بين دول الشمال والجنوب، تشير إلى أن ال استق

 
 . ات( نفس املرجع والصفح1)

 . 204، ص2003، 3( برهان غليون، املحنة العربية، الدولة ضد األمة، مركز دراسات الوحدة العربية، ط2)
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دول الجنوب لم يصاحبه  استقالل  حقيقي لسيادة تلك الدول على ثرواتها، وحقها في تحقيق تبادل تجاري 

عادل يحترم سيادتها. إن ما حصل في واقع األمر هو التحول من سياسة االستنزاف املباشر لثرواتها تحت طائلة 

تعمار اإلكراهي، إلى نمط االستعمار "الطوعي" الذي باتت تجري طقوسه تحت القوة العسكرية، أي نمط االس

مظلة القوانين الدولية التي فرضها األقوياء على الضعفاء. ويؤكد بعض الخبراء الغربيين بوجود نوع من التالزم 

يمكنها أن تتحقق بمعزل   بين االستعمار واإلمبريالية، ويرون بأنه من الخطأ االعتقاد بأن اإلمبريالية املعاصرة كان

عن االستعمار، كما أن نهاية االستعمار ليست لها أية داللة على نهاية اإلمبريالية. وهذه الظاهرة تجد تفسيرها 

في أن الوجود االستعماري كقوة عسكرية وسياسية كان ضروريا إلعادة تشكيل املؤسسات االقتصاد  ية و 

 (.1حسب حاجات املراكز املتروبولية)االجتماع ية للعديد من الدول املستقلة 

إن فهم هذه الظاهرة العاملية الطارئة تتطلب ضرورة العودة إلى منتصف القرن املاض ي، وما أعقب نهاية الحرب  

العاملية الثانية من موجات ال استقالل  الوطنية، وما رافقها من تدابير دولية خططت الستمرارية الهيمنة 

 أصبحت تعرف في مرحلة ال استقالل  بدول العالم الثالث.  الغربية على الدول التي 

وتعود بنا بعض الدراسات النقدية الغربية في هذا املوضوع إلى الخطاب الذي ألقاه الرئيس األمريكي ترومان يوم 

 ، والذي أسس فيه لسياسة الواليات املتحدة ملرحلة ما بعد االستعمار. ووفقا القتراح تقدم به1949يناير  20

ه هذا  ّبِ
ُ
أحد مساعديه عرف بالبند الرابع، تم ابتداع مفهوم جديد للهيمنة تحت مسمى "التنمية"، ومن ثم ش

البند باإلنجيل، إشارة إلى أهميته القصوى في رسم مستقبل السياسة األمريكية وهيمنتها على دول الجنوب. 

ية املبشرة بمستقبل عالم تحكمه العدالة ولعل وجه تشبيهه باإلنجيل هو صيغته البالغية وإيحاءاته األخالق

ر ترومان 
َّ
وتكافؤ الفرص أمام الشعوب في استثمار خيرات الكرة األرضية. في ذلك الخطاب التاريخي، ذك

بالوضعية املأساوية التي يعيشها "أكثر من نصف البشرية في هذا العالم" تحت وطأة الفقر والحرمان والضياع، 

رة في التاريخ" سيحدث تغيٌر ما في حياتهم، وتصبح السـعادة في متناول أيديهم، ويعيش ووعد هؤالء بأنهم "ألول م

العالم عهدا يعم فيه السالم والرفاهية الجميع. بهذه "النبرة األخالقية" توجه ترومان بخطابه إلى األمة األمريكية: 

. ما نرغب فيه هو برنامج تنمية مبني على "ال عالقة لإلمبريالية القديمة، أي االستغالل لصالح األجنبي، بنوايانا

تصورات ملفاوضات منصفة وديموقراطية. إن كل الدول، بما فيها نحن، ستستفيد بشكل واسع من برنامج بّناء 

 (. 2يسمح بتوظيف أفضل ملوارد العالم البشرية والطبيعية)

فاهيم انتشارا وجاذبية وقبوال. وفي هذا هو السياق التاريخي الذي شهد ميالد مفهوم "التنمية"، وهو أكثر امل

إطار هذا املفهوم السحري، سيشهد العالم ميالد أكثر البرامج واملؤسسات واملنظمات الدولية التنموية واملالية 

احتكارا ونهبا وتدميرا لثروات العالم، وإفقارا لشعوبه باسم البرامج التنموية، وتصدير التكنولوجيا، واالستثمار  

 
(1) Roger Owen and Bob Sutcliff, Studies in the Theory of Imperialism, Published by Longman, New York, 8 impression 1983, 

p.164. 

 . 34، ص 2004، املغرب، 24/ 23( جلبير ريست، ابتداع التنمية، ترجمة الحسن مصباح، مجلة املنعطف، العدد املزدوج 2)
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وإعادة الهيكلة، وتحرير التجارة العاملية، ومنح املساعدات والقروض املالية، وغيرها من الطقوس   ات األجنبية،

اللبرالية والرأسمالية املتوحشة التي جرى تمريرها بقوة القانون الدولي الذي صاغه األقوياء، وفرضته 

نقاد اإلمبريالية االقتصاد  ية كما يؤكد –مؤسساتهم الدولية. والنتيجة الطبيعية لهذه املمارسات التحكمية 

(، على العكس تماما مما هو 1الغربية هي عدم التكافؤ في املبادالت التجارية بين الدول الكبرى والدول النامية)

 رائج من مفاهيم مضللة حول التنمية.

ة هذا الخداع، لذلك، نشط كبار املفكرين واالقتصاد  يين الغربيين املناهضين لإلمبريالية الرأسمالية في إدان

ووضعه في سياقه التاريخي حيث كانت الحاجة إلى صياغة نظام جديد لعالم ما بعد االستعمار، وهذا النظام 

(، وهو توصيف دقيق 2سوى نظام "قرصنة عاملية منظمة")-كما وصفه تشومسكي–لم يكن في حقيقته 

ن دول الشمال ومستعمراتها القديمة من لطبيعة العالقة االقتصاد  ية التي ستسود في مرحلة ال استقالل  بي

جهة، وبين القوة االقتصاد  ية األمريكية الصاعدة، ووريثة القارة العجوز في دول العالم الثالث من جهة ثانية. 

ووفقا ملا يقوله مناهضو العوملة الرأسمالية، سيتحول دور دول العالم الثالث في الجنوب خالل مرحلة ال 

ي يقتصر على تقديم املوارد األول ية، والعمل الرخيص، وفتح األسواق وفرص االستثمار   استقالل  إلى دور خدم

(، وهي كل املقومات املحددة ملا يسمى 3أمام الرأسمال اإلمبريالي، وتحويل األرباح، فضال عن استقبال  التلوث)

 باالقتصاد   االستعماري.  

لنهب ثروات دول العالم وتخريب اقتصاداتها دون الحاجة  هكذا سيتيح مفهوم "التنمية" إمكانات ال حدود لها

إلى استدعاء القوات العسكرية وفرض االحتالل املباشر، وإن كان هذا الخيار قد بقي قائما وفاعال عند 

الضرورة، خاصة عندما كانت تبرز حكومات ذات توجهات وطنية  استقالل ية. وما عدا ذلك، فقد شكل ما 

جل التنمية القوة الناعمة البديلة التي ربطت مصير معظم دول العالم الثالث بالديون سمي باملساعدات من أ

الخارجية، خاصة في ظل وجود حكومات فاسدة أصبحت شريكا استراتيجيا للقوى اإلمبريالية في نهب ثروات 

وهو ما برر %، 80شعوبها، بالتوازي مع نهب املساعدات الخارجية بنسبة قدرها بعض الخبراء الدوليين بـ 

(. ويرى هؤالء الخبراء أن النهب املمنهج تحت kleptocratesتسميتها بالحكومات املهووسة أو املدمنة على النهب )

، حيث أصبحت الشركات 1995غطاء التنمية أصبح أكثر شراسة مع إنشاء املنظمة العاملية للتجارة سنة 

يس على الدول املوقعة على اتفاقية صندوق النقد الدولية تستشعر قدرة أكثر على تطبيق نظمها الشرسة، ل

الدولي فقط، بل على العالم أجمع، وهذا النظام كما يقولون، لم يكن نظاما للتبادل الحر، بل نظاما للتبادل 

 (.4اإلجباري)

 
)1( Studies in the Theory of Imperialism. op. cit. p.188.  

 .  11( ينظر: نعوم تشومسكي، النظام العاملي الجديد والقديم، مرجع سابق، ص2)

 )3(Noam Chomsky. Year 501. The Conquest Continues. South End Press Collective. Cambridge. 1993. p.33.  

 .  155، ص23/24قبل التنمية، ترجمة: محمد أمزيان، مجلة املنعطف، العدد املزدوج ( تيدي جولد سميث، ما 4)
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لقد مثلت هذه املنظمة أداة فعالة بيد الدول املهيمنة للنفاذ إلى اقتصاد العالم الثالث والتحكم في السياسات  

التنموية لدوله وبرامجها "اإلصالحية"، كما عمل صندوق النقد الدولي من جهته على توجيه السياسات 

وط مسبقة أكثر مساسا ب استقالل االقتصاد  ية لبلدان الجنوب من خالل منحها قروضا ضخمة، ولكن بشر 

ها. ولعل أهم تلك التدابير هو تحرير األسعار، وإلغاء دعم الدولة للمواد األساسية، وتجميد أو تخفيض األجور 

لتشجيع املقاولين، وتحرير الواردات إلقصاء املقاوالت املحلية، وتخفيض العمالت، وإضعاف القوانين التي 

ستثمار  ات إلى الخارج، األمر الذي جعل بلدان الجنوب الواقعة تحت الوصاية تضيق على تحويل األرباح واال 

كرس تبعيتها لبلدان املركز صانع تنميتها وتوجهاتها االقتصاد  ية 
ُ
تفقد قرارها االقتصاد  ي والسياس ي، وت

لت عليها الدول (. ولعل أكبر املفارقات هنا أن تكون "الديون اإلنمائية" التي حص1والسياسية وحتى الثقافية)

العربية بهدف االنعتاق من التبعية االقتصاد  ية أحد أهم املؤشرات وأكثرها داللة على التبعية بعد أن أصبحت 

الدول املدينة مرتهنة وخاضعة إلمالءات دائنيها. ولكن أخطر ما في هذا األمر هو إضفاء الصبغة القانونية على 

ددة الجنسيات تمارس استنزافها لثروات الشعوب تحت غطاء هذه املمارسات حيث أصبحت الشركات املتع

قانوني في إطار االتفاقيات الدولية املتعلقة بالتجارة الدولية، ضمن قواعد متفق عليها مسبقا تقوم على أساس 

تبادل املصالح حيث تسهل الحكومات عمل شركاتها ودخولها إلى مناطق نفوذها مقابل تأمين هذه الشركات 

 وماتها، وخاصة إضعاف الحكومات املحلية والتدخل في سيادتها. ملصالح حك

 ثانيا. التدخل العسكري والسيادة املنقوصة

تؤكد مراجعة تاريخ العالقات الخارجية األمريكية منذ تأسيسها أن العقيدة العسكرية األمريكية قامت على 

لم الثالث. وتبرر الواليات املتحدة أساس العدوان العسكري على جوارها السياس ي كما على بقية دول العا

انتهاكها لسيادة الدول بذريعة الحفاظ على أمنها القومي. وهذا املفهوم كما صاغه األكاديميون األمريكيون يعبر 

عن معنى شديد العمومية، فاألمر ال يتعلق فقط بوجود خطر محتمل من قبل األعداء، بل بمحاربة الدول ذات 

(. لقد 2والحيادية، وهو أمر يعتبر في حد ذاته تهديدا محتمال لألمن القومي األمريكي) التوجهات ال استقالل ية

عملت الدعاية األمريكية جاهدة على إقناع الرأي العام في الداخل بما يمكن تسميته برهاب )فوبيا( التهديدات 

يؤمن االستمرارية على  الخارجية. وحتى بعد سقوط املعسكر الشرقي، كان البد من إيجاد عدو افتراض ي بديل

سياسة التخويف، ويقدم املبررات األخالقية والقانونية للتدخل في سيادة الدول. أما الهدف الحقيقي الذي كان 

وال يزال يحرك العقيدة العسكرية األمريكية عبر كل مراحلها التاريخية، فيتمثل في اإلبقاء على سياسة الهيمنة 

ستعمارية التقليدية في دول العالم الثالث، واإلبقاء على دورها الخدمي في والسيطرة التي رسختها القوى اال 

 مرحلة ال استقالل ، وخاصة ما يتعلق بإمداد املصانع الغربية بالطاقة واملواد األولية. 

 
 . 58 – 57، ص 23/24( وهم التنمية إلى أين؟ أمينة ملقدم، مجلة املنعطف، العدد املزدوج 1)

 .  45( النظام العاملي القديم والجديد، مرجع سابق، ص2)
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والواقع أن سجل الواليات املتحدة في عالقتها بدول العالم لم يعد بحاجة إلى مزيد من البيان بالنظر إلى 

سات املتزايدة في هذا املجال. وبعيدا عن املذابح التي خاضتها الواليات املتحدة ضد شعوب أمريكا الالتينية، الدرا

كان لألوطان العربية النصيب األوفر من اإلرهاب األمريكي املوجه ضد العالم الثالث، والذي استهدف ضرب 

ع الخمسينات كما سبق اإلشارة إليه في تصديها الحركات التحررية في العالم العربي منذ بواكيرها األول ى مطل

لألنظمة التحررية القومية. وما يعينا هنا تحديدا هو بيان حجم العدوان األمريكي الذي تعرضت له املنطقة 

العربية عبر تدرجاته التاريخية، بالقدر الذي يفسر حالة الشلل التي أصابت اإلرادة السياسية للدول العربية، 

. وبالعودة إلى تاريخ العالقة األمريكية باملنطقة العربية، نجد أن سياسة العدوان ظلت الثابت وتآكل سيادتها

 الذي حكم هذه العالقة إبان الحرب الباردة وما بعدها على السواء.

وبالرغم من تزايد النفوذ األمريكي في الشرق األوسط منتصف القرن العشرين بعد اكتشاف النفط، إال أن 

منطقة نفوذ بريطاني باألساس حتى بداية السبعينات من القرن املاض ي حيث خلف رحيل  املنطقة ظلت

االستعمار البريطاني عن املنطقة فراغا أمنيا باملعنى اإلمبريالي للكلمة. لذلك، مثلت مرحلة السبعينات محطة 

ا االقتصاد  ية والعسكرية تاريخيا كبرى في عالقة الشرق األوسط باإلمبريالية األمريكية انتهت بإحكام هيمنته

على منطقة الخليج العربي برمته. وقد عرفت أول خطة استراتيجية أمريكية تستهدف املنطقة بـ "مبدأ 

نيكسون"، وكانت ترتكز على ثالثة نقاط: التحكم في بترول الخليج، وضمان أمن إسرائيل واحتواء الدول 

مودين املتساندين حيث راهنت الواليات املتحدة على كل (، كما عرفت هذه الخطة أيضا بسياسة الع1املعادية)

 ( وتعاونهما معا لتنفيذ سياستها في املنطقة. 3( والسعودية)2من إيران)

لكن "مبدأ نيكسون" في املنطقة لم يعمر طويال بسبب التغيرات املفاجئة التي شهدتها منطقة الشرق األوسط. 

، وسقوط نظام الشاه مع نجاح الثورة اإليرانية سنة 1973حرب أكتوبر  فالحظر البترولي الذي فرضه العرب في  

، وتداعياتها األمنية الخطيرة على الجارة السعودية التي شهدت في نفس السنة انتفاضة الشيعة في 1979

املنطقة الشرقية إضافة إلى أحداث الحرمين، والغزو السوفياتي ألفغانستان، كلها عوامل فرضت على الواليات 

املتحدة تجاوز مبدأ نيكسون، وعدم االعتماد على الوكالء اإلقليميين في فرض هيمنتها وحماية مصالحها 

بالطرق السلمية. لقد فرضت تلك املتغيرات اإلقليمية والدولية التفكير في استراتيجية جديدة ترتكز على 

(. وهذه الخطة الجديدة حددها 4رتر")التحكم العسكري املباشر في املنطقة، وهي الخطة التي عرفت بـ "مبدأ كا

بهذه اللهجة الصارمة: "ليكن موقفنا واضحا تماما، إن أي محاولة من أي قوة   1980خطاب الرئيس كارتر سنة  

 
(1) Marc. W. Jasper. Security assistance in the Persian Gulf and the roots of the Nixon Doctrine. Naval Postgraduate School. 

December 1997. p.31. 

(2) Ibid. p.39.  

(3) Ibid.p.95. 

(4) Saeid Naji, Jayum A. Jawan. Role of the Persian Gulf’s Oil in the US Geopolitical Codes during the Cold War Geopolitical Order. 

International Journal of Humanities and Social Science. Centre for Promoting Ideas, USA. Vol. 1 No. 5. May 2011. p. 215.  
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خارجية للسيطرة على منطقة الخليج الفارس ي ستعتبر هجوًما على املصالح الحيوية للواليات املتحدة 

 (.1وسيلة ضرورية بما في ذلك القوة العسكرية ") األمريكية، وسيتم صد هذا الهجوم بأي 

لقد مثل مبدأ كارتر تحوال دراميا في منطقة الخليج التي أصبحت من أكثر البؤر امللتهبة عسكريا في العالم. فبعد  

، اندلعت أطول حرب في تاريخ املنطقة إلى ذلك 1980يناير 23مض ي بضعة أشهر على خطاب كارتر بتاريخ 

ر سبتمبر من نفس السنة، وعلى مدى ثمان سنوات من الدمار املمنهج واملتلحف بنزعة طائفية التاريخ في شه

حيث سميت في الطرف العراقي "السني" بـ "قادسية صدام"، مقابل "الدفاع املقدس" في الطرف اإليراني 

ملا بعدها من "الشيعي". لكن هذه الحرب على الرغم من حجم الدمار الذي تكشفت عنه، لم تكن سوى فاتحة  

الحروب األمريكية املدمرة التي ستتفرد اإلدارة األمريكية بالتخطيط لها في مرحلة النظام العاملي الجديد تحت 

 قيادتها.

جعل املنطقة العربية عامة، والخليج خاصة مفتوحة أمام  1991والواقع أن سقوط املعسكر الشرقي سنة 

دة لم تكن شعارات "الدولة املارقة" والحرب على اإلرهاب" عناوينها األجندة العسكرية األمريكية، وبمفاهيم جدي

الوحيدة. وتشير التقارير الصادرة من البيت األبيض إلى الكونغريس بعد سقوط   ال   اتحاد         السوفياتي إلى 

املبرر الحقيقي ضرورة الحفاظ على ارتفاع ميزانية اإلنفاق العسكري لضمان ما سمي بـ "القمع في الخارج". أما 

لهذا القمع الخارجي فهو ضمان الهيمنة األمريكية على ثروات العالم الثالث. ولكن هذا الهدف جرى تسويقه 

تحت مسمى التهديدات املرعبة اآلتية من العالم الثالث، -كما هو مألوف في سياسة الخداع املمنهج–رسميا 

ة في هذا االتجاه، مع اعتبار منطقة الشرق األوسط ومن ثم يتوجب إعادة توجيه القوة العسكرية األمريكي

 (. 2الهدف األول  للسياسة العسكرية الجديدة في فترة ما بعد الحرب الباردة)

وقد أدى دخول العراق إلى غزو الجارة الكويت إلى تسميم العالقات الخليجية الخليجية، والخليجية العربية 

ضد "العدو الفارس ي" املشترك إلى "الحليف االستراتيجي األمريكي" بعد أن انضم من كانوا باألمس حلفاء صدام 

املشترك. ومرة أخرى أثبت الخداع األمريكي كفاءته العالية في احترافه لخدعة التخويف. لقد نجح هذا الخداع 

دام الزج بدول مجلس التعاون الخليجي في أكبر عملية تدمير ذاتي في تاريخها تحت ذريعة التصدي ألطماع ص  في

 التوسعية، تماما كما جرى في حرب الخليج األول ى تحت ذريعة التصدي لألطماع الفارسية.

، أو "الخدعة 2001لكن سياسة الخداع والتخويف ستصل أقص ى مداها مع تفجير الحادي عشر من سبتمبر 

(، تلك 3)الرهيبة" كما هو عنوان الكتاب الذي أصدره الصحفي والناشط السياس ي الفرنس ي تييري ميسان

الخدعة التي دشنت مرحلة غير مسبوقة في العدوان األمريكي على الشرق األوسط تحت ذريعة محاربة اإلرهاب. 

 Bushفتحت هذه الذريعة تم غزو العراق، وكان قرار الحرب ترجمة عملية ملا بات يعرف أمريكيا بـ "مبدأ بوش" )

 
(1) Role of the Persian Gulf’s Oil. op.cit. p. 216 

 . 102( النظام العاملي الجديد والقديم، مرجع سابق، ص2)

 )3(Thierry Meyssan. L’Effroyable Imposture: 11 septembre 2001. Chatou Carnot. 2002.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Meyssan
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Doctrine()1الستباقية" التي أصبحت تترجم العقيدة العسكرية ( وهو املبدأ الذي  ابتدع فكرة "الحرب ا

الجديدة للسياسة الخارجية األمريكية ملواجهة التهديدات اإلرهابية املزعومة ضد أمنها القومي. وقد كشفت 

قابل األيام مدى توغل اإلرهاب األمريكي في العدوان على العاملين العربي واإلسالمي باسم الحرب االستباقية 

قائية. فبعيدا عن التضليل اإلعالمي األمريكي، شكلت الحرب على اإلرهاب غطاء دوليا لتنفيذ والضربات الو 

مسلسل التدمير املمنهج لدول الشرق األوسط. ومن الخطأ حصر التداعيات األمنية لإلرهاب األمريكي في 

 رديسمبإلى  2003منطقة الشرق األوسط، فباإلضافة إلى تدمير العراق في أطول حرب في املنطقة )من ماي 

(، وفتح املجال أمام التحكم املطلق للكيان الصهيوني في املنطقة، أصبحت كافة بلدان العاملين العربي 2011

 واإلسالمي وفقا لـ"مبدأ بوش" ساحة مفتوحة أمام العمليات العسكرية األمريكية بدعوى محاربة اإلرهاب. 

لتاريخي، أن تدويل التدخل العسكري في منطقة الخليج تم والخالصة التي يمكن أن نستنتجها من هذا العرض ا

وفق رؤية استراتيجية أمريكية بعيدة املدى انتهت بإرساء قواعد عسكرية أمريكية دائمة في املنطقة، وهو ما 

يعني أن املنطقة أصبحت في حكم الدول املحتلة بعد أن تم عزلها كلية عن األمن القومي العربي، حيث تم تأبين 

ق الدفاع العربي املشترك مع أحداث غزو الكويت، في ظل استفراد الواليات املتحدة بالتحكم الكامل في ميثا

 أمنها وثرواتها على السواء.

أما الخالصة الثانية، فهي أن الدول العربية عامة، ودول الخليج على وجه الخصوص، ساهمت في تمكين  

ي تدويل التدخل العسكري في املنطقة، أي في تدمير ذاتها. فمع أن االحتالل األمريكي، وكانت شريكا استراتيجيا ف

هذه الدول هي املستهدفة أساسا من هذه الحروب األمريكية، إال أنها لم تتردد في االنخراط في التحالف الدولي 

لم العربي أو لعبة "اإلرهاب الدولي" بعبارة أدق، مما يعني نجاح الخداع األمريكي مرة أخرى في تجنيد دول العا

واإلسالمي ضد نفسها أوال، وضد بعضها البعض ثانيا، التزاما بالبنود التي نصت عليها استراتيجية األمن القومي 

، خاصة منها البند الذي ينص على دعم وتعزيز التحالفات األمريكية  وشراكاتها العاملية ،    2015األمريكي لسنة  

استقرار الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل مكافحة والبند الذي صدر تحت مسمى "السعي لتحقيق 

(، وبموجبهما 2اإلرهاب ومنع إيران من الحصول على سالح نووي والحد من املصادر األساسية للصراع")

 أصبحت الواليات املتحدة تقود تحالفا دوليا قوامه ستون دولة ملحاربة تنظيم "داعش". 

هاكات التي تعرضت لها سيادة الدولة الوطنية لم تكن بسبب التهديدات وتكمن أهمية هذه الخالصة في أن االنت

الخارجية فحسب، ولكن أيضا بسبب ارتهان كثير من أنظمتها الحاكمة لإلمبريالية الدولية، إما طلبا لحمايتها 

عيشها هذه من جوارها السياس ي، أو استقواء بها ضد مطالب شعوبها. وفي كل األحوال، تظل املآزق األمنية التي ت

األنظمة واحدة من أهم األسباب التي كانت والتزال تدفع بها إلى التنازل عن سيادتها، وهو ما يطرح أسئلة 

 
)1(Mary Buckley and Robert Singh. The Bush Doctrine and the War on Terrorism Global responses, global consequences. 

Routledge Taylor & Francis Group. First published 2006.USA. p.13. 

)2(Fact Sheet:  The 2015 National Security Strategy . The White House. Office of the Press Secretary February 06, 2015.   
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جوهرية حول مدى التزام كثير منها بتأمين مصالحها العليا، وصيانة  استقالل ها، كما تطرح أسئلة حول مبررات 

لخارجية، ونوع االستجابة التي أظهرتها الدول العربية، وجودها ووظيفتها. وأيا كان تقديرنا لحجم الضغوط ا

ومهما تكلفنا التماس العذر لكثير من قراراتها الخاطئة تحت وطأة التجزئة وانقسام البيت العربي، ثمة مواقف 

ال تقبل التأويل، تواطأت فيها معظم الدول العربية ضد مصالح شعوبها، وهي قصة شديدة التشعب والتشابك، 

 يجتهد املبحث املوالي في كشف بعض جوانبه.وهو ما 
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 بعد النجاح الظرفي، أيام الدفاع العصيبة   و العالم العربي: 1"الديمقراطوفوبيا"

"Democratophobia" and the Arab world:  

After the momentary success, the tough days of defense  
 باحث في القانون العام و الحوكمة العاملية، جمال الدين ايت الطاهر

Jamal Ait Thar (Morocco) 

 

 

 

Abstract 

The current wave of "Arab Spring" in various parts of the Arab world map is a recognition 

that the demand for political and economic freedoms is still overlooking regional and 

international decision-makers to take it in consideration. Not surprisingly, this new wave 

emerged, eight years after its first spark in 2011, and especially after counter-revolutions reached 

their full extent with the failed coup in Turkey in July 2016.Then, immediately after this strategic 

failure, we see the beginning of a descending trend for advocates and patrons of the 

"Democratophobia" from the countries supporting the counter-revolutions. These countries, by 

the way, know economic difficulties caused by, among other factors, a moral globalization whose 

common currency is democracy and human rights, but its preferred tool is Social media which 

brings people together on the blue planet, unites their hopes in democracy, and pushes far from 

them threats of tyranny, war, and disregard of the right to life. 

Keywords 

Arab world, counter-revolutions, economic growth, democracy, international civil society, 

globalization. 

 
 قالنا تحت عنوان "حصار املال لآلمال أو "الديمقراطوفوبيا" على الرابط: نقصد ب"الديمقراطوفوبيا" الخوف من الديمقراطية و محاربتها. أنظر م   1

https://arabicpost.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/2017/09/20/%d8%ad%d8%b5%d8%

a7%d8%b1-  / 
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 ملخص

الربيع العربي"، التي تشهدها السودان و الجزائر، دولتان من مناطق متباينة "شكلت املوجة الحالية من  

من خريطة العالم العربي، إقرارا بأن مطلب الحرية السياسية و االقتصاد  ية مازال يطل بقوة على صانعي 

الجديدة، بعد ثمان من أجل أخذه بعين االعتبار. و لم يكن غريبا ظهور هذه املوجة  القرار اإلقليمي و الدولي

، و خصوصا بعد وصول الثورات املضادة أقص ى مدى لها مع محاولة 2011سنوات من اندالع أول شرارة لها عام  

، لنشهد مباشرة بعد هذا الفشل االستراتيجي بداية اتجاه تنازلي ملشاريع 2016االنقالب الفاشل في تركيا في يوليو  

ول الداعمة للثورات املضادة. هذه الدول باملناسبة تعرف صعوبات دعاة و رعاة "الديمقراطوفوبيا" من الد

اقتصادية تسببها، من بين عوامل أخرى، عوملة أخالقية عملتها املشتركة هي الديمقراطية و حقوق اإلنسان و 

أداتها املفضلة وسائل التواصل  االجتماع ي التي تقرب الناس على وجه البسيطة بعضهم من بعض و توحد 

م في الديمقراطية، املتزايدة حاليا أرصدتها في بورصة التاريخ، و تبعد عنهم بشكل حثيث آالم االستبداد و ٱماله

 الحرب و  االستهتار بالحق في الحياة.

 كلمات مفتاحية

 العالم العربي، الثورات املضادة،  النمو االقتصاد  ي، الديمقراطية، املجتمع املدني الدولي، العوملة.

Resumé 

La vague actuelle du "Printemps arabe", que connaissent le Soudan et l'Algérie, deux pays 

diamétralement situés au monde arabe, représente un constat clair que la recherche des libertés politique et 

économique par les peuples de la région est encore d’actualité pressante. Un constat que les acteurs régionaux 

et internationaux doivent en tenir compte. Par ailleurs, il n'était pas étrange de voir cette nouvelle vague, huit 

ans après l’éclatement de sa première étincelle en 2011, surtout après le summum atteint par la tendance 

"contre-révolution" manifestée par la tentative de coup d'État manquée en Turquie de juillet 2016. Tentative 

après laquelle l’on assiste immédiatement au commencement du compte à rebours des essais des promoteurs 

et instigateurs de la "démocrato-phobie" parmi les Etats anti- soulèvements arabes. D’ailleurs ces pays 

connaissent des difficultés économiques causées, entre autres, par l’emprise de la mondialisation morale, dont 

les principes tels la démocratie et les droits de l'homme sont la devise et dont les outils sont les medias sociaux 

qui privilégient le rapprochement entre les gens, les unissent dans la démocratie et les éloignent de la tyrannie, 

la guerre et l’atteinte au droit à la vie. 

Mots clefs: Monde arabe, contre-révolutions, croissance économique, Démocratie, Société civile 

internationale, mondialisation. 
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 مقدمة

بعنوان "الربيع الديمقراطي العربي: جدلية العامل الداخلي وتأثير  2016يوليوز  29في مقالنا املؤرخ في 

 1شئت من الزهور لكنك لن تستطيع أن توقف الربيع«باقي العالم" جاء أن مقولة » يمكنك أن تدوس على ما 

. و جاء في هذا املقال بأن 2تبقى ذات داللة في املسلسل السياس ي الذي اصطلح على تسميته بالربيع العربي

الثورات املضادة ليست سوى موجات جزر لن تنفع مع املد املوالي الذي ال بد سيتبع، و أنها محاولة من باقي 

للجم الربيع العربي بعد تفاجئ الدول العظمى و عدم نجاح مخابراتها في توقع ثوراته، و أن التفكير في العالم 

إجهاضه سواء من طرف القوى الداخلية أو باقي العالم و قواه املسيطرة منذ الحرب العاملية الثانية هو بمثابة 

بديهي أن األزهار سرعان ما تنمو من جديد محاولة لقتل كل الربيع بواسطة الوطء على بعض األزهار. و من ال

سيما مع وجود البيئة املواتية من توالي األمطار وأشعة الشمس و التي تمثلها في  و بشكل أكثر قوة و إيناعا ال

سياس ي تعميم وسائل التواصل األكثر ديمقراطية لجهة ثمنها البسيط فضال عن وجود  -املجتمع السوسيو

 احا على العالم.جماهير أكثر وعيا و انفت

هذا من الناحية النظرية، أما الواقع األمبيريقي فنستشفه من وجود صراع بال هوادة بين محاوالت إزهار 

الربيع الديمقراطي و حالة الجفاف املصطنع، رغم خصوبة التربة، التي تفرضها الثورات املضادة في الواقع، 

لكل التجارب الديمقراطية الناشئة في العالم العربي  جفاف و جذب ناتجان عن عملية جدب حثيثة إلى الوراء

 إلى ميدان الفشل و الفوض ى عمدا و بدون أدوات إقناع. 

 فتئت في املنطقة الرمادية بين النجاح و الفشل؟ لكن هل حسم الصراع أم أن األمور ما

مل كبير استهدف يوم مفصلي في حياة الربيع العربي ألنه كان مسرحا لع 2016يوليو  16نعتبر أن يوم 

تغيير سياسة الدولة الرئيسية في املنطقة التي تساند تطلعات الشعوب العربية أال و هي تركيا. في هذا اليوم 

في تركيا النجاح لكان  2016بحيث لو كتب النقالب  inflexion point بلغت الثوراث املضادة مداها األقص ى 

 الربيع العربي قاب قوسين من اإلقفال. 

يل على ذلك أن الدول العربية املناوئة للربيع العربي كانت من أكبر املتحسرين على فشل املحاولة و الدل

االنقالبية في تركيا و كان باإلمكان مالحظة هذه الحسرة في اإلعالم الرسمي و شبه الرسمي لهذه الدول الذي 

هذه الدول ما قامت به فمنذ ذلك اليوم و ابتهج باالنقالب في بدايته و وصفه بالناجح و سانده و برر له. و حق ل

 الثورة املضادة في العالم العربي في تراجع ألسباب داخلية و خارجية و هذا محور موضوعنا. 

 
  http://goo.gl/Jq4AQRمجلة القانونية االلكترونية. متوفر على الرابط:  1
احثين و الكتاب حول صواب منح مصطلح الربيع العربي من عدمه لتوصيف األحداث السياسية التي شهدها تجب اإلشارة إلى اختالف رأي الب 2

 .  2011العالم العربي منذ  

http://goo.gl/Jq4AQR
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 2016إن اإلشكالية املعالجة في هذه الورقة هي البحث في كيفية تشكيل املحاولة االنقالبية في تركيا سنة  

الربيع العربي و كسب هذه االنتفاضات بعده مزيدا من الزخم من أجل انتفاضات    Trendلتغير جذري في اتجاه  

الوصول إلى أهدافها. و أيضا محاولة بيان النجاح االقتصاد  ي النسبي للدول الحديثة العهد بالديمقراطية 

 واستفادتها من العوملة الرقمية املتشحة باألخالق و بمزيد من املد الديمقراطي و حقوق اإلنسان.

بداية النهاية للثورات املضادة بالعالم   2016البحث تتمثل في اعتبار فشل االنقالب بتركيا سنة    فرضية 

العربي و اعتبار الثورة الرقمية املمثلة في وسائل التواصل  االجتماع ي العامل املساعد الحاسم في تجدر 

 الديمقراطية باإلقليم و بالعالم ككل. 

 نهجين التحليلي و الكمي في دراسة هذا املوضوع. من الناحية اإلجرائية اعتمدنا امل

كما نأخذ مفاهيم حراك، ثورة، انتفاضة، ربيع، رغم التباين، بمعنى واحد، أما مجال دراستنا فحدد في 

ما يسمى بالشرق األوسط أي الدول العربية و جوارها األسيوي و اإلفريقي في حين أن الحيز الزمني املستهدف 

 .2011بعد سنة  بالبحث هو فترة ما

( و ما هي دالئل 1فما هي يا ترى مؤشرات تقهقر الحلف املناهض النتفاضات الحرية بالعالم العربي؟ )

و مآالت الوضع التنازلي لدعاة الثورة املضادة في سياق دولي متسم بتزايد املد الديمقراطي و بروز املجتمع املدني 

 (.  2كفاعل رئيس ي في العالقات الدولية؟ )

 تقهقر حلف دعاة الثورة املضادة و وضعه التنازلي:  .1

ندرس هذا التقهقر لداعمي الثورة املضادة للربيع العربي من خالل الجوانب السياسية )أ( و االقتصاد  

 ية )ب( و السوسيولوجية )ج(.

  على الصعيد السياس ي: -أ

الثورة املضادة في كل من ، نستشف أن عدم انتصار 2011بمرور سريع على وضعية االنتفاضات منذ 

ليبيا رغم تدخل مصر و اإلمارات و السعودية و في اليمن رغم انخراط الحوثيين بمساندة إيران من جهة و 

التحالف السعودي اإلماراتي من جهة أخرى؛ و االنتصار املصطنع للثورة املضادة في سوريا بمساعدة من إيران 

 طريق عن املتحدة، األمم في سياسيا و بالسالح عسكريا األسد بشار نظام هذه األخيرة و روسيا حيث دعمت

كطرف في  2015 تدينه، بل الدخول في سبتمبر كانت األمن ملجلس قرارات ضد اثني عشرة مرة الفيتو استعمال

للتجميل؛ و أخيرا الفوز املؤقت للثورة املضادة  مساحيق بدون  و مباشرة األسد بشار نظام إلى جانب  الحرب

ملصرية بدعم إقليمي خليجي و تواطؤ غربي، نقول مؤقت ألن فشل التدبير لشؤون الدولة ولد معاناة شديدة ا

للشعب يصعب توقع استمرارها و ما ظهور حمالت للثورة في العالم االفتراض ي القت نجاحا كبيرا من طرف 
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نوان على فشل بنيوي لهذه العمليات املصريين إال دليل على قرب تبلورها و تحولها إلى حقيقة على األرض؛ هو ع

 .1املضادة ملسار الربيع العربي

للمرة الثالثة يتوجه التونسيون في أكتوبر  و يؤكد هذا األمر ثبات النظام الديمقراطي في تونس، حيث

النتخاب رئيس و برملان )مجلس نواب( جديدين و هذا دليل واضح على أن الديمقراطية الوليدة بهذا  2019

ضد أي فيروس ارتدادي قادم من باقي العالم. هذا البرملان  immunizationالبلد املغاربي قامت بتمنيع نفسها 

، ستتمخض عنه حكومة تسير البالد لألربع 2011ينائر  - 2010 ه بعد ثورة دجنبراملتوقع، الثالث من نوع

سنوات القادمة. و بهذه االستشارة الشعبية الدورية تكون تونس قد اندمجت بشكل نهائي إلى أبعد الحدود في 

 جوقة الدول الديمقراطية في عالم اليوم، جوقة ما فتئت تتزايد كما سنشير إلى ذلك الحقا. 

الحالة التونسية، بمفهوم املخالفة، تجعل مهمة دعاة االرتداد عن الديمقراطية صعبة للغاية  إن

وعصية على اإلقناع خاصة مع النجاحات االقتصاد  ية التي تحققها الدول الديمقراطية و االنتكاسات التي 

عة االنتفاضات لتشمل هذا فضال على انتشار رق تصيب الدول االستبدادية كما سنرى في التحليالت أسفله،

 السودان و الجزائر. 

و تتميز انتفاضات الربيع العربي بأن لها خاصيتين رئيسيتين أولهما أنها ال يمكن توقعها بحيث فشلت 

أعتى املخابرات الدولية في التنبؤ بوقوعها و ثانيهما أنها تشكل بقعة زيت تنتشر بسرعة في عالم موحد افتراضيا 

هذا االنتشار يمكن أن يكون سيفا ذا حدين: إما أن ينقل النجاح و إما أن يمرر حالة  و مندمج إعالميا لكن

 الفشل و النكوص لهذه االنتفاضات.

و هكذا، نالحظ أن الحراكين بكل من الجزائر و السودان أخذا الوقود التظاهري من بعضهما البعض. 

رة بشكل تراوح بين القوة والخفوت في و بقيت مستم 2018حيث أن مظاهرات السودان انطلقت في ديسمبر 

و االستمرار في املظاهرات أسبوعيا   2019أخرى مما شجع الجزائريين على النزول إلى الشارع نهاية فبراير    أحيان

، اقتفي  2019أبريل  02بشكل فاق كل توقع. و حين استقال الرئيس بوتفليقة بضغط من قادة الجيش في 

ئرية و بدأوا بالتوجه إلى مبني قيادة أركان الجيش لدفع هذا األخير ملساندة السودانيون أثر التجربة الجزا

الشعب مما أعطى للحراك السوداني هدفا قابال للتحقيق هو خلع الرئيس عمر البشير بواسطة الجيش. و هو 

الحراك . و نفس الش يء يمكن قوله على مآالت  2019أبريل    11ما استجابت له القوات املسلحة السودانية يوم  

 الجزائري بخصوص اقتفاء أثر مطلب نقل السلطة إلى املدنيين التي طالب بها السودانيون. 

، كما يبين  2و بجرد لحاالت النجاح و الفشل في مسار االنتفاضات الديمقراطية بالشرق األوسط

بينما استقرت في  2019سنة  3الجدول أسفله، نالحظ ارتفاعا في منحنى االنتفاضات الناجحة التي بلغت أربعة

 
 .2019نجاحا كبيرا  بمصر في بداية  االسمشكلت حملة 'إطمن إنت مش لوحدك" املؤسسة حول هاشتاك بنفس   1
 بحثنا يضم العالم العربي و جواره اإلفريقي و األسيوي.نستعمل مصطلح الشرق األوسط ألن موضوع   2
 يا".مع اإلشارة إلى أن الحراكين بالسودان و الجزائر الزاال لم يصال إلى نتيجة واضحة لكن املؤشرات هي ليست في صالح دعاة "الديمقراطوفوب  3
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. و تجمدت هذه الثورات املضادة في ثالث حاالت خصوصا بعد 1ثالث بالنسبة لالنتفاضات املضادة الناجحة

، بعد دخول 2019إلى اثنتين )تونس و تركيا( ثم إلى أربع، سنة  2016أما الثورات الناجحة فتزايدت بعد  2016

 عن الديمقراطية في ظل االستقرار و النمو االقتصاد  ي.السودان و الجزائر الئحة الدول العربية الباحثة 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

دول فشلت 

فيها الثورات 

 املضادة

 تونس تونس تونس
 تونس

 و تركيا

 تونس

 و تركيا

 تونس

 و تركيا

 تونس

 و تركيا

و 

 الجزائر

و 

 السودان

دول نجحت 

فيها الثورات 

 املضادة

 سوريا

 و مصر

 سوريا

 و مصر

 سوريا

 و مصر

 و اليمن

 سوريا

 و مصر

 و اليمن

 سوريا

 و مصر

 و اليمن

 سوريا

 و مصر

 و اليمن

 سوريا

 و مصر

 و اليمن

 

 

 
 لد تسير نحو النجاح لوال التدخل األجنبي السافر في شؤونها.  لم نصنف الحالة الليبية سعيا منا للحياد العلمي رغم أن الثورة بهذا الب  1
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. ففي   2017كذلك، نالحظ تحرك الجوار اإلفريقي الذي يعرف بدوره انتشار بقعة زيت ديمقراطية منذ  

 100، انتقلت إثيوبيا الدولة العمالقة ديمغرافيا و جغرافيا )مليون كيلومتر مربع و أكثر من 2018بداية سنة 

ارها التصالح بين مختلف مكونات مليون نسمة( و ذات الثروات الطبيعية الكبيرة إلى مرحلة ديمقراطية شع

و  املجتمع و ذلك باختيار أبيي علي أحمد رئيسا للوزراء و هو من عرقية األورومو التي كانت مهمشة منذ عقود

 .2018أبريل  2ذلك يوم 

حين فاز   2018ديسمبر  30أما في الكونغو الديمقراطية فتم طي صفحة عائلة كابيال في الحكم في 

إبن املعارض، الطويل النفس، إتيان تشيكيسيدي الذي قض ى ثالثين سنة يواجه عائلة   فيليكس تشيكيسيدي 

 كابيال في الرئاسة )األب ديزيري أوال ثم  اإلبن جوزيف بعده(. 

 على الصعيد االقتصادي: -ب 

بالسياسة من املسلم به أكاديميا أن هناك عالقة تناسبية بين السياسة و االقتصاد  . فاالقتصاد   يتأثر  

و لتمحيص وضعية اقتصاديات الدول التي تساند الثورات املضادة و األخرى التي تعارضها،  و العكس صحيح.

نستعير أحد أهم املؤشرات التي يستخدمها القانون الدولي االقتصاد  ي أال و هو نسبة نمو الناتج الداخلي 

 .GDPب أو ما يعرف اختصارا  " General Domestic Product "الخام 

حسب املعطيات االقتصاد  ية الرسمية الصادرة عن املنظمات الدولية الحكومية فإن اقتصاديات 

الدول املؤيدة إقليميا للثورات املضادة للربيع العربي، كاإلمارات، السعودية، مصر، البحرين، إيران و إسرائيل 

ناء الصين و مصر. و يتوزع نمو هذه الدول و عامليا كروسيا و الصين، تعرف نموا متواضعا على العموم، باستث

0

1

2

3

4

5

ول
الد

دد 
ع

منحىن الثورات و الثورات املضادة ابلشرق األوسط

2013 2014  2015 2016  2017   2018  2019     

الثورات
املضادة 
الناجحة

الثورات 
املضادة
الفاشلة 
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% إال نادرا كما يبين الجدول 3( و النمو الضعيف الذي ال يصل إلى  Recessionما بين النمو السلبي )االنكماش  

  اٱلتي بعده.

 الدولة
 نسبة نمو الناتج الداخلي الخام )%(

 )توقعات( 2019 2018 2017

 1.7 2.2 - 0.9 السعودية

 2.6 1.7 0.8 اإلمارات

 5.5 5.3 4.2 مصر

 2 1.8 3.8 البحرين

 3.2 2.9 3.4 1فلسطين

 -4.5 -1.9 3.8 ايران

 1.8 1.5 1.6 روسيا

 6.3 6.5 6.9 الصين

 2املصدر: البنك العاملي

في الجانب اآلخر، أي الدول الداعمة النتفاضات الديمقراطية في العالم العربي كتركيا و قطر نرى أنهما 

 تعرفان تقدما اقتصاديا ملموسا. 

، تاريخ فشل املحاولة االنقالبية، حيوية ملحوظة بارتفاع 2016لقد شهد االقتصاد   التركي بعد سنة 

، بعنوان 2018الناتج الداخلي الخام. و اعتمادا على معطيات صندوق النقد الدولي في تقرير له صادر في أكتوبر  

 
1  rate-growth-annual-list/gdp-https://fr.tradingeconomics.com/countryAccessed on 10/6/2019, at:   
  https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ny.gdp.mktp.kd.zgمتوفر على الروابط:                                                                       2

-MENA-Overview-Regional-2019-June-Prospects-Economic-http://pubdocs.worldbank.org/en/163011555427690921/Global

FR.pdf 

-2018-ni-percent-1-3-by-expand-to-economy-release/2018/06/05/global-https://www.banquemondiale.org/fr/news/press

ahead-seen-growth-slower 

 23:15على الساعة  27/05/2019تم الدخول يوم 

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ny.gdp.mktp.kd.zg
http://pubdocs.worldbank.org/en/163011555427690921/Global-Economic-Prospects-June-2019-Regional-Overview-MENA-FR.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/163011555427690921/Global-Economic-Prospects-June-2019-Regional-Overview-MENA-FR.pdf
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2018/06/05/global-economy-to-expand-by-3-1-percent-in-2018-slower-growth-seen-ahead
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2018/06/05/global-economy-to-expand-by-3-1-percent-in-2018-slower-growth-seen-ahead
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لخام الداخلي التركي تعافي بعد التراجع من أن الناتج ا 1" : عقبات أمام نمو مستقر''آفاق االقتصاد   العاملي

، لكنه بعد فشل املحاولة 2016سنة  % 3.2إلى النصف ليصل إلى نسبة  2015سنة   % 6.1نسبة نمو ب 

 و هو من أعلى أرقام النمو في العالم.  2017سنة  % 7.4االنقالبية لنفس السنة، عاد لالرتفاع ليبلغ 

في نسبة نمو الناتج الداخلي الخام    2019حظ ارتفاعا متوقعا لسنة  أما بالنسبة القتصاد دولة قطر فنال 

من  2017يعزى أساسا إلى تغلب كبير لهذه الدولة على تداعيات الحصار االقتصاد  ي الذي تعاني منه منذ 

 طرف بعض جيرانها و الذين هم من أكبر رعاة الثورات املضادة للربيع العربي. 

 

 )توقعات( 2019 2018 2017 السنة

نسبة نمو الناتج الداخلي 

 %الخام 

 4 4.5 7.4 تركيا

 3 1.4 1.6 قطر

 2املصدر: البنك العاملي

نشير إلى التطور االقتصاد  ي في دول الجوار اإلفريقي، التي التحقت بركب الديمقراطية حديثا  كما

 معدله من تسعة باملائة.كإثيوبيا. ذلك أن اقتصاد هذه األخيرة يسجل نموا مطردا يقترب 

 

 3املصدر: البنك العاملي

 
               https://www.imf.org/fr/Publications/WEOمتوفر على الرابط:    1

 23:15على الساعة  15/05/2019تم الدخول يوم 
                                  https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ny.gdp.mktp.kd.zgعلى الرابطين:                                   متوفر  2

http://pubdocs.worldbank.org/en/163011555427690921/Global-Economic-Prospects-June-2019-Regional-Overview-MENA-

FR.pdf  

 23:15على الساعة  25/05/2019تم الدخول يوم 
                                                            https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ny.gdp.mktp.kd.zgمتوفر على الرابطين:                       3

http://pubdocs.worldbank.org/en/893721555427628493/Global-Economic-Prospects-June-2019-Regional-Overview-SSA-

FR.pdf 

 )توقعات( 2019 2018 2017 السنة

 7.9 7.9 10.2 % نسبة نمو الناتج الداخلي الخام إلثيوبيا

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ny.gdp.mktp.kd.zg
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ny.gdp.mktp.kd.zg
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وتجب اإلشارة إلى أن الدول الديمقراطية ال تساند الثورات املضادة إال بالقوة الناعمة )اإلعالم، 

الدبلوماسية( أما الدول الغير ديمقراطية فال تدخر جهدا في أي نوع من الدعم سواء القوة الناعمة، أو القوة 

 ت السياسية واالقتصاد  ية.... الخشنة مثل الدعم العسكري، الدعم االقتصاد  ي، الحماية من العقوبا

ويظهر هذا التمييز بين دعم الدول الديمقراطية الناعم و دعم األخرى غير الديمقراطية الخشن في 

، لم تذهب الدول الديمقراطية إلى الحرب 1990شكل إسناد الدول الخارجية، أنه منذ نهاية الحرب الباردة سنة  

حرب فسرعان ما تخرج منها نظرا لكلفتها البشرية واالقتصاد  ية و ضد دول أخرى إال قليال و إذا تورطت في 

لتداعياتها على املستقبل السياس ي لقادة هذه الدول. على عكس ذلك مازالت الدول الديكتاتورية تذهب للحرب 

 النتفاء الضغوط الداخلية على حكامها كالرأي العام و االنتخابات. 

 على الصعيد السوسيولوجي: -ج 

على حلف  1ونقصد هنا بالخصوص مختلف تأثيرات مفاهيم علم  االجتماع  السياس ي 

التي تتميز بوقعها الكبير سواء على   "  Naming and shaming"  2"الديمقراطوفوبيا" كآلية التسمية و التشهير

  الدول أو  تجاه الشركات ال سيما املتعددة الجنسيات منها.

لى سبيل الحصر حالة مجموعة من الشركات و مراكز األبحاث التي فبالنسبة للشركات نذكر ال ع

مليون   400أصبحت تتجنب التعامل مع السعودية و اإلمارات كشركة "وليام موريس إنديفور" التي أعادت مبلغ  

دوالر إلى الحكومة السعودية، كان من املفترض أن يكون املبلغ ثمنا لحصة من الشركة. وجاء قرار الشركة 

. و أيضا عدم مشاركة مجموعة من الشركات الكبرى  3جا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجياحتجا

 
  23:15على الساعة  2019/ 29/05تم الدخول يوم

تنا علم االجتماع السياس ي هو فرع من علم االجتماع العام، ينظر إلى الظواهر السياسية بحيث يبرز السياق االجتماعي لهذه الظواهر و في حال  1

ألسس األخالقية في عالقات الدول ببعضها البعض و عالقاتها بالفاعلين اآلخرين في الساحة الدولية سواء كانوا أشخاصا اعتماد ا نتطرق لظاهرة

أفراد تابعين للقانون الدولي )منظمات حكومية دولية( أو القانون الداخلي )منظمات املجتمع املدني، شركات متعددة الجنسيات، وسائل اإلعالم، 

 .)... 
الختبار لتسمية والتشهير تدور حول مفهوم األخالق ]اإليتيقا[. وهو مفهوم ُيعّرف بأنه "علم األخالق"، أو  فرع التفكير الذي يهتم بالبحث عن اآلية ا   2

هة بشكل صائب أو غير صائب، لنل جأ، حسب الحالة، املالئم لتقييم ما إذا كان السلوك جيًدا أو سيًئا، وما إذا كانت أحكامنا واملشاعر األخالقية موجَّ

 للتصحيح أو الحفاظ على النهج ذاته. 

  .André Lalande,"Vocabulaire technique et critique de la philosophie", Paris, PUF, 1947  ترجمة عن املعجم الفرنس ي:
 متوفر على: 21موقع عربي   3

-https://arabi21.com/story/1165422/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9

-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9 

 21:15الساعة على  2019يونيو  4تم الدخول إليه يوم 

https://arabi21.com/story/1165422/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-
https://arabi21.com/story/1165422/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-
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"مبادرة االستثمار   املستقبلية" أو "دافوس الصحراء" الذي   2018في منتدى أكتوبر    1العاملية خوفا على سمعتها

 البالد.السعودي املزمع إنجازه شمال غرب NEOM"   يندرج في إطار مشروع "نيوم

أما إسرائيل، إحدى الدول الداعمة للثورات املضادة، فهي تعاني أيضا من آلية التسمية و التشهير من 

، و هي مؤسسة غير حكومية تهدف إلى إشراك B.D.S "2خالل تأثير عمل املنظمة غير الحكومية ب.د.إس " 

ائيل بالنسبة للمنتجات القادمة من املواطنين في شتى دول العالم في عملية املقاطعة االقتصاد  ية إلسر 

املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية و تجاه الشركات األجنبية املستثمرة في األراض ي الفلسطينية املحتلة. 

هذه املقاطعة تعدت االقتصاد   لتشمل املجال األكاديمي و الرياضة و الثقافة. ولعل عزوف بعض املنتخبات 

 ت بإسرائيل أو الفنانين عن املشاركة في مهرجانات غنائية هو دليل على ذلك.على املشاركة في دوريا

 . مآالت انتفاضات العالم العربي و التحول العاملي الحثيث نحو الديمقراطية:2

تأثير املجتمع املدني الدولي و    نتطرق إلى تفاعل الرأي العام الداخلي و العاملي مع تعميم الديمقراطية )أ(

السياس ي و االقتصاد  ي )ب( ثم نعرج على عوملة القيم  و وقعها على الناخب األميركي خالل األربع على الفاعل 

 سنوات األخيرة )ج(.

 أ. الرأي العام اإلقليمي و العاملي و األمل في تعميم الديمقراطية:

وائق الشديدة على الصعيد الداخلي بالعالم العربي، ال زال الرأي العام يرنو إلى الديمقراطية رغم الع

 2018. فتقرير املؤشر العربي لسنة 2011التي واجهت محاوالته منذ انطالق انتفاضات الربيع العربي سنة 

املنجز من طرف املركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات بدولة قطر، و هو مركز أبحاث عربي مصنف 

ستجوبين الزالوا يرون بأن الربيع العربي يمر من املواطنين العرب امل %45، ساق من بين استنتاجاته أن 3دوليا

.  و في املقابل لم تتجاوز نسبة اليائسين من انتصار الربيع 4بمرحلة تعثر و أنه سيحقق أهدافه في نهاية املطاف

 .5  %34العربي سوى 

 
، فايناشل تايمز، نيويورك تايمز . CNNبنك جي بي مورغان، فورد، أوبير. أيضا عمالقة اإلعالم : وكالة بلومبيرغ،  HSBCمن هذه الشركات: بنك   1

 أنظر مقال جريدة ليبراسيون الفرنسية على الرابط:

saoudien_1685487-davos-le-boycotte-affaires-des-monde-le-https://www.liberation.fr/planete/2018/10/15/quand 

 21:15على الساعة  2019يونيو  6تم الدخول إليه يوم 
 أي مقاطعة، سحب االستثمار و عقوبات. Boycott, Divestment and Sanctionsيتعلق األمر بالحروف األولى من الشعار التالي:   2
 . متوفر على:2018أنظر التصنيف الوارد في التقرير السنوي لجامعة بنسلفانيا األميركية حول مراكز األبحاث في العالم لسنة   3

https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=think_tanks 

 21:00على الساعة  2019يونيو  4تم الدخول إليه يوم 
 رابط:. متوفر على ال195الصفحة  2017/2018املؤشر العربي   4

Report.pdf-Full-2018-2017-Index-PDFDocumentLibrary/Arab-https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS 

 . 16:01اعة على الس  2019/ 27/05تاريخ الدخول: 
 من املستجوبين بأن الربيع العربي قد انتهى و أن األنظمة السابقة عادت إلى الحكم. %34أجاب   5

https://www.liberation.fr/planete/2018/10/15/quand-le-monde-des-affaires-boycotte-le-davos-saoudien_1685487
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=think_tanks
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Index-2017-2018-Full-Report.pdf
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م أما بخصوص الرأي العام الدولي فتفيد املؤشرات بأن االتجاه العاملي هو مزيد من الحرية و احترا

حقوق اإلنسان و تراجع الديكتاتوريات بحيث يالحظ تناقص عدد الدول الغير ديمقراطية في العالم. و ندرج 

، لسنوات 1هنا تقرير املنظمة غير الحكومية املهتمة بالديمقراطية في العالم "فريدوم هاوس" أي دار الحرية

تاتوريات في العالم. فحسب هذه املنظمة الذي يعطينا مؤشرات على تراجع الديك  2019و    2018،    2017،  2016

. أما في سنة 2ليست بحرة %36من دول العالم كدول حرة و  %40تم تصنيف  2016الغير حكومية ففي سنة 

من دول العالم حرة  %45كانت  2018. في سنة 3ليست بحرة %25من دول العالم حرة و  %45فكانت  2017

 .5ليست بحرة  %26من دول العالم حرة بينما    %44،    2019النسبة لسنة  . و أخيرا كانت  4ليست بحرة  %25بينما  

هذه املعطيات نستنتج منها، كما يظهر املبيان أسفله، تناقص عدد الدول غير الديمقراطية أو غير 

% سنة  26إلى  2016% سنة  36الحرة حسب تعبير منظمة "فريدوم هاوس" األميركية غير الحكومية، من 

 نقاط.  10ي أربع سنوات ازدادت نسبة الديمقراطية في العالم ب . و هكذا ف2019

 

 )أنظر أعاله( 2019و  2018، 2017، 2016املصدر: موقع فريدوم هاوس 

 

 
نأخذ تقرير منظمة فريدوم هاوس على سبيل االستئناس ليس إال، ذلك أن بعض تصنيفاتها للدول في تقاريرها لنا عليه تحفظات، فاعتبارها   1

 كستان بأنها دول غير ديمقراطية هو غير دقيق في نظرنا لكنها تبقى دراسات يعتمد عليها نسبيا.للمكسيك، نيجيريا، تركيا أو با
  world-world/freedom-https://freedomhouse.org/report/freedom-2016متوفر على الرابط                                                                 : 2

 . 16:01على الساعة  2019/ 27/05تاريخ الدخول: 
  world-world/freedom-https://freedomhouse.org/report/freedom-2017متوفر على الرابط:                                                                3

 . 11:01على الساعة  2019/ 28/05تاريخ الدخول: 
 متوفر على موقع املنظمة غير الحكومية فريدوم هاوس على الرابط التالي:  4

 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018 
 متوفر على موقع املنظمة غير الحكومية فريدوم هاوس على الرابط التالي:  5

 compressed.pdf-rt_ForWebhttps://freedomhouse.org/sites/default/files/Feb2019_FH_FITW_2019_Repo 

 . 18:01على الساعة  2019/ 27/05تاريخ الدخول: 
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 تأثير املجتمع املدني الدولي على الفاعل السياس ي و االقتصادي: ب.

يد دور املجتمع املدني وآلية إن العنصر املؤثر  في الصيرورة الحثيثة للعالم نحو الديمقراطية هو تزا  

التسمية و التشهير  في العالم مما يؤشر لتخليق متزايد للساحة الدولية سواء على الصعيد السياس ي كما 

قوة املنظمات غير الحكومية، التي تشكل املجتمع املدني الدولي، تكمن في قوة عالقاتها بالجهات االقتصاد  ي. ف

اث تأثير أكبر من خالل االرتباط بمثيالتها أكثر من السعي وراء التألق الفاعلة األخرى بحيث تستطيع إحد

. و لقد تسنى هذا التطور بفضل وسائل اإلعالم العاملية التي ترفع مطالب هذه الجهات، وتضفي طابًعا 1الفردي

. و بإمكان عالقات الشراكة القائمة بين هذه الجمعيات غير الحكومية ووسائل اإلعالم 2مؤسساتًيا على خطابها

 الجماهيري أن تؤثر في الرأي العام الدولي، وفي صانعي القرار بصفة غير مباشرة. 

أو "هيومن رايتس ووتش" تقريًرا على وسائل اإلعالم  3ففي كل عام مثال، تنشر منظمة العفو الدولية

كات حقوق اإلنسان في أفريقيا و األميركيتين وآسيا واملحيط الهادئ وأوروبا والشرق األوسط. وتقوم يدين انتها

بتفحص حالة الحريات وواقع الديمقراطية   1972شقيقتهما املنظمة غير الحكومية، "فريدوم هاوس"، منذ عام  

ثالث فئات: "حرة" و"حرة جزئًيا" و"ليست في العالم، وتنشر تقريًرا تقييمًيا سنوًيا، تصنف من خالله البلدان إلى  

حرة" و يستند هذا التقييم إلى مؤشرات عدة، من مثل الديمقراطية والحرية السياسية وحرية الصحافة 

 وحقوق اإلنسان.

هذه املنظمات غير الحكومية الكبيرة تمتلك القدرة على إنتاج بيانات وتحليالت تتعارض مع مواقف 

 ة الدولية. الدول واملؤسسات الحكومي

إضافة إلى ذلك تؤدي الجمعيات غير الحكومية أيًضا دوًرا في السيطرة على الشركات الكبرى، وخصوًصا 

السياسية تعمل من خالل إدانة علنية للشركات   -باعتماد أسلوب "التسمية والتشهير". هذه اآللية  االجتماع ية

 تنظيم حمالت مقاطعة حقيقية ضدها.التي ال تقبل االمتثال لقواعد الحوكمة، أو ربما وصل األمر إلى حد 

و للتوافق مع هذا املستجد تقوم الشركات املتعددة الجنسيات باعتماد ميثاق أخالقي يعرف باملسؤولية  

. هذه املسؤولية تسهم في تحسين صورة الشركات Corporation’s Social Responsibility االجتماع ية للشركة  

لتالي الزيادة في رقم معامالتها و حصتها من السوق املعولم ومن جهة أخرى لدى زبنائها في العالم بأسره و با

من التعامل مع الدول التي ال تحترم حقوق اإلنسان و املعايير الديمقراطية ألجل الحفاظ على مكانتها  " "تمنعها

 التنافسية. 

 االجتماع ي و الحوكمة.  و تتوزع هذه املسؤولية  االجتماع ية على مجاالت ثالثة هي: البيئة، الجانب 

 
1 Leclercq,  C.,  "Libertés publiques", Litec, Paris, 2000, p. 127. 
2 Renaut, A., "Encyclopédie de la culture politique contemporaine ", Hermann, Paris, 2008, pp. 714-715. 

سست  3
ُ
 . 1977في لندن، و  فازت بجائزة نوبل للسالم في عام  1961منظمة العفو الدولية في عام أ
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فبالنسبة لألول فيهم التأثير  على مختلف األوساط الطبيعية )غازات الدفيئة، اقتصاد الطاقة، تدبير 

 النفايات، استعمال الطاقات املتجددة(. 

أما الجانب  االجتماع ي فيخص العالقات بين الشركة و املستخدمين، املوردين و الزبناء )احترام قانون 

 حقوق اإلنسان، حفظ الصحة، شروط الراحة في العمل(؛  الشغل،

ثم أخيرا الشق املتعلق بالحوكمة أي طريقة تدبير املقاولة ) الشفافية املالية السيما بالنسبة للمسيرين، 

 . 1مكافحة الرشوة و الفساد(

و لبيان الجانب  االجتماع ي من مؤشر املسؤولية  االجتماع ية للشركات متعددة الجنسيات نسوق هنا 

حالتي كل من عمالق البرمجيات و التجهيزات املعلوماتية "ميكروسوفت" و عمالق التواصل  االجتماعي 

 "فيسبوك".

بميزانية تقدر بعشرات املليارات فاألول  أنشأ مؤسسة "بيل و ميالندا غيت" املمولة من طرف الشركة،    

من الدوالرات، ملكافحة األمراض الخطيرة كاملالريا و اإليدز و اكتشاف اللقاحات لألوبئة املختلفة على الصعيد 

العاملي خاصة بالدول الفقيرة بإفريقيا و آسيا و ملقاومة وفيات األطفال و تشجيع التمدرس بواسطة االبتكار 

غير الحكومية شعار  "كل حياة إنسان لها نفس القيمة. نحن متفائلون و مشتاقون  بحيث تتبنى هذه املنظمة

 .2لرأب الفوارق"

أما العمالق االقتصاد  ي الثاني، فأحدث املؤسسة الخيرية "شان زوكيربيرغ" املسيرة من طرف مالك 

صول إلى كامل إمكانيات شركة فيسبوك و زوجته برأسمال بماليير الدوالرات تحت شعار: "الطريقة الوحيدة للو 

 . 3اإلنسان هي أن نحرر مواهب كل إنسان على وجه األرض"

 ج. الناخب األميركي و عوملة القيم :

لعل املؤشر الباهر لتنامي املد الديمقراطي في العالم يبقى تغير سوسيولوجيا الهيئة الناخبة في الواليات 

الحظ أنها دولة ديمقراطية. ذلك أن الناخب األميركي تزايد   املتحدة األميركية، أقوى دولة في العالم، و من حسن

اهتمامه مؤخرا بالديمقراطية و حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي و ألول مرة لم يعد الشأن الخارجي هو آخر 

 االهتمامات لدى هذا الناخب. 

 
1 Accessed on 20/9/2018, at: https://www.lelabelisr.fr/anstyq/socialement-responsable-definition/ 
2 "All lives have equal value .We are impatient optimists working to reduce inequity " Accessed on 20/9/2018, at:  

https://www.gatesfoundation.org/en/ 
3 "The only way that we reach our full human potential is if we're able to unlock the gifts of every person around the 

world." Accessed on 20/9/2018, at: https://www.chanzuckerberg.com/ 

https://www.lelabelisr.fr/anstyq/socialement-responsable-definition/
https://www.gatesfoundation.org/en/
https://www.chanzuckerberg.com/
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اء عواصمها أو رؤسائها و رغم أن كثيرا من املواطنين األميركيين ال يعرفون مواقع دول خارجية أو أسم

ألن ما يهمه أكثر هو االقتصاد   و فرص العمل و انجازات املنتخبين في املجال  1و منها دول حليفة لبالدهم

 االقتصاد  ي، فإن هذا الوضع ما فتئ يتململ نحو التغيير.

ألميركية لعقود التي طبعت سياسات الواليات املتحدة ا  isolationismهذا التراجع عن النزعة االنعزالية  

بل لقرنين من الزمان خاصة مع حرب ال استقالل  عن بريطانيا في نهاية القرن الثامن عشر  ثم ترسخ هذه 

النظرية بأميركا على يد الرئيسين مونرو في بداية القرن التاسع عشر و ويلسون في بداية القرن العشرين، جعل 

 . 2018النتخابات التشريعية البينية لشهر نونبر هذه االنعزالية من املاض ي خاصة مع ظهور نتائج ا

ذلك أنه بالرغم من تحقيق أقل نسبة للبطالة منذ عقود كما صرح بذلك الرئيس الحالي دونالد ترامب، 

فإن مجلس النواب تغيرت أغلبيته لتصبح من الحزب الديمقراطي املعارض، و هذا يدل على أن الواليات املتحدة 

نطوي على عامله الداخلي كقارة بل أيضا قوة مهتمة بشؤون العالم الحقوقية، االقتصاد  لم تعد ذلك البلد امل

ومهتما بمشاكل اإلنسانية    cosmopolitarian ية و  االجتماع ية و البيئية. و صار املواطن األميركي مواطنا عامليا

  Philanthropic.جمعاء 

محطات تلفزيونية أميركية كبرى رؤى حقوقية  إن السر في هذا التغيير الجوهري يعود لتبني صحف و

عن املشاكل الدولية بحيث قربت حقيقتها من اهتمامات املواطن األميركي. ونذكر من هذه الصحف واشنطن 

 بوست، نيويورك تايمز ، بوليتيكو أو وال ستريت جورنال و قناة س.إن.إن . 

ن مواقع التواصل  االجتماع ي من عوملة و يمكن أن نعزو ذلك أيضا إلى فورة و طفرة االتصال و تمك

املشاكل املحلية أو القطرية للدول األجنبية و جعلها في متناول املواطن األميركي فضال على التركيز على القضايا 

 الحقوقية و اإلنسانية و منها نشر الديمقراطية و نبذ القمع و الحرب و محاربة االستهتار بالحق في الحياة. 

 

 خاتمة

نقطة مفصلية في صيرورة انتفاضات الربيع العربي حيث استطاعت إحدى قالع  2016شكل يوليو 

الديمقراطية االنتخابية أن تنجو من مخطط بعض الدول اإلقليمية و األجنبية خاصة تلك التي الزالت تتسم 

نحو االستبداد و  بالخوف من الديمقراطية أو ما نسميه "بالديمقراطوفوبيا". و بهذا اإلفالت من النكوص

الشمولية، الذي كان الشعب التركي بطله بال منازع، تزايدت احتماالت موجات ثورية جديدة في السياق العربي 

 وجواره املباشر و في كل بقاع العالم التي الزالت خارج الركب الديمقراطي. 

 
 .384، ترجمة معين اإلمام.ص.2003- 2002ضياء الدين سردار، ميريل وين ديفز "ملاذا يكره العالم أميركا؟" ، أكون بوكس، اململكة املتحدة   1

Accessed on 20/7/2019, at: https://books.google.co.ma/books?id=iE2ZDwAAQBAJ&pg=PA384&lpg=PA384&dq= 
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املعلوماتي املعولم واملندمج   بالسودان و الجزائر يؤكد هذا املسار الذي يعززه الفضاء  2019وما نراه في  

الذي تمت فيه االستعاضة بالجنسية التواصلية االفتراضية عن الجنسية القانونية املمنوحة من الدول. 

"فمواطنو" فيسبوك و تويتر أو انستاغرام ال يحتاجون لتأشيرة كي يتحاوروا و يوصلوا مطالب الجميع لدولهم 

 طية.بل تنفيذها إذا كانت هذه الدول ديمقرا

وعلى ذكر الديمقراطية فقد تزايد عاما بعد آخر عدد الدول الديمقراطية و تزايد أيضا عدد املتوقع 

 وصوله منها إلى الديمقراطية.

عرفت تعثرا في نتائج االنتخابات بدول كبرى من العالم بفعل تدخل جهات ال تبدي   2016و رغم أن سنة  

االجتماع ي للتأثير على الناخبين بواسطة أخبار مزيفة،  ودا للديمقراطية و ذلك عبر وسائل التواصل 

الرئاسة(، فإن االنتخابات النصفية  انتخابالبريكسيت( و أميركا ) استفتاءكانتخابات كل من بريطانيا )

استطاعت تجاوز هذا التأثير السلبي في نزاهة االنتخابات، الذي اتخذ العالم االفتراض ي  2018األميركية لسنة 

 له، بمزيد من الحيطة و الحذر. ميدانا 

الرئاسية األميركية الزخم الديمقراطي  2020لذا، و قياسا على هذا فإننا نتوقع أن تكرس انتخابات 

والبعد أكثر عن ''الديمقراطوفوبيا'' على صعيد العالم ألن مساعدة أقوى دولة و أكثر دولة ديمقراطية، أي 

الم، سيسرع ال شك تعميم حقوق اإلنسان لكل إنسان أينما وجد على وجه الواليات املتحدة األميركية، لباقي الع

 البسيطة. 

 ! فلننتظر و نرى 
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 اإلقليمّية الجديدة والعوملة: جدلية العالقة بين االنتقالية و االنسحاب املصلحي

New Regionalism and Globalization 
 .األستاذ بالجامعة اإلسالمية العاملّية ماليزيا، د. رمزي بن دبكة

Ramzi Ben Debka (Malaysia) 

 

 

 

Abstract 

The study of any phenomenon in international relations needs to collaborate and 

understand its relationship with other contemporary phenomena by observing the 

changes that occur during their interaction with each other. One of the most 

prominent characteristics of today's relations is its high degree of complexity and 

interplay between different issues and regions in the world. At the end of the 1980s 

and the beginning of the 1990s, the world witnessed several changes, most notably 

the beginning of the globalization transition with the collapse of the polarization and 

the re-emergence of the regional phenomenon in both quantity and quantity levels. 

This synchronicity has made every region intertwined with two other levels strongly, 

namely the international level and the internal national level. Hence, through this 

study, we will seek to highlight the relationship between the new regionalism as a 

phenomenon, with globalization, which represents the general framework of the 

contemporary international order. While some scholars and experts in international 

relations and political economy believe that the regionalism is an initial and 

precedent-building stage of globalization, others believe that regionalism in fact, 

divides the international system into separate pieces and rival blocs. Thus, it is only a 

decline and a deviation from globalization, and therefore, regionalism is not an earlier 

stage of transition (ie, globalization). 
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 امللخص

تحتاج دراسة أّية ظاهرة في العالقات الدولّية إلى رصدها وفهم عالقاتها مع باقي الظواهر املعاصرة لها من خالل 

مالحظة التغّيرات الحاصلة أثناء تفاعلها مع بعضها البعض. فمن أبرز سمات وخصائص العالقات اليوم، 

لة للصورة الكلّية للعالم. ولقد وصولها إلى درجة عالية من التعقيد والتداخل الواقع بين مختلف 
ّ
األجزاء املشك

شهد العالم مع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات عّدة تغيرات لعل أبرزها بداية التحّول نحو العوملة مع انهيار 

. إّن هذا التزامن جعل كّل ما هو إقليمي متداخل مع 
ً
 ونوعا

ً
ل الظاهرة اإلقليمية كّما

ّ
القطبية، وإعادة تشك

سنسعى من خالل هذا ويين آخرين بقوة، وهما املستوى الدولي واملستوى الداخلي القومي. ومن هنا، مست

ل اإلطار العام للنظام 
ّ
العرض إلى ابراز العالقة املوجودة بين اإلقليمّية الجديدة كظاهرة، مع العوملة التي تمث

فيه بعض العلماء والخبراء في مجال  ى الذي ير  الدولي املعاصر الذي تزامن مع عودة انبعاثها. ففي الوقت

العالقات الدولية واالقتصاد   السياس ي أّن اإلقليمية الجديدة هي مرحلة أّولية وسابقة لبناء العوملة، يرى 

البعض اآلخر بأّن اإلقليمية في الحقيقة تقّسم النظام الدولي إلى قطع منفصلة وإلى كتل متنافسة وبالتالي ماهي 

 تراجع وانحر 
ّ
عن طريق العوملة وليس مرحلة انتقالية سابقة لها )أي العوملة(. فهل اإلقليمية هي مرحلة  افإال

ك العوملة؟
ّ
 سابقة للعوملة أم أّنها انفصال عنها وبالتالي تكون االقليمية أحد مظاهر تفك

 .اإلقليمية، العوملة، مستويات التحليل، االقتصاد   السياس ي كلمات مفتاحّية:

 

 

 املقدمة

تحتاج دراسة أّية ظاهرة في العالقات الدولّية إلى رصدها وفهم عالقاتها مع باقي الظواهر املعاصرة لها من خالل 

مالحظة التغّيرات الحاصلة أثناء تفاعلها مع بعضها البعض. فمن أبرز سمات وخصائص العالقات اليوم، 

لة للصورة الكلية للعالم. تعتبر وصولها إلى درجة عالية من التعقيد والتداخل الواقع بي
ّ
ن مختلف األجزاء املشك

 وتداخال في العالقات الدولية اليوم. 
ً
عالقة اإلقليمية والتوجهات اإلقليمية مع العوملة من أكثر املظاهر تعقيدا

ل اإل 
ّ
طار العام يسعى هذا البحث إلى ابراز العالقة املوجودة بين اإلقليمّية الجديدة كظاهرة، مع العوملة التي تمث

للنظام الدولي املعاصر الذي تزامن مع عودة انبعاثها. ففي الوقت الذي يرى فيه بعض العلماء والخبراء في مجال 

أّن اإلقليمية الجديدة هي مرحلة أّولية  Hettne  ،Beeson ،Dentالعالقات الدولية واالقتصاد   السياس ي مثل 

بأّن اإلقليمية في الحقيقة تقّسم النظام  Baghwatiو  Gilsonوسابقة لبناء العوملة، يرى البعض اآلخر مثل 



 2019   ديسمرب:  26العدد  -جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
63 

 

 

 تراجع وانحراف عن طريق العوملة وليس مرحلة 
ّ
الدولي إلى قطع منفصلة وإلى كتل متنافسة وبالتالي ماهي إال

 1)أي العوملة(.انتقالية سابقة لها 

ه 
ّ
ر سلبّيا على التعاون املتعدد األطراف الذي يقود إلى العوملة من خالل إن

ّ
يمكن لإلقليمّية أن تؤث

 النقاط اآلتية: 

، إّن االتفاقات اإلقليمية تقّزم التجارة من العاملّية إلى الجهوّية وذلك  بسبب  خلقها لألفضلية في أّوال       

التعامالت االقتصاد  ّية بين الدول األعضاء وعدم قدرة الدول الغير األعضاء على االستفادة من نفس 

 ول األعضاء دون غيرها.  األفضلية. كما أّن الخيارات االقتصاد  ية تصبح محدودة ومقتصرة على الد

 
ً
ل ثانيا

ّ
، اإلقليمّية تحّول انتباه الدول املشاركة فيها وتجعلها تفقد االهتمام في النظام املتعدد األطراف وتعط

تطّور العالقات االقتصاد  ّية العاملّية وقد تهّدد حتى حيويتها وتفاعالتها. ذلك أّن كّل االهتمام والتركيز يكون 

 نحو التعاون اإلقليمي وتكثر ارتباطات الدو 
ً
ل جهوّيا بحيث ال يبقى لها مجال للمشاركة في االتفاقيات منصبا

ك الدول وانفصالها عن اإلقليمية ذاتها املتعّددة األطراف املؤّدية إلى العوملة.
ّ
ها مع الوقت قد تسهم في تفك

ّ
ولعل

 كما يحدث في أوروبا اآلن بمحاولة انسحاب بريطانيا من   ال   اتحاد         األوروبي.

إلقليمية تأثير جيوسياس ي واستراتيجي كبير من شأنه ادخال الدول في حروب مستقبال. إذ إّن ، إّن لثالثا

فة قد تؤّدي إلى انشاء صراعات بين التكتالت واملنظمات املختلفة، سعيا 
ّ
العالقات اإلقليمية الواسعة واملكث

وإلى التنافس فيما بينها اقتصاديا   منها للمحافظة على املكاسب التي قد تنشأ من خالل ارتباطها إقليميا من جهة،

أو حّتى سياسّيا وعسكرّيا من جهة أخرى. وبالتالي فإّن أحد أهداف التعاون التي أنشئت ألجله املنظمات والذي 

 هو السلم، سيكون مهّددا من االقليمية ذاتها بسبب إمكانية تحّول الصراعات بين األقاليم املختلفة. 

ليمي ردود فعل على االنتقادات املوّجهة من دعاة العوملة، والتي يمكن تلخيصها لقد كان لدعاة التوّجه اإلق

 وحصرها في اآلتي:

، إّن اإلقليمية تشّجع التجارة الحرة والتعّددية االقتصاد  ية من ناحيتين على األقل: فهي تخلق الديناميكية أّوال

اط التجاري والصناعي وفتح أسواق جديدة، وهذا االقتصاد  ية الداخلّية والدولّية للدول من خالل زيادة النش 

فالديناميكية الداخلّية مهّمة جّدا خاصة  مع العوملة بدل انغالقها على نفسها. ما يعّزز من فرص تفاعلها أكثر

 
1Beeson, Mark and Jayasuriya, Kanishka. (1998). 'the political rationalities of regionalism: APEC and the EU in comparative 

perspective'. The Pacific Review, 11: 3. See also: Bhagwati, Jagdish. (April, 1992). Regionalism versus Multilateralism. 

Washington DC: World Bank Conference. Hettne. B. (1994). The New Regionalism, Implications for Global Development and 

International Security, Helsinki: UNU/WIDER. Hettne, Bjorn. (2004). ‘The New Regionalism Revisited’ in Frederick Soderbaum 

and Timothy Shaw (eds.).Theories of New Regionalism. London: Palgrave. Gilson, Julie. (June, 2007). Strategic Regionalism in 

East Asia. Review of International StudiesVol. 33, No. pp. 145-163. 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bhagwati%2C+Jagdish
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نها من التقّدم اقتصاديا والتأقلم مع العوملة  وبالتاليبالنسبة للبلدان النامية 
ّ
فإّن االلتزامات اإلقليمية قد تمك

يضاف إلى هذا الصعوبات الكبيرة في توجه الدول  أسرع بكثير مقارنة بالتوّجه املباشر نحو االتفاقات العاملية.

املباشر نحو العاملية واالنفتاح على املجتمع الدولي باعتبار أن الدول تخاف على سيادتها من خالل االنفتاح 

 وس
ّ
م املثالي الغير متكافئ على العالم. ومنه تصبح االقليمية حال

ّ
ن الدولة من التحك

ّ
ه يمك

ّ
 وقابال للتطبيق ألن

ً
طا

في الداخل والتعاون الفعلي في الخارج وذلك عكس التوّجه املباشر نحو العاملية الذي قد يكون له نتائج سلبية 

 على الدولة. 

ذلك أّن التعاون  .، الحظ أنصار اإلقليمّية أنها أثبتت في الكثير من األحيان وجود الرشادة في التسييرثانيا

والتكامل اإلقليميين عّود املسؤولين والحكومات على عملّية اتخاد القرارات املهّمة، وبالتالي فإّن للحكومات 

 القدرة الحقا على اتخاد قرارات مماثلة  في حال التحاقها باملنظمات العاملية املتعددة األطراف.

التجارة والتكامل ،لإلقليمية آثار ايجابية أكثر منها سلبية في الجوانب الجيوسياسية. فقد جعلت  ثالثا       

االقتصاد  ي في أوروبا، الحرب مستحيلة بين أملانيا وفرنسا مّرة أخرى. كما استخدمت األرجنتين والبرازيل 

ة الّتاريخية، والتي اتخذت أبعادا كأداة إلنهاء الخصوم  )MERCOSUR(السوق املشتركة لدول أمريكا الجنوبية

 نظمة التعاون االقتصاد  ي لدول آسيا واملحيط الهادي نووية في العقود األخيرة. ومن األهداف الرئيسية مل

) APEC( هو ترسيخ االستقرار في آسيا وإقامة الروابط التنظيمية بين الخصوم السابقين، مثل اليابان والصين

فليبين وماليزيا،  وبالتالي فإّن احتماالت تحقيق الّسالم من خالل التعاون هو أعلى وبقية دول آسيا الشرقية كال

 من احتمال خلق الصراعات كما يشير إليه الرأي األول .

يحاول هذا املقال تسليط بعض الضوء على أوجه العالقة الجدلّية بين االقليمية والعوملة. فهل  االشكالّية:

ل محاولة انسحاب من العوملة وخدمة مصالح الدول 
ّ
االقليمية هي مرحلة انتقالّية نحو العوملة، أم أّنها تمث

 التابعة لإلقليم فقط؟ 

 

 املحور األول : اإلطار النظري للدراسة

 النظام اإلقليمي كمستوى للتحليل .1

ينظر الباحثون إلى املنظومة السياسية الدولية بوصفها شبكة أو مجموعة متراكبة من املنظومات الفرعّية 

املترابطة والتي بدورها تحوي مجموعة من الكيانات املتنّوعة واملتباينة التي ترمز إلى الدولة الحديثة أو القومّية. 
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بأّن مدخل دراسة العالقات وجب أن  2و فواز جرجس Thomson1Williamيام تومسنكّل من ويلومنه يرى 

في تحليل ظواهرها املتعّددة. لذلك يجب تحديد  يختزل التعقيد الحاصل في فهم العالقات الدولية والعموم

مستوى التحليل بوضوح في دراستنا للعالقات مع ذكر عالقته باملستويات األخرى من حيث الطرحومن حيث 

التفاعل الحتمي في ظل معطيات شديدة التعقيد والتغّير على الساحة الدولّية. ومنه فإّن مستوى التحليل في 

 موضوعيا باعتبار هذا البحث هو املنظومة 
ً
اإلقليمية. ومن حيث عالقة املستوى بالعوملة فهو يختلف اختالفا

 للتحليل ومنه فإّن تحّققها  النظريات املستعملة أو باعتبار فهم املحللين.
ً
فقد تعتبر املنظومة اإلقليمية مركزا

عمل على تأسيسها. كما أّن سعي هو غاية في حّد ذاتها تستدعي تأطير الدول القومّية من أجل االنخراط فيها وال

الدول إلى التكامل والتعاون اإلقليمي يجعلها في مأمن من تداعيات النزاع والصراع الذي قد يهّدد الدولة ويجعلها 

عرضة لالنهيار. ومنه فإّن التعامل مع النظام اإلقليمي هو تعامل مع غاية في حّد ذاتها تقّوي الدولة وتجعلها 

 
ً
 ورفاها

ً
. وباعتبار هذا الطرح، تكون اإلقليمية هي ابتعاد عن العوملة وحفظ ملجموع كياناتها )الدول( أكثر أمنا

ر على اقتصاداتها وسياساتها بالقّوة.
ّ
 من التآكل ومن أخطار العوملة التي قد تؤث

. إذ كمرحلة سابقة للعوملة فتكون تابعة من حيث التحليل  ومن ناحية أخرى، فإّن النظام اإلقليمي قد يعتبر

ل عدد كبير من األنظمة اإلقليمية وترابطها هو الصورة النهائية للعوملة التي تبحث عن التعميم وتعقيد 
ّ
إّن تشك

( واحدا غير قابل للتجزئة وقابل للتعميم.
ً
فالعوملة هنا هي نموذج  العالقات بين الكيانات فتصبح إطارا )كيانا

ما تابعة لنظام أكبر منها وهي معّقد في التكوين وموّحد في التعميم. وتكون بذ
ّ
لك اإلقليمية ليست غاية لذاتها وإن

العوملة. وهكذا وفي ظّل هذا املفهوم فإّن اإلقليمية تبقى تابعة وتقاس درجة فاعليتها من خالل مدى قربها أو 

لدولة وخدمة ابتعادها عن العوملة. أّما باعتبار عالقتها بالدولة، فإّن اإلقليمية تعتبر وسيلة لزيادة نفوذ ا

 في هذه الحالة بقدر 
ً
أغراضها التوسعّية من حيث استغالل أسواق جديدة و زيادة الثروة. فهي إذن ليست هدفا

ما هي أحد الوسائل املتاحة للدولة لزيادة القّوة فتكون تابعة من هذا الجانب. وهكذا فإّن اإلقليمية هنا هي 

، كما أّنها وسيلة متاحة للدول من أجل التمّرن على اقتصاد بمثابة خطوة سابقة ورشيدة نحو العوملة من جهة

ز 
ّ
. ومنه فإّن البحث سيرتكز على اتجاهين متباينين من حيث ترك

ً
العوملة أو من أجل زيادة النفوذ إقليميا ودولّيا

عن اإلقليمية تجاه العوملة. بحيث تكون وحدة التحليل، أي اإلقليمية هي مركز التحليل في حالة انفصالها 

لة للكيانات 
ّ
العوملة، وتابعة للعوملة من حيث اعتبارها مرحلة سابقة لها. أما الدولة فهي مجموع األجزاء املشك

اإلقليمية أو العوملة. يوّضح الرسم البياني أدناه اإلطار النظري للدراسة وما ينتج عنه من تحليل لعالقة 

 اإلقليمية بالعوملة.

 
1William R. Thompson. (Mar., 1973). The Regional Subsystem: A Conceptual Explication and a Propositional Inventory. 

International Studies Quarterly. Vol. 17, No. 1 pp. 89-117.  
 .  2017. 21مركز دراسات الوحدة العربية. ص جرجس، فواز. النظام االقليمي العربي والقوى الكبرى. 2
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 دراسة. اإلطار النظري لل1رسم بياني 

 

الليبرالية واملاركسية التقليدية على حّد سواء بأّن التكامل وإدماج املجتمعات والدول في  تعتبر النظريات

 للنمو. ومنه 
ً
ل محركا

ّ
ه عامل إيجابي في النمو  االجتماع ي والرفاه الوطني. فالتجارة تشك

ّ
اقتصاد موّحد على أن

ق اإلقليمي للتجارة ورأس 
ّ
املال وتكنولوجيا االنتاج هو بمثابة خطوة مثالية نحو التدفق العاملي فإّن التدف

وبالتالي حدوث عوملة اقتصادية مرنة ومرحلّية بحيث ال تتأثر الدولة بالدخول املباشر في إطار العوملة بل تتمّرن 

ين الواقعيين ومن ناحية أخرى، فإّن االقتصاد  ي1على ذلك إقليميا مع مجموعة إقليمية في أشكال متوازنة.

ي. فالتجارة هي محّرك 
ّ
والقوميين يعتقدون بأّن اقتصاد السوق إنما يعمل ضّد مصلحة االقتصاد   والرفاه املحل

فة وهي وسيلة انحدار لالقتصاد وعليه يجب الحذر من التوّجه اإلقليمي والتعامل معه 
ّ
استغالل للدول املتخل

ه آلّية بالنسبة للدولة بحيث يمكن اس
ّ
 على أن

ً
ل عبئا

ّ
تخدامها في أوقات املصالح واالستغناء عنها إذا كانت ستشك

 على الدولة.

 ضبط املصطلحات البحثّية .2

لة واملفاهيميوبهدف تحديد اإلطار املنهجي 
ّ
، فإّن األنظمة اإلقليمية في هذا البحث هي أنظمة متماسكة ومتشك

 فاعلّية مع العوملة. في شكل منظمات محّددة ومعلومة حتى يمكننا تتّبع العالقة الت

 أ. اإلقليمية 

هناك ما أصبح يعرف باإلقليمية الجديدة في أواخر الثمانينات وبداية التسعينيات والتي تعّرف على أّنها عملّية 

متعددة األبعاد لتحقيق التكامل اإلقليمي، والتي تشمل الجوانب االقتصاد  ية والسياسية و االجتماع ية 

قة يكون من خالل قرارات وسياسات تشمل كل والثقافية في صيغة منّسقة. ومنه فالتكامل اإلقليمي ألي منط

 
1 Gilpin, Robert. (1987). the Political Economy of International Relations. USA: Princeton University Press. Pp. 23-25. Robert, O 

Keohane, Joseph, S Nye. (2014). Transnational Relations and World Politics. Cambridge: Harvard University Press. 

 

ةالعومل قليمية هياإل
عة قليمية اتباإلمركز التحليل

من حيث
التحليل

https://www.bookdepository.com/author/Robert-O-Keohane
https://www.bookdepository.com/author/Robert-O-Keohane
https://www.bookdepository.com/author/Joseph-S-Jr-Nye
https://www.bookdepository.com/publishers/HARVARD-UNIVERSITY-PRESS
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يمكن تعريف اإلقليمية الجديدة كذلك بوصفها عملّية معّقدة 1الجوانب املذكورة آنفا ومن دون استثناء.

تنطوي على محاولة توحيد مجموعة من الدول أو إرساء التعاون فيما بينها. تحدث هذه العملية نتيجة تفاعل 

املية واإلقليمية املتسارعة التي قد تستوجب الدخول في تكتالت الجتناب أثارها هذه الدول مع املتغيرات الع

السلبية، أو ملواكبة التطورات الحاصلة في شتى املجاالت فتكون اإلقليمية إّما كرّدة فعل على واقع املنطقة أو 

ر على كأداة لتجّنب األزمات التي قد تضرب الدول بسبب التحوالت الجوهرية العاملية املختل
ّ
فة والتي قد تؤث

قد تعني اإلقليمية كذلك تلك العملّية .2الدولة إذا لم تكن محمّية بعالقات متشابكة ومتشّعبة مع دول أخرى 

املعّقدة واملركبة والتي تتضّمن التدابير التي يراد منها إلغاء التمييز بين الوحدات االقتصاد  ّية املنتمية إلى دول 

 3جغرافي معّين وهو االقليم.مختلفة يجمع بينها حّيز 

 ب. العوملة:

ه ينبغي علينا أن نحّدد منذ  بالرغم من وجود اختالفات مضامنّية
ّ
 أن

ّ
وتعريفّية في توظيف مفهوم العوملة، إال

ى  4البداية مفهوما للعوملة من خالل اإلطار املعرفي والتطبيقي يكون مناسبا لغرض التحليل واملناقشة.
ّ
يتجل

في مجملها إلى االطار املعرفي في محورين أساسيين. أّوال، من خالل الخطابات والدراسات والبحوث التي تهدف 

التركيز على أّن الدولة ليست محور العالم وإنما العوملة هي التي تحّدد املوضوعات العاملية التي يمكن التفكير 

ق بالتغّيرات الجوهرّية على املستوى األكاديمي 
ّ
فيها واتخاذ القرارات املناسبة بصددها. أما املحور الثاني، فيتعل

العلوم واملعارف في اختصاص واحد، أصبح أكثر من ضرورة سواء  بين عدد من  والعلمي بحيث أّن عملية الجمع  

املشاكل الراهنة والتي أصبحت أكثر  من أجل فهم األحداث واملتغيرات أو من أجل إيجاد الحلول للكثير من 

في تعقيدا وتداخال. أما الجانب التطبيقي للعوملة، فيرتكز على ظهور مجموعة من العمليات واملمارسات 

 املجاالت االقتصاد  ية، والسياسية، و االجتماع ية، والثقافية ال تعوقها الحدود الجغرافية للدول. 

" العوملة" بأّنها مرحلة جديدة من مراحل الحداثة وتطورها، Anthony Giddens أنتوني جيدنزيعرفها 

تتكاثف فيها العالقات  االجتماع ية على الصعيد العاملي، وحدوث تالحم بين الداخل والخارج، وربط بين 

وال يعني هذا إلغاء املحلي والداخلي، ولكن  5املحلي والعاملي بروابط اقتصادية وسياسية وثقافية وإنسانية.

 
1Breslin, Shaun, W., Nicola Philips, Hughes, & Ben, Rosamond. (2002).New regionalisms in the global political economy. London: 

Routledge. 
2Hettne, Bjorn. (1995). International political economy: understanding global disorder. Nova Scotia: Fernwood publishing. pp 2-

5. See also: Louise, Fawcett.,Andrew, Hurrell. (1995). Regionalism in world politics. New York: oxford University 

Press.Mansfield, E.D. & H. Milner. (1999). 'The new wave of regionalism.' InternationalOrganization 53:589-627. 
 . 7، ص )1998دار الفكر العربي، لبنان، (عمر، حسين، التكامل االقتصادي: أنشودة العالم املعاصر  3
http://www.politics-( املصدر: 20/05/2011واشكالية األمن االنساني. )مقال نشر بتاريخ:  امحند، برقوق، العوملة4

ar.com/ar/index.php/permalink/3060.html   
8Giddens, Anthony.(1991). the Consequences of Modernity.Cambridge: Polity Press. (70-78). Giddens, Anthony. (1999). 

Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. London: Routledge. 

http://www.politics-ar.com/%20ar/index%20.php/permalink/3060.html
http://www.politics-ar.com/%20ar/index%20.php/permalink/3060.html
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بح العالم الخارجي له حضور العالم الداخلي نفسه في تأثيره في سلوكيات األفراد وقناعاتهم وأفكارهم، أن يص

العوملة هي عملية  ّّ إلى أن بعض الباحثين هذا في حين يذهب .والنتيجة هي بروز العامل الداخلي وتقويته

دعاء إدماج مجموع اإلنسانية ضمن "إقامة نظام دولي ّيتجه نحو التوحد في القواعد والقيم واألهداف، مع ا

 .إطاره

لتزايد مجموعة من الحركيات  وهكذا، فإّن تنامي فكرة الالحدودّية بين دول العالم، هي نتيجة حتمية 

املتشابكة واملعقدة التي تنتهي بتوحيد القيم العاملية بحسب ما ذهب إليه أنصار العوملة. ويجب التنبيه هنا إلى 

فالعاملّية هي انفتاح على اآلخر )Globalization .(والعوملة )Universal (طلحي العامليةضرورة التفريق بين مص

وانفتاح األمم على بعضها البعض في اطار التواصل الحضاري وصياغة مفاهيم تقوم على أسس التعاون 

العوملة هنا، فهي توحيد للقيم واالحترام والحرّية. فهي بهذا املفهوم خيار يفتح املجاالت ويقبل بالتنّوع. أّما 

واملمارسات وفق نظرة واحدة ال تتيح التنّوع بل تلزم باالتباع سواء بطريق أو بآخر وهذا ما قد يجعلها تلغي اآلخر 

 .بدل االنفتاح عليه

 

 املحور الثاني: اإلقليمية مرحلة سابقة للعوملة 

 االتجاه املضطرد نحو التدويل  .1

 االقتصاد  أحد كبار منظري االقتصاد   السياس ي بأّن من أهم ما يرمز له  Robert Gipsonروبيرت غيبسون يرى  

السياس ي هو العالقة الوطيدة بين ما يسمى بالدولة والسوق، أو القوة والثروة. ومنه فإّن هدف علم االقتصاد   

السياس ي هو دراسة العالقة املتبادلة والديناميكية بين السعي وراء الثروة والسعي وراء القّوة وكيفية تأثير كل 

ه 1وتأثيره في االقتصاد  ات املحلّية.  واحد منهما في اآلخر مع أهمّية االقتصاد   العاملي
ّ
انطالقا من هذا الفهم، فإن

. ويرجع ذلك حسب 
ً
لم تعد الحدود الوطنية في عصرنا هذا كافية لنمو القوى االنتاجية نموا مضطردا وسلسا

 في حال عدم األخذ بالتدابير الالزمة من خالل ت
ً
وسيع فؤاد مرس ي إلى صعوبة ازدياد معّدل القّوة والثروة معا

ف التنمية من حيث القّوة والثروة سيهّدد باألساس كيان الدولة   2سواق وتوجيه االنتاج لخارج الدولة.األ 
ّ
إّن توق

قة بالكساد أو من خالل انحصار القّوة داخل حدود معّينة والتي قد 
ّ
من الداخل كما حدث في األزمات املتعل

لها معدالت نمو تكون في صالح الدولة. ثم إّن سعي الدول  تتآكل مع الوقت مع تآكل الثروة الوطنّية  التي ليس

إلى الرفاه واالزدهار أكثر، مرتبط بتطوير القوى املنتجة وتوسيعها لتشمل مناطق خارجة عن النطاق الجغرافي 

وعليه فإنه لم يعد في وسع تنمية هذه القوى املنتجة سواء في الدول املتقدمة أو الدول النامية  للدولة ذاتها

 في إطار التدويل املضطرد للحياة االقتصاد  ية بكاملها ابتداء من دورة االنتاج إلى دورة 
ّ
حسب مرس ي فؤاد إال

 
1Gilpin, Robert. (1987). the Political Economy of International Relations. pp. 2-5. 

 وما بعدها. 19. ص: مشكالت االقتصاد الدولي املعاصر. االسكندرية: منشأة املعارف 1980مرس ي، فؤاد، 2
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التبادل إلى التداول فاالستهالك خارج نطاقها الجغرافي الذي تحّدده الدولة. هذه الحياة االقتصاد  ية بأكملها 

سع وأكبر من
ّ
 في إطار مت

ّ
الدولة. ومنه فإن بحث الدول املتقدمة عن أسواق جديدة  لم يعد بالوسع إدارتها إال

وأشكال مختلفة لتنويع االقتصاد، باإلضافة إلى محاولتها الحصول على املواد الخام وتحقيق األمن، وفي املقابل، 

فإّن بحث الدول النامية عن فرص اقتصادية أكبر وعن التكنولوجيا والتقنية الحديثة في عملية االنتاج 

يع،  كل ذلك جعل من التعاون اإلقليمي بمثابة الحتمية التي تستدعي الدخول في مشارعها كمرحلة مهمة والتصن

 1وسابقة للعوملة.

ويمكن للمراحل التاريخية السابقة أن تعطي موجزا مهما عن االتجاه املضطرد نحو التدويل والحاجة إلى 

 إلى العوملة في صورتها اآلنيّ 
ً
ة. لقد صحب نهاية الحرب العاملّية الثانية بزوغ مجموعات التعاون اإلقليمي وصوال

ر في التوازنات العاملّية انطالقا من السوق األوروبية واملحيط الهادي وآسيا. كما 
ّ
إقليمية لها ثقل اقتصادي مؤث

ة صحب نهاية الحرب كذلك نهاية املد االستعماري املباشر وما ترتب عنه بعد حصول العديد من الدول اآلسيوي

ى في استقرار البنيات املؤّسسية في العديد 
ّ
واالفريقية على  استقالل ها في الخمسينيات والستينات. وهذا ما تجل

ق األمر 
ّ
من بلدان العالم. كما انخفض ارتباط نموذج التراكم بالعالقات مع اقتصاد )دول االستعمار( سواء تعل

أو بمحاولة املواءمة معها بحيث أصبح مستوى اندماج   -دول افريقية  –برّد فعل معاكس ورافض لهذه العالقات  

 –في السوق العاملّية بكّل متغيراتها هو العامل الفاعل في إقرار السياسات االقتصاد  ّية لدول  يأتاالقتصاد 

بالعالم الثالث. ومع تكريس أغلب دول العالم لجهودها من أجل التفرة االقتصاد  ية  -دول جنوب شرق آسيا

ّية الالزمة التي تحتاجها الدولة الحديثة، وسعي أوروبا والعالم لتخطي خيبات الحروب واملشاكل والتنمو 

الداخلّية، يضاف إليها انطالق الحرب الباردة ونهايتها فإّن العالم أصبحت فيه ما أطلق عليه السياسات 

ي االختناقات والصع
ّ
وبات على عكس املراحل السابقة الظرفّية في املجال االقتصاد  ي واملالي عاجزة على تخط

 2أين كانت هنالك قدرة ولو نسبية على متابعة االختالالت وضبطها في ظل عدم التعقيد.

 بسبب قصور السياسات الحكومّية كما حدث في عدد 
ً
 بنيوّيا

ً
وهكذا فقد أخذت املشاكل االقتصادية طابعا

ف في كبير من الدول االفريقية وأمريكا الالتينية واملكسيك مع 
ّ
أواخر الثمانينات، أو بتكريس مظاهر التخل

العالم كتصاعد املديونّية وانخفاض أسعار املواد األولّية وتزايد الحاجيات األساسّية بفعل التزايد الديمغرافي.  

ومع نهاية الثمانينات كان من الضروري للدول وخاصة الكبرى منها بالتخلي عن التوجهات التقليدية واالنفتاح 

 لعالم أكثر مع محاولة إيجاد البدائل من أجل استمرارية االقتصاد  . على ا

، ذلك أّن السوق العاملّية هي نقطة تداخل والتقاء 
ً
ومع الوقت، فقد أضحى لالقتصاد طابع عاملي أكثر تعقيدا

م لتلك الكيانات لكّل االقتصاد  ات الوطنّية، وأّن متغيراتها وتقلباتها لها تأثير مباشر وعضوي على التوازن العا

)دول(.ومن هذا املنطلق التاريخي و الواقعي، تدّل التحوالت البنيوية االقتصادية والسياسية العاملّية على بروز 

 
 .20ص:  مرس ي، فؤاد، نفس املرجع السابق.1
 . 21نفس املرجع السابق،  2
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مستوى التحليل اإلقليمي كفاعل رئيس ي في العالقات وذلك كاستجابة طبيعية وواقعّية ملستجدات الواقع 

 العاملي. 

 يمّية وهكذا، فإّن تكوين املنظمات اإلقل
ً
مع املتغيرات العاملّية الكثيرة التي أوصلت العالقات إلى درجة  موازاتا

ه يؤّدي إلى انتقال وضع 
ّ
من التعقيد، يعكس ارتقاء مستوى االقتصاد   العاملي بصفة عاّمة وفي ذات الوقت فإن

الوقت فإّن هاته  االقتصاد   السياس ي من إطار الدولة إلى إطار الدول املجموعة في إطار أرقى منها. ومع

ه وفي ظل عملّية التدويل 
ّ
املجموعات سترتقي بدورها إلى إطار أعلى منها وهي العوملة. ولكن يجب االشارة إلى أن

هاته كما فسرها فؤاد مرس ي وآخرون، فإّن التداخل بين املستويات له تأثيراته التي تنعكس على مسألة التحالف 

 ك االتحادسواء االقتصاد  ي أو السياس ي أو األ 
ً
األوروبي قد يكون له تأثير سلبي على  مني. إذ إّن قّوة اإلقليم مثال

التي هي دوله لها تاريخ كبير في تدويل  اقتصاديات أقاليم أخرى أكثر من مجّرد تأثير العوملة. إذ إّن أجزاء االتحاد

بقة من حيث التنمية واالنتاج االقتصاد من أيام االستعمار والثورة الصناعية  كما أّن الدول األوروبية سا

القابل للتمّدد خارج حدود الدولة ومنه فإّن التعاون مع دول أخرى ومناطق أخرى من العالم الغير صناعّية هو 

 تجعل من الصعب 
ً
تعاون غير متكافئ باعتبار أّن األسبقّية التاريخّية في التدويل والتبعّية االستعمارية أحيانا

الدولي والتسارع في تحقيق املطالب العاملية  من مواكبة التطّور الحاصل في االقتصاد للدول الجديدة والنامية

لالقتصاد كما قد يحّد من السيرورة التي تحتاجها اإلقليمية وبالتالي فإّن التدويل قد يكون في صالح األقاليم 

 لباقي األقاليم.
ً
 مساعدا

ً
 بدل أن يكون عامال

ً
 األكثر تطورا

 

 اإلقليمية في ظل املنظمات الدولّية املكّرسة للعوملة .2

بأّن العوملة  يعتبرون إّن أصحاب الرأي القائل بأّن اإلقليمية هي مرحلة انتقالية نحو العوملة الكلّية،

االتفاقية العامة للتعريفة الجمركّية  وتستند حّجتهم على ما جاء في واإلقليمية ليس شيئين متناقضين.

 ووصفها ملسألة اإلقليمّية على أّنها مرحلة سابقة للعوملة. (WTO)ومنظمة التجارة العاملية (GATT) والتجارّية

ومن أهم مظاهر هذه العالقة،  ايجابيا مع بعضها البعض. فاإلقليمية والعوملة تحدث في وقت واحد وتتفاعل

تها على التعاون األفقي داخل املنطقة، وبين األخذ التجارة الحّرة على املستوى اإلقليمي وقدر   هو جمع الدول بين

 بالفرص املتاحة في الّسوق العاملية وقبول االتفاقيات واملعاهدات الجديدة واملتعّددة األطراف في نفس الوقت.

وباعتبار أن منظمة التجارة العاملية تمثل آلية مهّمة في إطار العوملة، فإّن عدد االتفاقيات االقليمية هو خير 

دليل على التطّور الحاصل في مجال االقليمية الجديدة مقارنة باإلقليمية التقليدية. وبلغة األرقام واملقارنات، 

، وهي سنوات منظمة 1994إلى سنة  1948نالحظ بأّن عدد اشعارات االتفاقات التجارية اإلقليمية من سنة 

(GATT وصل إلى ،)ه من سنة  124
ّ
. بينما نالحظ أن

ّ
ما (WTO)تلقت املنظمة البديلة  2017إلى  1994اشعارا

اشعارا بالتعاون االقليمي. وبالتالي، فإّن العالقة املوجودة بين العوملة واملتمثلة هنا أساسا في  445يقرب من 

نشاط والجهد العاملي في صيغة اتفاقيات دولية املنظمات و املؤسسات الدولية الكبرى ودورها الكبير في مركزة ال
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شاملة للدول، قد تزامن مع بروز عدد كبير من االتفاقات االقليمية والتي لم يسبق وأن حدثت بهذا الكم من 

 قبل. 

ما انتشر كذلك 
ّ
، وإن

ً
ومن جهة أخرى، فإّن التوّجه االقليمي لم يعد حكرا على العالم املتقّدم كأوروبا مثال

أوسع بين الدول النامية وخصوصا في آسيا وأمريكا الالتينية. وباإلضافة إلى ما سبق، فإّن اإلقليمية  على نطاق

الجديدة صارت تجمع بين دول متباينة اقتصاديا وغير متكافئة من حيث طبيعة الدخل العام وبنية االقتصاد   

بين دول يفوق دخلها السنوي ألفي مليار دوالر وقّوته وانتشاره. ف  ال   اتحاد         األوروبي مثال أصبح يجمع 

 كأملانيا وفرنسا، ودول كانت إلى وقت قريب تعاني من العجز االقتصاد  ي كرومانياـ كسلوفاكيا وغيرها.

أيضا بأن يكون بمثابة الخطوة التحضيرّية الجّيدة القتصاد دولي مفتوح. فعلى   يمكن للتعاون اإلقليمي

 (European Union)، كان الندماج املنطقة األوروبية في شكل  1993وروغواي سنة سبيل املثال، في جولة األ 

 منها ملواكبة وتيرة التعاون واالندماج   (GATT)السبب الرئيس ي في قبول بعض الدول األعضاء التفاقية
ً
سعيا

 في الوصول إلى درجتها وقدرتها ا
ً
 تقّدمي وذلك طمعا

ً
الندماجية. وفي نفس الحاصل في أوروبا باعتبارها أنموذجا

أّن التوّجه اإلقليمي هو أفضل وسيلة نحو االقتصاد   العاملي الحر. ذلك أّن  Larry Summersالسياق، يرى 

ل في دول جوار، قد يكون حافزا لها من أجل االنطالق 
ّ
قدرة الدولة في التعامل مع محيطها الخارجي األول  واملتمث

 سواء من حيث العضوّية أو من حيث املمارسة. في مشاريع أكبر والدخول في اتفاقيات
ً
 1أكثر اتساعا وعمقا

 

 .WTO) ،)2017باالعتماد على احصاءات موقع منظمة التجارة العاملية  املصدر:

 

 
1 -Economic Policy Symposium  -Proceedings  ,"Regionalism and the world trading systemLawrence H. Summers, (1991). "

301.-s City, pages 295, Federal Reserve Bank of KansaJackson Hole 
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https://ideas.repec.org/s/fip/fedkpr.html
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وبالّتالي، فإّن انفتاح الدول على محيطها أّوال ثّم على باقي الدول ثانيا، هو توّجه أكيد نحو العوملة. ولعّل 

ل بها اإلقليمية الجديدة من مرونة وقدرة على تجاوز أهّم ما 
ّ
يحّفز أصحاب هذا الرأي هي امليزات التي تتمث

 AsiaPacific Economicالحدود كما الحال بالنسبة ملنظمة آسيا واملحيط الهادي االقتصادية )

Cooperationوشراكة دول البحر األبيض املتوّسط ،).(EU-Mediterranean Partnership) البرغم من ف

 أن ذلك لم يمنعها من التعاون في إطار إقليمي 
ّ
 وانتمائها إلى مناطق مختلفة، إال

ً
 ما جغرافيا

ً
تباعد الدول نوعا

اقتصادية. وهذا ما يعتبره أنصار العوملة االقليمية بمثابة االنجاز وأحد مظاهر نجاح التفاعل الحاصل بين 

 العوملة واالقليمية.

ى أّن الدول األوروبية هي األكثر انخراطا في االتفاقات اإلقليمية تليها الواليات تشير الخريطة أدناه إل

 املتحدة و املكسيك وكندا واليابان و الصين و أستراليا ودول من أمريكا الجنوبية كالشيلي والبيرو واالكوادور. 

 في دول الجنوب وخاصة أفريقيا والشرق األوسط وبعض جمهولكن األ 
ً
وريات االتحاد         مر يختلف كثيرا

ه لم تبقى منطقة أو دولة في العالم لم تشارك وتنخرط في 
ّ
ه تجدر اإلشارة إلى أن

ّ
. ومع ذلك فإن

ً
السوفياتي سابقا

. هذه الحيوّية اإلقليمية تعكس كذلك الحيوّية 
ً
االتفاقات االقليمية وهذا ما يعكس حيويتها ونشاطها دولّيا

من الدول في العقود الثالثة األخيرة. كما أّن املستفاد من الخريطة هو أّن الدول التجارّية واالقتصاد  ية لعدد 

 في االتفاقات اإلقليمية هي الدول املتقّدمة والتي تستفيد وتسعى إلى املزيد من األسواق والنفوذ 
ً
األكثر انخراطا

 اد  . االقتصاد  ي على املستوى اإلقليمي الذي تعتبره آلّية إيجابية لتطوير االقتص

 . انخراط دول العالم في االتفاقيات االقليمية1خريطة 

 

(، (WTOاملشاركة في االتفاقيات التجارية االقليمية لدول العالم. موقع منظمة التجارة العاملية  املصدر:

2017. 
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ومن جهة أخرى، يبّين الرسم البياني أدناه عدد املعاهدات واالتفاقات اإلقليمية لجل مناطق العالم إلى غاية 

. تليها كّل من منطقة شرق آسيا 100. وكما يظهر، فإّن أوروبا لها العدد األكبر من االتفاقات بمعّدل  2017سنة  

 على الترتيب. وبعد ذلك ت 62و  88وجنوب آسيا ب 
ً
أتي منطقة دول الكومنويلث وشمال أمريكا وأمريكا اتفاقا

 من حيث عدد االتفاقات التي تّمت على املستوى االقليمي والذي ال يتعّدى 
ّ
. 45الالتينية على نحو متقارب جدا

ثم تأتي املناطق األقل انخراطا في االتفاقات االقليمية ألسباب متعّددة والتي من أهمها أفريقيا ودول املحيط 

 اتفاقات.  10ي و الشرق األوسط وآسيا الوسطى. وفي األخير تأتي منطقة الكاريبي بأقل من الهاد

 

 .2019قاعدة بيانات االتفاقيات التجارية اإلقليمية، موقع منظمة التجارة العاملّية،  املصدر:

 

ك 
ّ
 )العوملي(بدل التكامل  )اإلقليمي(املحور الثالث: التفك

أصحاب الرأي الثاني يؤكدون على أّن االتفاقات اإلقليمية وشبه   املحور األول ، فإّن على النقيض من    

 رّدة فعل على العوملة.
ّ
بالتوّجه  تسير أّن اإلقليمّيةBaghwatiفعلى سبيل املثال، يرى  اإلقليمّية ماهي إال

من خالل حمايتها   (Multilateralism)االقتصادي العاملي نحو األسفل وتهّدد النظام التجاري املتعدد األطراف

ي وتضييقها
ّ
مع سير  يتنافىلنطاق التعاون ليقتصر على بعض الدول فقط وهذا ما  لالقتصاد املحل

وعالوة على ذلك، فإّن تحديد األولويات االقتصاد  ّية من جانب تكّتل واحد، كما يّتضح من مثال    1العوملة.

وحّتى سياسيا، وبالّتالي فال مجال  األقاليم جغرافّيا واقتصادّيااالتحاد األوروبي، قد يتسّبب في غلق املناطق و 

للتصديق بأّن اإلقليمية هي مقّدمة للدخول في العوملة. ومن الالفت للنظر كذلك هو أّن األنظمة اإلقليمية 

ك عن امل
ّ
ارئ(.ومعنى ذلك هو تعّدد املؤشرات التي توحي بالتفك

ّ
ك إقليمي ليس بالط

ّ
جال أصبحت تعاني من )تفك

 
1Bhagwati, Jagdish. (April, 1992). Regionalism versus Multilateralism. Washington DC: World Bank Conference. 
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اإلقليمي بما يتماش ى مع مصلحة الدولة بدل التفكير باالرتفاع بتلك املنطقة نحو العوملة. ويعتبر هذا الفهم 

 
ّ
لإلقليمية لّب التفكير في املدرسة الواقعّية القومّية التي ترى بأّن املنظمات والهيئات والتحالفات ما هي إال

(. فالدولة Power Practice Domainجال ممارسة النفوذ )وسيلة من وسائل الدولة لزيادة ما نسميه هنا بم

دت من حصولها على امتيازات معّينة وعلى نطاق يسمح لها بممارسة 
ّ
 إذا تأك

ّ
ال تدخل في املشاريع اإلقليمية إال

 عليها، فإّنها ستنسحب من املجال 
ً
النفوذ. فإن أصبح املجال اإلقليمي ال يخدم مصلحة الدولة أو صار عبئا

 )أي اإلقليمية( للهروب من التبعات السلبية للعوملة.اإلق
ً
 ليمي كما استعملت ذلك املجال أصال

يمكن ذكر عّدة أمثلة لهذا التذبذب اإلقليمي الحاصل من خالل الرجوع إلى التجارب الحديثة ودراسة 

ك ك  طبيعة النماذج املتنّوعة التي وصلت إلى مراحل صعبة من التكامل أو التعاون لتصل إلى د
ّ
رجة بداية التفك

اتفاقية و  )APEC(( ومنظمة التعاون االقتصاد  ي لدول آسيا واملحيط الهادي EUال   اتحاد         األوروبي )

. وما يجب التنبيه عليه هو أّن تناول بعض النماذج ال يلزم منه )NAFTA (التجارة الحرة ألمريكا الشمالية

ه مجّرد تقييم ملا وصلت إليه هذه املشاريع اإلقليمية التي لطاملا اعتبرت 
ّ
التعميم بقدر ما قد يفّسر على أن

 ناجحة. 

 االتحاد األوروبي   .1

 في
ً
ل الدولة القومية في القارة  إّن اإلشكاالت املعاصرة التي تشهدها القارة األوروبية تتمثل أساسا

ّ
طبيعة تشك

، وفي املخرجات االقتصادية التي صاغتها العوملة للمنطقة
ً
. أوال

ً
 ثانيا

ل الدولة القومية وعالقته باإلقليمية
ّ
 أ. تشك

 على هذه الحقيقة 
ً
إّن التجربة األوروبية هي تجربة في التكامل بين دول قومّية متبلورة ومكتملة النضج. وتأسيسا

 للخصوصيات بقدر ما  فقد
ً
استقر لدى الجميع وعي كامل بأّن الهدف من العملّية التكاملية هو ليس اضعافا

هو تنّوع ثقافي وقومي خادم لطموحات كل الدول وخاصة منها الجوانب االقتصادية ومحاولة تحدي لإلشكاالت 

النظام اإلقليمي األوروبي وتجربته يعتبر حسن نافعة بأّن السياق التاريخي الذي أفرز 1والتحديات العاملية.

التكاملية هو من أهم محددات التفاعل والترابط. إّن الوحدة الدينية في أوروبا تحت راية الكنيسة ما لبثت أن 

 في مواجهة )اآلخر(. ومع استقرار السلطة الزمنية في شكل الدولة القومية وإرساء 
ّ
 إال

ً
تالشت ولم تتجسد غالبا

طي برزت أنواع أخرى من الصراعات. لقد كان للدول القومية دور في نزوع أوروبا إلى أسس الحكم الديمقرا

الحروب والصراعات. وكانت دوافعها دول قومية تختلف موازن القوى بينها ولها رغبة في السيطرة على القارة 

على االستحواذ على   والهيمنة عليها. كما برزت صراعات أوروبية استعمارية خارجية وجّسدها التنافس والتكالب

 2قدر كبير من املستعمرات خارج القارة األوروبية.

 
1  .

ً
 .61-60. ص )مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان (نافعة، حسن، االتحاد األوروبي والدروس املستفادة أوروبيا

 . 60نافعة، حسن، نفس املرجع السابق، ص  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7
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لقد أّدى الصراع األوروبي بين الدول القومية املختلفة إلى حدوث صدامات فيما بينها في العديد من املّرات 

وتاريخية أخرى. وتطّور إما بسبب السعي نحو السيطرة على مناطق النفوذ وإما ألسباب استراتيجية وسياسية 

. لقد كانت 1939و  1914الصراع أّدى إلى النزوح إلى خيار الحرب الشاملة ملرتين متتاليتين في القرن العشرين، 

النتائج كارثية على كل دول أوروبا والعالم. ولكن أهم ش يء في ذلك كان تقويض الدول األوروبية ونقص هيمنتها 

ومّية تحت وطأة ضربات الحلفاء و االتحاد  السوفياتي حينها. ومنه فإّن سعي باإلضافة إلى خمول األحاسيس الق

الدول األوروبية للتعاون اإلقليمي حسب حسن نافعة كان هدفه الخروج من تلك املرحلة الصعبة التي تلت 

ا بعد الحرب الحرب العاملية الثانية، كما أّنها كانت في حاجة إلى االلتحام والترابط من أجل مواجهة تحديات م

ل السوفياتي في األراض ي األوروبية وإعادة بناء وإعمار القارة. لقد رأت الدول األوروبية بأن 
ّ
والتي من أهمها التوغ

الشيوعي الذي ال يلقي   مصلحتها اآلنية في الحقيقة تكمن في الحفاظ على وجودها كدول في وجه املد األيديولوجي

 للحفاظ على قومية الدولة بقد
ً
ر ما يغّير الوالءات داخلها فيصبح اقتصاد وسياسة الدولة منفصلة عن باال

ل في 
ّ
قوميتها وملحقة باأليديولوجية السوفياتية. هذه املعطيات والحقائق جعلت من الواليات املتحدة تتدخ

و جعل أوروبا من خالل برامج مساعدات إلعادة بناء القارة املنهارة على كل األصعدة عقب الحرب ولكن األهم ه

القارة مّتحدة في مقابل املد الشيوعي. ومنه فإّن الهدف األولي للتعاون األوروبي ليس بالتنازل عن السيادة 

ما الهدف منه هو الحفاظ على الدولة القومية من االنهيار 
ّ
والعمل في ظل منظمة إقليمية تشمل الكل، وإن

ل الدو 
ّ
 ل في تلك القارة. واالنحالل في أيديولوجيات أخرى معادية ألساس تشك

 ب. طبيعة اقتصاد العوملة

عدد كبير من دول القارة األوروبية املعاصرة لها اقتصاد ضخم ولكّنه مثقل بالديون واألزمات. وهذا ما دفع دوال 

مثل اململكة املتحدة إلى محاولة الهروب من النظام اإلقليمي الجامع. ويفّسر هذا الهروب على أنه هروب من 

التبعات السلبية للعوملة وعواقبها. ومنه فإّن النزعة القومية ال تزال مسيطرة أوروبيا ولم تصل إلى هدف تحقيق 

 1الوحدة السياسية اإلقليمية.

، دخلت أوروبا في حالة من االضطراب املتتابع والتي لم تنتهي 2008منذ أن حصلت األزمة االقتصادية عام 

ك التي أصابت القارة وكشفها للفوارق الكبيرة بين االقتصاد  إلى اآلن. إّن تبعات األزمة ز 
ّ
ادت خطورتها بحالة التفك

ات األوروبية ومدى هشاشة الكثير منها. إّن  االتحاد األوروبي أعتبر دوما كطفرة في مجال العالقات الدولية بما 

ه القدوة لباقي املناطق من أجل التكامل والتعاون املنتهي بصيغة العملة
ّ
الواحدة والقابل لالنتهاء في بوتقة  أن

 أّن األزمات االقتصادية املتتالية، والخالفات السياسية الخارجية كشفت عن حقيقة 
ّ
وحدة سياسية واحدة. إال

ه وحدة سياسية على األقل من حيث الظاهر، هو في حقيقته غطاء لعدد معتبر من املشاكل 
ّ
كون ما يظهر على أن

 ختلفة من دولة ألخرى. اإلقليمية املتراكمة وامل
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وكمثال على الخلل في السياسات االقتصاد  ية األوروبية، تأتي مسألة الدين العام املستحق سداده في أوروبا 

ه. بحيث 
ّ
كواجهة مفّسرة لدرجة التعّقد واالضطراب الذي كنا نظن بأّن التعاون والتوّجه اإلقليمي كان سيحل

ه كارثة  2012باملئة سنة  180 بلغ الدين العام في اليونان أكثر من
ّ
وهذا بحد ذاته يمكن أن يصّنف على أن

اقتصادية في البلد والتي لم تستطع دولة اليونان الخروج منها إلى اآلن بالرغم من الجهود املبذولة لذلك. ويلي 

في املئة.  وبعد   125باملئة ثم البرتغال ب    130دولة اليونان من حيث مشاكل الديون، دولة إيطاليا بنسبة حوالي  

هذه الدول تأتي كل من بلجيكا وفرنسا واسبانيا بنسب متقاربة فيما بينها من حيث الديون املستحقة بالنسب 

 املئوية.

 

 

 .)2019موقع ستاتيستا، (الدين الوطني للدول األوروبية وارتباطه بالدخل الوطني الخام املصدر: 

 

 (APEC)منظمة التعاون االقتصاد  ي لدول آسيا واملحيط الهادي  .2

 لعدد كبير من الدول في ظّل تشتتها الجغرافي وبعدها عن االمتدادات APECإّن التعاون في إطار منظمة  
ّ
أعتبر حال

وم ( بمفهAPECالتي تشكل جوهر التعاون اإلقليمي كابتعاد أستراليا ونيوزيالندا. ولقد جاءت منظمة آبيك )

( وذلك بتغليب التعاون الدولي مع دول أخرى مجاورة أو من بقية Open Regionalismاإلقليمية املنفتحة )

العالم من أجل تعميق التعاون االقتصاد  ي. لقد كان لتطّور املنظمة مسار متناسق مع تطّور وتصاعد املطالب 

إلى اتباع املنهج التقليدي للتكامل كما فعلت لم تلجأ الدول املؤّسسة  1بالحوار بين الشمال والجنوب حينها.

(ولكنها فّضلت عليه منهجا تعاونّيا بالدرجة األول ASIAN( وآسيان )SAARCبعض منظمات املنطقة كسارك )

 
 . 281، ص )2004مركز دراسات الوحدة العربّية، (إمام، محمد، تجارب التكامل العاملية ومغزاها للتكامل العربي،  1
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سم املنظمة باملرونة في طرح األفكار والتعاون بين الدول. إذ إنها تمثل ملتقى بين مختلف الدول فيما يسمى 
ّ
ى. وتت

( أي أّنها ليست مؤّسسة تشريعية لإلقليمية. كما أّن أغلب دول املنطقة يتخذ من النظام Forumباملنتدى )

 ومنه فإّن االنتماء  إلى هذه املنظمة هو تقوية للعالقات االقتصادية والتبادل 
ً
 اقتصاديا متبعا

ً
الليبرالي منهجا

 بصفة تعاونية مرنة.

التعاون االقتصاد  ي هو اهتمامها باإلقليمية املنفتحة كما يرى الباحث محمد إمام بأّن ما يمّيز منظمة 

والتي تعطي أهمّية كبيرة للعالقات مع العالم الخارجي لإلقليم بدل النحو البيني بين دول املنطقة. ومنه فإّن 

جهة  املنظمة تسعى إلى العوملة االقتصاد  ية الواسعة بدل املنهج التقليدي للتكامل كما في املثال األوروبي. ومن

أخرى، فإّن صفة التفاوت من حيث االقتصاد   هي صفة دولّية من خالل تمايز الدول بين متقدمة ونامية 

وفقيرة. لقد أكسبت منظمة آبيك لهذه الصفة بعدا آخر يتمثل في خاصية عدم التمايز. ومنه فإّن الدول تتعاون 

نفسها أكثر بالعالم بالرغم من تفاوتها في ذلك  فيما بينها من أجل حّل مشاكلها االقتصاد  ية وفك العزلة وربط

 1ولكنها متساوية في طرح األفكار والتعامل في ظل االقليمية املفتوحة.

لقد استند التفكير السياس ي الطموح لدى بلدان آسيا الباسفيك في عالقته مع الواليات املتحدة  -

الل ية في إدارة العالقات االقتصادية . بمعنى ال استقالشراكةو  ال استقالل يةاألمريكية على ركيزتي 

والسياسية والعسكرّية والثقافية مع اآلخرين، والشراكة مع الواليات املتحدة على أساس قاعدة 

ولقد عّبر عن هذا االتجاه ال استقالل ي بشكل حاسم  2التعاون االقليمي بشروط واضحة ومعلومة.

ا لجنوب شرق آسيويين(. وكذلك التوافق اإلقليمي رئيس وزراء ماليزيا الذي رفع شعار )جنوب شرق آسي

على الخصوصية الثقافّية والحضارية اآلسيوية التي ال تتفق بالضرورة مع شعارات النظام الدولي 

 السائد والقيم الغربية. 

 من التطورات والتغيرات على الساحة   1997من وجهة نظر االقتصاد   السياس ي كان لوقوع أزمة   -
ً
جزءا

ع نهاية القرن العشرين. وتعد األزمة بمثابة محاولة إخضاع منطقة جنوب شرق آسيا لجراحة الدولية م

اقتصادية كبرى وذلك من أجل تحديد ورسم دور اقتصادي جديد لها مع حلول القرن الواحد 

لقد مثلت دول جنوب شرق آسيا قوة منافسة لها خصوصياتها والتي ينبغي   3والعشرين في إطار العوملة.

القوى الغربية وخاصة الواليات املتحدة األمريكية أن تتحّدر منها وتعمل على كبحها وتحديد  لتلك

 نموها. 

الدوافع السياسية للواليات املتحدة لإليقاع بالحلفاء اآلسيويين عندما قاموا بالتحرك الفرادي  -

االقتصاد  ية واألمنية   والجماعي في مواجهة السياسات األمريكية في املنطقة والرامية إلى فرض الهيمنة

 
 .  325نفس املرجع السابق، ص  1
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والثقافية على املنطقة. والتدخل في شؤون دولها. إذ كان املوقف اآلسيوي يصل إلى درجة الرفض 

 واالعتراض من خالل اجتماعات آسيا الباسفيك. 

لقد كانت دول آسيا تسعى إلى التصرف بوصفها كتلة اقتصادية إقليمية لها خصوصيتها وأولوياتها  -

 وتسعى إلى التعام
ً
ل مع مركزي ثقل أخريين وهما اليابان والصين، ما يشار له بمصطلح التوّجه شرقا

مع محاولة استثمار القدرة العسكرية حتى تتناسب مع القدرات االقتصادية. ولكن في نفس الوقت 

محاولة البحث عن عالقة شراكة مع أمريكا على أنها عامل توازن استراتيجي وأمني منذ نهاية الحرب 

 ية الثانية  في املنطقة.العامل

محاولة اليابان التحالف مع مختلف الدول اآلسيوية وبعث اقتصاد إقليمي قوي مبني على رؤية يابانية  -

ع الصين هي األخرى إلى تشكيل تكتل اقتصادي مع هذه الدول اآلسيوية عبر 
ّ
لالقتصاد العاملي. كما تتطل

 ما يعرف باألصول الصينية لعدد كبير من سكان بلدان آسيا. 

ما تقّدم، فإّن العالقات داخل منتدى آسيا الباسفيك للتعاون تشوبه حقائق بنيوية وعراقيل ومنه وبناء على  

 أن 
ّ
ى عنها. وعليه وبالرغم من سياسة االنفتاح التي جاءت بها املنظمة إال

ّ
تكاملية يصعب ألي طرف بأن يتخل

ملة املنطقة. وهكذا فإّن املنظمات الواقع أثبت بأّن بلدان املنطقة لها أجنداتها الخاصة والتي قد تتعارض مع عو 

االقليمية في منطقة آسيا الباسفيك تتعامل وقد تستفيد من آليات العوملة ولكنها في نفس الوقت تعمل على 

ويضاف إلى ذلك بأّن آسيا الباسفيك  1تشكيل أطر محلّية وإقليمية ال تتوافق مع النظرة الخارجّية للمنطقة.

 لدول مث
ً
 مفيدا

ً
ل إطارا

ّ
ل اليابان والصين من أجل عودة االنفتاح على املنطقة وبناء اقتصاد جديد على تمث

ه تعامل مصلحي للدولة مع املنطقة 
ّ
أساس التعاون و التفاعل مع دول املنطقة والتي تعتبر من هذا الجانب على أن

 وهكذا فإّن املنظمة هي أداة تكريس وليس مرحلة سابقة للعوملة من هذا الجانب.

 (NAFTA)اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية .3

هي اتفاقية خاصة بإنشاء سوق للتجارة الحرة بين ثالث دول  1994إّن اتفاقية نافتا التي تم توقيعها سنة 

 متجاورة جغرافّيا وهي الواليات املتحدة األمري
ً
 500كية وكندا واملكسيك. ويبلغ عدد سكان هذه الدول تقريبا

 إلحصاءات البنك الدولي لسنة  22مليون نسمة وحجم االقتصاد بنحو 
ً
. مما يجب 2018ترليون دوالر وفقا

( من وجهة نظر األعضاء من GATTية ال تقل عن اتفاقية )مذكره في هذا الصدد هو أن اتفاقية نافتا لها أه

حيث تحرير االقتصاد   وتوسيع األسواق وتوحيد دورة االنتاج مع إلغاء للرسوم والحواجز الجمركّية. فهي من 

 هذا الجانب تعمل على تحقيق نفس أهداف املنظمات الدولية الساعية إلى تحقيق العوملة. 

بشكل أساس ي بإعادة تشكيل العالقات  (NAFTA) قامت اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية

االقتصادية ألمريكا الشمالية ، مما أدى إلى تكامل غير مسبوق بين اقتصادات كندا والواليات املتحدة املتقدمة 

 
1Lasserre, P., Schutte, H., Schütte,Hellmut. (2006).Strategies For Asia Pacific Meeting New Challenges. UK: Palgrave Macmillan. 
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واالقتصاد  النامي في املكسيك. في الواليات املتحدة، تمتعت نافتا بدعم الحزبين. تم التفاوض عليه من قبل 

ج اتش دبليو. بوش ، أقر الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وتم تنفيذه في الرئيس الجمهوري جور 

عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون. وشجعت التجارة اإلقليمية على أكثر من ثالثة أضعاف، كما نما 

 1االستثمار   عبر الحدود بين الدول الثالث بشكل كبير.

 دائًما في الجدل األوسع حول التجارة )  (NAFTAمريكا الشمالية  ومع ذلك ظلت اتفاقية التجارة الحرة أل 
ً
هدفا

ه قّوض وظائف الواليات املتحدة وتصنيعها، وفي Donald Trumpالحرة. يقول الرئيس دونالد ج. ترامب 
ّ
إن

، أبرمت إدارته صفقة مع كندا واملكسيك بشأن نسخة محدثة من االتفاقية، تعرف باسم  2018أكتوبر 

رت اتفاقية التجارة الحرة ألميركا الشمالية في حقبة   الواليات املتحدة األمريكية واملكسيك وكندا.اتفاقية  
ّ
كما بش

، التي انتشرت مع توقف محادثات التجارة (FTAs)جديدة من اتفاقيات التجارة الحرة اإلقليمية والثنائية 

رائد في دمج أحكام العمل والبيئة في اتفاقيات  كما قامت نافتا بدور .  (WTO)العاملية ملنظمة التجارة العاملية 

 في اتفاقيات التجارة الحرة الالحقة.
ً
 التجارة األمريكية، حيث أصبحت األحكام أكثر شموال

يتفق االقتصاد  يون إلى حد كبير على أن اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية قدمت فوائد إلى اقتصادات 

 290حوالي  تجارة اإلقليمية بشكل حاد على مدى العقدين األول ين للمعاهدة ، منأمريكا الشمالية. ازدادت ال

. كما ارتفعت االستثمار  ات عبر الحدود ، 2016تريليون دوالر في عام   1.1إلى أكثر من    1993مليار دوالر في عام  

مليار دوالر.   100دوالر إلى أكثر من  مليار    15مع زيادة االستثمار   األجنبي املباشر األمريكي في املكسيك. الفترة من  

 إنه ثبت أنه من الصعب اكتشاف اآلثار املباشرة لالتفاقية من العوامل األخرى، بما 
ً
لكن الخبراء يقولون أيضا

في ذلك التغير التكنولوجي السريع، وتوسيع التجارة مع دول أخرى مثل الصين، والتطورات املحلية غير ذات 

 يستمر النقاش حول إرث نافتا على العمالة واألجور ، حيث يواجه بعض العمالالصلة في كل البلدان. و 

والصناعات اضطرابات مؤملة حيث يخسرون حصتهم في السوق بسبب املنافسة املتزايدة ، بينما يربح آخرون 

 2من فرص السوق الجديدة التي تم إنشاؤها.

 للمكسيك من أجل حّل   -
ً
مشاكلها الداخلّية ومراجعة تراجعها االقتصادي الرهيب لقد كانت نافتا مالذا

في أواخر الثمانينات وما بعدها. لقد كان من أهداف زعماء املكسيك كذلك تسريع عملّية التحّرر 

االقتصاد  ي وجذب رأس املال األجنبي ليساعد املكسيك على تحقيق املزيد من االندماج في االقتصاد   

 بحّد ذاتها للمكسيك بقدر ما اعتبرت كأداة لحّل   ومنه فإّن نافتا3العاملي.
ً
كمنظمة إقليمية لم تكن هدفا

 املشاكل االقتصادية الداخلية املتراكمة. 

 
 . 158عمر، حسين، نفس املرجع السابق، ص  1
، )2010جامعة الجزائر، مذكرة تخرج لشهادة املاجستير،  (، أثر التحوالت االقتصادية العاملية على تحرير التجارة الدولّية، أنظر: نوال، شحاب 2

 وما بعدها.  61ص 
 . 208أنظر نفس املرجع السابق، ص  3
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انتقال رأس املال من جانب واحد. بحيث أّن الواليات املحتدة هي من يضخ األموال في شمال املكسيك  -

كان من أهم أهداف ضبط الصناعات في من أجل بناء وإنشاء القواعد الصناعّية لصالحها. ولقد 

الشمال املكسيك هو إيقاف الهجرة الغير شرعّية وتخفيض العمالة الداخلية في الواليات املتحدة. 

 من هذا الجانب ولم تخدم كل األطراف. 
ً
 واحدا

ً
 ومنه فإّن الشراكة في الحقيقة قد خدمت طرفا

لسلع موّجهة للتصدير لصالح الواليات املتحدة إّن تدويل القواعد الصناعّية في املكسيك يجعل من ا -

وكندا. وهذا بدوره، أي التدويل يحتاج ليد عاملة كبيرة جدا من داخل املكسيك. لقد أّدى هذا الوضع 

إلى انتقال الهجرة داخل املكسيك نحو الشمال أين توجد املصانع واملؤسسات الكبرى. لقد أّدى هذا 

لوظائفهم الداخلّية والتي هي لصالح الدولة، مّما أضّر باالقتصاد   إلى ترك عدد كبير من املكسيكيين 

 املكسيكي على املستوى البعيد. 

 

 الخاتمة

لقد سعى الباحث من خالل هذه النبذة التي تبرز العالقة بين اإلقليمية والعوملة إلى لفت انتباه الباحثين في 

قليمية املعاصرة ومحاولة فهمها أكثر وفهم عالقتها حقل العالقات الدولّية من أجل االهتمام بالدراسات اإل

وفي الحقيقة يمكن القول بأّن فهم العالقة بين اإلقليمّية والعوملة تعتمد بالظواهر األخرى وخاصة العوملة. 

مدى تفاعل  بالدرجة األول ى على فهم األسباب والعوامل التي أّدت إلى الدخول في التكتالت الجهوّية، ثّمعلى

وعزم الدول املشاركة في كلتا العملّيتين على اتخاد االجراءات املناسبة إّما لجعل اإلقليمّية مرحلة سابقة للعوملة 

لجعل التعاون فيما بينها كأداة ملواجهة تأثيرات العوملة وبالّتالي محاولة الهروب منها. لقد اعتمد البحث على  أو

حليل بحيث يدرس العالقة بين اإلقليمية والعوملة و التأثيرات التي يمكن أن املستوى اإلقليمي في عملية الت

يحدثها على كل املستويات األخرى. ومنه فإّن مختلف التجارب واملتغيرات قد أّدت إلى ظهور نتائج مختلفة من 

ق بالتفاعل بين اإلقليمية والعوملة. يمكن القول بأّن ما يشهده ال
ّ
عالم في اآلونة األخيرة خالل التحليل فيما يتعل

في مجال العالقات الدولّية، قد أفرز مظاهر جديدة وجب دراساتها بعد أن كانت مظاهر التعاون التي كانت 

مجال الثناء وحقيقة واقعة  كالتعاون األوربي، قد أصبحت محل شك وريبة بسبب مطالبة دول عظمى كبريطانيا 

توجهات املعاصرة قد تحّول مرة أخرى التحليل من التركيز على العالقة االنفصال عن   ال   اتحاد        . إّن ال

بين اإلقليمية والعوملة إلى تحليل عالقة اإلقليمية بالدولة من جديد وذلك بسبب تزايد املد القومي ورجوع 

ستشراف العصبيات للدولة. ومنه فإّن فهم املتغيرات والظواهر املعاصرة  التي تخص اإلقليمية والعوملة هو ا

 ملجاالت بحثية مستقبلية قد تغّير من املفاهيم بسبب تغّير الوقائع والتحّول في املواقف تجاه تلك املفاهيم ذاتها. 
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 السياسة العامة في الصين ودوره في تطور سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية صنع تطور 

The evolution of policy making in China 

And its role in the evolution of foreign policy towards the Palestinian cause 

ار   Dr. Anas Khaled Alnassar    أنس خالد النصَّ

 

 

 : ملخص 

تناول البحث تحليل السياسة العامة في جمهورية الصين الشعبية, ثم تحليل العالقة بين تطور صنعها وتطور 

سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية, وقد تضمن البحث منهجية علمية متكاملة, فاستخدم املنهج 

صنع القرار, وأدوات بحثية كاملالحظة الوصفي التحليلي, وطرائقه التاريخية واملقارنة ودراسة الحالة, ومنهج 

وتحليل املحتوى, للوصول إلى نتائج ذلك التحليل, التي تبين من خاللها تغير السياسة الخارجية الصينية تجاه 

القضية الفلسطينية بشكل سلبي, وذلك من خالل إظهار الفروقات بين مرحلة حكم ماو تس ي تونغ, وما بعده, 

 حث بالتغير السلبي الذي ارتبط مع تطور آليات صنع القرار في الصين.مما أكد على صحة فرضية الب

Summary 

The research policy analysis in China, Then analyze the relationship between the development of 

manufacturing and the development of its foreign policy towards the Palestinian issue, which 

included research integrated scientific methodology, use descriptive analytical method, and 

methods of historical and comparative case study, and the methodology of decision-making, and 

tools research observation and analysis of the content, to gain access to the results of that 

analysis, which found which change China's foreign policy towards the Palestinian cause is 

negative, and that by showing the differences between the stage of the rule of Mao Zedong, and 

beyond, which confirmed the validity of the hypothesis Find negative change which has been 

associated with the development of decision-making mechanisms in China. 

Key Words: Public Policy, China foreign policy, Palestinian cause, Public Policy Making in China, 

China-Palestinian Relations 
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: مشكلة البحث وأبعادها
ً
 أوال

 .مقدمة:1

صنع السياسة العامة في معظم دول العالم على أساس مقتضيات ومطالب معينة وتأثيرات يمارسها فواعل 
ُ
ت

رئيسيين في دوائر السلطة أو خارجها, والسياسات العامة ال تتطابق بين دولة وغيرها, وإن تشابهت في بعض 

..., فلكل بيئة مناحيها, فلكل مجتمع مطالبه ال
ً
 ودينا

ً
 ومعتقدا

ً
خاصة التي تناسب أيديولوجيته وقيمه فكرا

ضروراتها وقيمها, ولكل دولة مصالحها القومية الخاصة على املستويين الداخلي والخارجي, كما أن لكل قائد 

ة توجه قد يؤثر في عملية صناعة تلك السياسة, ال بل قد يكون هو منشأها األساس ي, حسب نظام الدول

 ودستورها.

 تنقسم إلى شقين رئيسيين: األول  يخص الشأن الداخلي, والثاني يخص الشأن الخارجي, 
ً
فالسياسة العامة إذا

 مع الدول املجاورة قد يعود بالنفع على 
ً
, لسياسة االنفتاح تجاريا

ً
وكل منهما يؤثر ويتأثر باآلخر فاتباع الدولة, مثال

 تكسبه السياس
ً
 ة العامة الداخلية في التنمية ورفاهية املواطنين.املجتمع وينعكس نجاحا

والصين كأي دولة أخرى لديها آليات ومنصات وفواعل يسهمون في صناعة سياستها العامة, إال أن الصين تتميز 

عن بقية دول العالم في كثير من النواحي التي يرى الناظر أبرزها في تنامي اقتصادها الداخلي وتطور حجمها على 

 الدولي وتطلعاتها للعب دور هام فيه.املسرح 

إن تحليل السياسة العامة لجمهورية الصين, من خالل ربطها بالسياسة الخارجية على وجه الخصوص, ليس 

بسهل وال بسيط, فالتطورات والتحوالت التي طرأت على تلك السياسة وتدرجها من االنغالق والعزلة إلى االنفتاح 

م بعد  استقالل ها من االحتالل الياباني إلى يومنا هذا, وسيادة أليديولوجية 1949منذ نشأتها كجمهورية عام 

وتفردها تارة بقائد وتارة بحزب, مع التمسك بقيم اإلمبراطورية األول ى, كل ذلك يبين مدى التشابك والتعقيد 

 الذي يعج به "مطبخ صنع السياسة العامة في الصين" إن صح التعبير.

رجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية كنموذج يبرز تأثر تلك السياسة بتطور صناعتها وتحليل السياسة الخا

وصانعيها ومدى التمسك باملبادئ والقيم التي انطلقت منها تلك السياسة, مما سيؤدي إلى بيان عوامل وكيفية 

 التأثر وأسباب التغير فيها.

 . مشكلة البحث:2

مصادر وفواعل محدودين على مستوى القائد الفرد أو الحزب الواحد, ظلت السياسة العامة للصين تنبع من 

مع اتباع سياسة خارجية اتسمت بالعزلة واالنكفاء نحو الداخل, واليوم تشهد الصين نمو وتقدم داخلي صاحبه 

عصر من االنفتاح على املجتمع الدولي ومحاولة لعب دور فيه, وبنفس الوقت تغيرت سياسة الصين تجاه 

 الفلسطينية. القضية
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 من هنا ظهرت مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي:

 ما دور تطور صنع السياسة العامة لجمهورية الصين في تطور سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية؟

 . فرضية البحث:3

ه تغير سلبي تجاه أدى تطور طريقة صنع السياسة العامة في الصين, إلى تطور وانفتاح سياستها الخارجية رافق

 القضية الفلسطينية.

 . تساؤالت البحث:4

 كيف تطور صنع السياسة العامة في الصين من حيث اآلليات, والفاعلين؟ −

 ما أهداف ومرتكزات السياسة الخارجية الصينية؟ −

 كيف تطورت السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية, وملاذا؟ −

 . أهداف البحث:5

 آليات صنع السياسة العامة في الصين وتطوراتها, وأهم الفاعلين املؤثرين فيها.التعرف على  −

 توضيح مرتكزات وأهداف السياسة الخارجية الصينية. −

تحليل العالقة بينتطور صنع السياسة العامة للصين وتطور سياستها الخارجية تجاه القضية  −

 الفلسطينية للوصول إلى العوامل املؤثرة في ذلك.

−  

 أهمية البحث:. 6

تعتبر األبحاث العلمية العربية التي تناولت السياسة العامة لجمهورية الصين مع ربطها  :األهمية العلمية

 من 
ً
بمتغيرات السياسة الخارجية نادرة, لذا يأمل الباحث أن يكون هذا البحث لبنة في جدار ُيرجى أن يكون صلبا

 ته الخارجية تجاه القضايا العربية.املعرفة املتكاملة حول هذا البلد, وحول سياس

إن تحليل السياسة العامة لدولة ما يساعد في التعرف على العوامل املؤثرة, واملتغيرات,  األهمية العملية:

واإلمكانات, والصناع الرئيسيين فيها, مما يعين متخذي القرار على تحديد الكيفية للتعامل مع ذلك البلد, وكون 

ا بقوة في ميدان العالقات الدولية, فيأمل الباحث أن تعين هذه الدراسة صانعي الصين بدأت تفرض نفسه

القرار على تحديد الطريقة التي تبنى فيها عالقتهم مع ذلك البلد العمالق, فيتجنبون األثر السلبي, ويتحرون 

تأثر والتغير الذي حصل النواحي اإليجابية التي تفيد بالدهم من تلك العالقة, من خالل معرفة جوانب التأثير وال

 تجاه القضية الفلسطينية.
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 . حدود البحث:7

مع عدم إهمال التاريخ اإلمبراطوري لجمهورية الصين, وما بعده, وأثره, فالحدود الزمانية لهذا  الحدود الزمانية:

ي في ذلك م, ويبرر هذا التحديد بنشوء دولة الصين محررة من االستعمار اليابان2015  –م  1949البحث من عام  

 التاريخ.

اقتصر هذا البحث على دراسة حالة جمهورية الصين الشعبية, وسياستها الخارجية تجاه  الحدود املكانية:

 القضية الفلسطينية.

 يبين آليات الصنع,   الحدود املوضوعية:
ً
تناول البحث السياسة العامة للصين بشقيها الداخلي والخارجي, تحليال

ومؤثراتها, ومتغيراتها, للوصول إلى أثر التطورات في الشق الداخلي على التعامل مع القضية وصانعيها, 

 الفلسطينية.

 . مفاهيم البحث ومصطلحاته:8

 صنع السياسة العامة

ّتخذ اإلجراءات بناًء عليها,: سم( مصدر ساَس )الغة: السياسة 
ُ
  مبادئ معتمدة ت

ُ
ي  سياَسة ِ

ّ
َول

َ
موِرها، الِبالِد: ت

ُ
أ

ُؤوِنها)معجم املعاني الجامع, 
ُ
ْدبيُر ش

َ
ِة َوت ِة والخاِرِجيَّ اِخِليَّ ْعماِلها الدَّ

َ
ْسِييُر أ

َ
 م(.2015َوت

:
ً
 في تتم مستقبلية فهي عملية قرار, مجرد من أكثر تعني التي املترابطة النشاطات من طويلة سلسلة اصطالحا

 .(24م, ص1994حسين, قانونية )ال دستورية صفة له محدد تنظيمي إطار

اآللية التي تصدر بها التوجهات الرسمية الصينية في إطار تنظيمي معين, لتحقيق أهداف  التعريف اإلجرائي:

 آنية أو مستقبلية, تتعلق باملصلحة العامة, على املستوى الداخلي. 

 السياسة الخارجية

: السياسة الخارجية تعني التصرفات السلـطوية التي 
ً
تتخذها الحكومات أو تلــتزم باتخـاذها، إما اصطالحا

 (James. 1974. p 06).للمحـافظة على الجوانب املرغـوبة في البيئة الدولية أو لتغيير الجوانب غير املرغوبة فيها

التعريف اإلجرائي: التوجهات الصينية الرسمية وغير الرسمية التي ترمي لتحقيق أهداف معينة في مجال 

 ول األخرى.عالقاتها مع الد
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 . اإلجراءات املنهجية: 9

 مناهج ومقتربات البحث:

 استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي, وطرائقه التاريخية واملقارنة ودراسة الحالة, ملعرفة مختلف

صناعة السياسة العامة في الصين وعالقتها بتغير سياستها الخارجية اتجاه القضية  التطورات التي مرت بها

 يبين العوامل واملؤثرات التي تقف وراء ذلك التغير.الفل
ً
 شموليا

ً
 سطينية كدراسة حالة وتحليلها تحليال

 كما استعان الباحث ببعض مناهج تحليل السياسات العامة, وهي:

منهج صنع القرار: حيث خدم هذا البحث بتفسير التغير في سياسة الصين الخارجية من خالل تحليل الوحدات 

 الثالث: البيئة الداخلية, والبيئة الخارجية, وصانع القرار.

منهج الجماعة: استفاد منه الباحث في تحليل أثر انتقال صنع سياسة الصين من الفرد إلى الجماعة الحزبية 

 املصغرة. 

 وسيتم التوسع في هذين املنهجين من خالل اإلطار النظري في الفصل القادم.

 واألدوات:األساليب 

استخدم الباحث أداة املالحظة وتحليل املحتوى الكيفي لقرارات وخطابات الحكومة الصينية لبيان التغير في 

السياسة الخارجية للصين تجاه القضية الفلسطينية, كما استعان ببعض جوانب أداة "سوات" في تحليل 

 البيئتين الداخلية والخارجية للقرار الصيني.

 

: اإلطار 
ً
 النظري والدراسات السابقة ثانيا

 .اإلطار النظري:1

البد في البداية وقبل الدخول في صلب موضوع البحث من التعرض للسياسة العامة كعملية متكاملة لها 

خصوصية تميزها من دولة إلى أخرى حسب نظام الحكم فيها, علما أن هناك قواسم مشتركة بين جميع الدول 

 توضح تلك العملية.

 سة العامة:نشأة السيا-

كانت السياسة والحكم فرع من فروع الفلسفة قبل الحرب العاملية األول ى, ولم يكن هناك اهتمام بالسياسة 

العامة, ثم بدأ يتبلور علم السياسة وأصبح فرعا من فروع العلوم  االجتماع ية, عقب  استقالل ه عن الفلسفة 

(, وفي فترة ما بين الحربين العامليتين 27م, ص2001داوي, األخالقية وتفسيراتها لسلطوية الدولة وقوتها )الفه

تطور علم السياسة بصفة عامة والسياسة العامة بصفة خاصة، وانتقل االهتمام من املؤسسات إلى أنماط 
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(, زاد االهتمام بموضوع 260م, ص2002سلوك القائمين عليها, نتيجة ملبادرات املدرسة السلوكية )عارف, 

عد الحرب العاملية الثانية نتيجة تعاظم دور الدولة، ولكنه لم يتبلور إال في الخمسينات من السياسة العامة ب

السياسة  بعدها تطورت دراسات(Lawrance. 2000. P6)القرن املاض ي على يد عالم السياسة "هارولد الزويل"

اسية ومطالب جديدة، العامة خاصة بعد ظهور العديد من املشاكل السياسية ووجود تعارض بين العهود السي

كل هذا أدى إلى تحول الدول الغربية من نظم حكم تسلطية إلى نظم حكم ديمقراطية, وزاد االهتمام بمخرجات 

 (.29م, ص2002النظام السياس ي ودور الفاعلين في السياسات العامة....)جمعة وآخرون, 

 خصائص السياسة العامة:-

 ذكر أهمها فيما يلي: للسياسة العامة كمفهوم خصائص متعددة يمكن

السياسة العامة ذات سلطة شرعية, حيث بمجرد إقرار سياسة عامة معينة من قبل صانعيها، البد من  •

 إصدار قانون بشأنها أو مرسوم.

 (23م, ص2007السياسة العامة توجهات الحكومة املوجهة نحو أهداف مقصودة )دخان,  •

 (16م,ص1999سلبية )أندرسون,  السياسة العامة قد تكون إيجابية في صياغتها أو •

فهي تهدف إلى تحقيق  السياسة العامة تمتاز بالشمولية, واالستمرارية, واملنطقية, والواقعية, والعقالنية, •

 (.33م, ص2006املصلحة العامة )القربوتي, 

 مراحل صنع السياسة العامة:-

 لتعقيدها
ً
وتعدد قضاياها, ونذكر أهم تلك  تتضمن عملية صنع السياسة العامة العديد من املراحل نظرا

 (:25م, ص2000املراحل)الطيب, 

 تحديد املشكلة. •

 األجندة السياسية أو جدول األعمال. •

 بلورة وصياغة السياسة العامة. •

 تبني وإقرار السياسات العامة. •

 تنفيذ السياسة العامة. •

 تقويم السياسات العامة. •

 فواعل صنع السياسة العامة:-

األطراف الحكومية الفاعلة في صنع السياسة العامة وهي)أندرسون, مرجع سابق,  الفواعل الرسمية:أوال/ 

 (:56ص

 السلطة التشريعية. •
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 السلطة التنفيذية. •

 الجهاز اإلداري )البيروقراطي(. •

 السلطة القضائية. •

ئيسية بأن لها أهداف ثانيا/ الفواعل غير الرسمية: هي جهات مستقلة إلى حد كبير عن الحكومات تتسم بصورة ر 

إنسانية أو قانونية، ظهرت لتحل محل الدولة في وظيفة تخصيص املوارد بأكثر عدالة وكفاءة, كاألحزاب, 

 (.181, ص2006وجماعات املصالح, ووسائل اإلعالم )مجاهد, 

 السياسة الخارجية:-

سواء كان هذا الهدف يراد تحقيقه   الدولي  املسرح  معينة على  أدوار  لعب  إلى  تهدف أي دولة من سياستها الخارجية

 لدور  تصور  من أكثر للدولة يكون  وقد به, تقوم أن املفترض للدور  في الزمن الحاضر أو في املستقبل  كتصور 

  تحول  حدوث ومع الوقت مرور مع يتغير قد الدور  أن كما الدولي، النظام  في تقيمها التي العالقات حسب معين

 (.Lisbeth. 2010كتغير القيادات وتوجهاتها وما يستتبعه ذلك من تغير عملية صنع القرار)على املستوى الداخلي  

 محددات السياسة الخارجية: •

 تتحدد وفق محددات عدة تتداخل فيها عوامل الخارجية أن أدوار السياسة " Karl Holsti" هولستي كارل  يرى 

 (.172م, ص1985وخارجية )حتي,  داخلية

o  الداخلية:البيئة 

املحلية التي تؤثر على حركتها الخارجية, وأهمها  من العوامل للوحدة السياسية مجموعة الداخلية تضم البيئة

آليات صناعة القرار وتوجهات وشخصية وسيكولوجية صانعيه ومدى االرتباط بالثقافة أو األيديولوجية, ثم 

ادية, والعوامل البشرية كعدد السكان ومستوى التنمية كاملوقع واملساحة, واملوارد االقتص الجغرافية العوامل

 (.19م, ص2008البشرية, والعوامل املجتمعية والثقافية )العطري, 

o :البيئة الخارجية 

 الدولي  املستوى  على الناشئة والتفاعالت والسلوكيات والحوافز الدولي النسق بنية الخارجية البيئة تتضمن

بشأنها )حتي, مرجع سابق(, حيث أن لطبيعة العالقات الدولية والنظام السائد فيها  أفعال ردود تتطلب والتي

 إبان الحرب 
ً
 والذي كان سائدا

ً
دور كبير في تحديد السياسة الخارجية للدولة, فنظام الثنائية القطبية مثال

 واالنفتاح نحوه.الباردة, فرض على العديد من دول العالم سياسة خارجية تسعى للتمحور حول أحد القطبين 
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 أدوات السياسة الخارجية: •

 تلجأ الدول إلى مجموعة من األدوات والوسائل لتحقيق أهداف سياستها الخارجية, ومن أهم هذه األدوات:

o :الدبلوماسية 

, وترمي الدولة من خالل املؤسسات 
ً
 وشيوعا

ً
تعتبر من أهم أدوات السياسة الخارجية, وأكثرها استخداما

 عن استخدام القوة, وإن كان وجود القوة 
ً
الدبلوماسية وفنون التفاوض إلى بناء عالقات وتحقيق مكاسب بعيدا

 (.265م, ص2000يعزز املوقف التفاوض ي )سيترن, 

o :األدوات االقتصادية 

لخارجية, إن الدولة التي تمتلك عناصر القوة االقتصادية تمتلك في املقابل عناصر التأثير التي تدعم سياستها ا

من بين أهم األدوات االقتصادية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية أسلوب املساعدات االقتصادية 

الخارجية، حيث تحاول الدول ذات اإلمكانات االقتصادية والتكنولوجية الكبيرة عبر هذه األداة التأثير على 

 (.2010سلوك الدولة املتلقية للمساعدات )مقلد, 

o ة:األدوات اإلعالمي 

ساهمت ثورة االتصال واملعلومات بزيادة فاعلية هذه االدة, فهي تسهم في استقطاب الدول األخرى, كما تدعم 

األدوات األخرى كاألداة العسكرية بحرب نفسية للخصم أو إقناع وتجييش على املستوى الداخلي, كما تعتبر 

 م, ص(.1990دعاية وجذب للقدرات االقتصاد  ية)غالي؛ محمود, 

 دوات االستخباراتية:األ 

تضم جمع وتفسير املعلومات املتعلقة بقدرات وخطط ونوايا وسلوكيات الدول األخرى، وتكمن أهمية األدوات 

االستخباراتية كونها تمثل املصدر الرئيس ي لجمع املعلومات من البيئة الخارجية والقيام بتصنيفها وتحليلها 

 م(.2011وبالتالي تقديمها لصانع القرار)لورد, 

o :األدوات العسكرية 

بعد استنفاد األدوات األخرى قد تلجأ الدولة الستخدام الوسيلة العسكرية لتحقيق أهداف السياسة 

 (:151م, ص1991الخارجية, وتضم خيارين )الرمضاني, 

 التلويح باستخدام القوة. ✓

 االستخدام الفعلي للقوة. ✓
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 نظريات تحليل السياسة العامة:-

بعض النظريات املتخصصة في تحليل السياسات العامة والتي ستخدم هذا البحث حيث سيعرض الباحث 

 سيستخدمها الباحث في تحليله لصنع السياسة العامة في الصين وأثره على تطور سياستها الخارجية.

 :نظرية/ منهج صنع القرار •

اسة الخارجية، وأهم ما تضمنه قدمها ريتشارد سنايدر، وبروك، وسابين كنموذج لَفْهم ُصْنع القرار في السي

ر مباشرة على خيارات صنع  النموذج هو ضرورة دراسة مجموعة ِ
ّ
من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤث

دة للسياسة الخارجية، فإن أهميتها  القرار، ويقوم ذلك النموذج على حقيقة أنه مهما كانت العوامل املحدَّ

د من خالل إدراك صانعي السياسة  ر تتحدَّ ِ
ّ
في هذه الحالة  -الرسميين، فإذا ما أدركوا تلك العوامل فإنها تؤث

 ( .(Snyder & Bruck&Sapin.1962في السياسة الخارجية -فقط 

كُمن ميزة هذا النموذج في أنه يأخذ في االعتبار الُبعد اإلنساني في عملية ُصْنع السياسة الخارجية، فحسب  
َ
ت

وجهة نظر سنايدر وبروك وسابين فإنَّ أهم عوامل تفسير خيارات السياسة الخارجية هي دوافع صانعي القرار، 

ر املعلومات لديهم، وتأثير السياسات الخارجية لل
ُ
دول املختلفة على خياراتهم، ولتحسين النموذج ومدى تواف

، والذي يشير إلى خصائص املوقف القائم لحظة اتخاذ "مناسبة ُصْنع القرار" أضاف روبنسون وسنايدر مفهوم

ل وجود أزمة أو عدم وجودها في تلك اللحظة 
ْ
 .)p63. 1965. Robinson & Snyder(القرار، ِمث

ا البحث من عدة نواحي أهمها, أنها تربط بين صنع القرار على مستوى من هنا تتضح أهمية هذه النظرية لهذ

السياسة العامة بالسياسة الخارجية, ومن جهة أخرى منشأ هذه النظرية كان في حقل السياسة الخارجية لكن 

ما لبثت أن طورت وأصبحت تطبق على مستوى السياسات العامة, كذلك فإن النظرية ال تهمل جانب صانع 

 بتحليل عوامل البيئتين الداخلية والخارجية املؤثرتين على صنع القرار, القرار 
ً
ودراسة شخصيته, وتهتم أيضا

 مع تطورات 
ً
وكل ذلك سيعين الباحث في التحليل الذي يبتغيه في تفسير تطور سياسة الصين الخارجية ربطا

 صنع القرار.

 وحدات تحليل القرار وفق منهج صنع القرار:

ظرية جعلها أكثر دقة وشمولية, ويدلل على ذلك تقسيمه لوحدات عملية القرار التي ينصب إن تطور هذه الن

 (:145عليها التحليل, وهي كما يلي )الفهدوي, مرجع سابق, ص

وتمثل األجهزة املسؤولة عن اتخاذ القرار وفاعليتها التي تزداد مع تقدم عمرها وحدة اتخاذ القرار:  ✓

 واستقرارها.

تمثل البيئة الداخلية, التي تضم ثقافة املجتمع وقيمه وتنظيماته واأليديولوجية ... إلخ,  بيئة صناعة القرار:   ✓

والبيئة الخارجية, وتضم الوضع اإلقليمي والدولي, ثم البيئة النفسية لصانع القرار كالخبرة واملعتقد والقيم 

 والخلفية  االجتماع ية والنفسية لصانع القرار.
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 منهج الجماعة: نظرية/ •

يقوم هذا النموذج على اعتبار أن التفاعل الحاصل بين الجماعات يشكل مركز السياسات العامة، حيث تقوم 

هذه الجماعات بالضغط على الحكومة بغرض اإللحاح عليها، ويؤلفون بذلك جماعة املصلحة وتتفاعل معها 

 م(:2009اآلتي)عواد,  حسب وهي األسس من مجموعة الجماعة بذلك مؤسسات الحكومة, وإلطار

o بعض في ولكن السياسية، الحياة في تؤثر أنها األساسية طاملا التحليل وحدة الجماعة تمثل 

  أكثر الحاكم الفرد يكون  املجتمعات
ً
 التحليل. وحدة الفرد يمثل وبهذا منها، تأثيرا

o  هو الصراع وهذا طوتتضاغ تتفاعل الجماعات من معقدة شبكة على السياس ي النظام يحتوي 

 الجماعات. تكوين في التغير على السياس ي النظام في التغيير ويتوقف يحكم، من يقرر  الذي 

o عقول   في  بها  الخاصة  القيم  تغرس  الجماعات  فهذه  أعضائها  وسلوك  اتجاهات  على  الجماعات  تؤثر 

 أعضائها...

o الجماعات تمارس  
ً
 تماسكها  وحجم نفوذها قوة على يتوقف وتأثيرها السياس ي، النظام على تأثيرا

 املالية. ومواردها

 . الدراسات السابقة:2

 الخارجية الصينية تجاه السياسة في والتغيير االستمرارية "أثربعنوان:  م(2015دراسة )البدراني,  −

 األوسط". الشرق  في السالم عملية

الخارجية, واستخدم   الصين  سياسة  في  االستمرارية والتغيير  حاولت الدراسة اإلجابة على تساؤل مفاده: ما مدى 

 الباحث املنهج التاريخي ومنهج تحليل النظم.

 -توصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها أن ثمة تغير حدث في املوقف الصيني تجاه قضية الصراع العربي

اإلسرائيلي بعد رحيل ماو تس ي تونغ، وهو تغيير يوحي بمرونة موقفها بعد أن كانت متفقة مع الجانب العربي في 

 رؤيتها لطبيعة الصراع.

الخارجية الصينية تجاه الشرق االوسط دراسة حالة سوريا "السياسة    م( بعنوان:2013دراسة )همام,   −

 م".2013 – 2001

تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس: ما تأثير السياسة الخارجية الصينية على منطقة الشرق 

 واستخدمت الدراسة منهج تحليل النظم لتحليل ذلك التأثير. األوسط وخاصة سوريا؟

أن الصين تحاول إقامة تحالفات مع دول الشرق األوسط وسوريا مع احترام  توصلت الدراسة لنتائج أهمها

سيادة الدول, باستخدام العالقات االقتصادية, وهي بذلك أفضل من الواليات املتحدة األمريكية التي تعتمد 

 على الهيمنة واألسلوب العسكري.
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 ناعة القرار السياس ي"."آليات األنظمة السياسية في ص م( بعنوان:2008دراسة )السامرائي,  −

هدفت الدراسة إلى بيان املظاهر اإليجابية لوجود آليات سليمة وفعالة لعملية صنع القرار السياس ي على كافة 

األصعدة, ولم يحدد الباحث مشكلة الدراسة وال املنهج املتبع فيها, وتطرق الباحث لبعض الدول من حيث القوى 

 ن.التي تشارك بصنع القرار, ومنها الصي

استنتجت الدراسة أهمية عملية صناعة القرار السياس ي كوظيفة تقوم بها األنظمة, واألثر الكبير لجماعات 

 الضغط والنقابات ووسائل اإلعالم كمعبر عن الرأي العام.

 "السياسات املقارنة في وقتنا الحاضر". م( بعنوان:1997دراسة )أملوند,  −

ي الصين, وكيف تطور من الناحية التاريخية, ولصناع السياسة تعرض هذا الكتاب لصنع السياسة العامة ف

العامة وأصحاب القرار فيها, كما عرض للعوامل املؤثرة في اتخاذ القرار, وتنوع مراكزه منذ نشأة الصين 

 كجمهورية.

صنع  وسلط الكتاب الضوء على شخصية القادة سواء للدولة أو الحزب, وبين أثر الكاريزما التي تمتعوا بها في

القرار, كما بين الدور الفريد للحزب الشيوعي الصيني الذي ظل صاحب الصلطة في عملية صنع السياسات 

 العامة.

 . تقييم الدراسات السابقة:3

تطرقت جميع الدراسات السابقة إلى املوضوع العام املتعلق بالسياسة العامة, ولكن منها ما اقترب أكثر من 

م", إال 2013م" ودراسة  "همام,  2015ى السياسة الخارجية مثل دراسة "البدراني,  الدراسة الحالية حيث ركز عل

 عندما نظرت في عملية السالم في الشرق األوسط فالمست القضية 
ً
أن دراسة البدراني كانت أكثر اقترابا

ذلك كانت أقل م" فقد كانتا أكثر عمومية وب1997م" ودراسة "أملوند,  2008الفلسطينية, أما دراسة "السامرائي,  

 من الدراسة الحالية, إال أن دراسة "أملوند,  
ً
م" اقتربت من الدراسة الحالية عندما تطرقت للسياسة 1997اقترابا

 العامة في الصين بش يء من التفصيل حول اآلليات والفواعل الرئيسيين.

من خالل مراجعته لتلك  إن ما يميز الدراسة الحالة هو أنها سدت الفجوة املعرفية التي عثر عليها الباحث

 السياسة الخارجية للصين تجاه القضية الفلسطينية.   الدراسات وهي, الربط بين تطور السياسة العامة وتطور 

: صنع السياسة العامة في الصين
ً
 ثالثا

تصيينها" بعد "  إال  عليها  واردة  ثقافات  أية  فهي ال تهضم  تتميز الصين بخصوصية ثقافية منذ العهد اإلمبراطوري,

 مجموعة بيد)فرد( اإلمبراطور)أو دائًما صنع القرار فقد كان له خصوصيته, حيث كان بثقافتها, وكذلك لطبعها

 جمهورية عالية )املدينة املحرمة( حتى تأسيس أسوار وراء ومن موصدة أبواب خلف يُتخذ األفراد(، من صغيرة
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القرار, هذا ما  واتخاذ صناعة في الثقافي" وروثملاعلى هذا " الصين م, فهل حافظت۱۹٤۹عام الشعبية الصين

 سيتم توضيحه من خالل تحليل صنع القرار الصيني لبيان تطوره ووضعه الراهن في هذا الفصل. 

 .فواعل صنع القرار في جمهورية الصين:1

 الرسمية: القوى  -

منها, وقد تضمن الدستور م القوى الرئيسية أو السلطات العليا واختصاص كل  1982حدد دستور الصين لعام  

 إصالحات مؤسسية وقانونية مع الحفاظ على املبادئ الرئيسية.

تتمثل السلطة التشريعية لجمهورية الصين الشعبية في مجلس الشعب القومي, ووفق  السلطة التشريعية:

تعديل الدستور الصيني فإنه يمثل أعلى أجهزة الدولة ويضم نواب منتخبين ويتمتع بسلطات واسعة في ال

 والتشريع والتعيين فهو ينتخب رئيس الجمهورية ويبت بقبول رئيس الوزراء والوزراء.

تتمثل في جهاز مجلس الدولة وهو جهاز اإلدارة الرئيس ويضم رئيس الوزراء والوزراء ويتكون   السلطة التنفيذية:

يشرف على أعمال الحكومة على من كبار األعضاء في الحزب حيث أنه يترجم قرارات الحزب إلى مراسيم للدولة و 

 (.74م, ص2008كافة املستويات )السامرائي, 

ويتفرع عنها محاكم الشعب املحلية,  تعد محكمة الشعب العليا أعلى سلطة قضائية, السلطة القضائية:

 ووظيفتها األساسية تطبيق الدستور والقوانين.

ت تقتصر على استقبال  ضيوف الدولة م بعد أن كان1982توسعت صالحيات الرئيس وفق دستور  الرئيس:

 مالم يتسلمه األمين العام للحزب
ً
 فخريا

ً
 منصبا

ً
)أملوند؛  وفق الدساتير السابقة, ورغم هذا التوسع كان أحيانا

 م(.1998بنجهام, 

يعتبر الجيش جزء من املنظومة الحزبية فالدستور يعطي مهمة قيادة الجيش لرئيس مجلس الحزب  الجيش:

 الشيوعي.

حسب الدستور الحزب الشيوعي الصيني هو املسيطر الفاعل على جميع مناحي الحياة, ويتمتع  زب:الح

 بصالحيات كبيرة.

 فما سبق استعراضه من قوى يظهر أن أقواها وأكثرها سيطرة وفقا للدستور هو الحزب الشيوعي, وسيدلل 
ً
إذا

 الحزب وآلية صنع القرار ومن يسيطر فيها.على ذلك أكثر في هذا البحث حيث سيتم التوسع في تفاصيل ذلك 

 القوى غير الرسمية:-

 ضمت الساحة السياسية الصينية العديد من التنظيمات منها ما تم حله ومنها ما استمر.
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نشأت العديد من التنظيمات داخل املؤسسات  االجتماع ية والسياسية وخارجها التنظيمات الجماهيرية: 

 (:75م, ص2008)السامرائي,  ويمكن إيجاز بعضها فيما يلي

 رابطة الشباب الشيوعي •

 املرأة اتحاد    •

 نقابات العمال اتحاد     •

 الطالئع •

 اتحاد ات مهنية    •

 األحزاب الديمقراطية •

 تنظيمات فالحية وطالبية •

  املؤتمر االستشاري السياس ي للشعب الصيني:

الحداثة واإلصالح بفضل بنيته التعددية, كما أنه رمز هو املظلة لكل التنظيمات السابقة, ويعمل في خدمة 

 تتمثل وظيفة هذه املنظمات في جذب الرأي 
ً
للوحدة الوطنية, ويشارك في اجتماعات مجالس الشعب, وعمليا

 م(.1998العام وصهره لصالح الحزب الشيوعي )أملوند؛ بنجهام, 

دمج كافة التنظيمات في إطار معين ليسهل  إن امليدان السياس ي وآليات صنع القرار الصيني تظهر محاولة

 السيطرة عليها من ناحية ولتتماش ى مع سياسة الحزب ومبادئه من ناحية أخرى.

2 :
ً
 وواقعيا

ً
 . فواعل صنع السياسة الصينية تاريخيا

 دور )الزعيم( و)الحزب( في املرحلة املاوية: -

 ذلك لكن ماوتسيتونغ، ومؤسسها الصين لزعيم املشهور  التعبير وفق "البندقية فوهة من تنبع السلطة" كانت

 أن للجيش يمكن وال الجيش يقود من هو الحزب" أن وأقّرب عاد فقد الدولة بناء بعد أما الثورة مرحلة في كان

 يمنته به البالد في الوحيد الفعلي الحاكم هو الصيني الشيوعي الحزب اليزال الحين ذلك ومنذ ،"الحزب يقود

 .الدولة في الحياة مفاصل كل وعلى مًعا واملجتمع والجيش الحكومة على

 وكبيرة  صغيرة  كل  في  الفصل  القول   صاحب  الفرد  الزعيم  بشخصية  مرتبطة القرار  واتخاذ صناعة  عملية وظلت

 ولو  حتى  كان  موقع  أي   في  الزعيم  قرارات  نقض  فرد  أو  ملعارضة  يكن  ولم  ماوتسيتونغ،  الراحل  الزعيم  حكم  طوال

 ما أقص ى وكان وصناعته، القرار بطبخ املعنية الضيقة الدائرة فيها بما للحزب القيادية الهيئات أعلى في كان

 قراره "ماو" اتخذ عندما حدث كما .بالصمت االكتفاء هو عليه املوافق غير أو القرار رافض يفعله أن يمكن

 املكتب أعضاء من بسيطة أقلية بموافقة۱۹٥۰املتحدةعام الواليات ضد الكورية الحرب في باالنخراط

 .م(2013بالصمت )شحرور,  اآلخرين السياس ي, واكتفاء
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يرى الباحث أن ما يميز هذه املرحلة هو غلبة القائد الفرد والكاريزمة الشخصية ملاوتس ي تونغ في عملية صنع 

 هي: أمانة الحز 
ً
ب الشيوعي, ورئاسة الدولة, وقيادة الجيش, لكن القرار فقد كان يتولى ثالثة مناصب في آن معا

ذلك ال يعني إلغاء لدور الحزب فالقائد يبقى طاملا يطبق تعاليم ومبادئ األيدولوجية الحزبية والشيوعية اللينية 

.
ً
 لكل قيمها وهذا ما سنلحظه تاليا

 دور )الزعيم( و)الحزب( ما بعد ماو تس ي تونغ:-

 واالقتصادية و االجتماع ية السياسية االضطرابات من عصيبة بفترة الصين م,مرت۱۹۷٦بعد وفاة "ماو" عام 

باسم  ُعرف ملا العشر السنوات أبرزها كان-والسياسية  و االجتماع ية االقتصادية االنتكاسات من وبسلسلة

 جيانغتشينغ  " بقيادةاألربعة  عصابة" باسم  ُعرف  ما  م, وحكم1975-1965العظمى"    الثقافية  البروليتارية  "الثورة

 تبنى فقد الحزب؛ ىهيكلية عل وجذرية هامة تطورات فطرأت -األمام" إلى الكبرى  وكذلك "القفزة زوجة ماو،

 الخصائص  ذات  شعار "االشتراكية    ورفع  واالنفتاح  اإلصالح  بسياسة  ماُعرف۱۹۷۸عشرعام  الثاني  العام  املؤتمر

 الصين رجل لقبضة وتخضع بالفردية تتسم ظلت التي القرار اتخاذ طبيعة على يؤثر لم ذلك الصينية" لكن

 القيادية مناصبه كافة من ُجّرد قد كان أن بعد االعتبار له أُعيد دينغشياوبينغ" الذي " الحين ذلك في القوي 

 أسود، أم أبيض أكان سواء اليهم، القط بنظريته املعروفة "لون  بوحه نتيجة مرات ثالث والحكومية الحزبية

 الواليات مع العالقات بتطبيع الكبير الفردي  قراره بالفأر", ولعل اإلمساك على القادر هو الجيد القط

ذلك )شحرور,   على  مثال  خير  والجيش  الحزب  قادة  أوساط  في  آنذاك  القائم  الجدل  من  بالرغم۱۹۷۸املتحدةعام

 .م(2013

العربية واألجنبية التي وضحت تاريخ انتقال السلطة في الصين من خالل اطالع الباحث على العديد من املراجع 

 عن تمتعه 
ً
من فرد إلى فرد تحت مظلة الحزب الشيوعي, أصبح من املنطقي القول أن هذا الحزب لم يتخلى يوما

 عن الضوء في بعض املراحل التاريخية فإن تبري
ً
ر بكل النفوذ والسلطة, إلى يومنا هذا, وإن كان قد ابتعد قليال

ذلك وجود قيادي يملك الشخصية الحزبية والتمسك بمبادئها, وإال فقد كان الحزب يعمل على الفور باإلطاحة 

به, ورغم سياسة االنفتاح وتوزيع بعض الصالحيات بين رئيس الدولة ورئيس الحزب والجيش وتجنب عدم 

صنع القرار من خالل اللجنة  تمركزها في شخص واحد, إال أن ذلك ال يعني عدم استمرار سيطرة الحزب على

 املركزية واملكتب السياس ي الذين يتقاسم أعضائهما املناصب القيادية.

بمعنى آخر يمكن القول أن سيطرة الحزب الشيوعي على صنع القرار في الصين مرت بمرحلتين: األولى, سيطرة 

 املكتب السياس ي".الفرد القائد أمثال "ماو", والثانية, سيطرة القيادة الجماعية "اللجنة و 

: السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية:
ً
 رابعا

لقد تبين وجود تطور في صنع السياسة العامة في الصين, ومن الطبيعي أن ينعكس هذا التطور والتغير على 

اه ليغير في ميدان السياسة الخارجية وعالقة الصين مع الدول األخرى, ولكنه لم يقف عند هذا الحد إنما تعد
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مواقفها من قضايا كانت مبدئية وفق العقيدة واأليدولوجية, لذلك سيتم بيان كيفية ذلك التغير وعوامله في 

 هذا الفصل.

 .مرتكزات السياسة الخارجية الصينية:1

 ترتكز السياسة الخارجية الصينية على العناصر الرئيسية التالية:

  العنصر األول :
ً
"الصعود السلمي"، أي أن صعود الصين الى مرتبة القوى الكبرى ال يشكل ولن يشكل تهديدا

 م(.2015ألي قوة أخرى، وإنما يفيد كل القوى الدولية األخرى )سليم, 

يرى الباحث ان الصين أصبحت تحاول من خالل خطاباتها في كافة امليادين تطمين القوى العظمى وخاصة 

ألمريكية بإيصال رسالة مفادها أن صعود الصين سلمي وال يعتمد على القوة العسكرية أو الواليات املتحدة ا

 ... االستعمار فهو ليس كصعود اليابان وأملانيا الذي أدى إلى الحرب العاملية الثانية

حتى أن املتحدثين الصينيين استبدلوا مصطلح "الصعود" الذي قد يتضمن ش يء من القوة, بمصطلح "التطور", 

 وأضافوا له مصطلح "االنسجام" )سليم, مرجع سابق(.

التعايش السلمي, حيث يقوم هذا العنصر على املبادئ الخمسة )االحترام املتبادل للسيادة  العنصر الثاني:

ووحدة األراض ي وعدم االعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واملساواة واملنفعة املتبادلة والتعايش 

م مع حكومتي الهند وماينمار, وما زالت إلى اليوم تؤكد عليها في كافة 1954لنت عنها الصين عام السلمي( التي أع

 م(.2014امليادين )الذكرى الستون إلصدار املبادئ الخمسة للتعايش السلمي, 

وقيادتها في يرى الباحث أن الصين في استراتيجيتها وتأكيدها على تلك املبادئ تسعى الستقطاب دول العالم 

قطبية جديدة, فقد حظيت تلك املبادئ بدعم واسع من املجتمع الدولي بخاصة من الدول اآلسيوية واألفريقية 

 ودول أمريكا الالتينية.

 مشتركة", هذه التحديات العاملية متعددة  تدور  العنصر الثالث:
ً
وجود "تحديات مشتركة"، تتطلب "جهودا

اإلرهاب وغيرها، وتحتاج إلى تظافر جهود عاملية ملواجهتها, بل أن الصين لن حول قضايا البيئة، والتنمية، و 

 تستطيع تحقيق التنمية إال خالل تلك الجهود )سليم, مرجع سابق(.

فالهدف األول  لالستراتيجية الصينية هو تحقيق أعلى معدالت تنمية, وتعتبر الصين أن ذلك يتحقق من خالل 

 التكامل مع دول العالم. 

اتباع سياسة خارجية تتفق مع املقدرات الداخلية, فقد قال الرئيس السابق للمعهد الصيني صر الرابع: العن

للشؤون الخارجية، ماي زاورونغ، "إن الصين تعلمت الدرس السوفيتي بأال تمد نفوذها خارج نطاق مقدراتها" 

 )سليم, مرجع سابق(.

 تفوق الصين ونموها الداخلي. أي أن السياسة الصينية بشقها الخارجي مرتبطة بمدى
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 . أهداف السياسة الخارجية الصينية: 2

أن سياسة الصين الخارجية في   بين الخبراء الصينيين على  يري الكاتب الصيني "لين ليمين"أن هناك توافًقا

 م(: 2011القرن الحادي والعشرين تهدف إلى تحقيق ثالثة أهداف كبرى وهي )ليمين, 

 تصادية.تعزيز التنمية االق −

 ضمان أمن الدولة, واالستقرار مع دول شرق آسيا. −

 تحمل مسئوليات دولية حقيقية. −

قدر ممكن من   وأن املهمة أو التحدي األكبر هي التوفيق بين هذه األهداف الثالثة، وضمان تحقيقها بأعلى 

 .التوازن والسالسة واملخاطر األقل، وبما يحقق االستجابة املناسبة للبيئة الدولية املتغيرة بحدة

ى أهداف وأطماع ومصالح إال أنها يرى الباحث أن هذه العناصر بمجملها يدل على أن للصين كما الدول العظم

 مؤجلة وفق استراتيجية االختفاء التي بدأت تتبدل.

 . السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية:3

بتحليل تطور سياسة الصين الخارجية تجاه القضية الفلسطينية بربطها بتطور صنع القرار في  قام الباحث

القرار واأليديولوجية الحزبية السائدة, والظروف في البيئتين الدولية الصين, من حيث شخصية صانع 

سياسة الصين الخارجية صريحة في إدانتها لسياسات إسرائيل التوسعية وممارساتها  كانت والداخلية, فبعدما

اإلرهابية بحق العرب في فلسطين والجوالن وجنوب لبنان, حيث بلغت الصراحة درجة وصف سياسة الحكومة 

إلسرائيلية بالوحشية والعنجهية حتى أن الصحافة الصينية كانت تطلق على الجيش اإلسرائيلي تسمية جيش ا

العدوان, انتقلت سياسة الصين الخارجية إلى مرحلة بناء عالقات جيدة مع إسرائيل والواليات املتحدة, مع 

 ومراحله واستنتاج عوامله كما يلي:إهمال للقضية الفلسطينية والقضايا العربية, ويمكن تفصيل ذلك التغير 

 وسيطرة األيديولوجية: املرحلة األول ى:في عهد ماو تس ي تونغ

احتل العامل األيديولوجي املوقع الرئيس ي في تكييف السياسة الخارجية الصينية تجاه الصراع العربي 

ولوجية الصينية في هذه ،  لأليدي١٩٥٥بعد انعقاد مؤتمر باندونغ عام  اإلسرائيلي. وتبلورت تلك السياسة

؛ فطبقا وأفريقيا، وأمريكا الالتينية هي »ريـف العالم«، ١٩٦٥الفترة، فإن آسيا، حتى قيام الثورة الثقافية عام 

بينما البالد املتقدمة في الغرب الرأسمالي هي "املدن" وكما نجحت الثورة الصينية بحصار الريف الصيني الثائر 

وى االستعمارية األجنبية والرجعية املحلية، من طريق الحرب الثورية املسلحة، فإن ملدنه، الواقعة في قبضة الق

الطريق الوحيد لنجاح ثـورات شعوب العالم الثالث إنما يكون بمحاصرة ريف العالم ملدنه، أي حصار البلدان 

كفاح الفلسطيني الرأسمالية في الغرب بواسطة الثورات املسلحة في القارات الثالث. لذلك أيـدت الصين ال

املسلح، على أساس أنه جزء من حركة الثورة العاملية، الهادفة إلى إضعاف االستعمار العاملي، الذي تتزعمه 
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الواليات املتحدة. وعلى أساس أن الحرب الثورية في فلسطين هي نموذج للمفهوم الصيني عن محاصرة "الريف 

 م(.2012, )شحرور "الثوري الفلسطيني" ملدن العالم "إسرائيل

، متهمة إياها بأنها قاعدة متقدمة للواليات املتحدة األمريكية، "فكانت سياسة الصين الخارجية تنتقد "إسرائيل

 باملوافقة على عضوية الصين في األمم املتحدة. 1952عام "رغم تصويت "إسرائيل

  
ً
حقيقة راسخة بعد عام العدوان وقد أصبح املوقف الصيني اإليجابي تجاه القضية الفلسطينية والعربية عموما

فاعتبرت الصين "إسرائيل" اداة اإلمبريالية لتمزيق املنطقة العربية وزادت حدة التعاطف  1956الثالثي عام 

الصيني مع العرب ضد "إسرائيل", وكان هذا املوقف بداية لالعترافات العربية املتتالية بالصين الشعبية, 

متناع عن التصويت مع تمثيل الصين الشيوعية في األمم املتحدة والحجة وباملقابل استمرت "إسرائيل" في اال 

والصين الوطنية "تايوان" معا )زهران,  اإلسرائيلية الجديدة هي أنها تحبذ تمثيل كل من الصين الشيوعية

 (.254م, ص1998

 فهذه املرحلة ووفق نظريتي صنع القرار والجماعة تفسر السياسة الخارجية للصين, ف
ً
نظرية صنع القرار إذا إذا

ما أخذنا وحدتها التحليلية املتعلقة بالبيئة الداخلية األيديولوجية وسمات شخص صانع القرار’ نرى كيف تم 

توجيه السياسة الخارجية الصينية وفق ما ترتأيه تلك األيديولوجية وما يرتأيه صانع القرار, كما أن نظرية 

 ذلك السلوك حيث أن 
ً
الجماعة الضاغطة آنذاك في الحزب الشيوعي تمتلك ذات الجماعة تفسر أيضا

 األيديولوجية والفكر, فأنتجت تلك السياسة.

 املرحلة الثانية: سياسة االنفتاح ما بعد ماو تس ي تونغ :

منذ رحيل ماو تس ي تونغ وشو إين الي، بـدأت الصين تنظر إلى منطقة الشرق األوسـط، ضمن مفهوم استراتيجي 

عدائها التقليدي لل   اتحاد       السوفياتي. وهو ما حاولت الـواليـات املتحدة تشجيع الصين  جديد، يتالءم مع

عليه، عبر زيــارات مسؤوليها ووفــود الكونغرس. وقـد اتضح املوقف الصيني الجديد، من خالل موقفها من 

يص الـدور السوفياتي في الشرق معاهدة السالم املصريةـ اإلسرائيلية؛ إذ تركز، على الفرص التي تتيحها لتقل

وفي القلب منها القضية الفلسطينية )أبو طالب,  األوسـط، ال على تأثيرها أساسا ً، على األوضاع العربية عموما

 (.143م, ص2008

من إقامة عالقات  ، أي قبل أربع سنوات١٩٨٨وعلى الرغم من أن الصين اعترفت بالدولة الفلسطينية في عام 

اتجاه نزولي في املوقف الصيني   سرائيل؛ فقد لوحظ في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشريندبلوماسية مع إ

 
ً
من املواقف املهادنة   إزاء القضية الفلسطينية. فعوضا ً عن تمسكها بمواقف مبدئية فإنها أخذت تقترب تدريجيا

صينية, فبعد أن كانت الصين  إلسرائيل والواليات املتحدة األمريكية، وهو املوقف الذي انطوى على تنازالت

تعلن أنها لن تقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، ما دامت األخيرة ال تزال تحتل األراضـي الفلسطينية، وبعد 

أن كانت ترى في إسرائيل »أداة استعمارية«، ال بد من العمل على القضاء عليها، فإنها أقامت مع إسرائيل عالقات 
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، وهو ما انطوى على تبدل في املوقف الصيني إزاء قضية العرب األول ى. ١٩٩٢ير دبلوماسية، في شباط/فبرا

كما ظلت الصين تعتبر التفاوض هو الحل الوحيد، وتؤيد تسوية تفاوضية تتفق عليها األطراف املعنية, وعلى 

االبـتـعـاد مـن الرغم من التأييد الصيني لتسوية تاريخية للصراع العربي اإلسرائيلي، فقد كانت الصين تتعمد 

الـوصـايـة املباشرة للواليات املتحدة األمريكية, وكان املوقف  تفاصيل هـذه العملية الـتـي كـانـت تعتبرها تحت

الغالب للصين هو التأييد لكل ما هو متصل باملفاوضات العربيةـ اإلسرائيلية دون التدخل املباشر في تفاصيلها، 

مع كل أطراف الصراع دون االنحياز ألحد في مواجهة اآلخر ً, فلم يكن للصين   مع االستمرار في نسج عالقات قوية

دور في ما ُيعرف باللجنة الدولية الرباعية َّ املشكلة من الواليات املتحدة وروسيا واألمم املتحدة و  ال   اتحاد         

ية. ومـا يلفت النظر هنا مشاركة األوروبي، التي تستهدف متابعة ما يتصل باملفاوضات الفلسطينيةـ اإلسرائيل

 (.Sam. 2012الصين، بناء على دعـوة أمريكية )

 

 . عوامل التغير في سياسة الصين تجاه القضية الفلسطينية:4

إن هذا التغّير الذي طرأ على سياسة الصين الخارجية تجاه القضية الفلسطينية, يعود إضافة ملا ذكر من تغير 

وعوامل في البيئة الداخلية كاتباع لسياسة انفتاح نحو العالم مع تخفيف من الحدة في شخص القائد, 

 إلى عوامل كامنة بالبيئة الخارجية وهي كما يلي:
ً
 األيديولوجية, يعود أيضا

للصين كسر لهذه الحدة تطورت  1972األمريكي, فقد شكلت زيارة نيكسون عام  العامل حدة التراجع في −

 البلدين وانعكس هذا التطور على سياسة الصين تجاه اسرائيل.بعدها العالقات بين 

 مسار لتعزيز ،1976 اتباع سياسة االنفتاح االقتصاد  ي نحو الرأسمالية بعد وفاة "ماو تس ي تونغ" عام −

 .كافة الصعد على الصينية السياسة تبنته الذي  التطور 

توجه الصين بعالقات إيجابية مع إسرائيل  السوفييتي, أدى إلى ال   اتحاد       ازدياد حدة الخالف مع −

للوقوف بوجل التوغل السوفييتي في شرق آسيا, كون إسرائيل تقف في وجه هذا التوغل في املنطقة 

 العربية.

بدت الصين ميقنة بأن فلسطين لن تتحرر عبر النضال املسلح, خاصة بعد خروج املقاومة الفلسطينية  −

غير مع تبنيها فكرة االعتراف املتبادل بين طرفي الصراع, ومساندة مشروع م, وزاد هذا الت1982من لبنان عام  

 م.1982السالم الذي اعتمدته القمة العربية في مدينة فاس 

رغبة الصين في تأسيس مرحلة جديدة من العالقات مع العالم الخارجي, مع تحوالت أواخر القرن العشرين,  −

تبادل التجاري, مما انعكس على القضية الفلسطينية قلة في قوام هذه العالقات املصالح االقتصادية وال

 االهتمام بها خاصة وبالقضايا العربية عامة.
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من خالل ما سبق يمكن مالحظة التحول في املوقف الصيني والذي يعود للعامل الرئيس وهو التغير الحاصل 

لكن هذان العامالن ليسا الوحيدان على مستوى صانع القرار من جهة و املرونة األيديولوجية التي رافقته, و 

فهناك عوامل أخرى منها اتباع السياسة الخارجية الصينية لسياسة االنفتاح والصعود السلمي التي بدأت 

تطبقها بعد املرحلة املاوية, ويدلل على ذلك تحول املواقف الصينية من كثير من القضايا التي كانت تعتبرها 

 دبلوماسية تنازلية مرنة تجاه تايوان.مبدئية وأهمها القضية التايواني
ً
 ة فنلحظ اليوم الصين تنتهج طرقا

 

: الخاتمة والنتائج والتوصيات
ً
 خامسا

 .الخاتمة:1

لقد حاول الباحث في هذه الدراسة املتواضعة تحليل العالقة بين تطور صنع السياسة العامة في الصين 

 من فرضية ارتباط السياسة الخارجية بالسياسة وسياستها الخارجية تجاه القضية 
ً
الفلسطينية, انطالقا

الداخلية ألي بلد من جهة, ومن جهة اخرى االرتباط بصانعي القرار ودرجة االنفتاح أو االنغالق األيديولوجي على 

لقضية مستوى القيادة والحزب املسيطر, وقد دلل هذا البحث على التغير الكبير في املوقف الصيني تجاه ا

الفلسطينية, كنتيجة لتغير القيادة الصينية ومراكز السيطرة والسياسات العامة التي انتهجها باالنفتاح نحو 

, رغم استمرار سيطرة الحزب لكن التغير األكبر وقع في الفكر الذي 
ً
العالم الرأسمالي, بعد أن كان ذلك محرما

 يقوده.

 . النتائج:2

صناعتها ومصادرها ومؤسساتها بشكل كبير منذ نشأة دولة الصين إلى تطورت السياسة العامة من ناحية  -

م". وما توصلت إليه دراسة "السامرائي, 1997اليوم. وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة "أملوند, 

 م".2008

تبه ضعفت سيطرة الفرد القائد مع بقاء السيطرة شبه الكلية للحزب الشيوعي الصيني من خالل لجنته ومك -

 مع ما توصلت إليه دراسة "أملوند, 
ً
م", ولكنها تختلف مع دراسة 1997السياس ي. وتتفق هذه النتيجة أيضا

 م" التي ترى أن هناك مؤسسية ديمقراطية في عملية اتخاذ القرار الصيني. 2013"همام, 

ية )القيادية إن سياسة االنفتاح التي بدأت تنتهجها السياسة الخارجية الصينية مع التغيرات الداخل -

 على موقفها تجاه القضية الفلسطينية. 
ً
والحزبية( بعد رحيل ماو تس ي تونغ, والعوامل الدولية, أثرت سلبا

م" إال أنه لم يربطها مع التغير 2015وهذه النتيجة تتفق إلى حد ما مع ما توصلت إليه دراسة "البدراني, 

 اسة العامة )كعملية( في ذلك التغير.الحاصل في الحزب الشيوعي, كما لم يبين دور صنع السي

 من خالل النتائج السابقة نستدل على صحة الفرضية التي قام عليها هذا البحث. -
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 . التوصيات:3

االستمرار في بناء عالقات قوية من قبل الدول العربية مع الصين كونها دولة صاعدة أصبحت تنافس الدول  -

 الكبرى.

العربية في تلك العالقات وعدم بناء أحالم غير واقعية عليها, مع محاولة توخي الحذر من قبل الدول  -

 االستفادة من اإليجابيات وتجنب السلبيات.

السعي من خالل تلك العالقات إلعادة ش يء من املبادئ القديمة للسياسة الخارجية الصينية التي كانت  -

 تتبنى القضية الفلسطينية كحق مشروع ضد العدوان.

 ث بمزيد من الدراسات لتعميق املعرفة حول موضوع الدراسة. يوص ي الباح -

 

 قائمة املراجع

 العربية:باللغة املراجع 

م( السياسات املقارنة في وقتنا الحاضر, عمان: 1997أملوند, جبراييل؛ بنجهام, االبن, ترجمة: هشام عبدهللا ) •

 الدار األهلية للنشر.

 .املسيرة دار :عمان العامة، السياسات م(.صنع1999 (عامرالكبيس ي  :ترجمة جيمس، آندرسون,  •

 في السالم عملية تجاه الخارجية الصينية السياسة في والتغيير االستمرارية م(. "أثر2015البدراني, عدنان ) •

, 49األوسط", مجلة مركز املستنصرية للدراسات العربية والدولية, جامعة املستنصرية, العراق, ع  الشرق 

 .38-1ص

م(، تحليل السياسات العامة في الوطن العربي, القاهرة: مركز 2002جمعة, سلوى شعراوي؛ وآخرون ) •

 دراسات واستشارات اإلدارة العامة.

 العربي. الكتاب دار :الدولية, بيروت العالقات في م( النظرية1985يوسف ) حتي, ناصيف •

العامة: نموذج الجزائر, أطروحة دكتوراه غير م(، تحليل السياسات التعليمية 2007دخان, نور الدين ) •

 منشورة, جامعة الجزائر, الجزائر: كلية العلوم السياسية.

م(, موقع: شبكة الصين, استرجعت بتاريخ 2014إلصدار املبادئ الخمسة للتعايش السلمي)  الذكرى الستون  •

 arabic.china.org.cn/txt/201404/29/content_32341160.htmم من الرابط: 2015/ 10/ 12

 م(. السياسة الخارجية, بغداد: مطبعة دار الحكمة.1991الرمضاني, مازن اسماعيل ) •

م(، العالقات العربية الصينية في ظل أوضاع عاملية جديدة، في: مجموعة باحثين،  1998)زهران, جمال  •

 العرب ونظام عاملي جديد، القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول النامية.
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 إفريقيا على تشكيل نخب متجانسة في دول املغرب العربيتأثير اإلرث الثقافي لحزب نجم شمال 

 سنة ثالثة دكتوراه -عطاوة سمية -سنة ثالثة دكتوراه -درويش هشام 

 املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

Derouiche Hichem -  Atawa Soumia (Algeria) 

 

 

 :  امللخص

تركز الدراسة على توضيح مساهمة حزب نجم شمال إفريقيا الذي يعد دعوة ملشروع الوحدة املغاربية ، 

من طرف عمال دول الجزائر و تونس و املغرب املهاجرين بفرنسا في ترسيخ ثقافة مغاربية  1927املؤسس عام 

 مشتركة تجمع بين هذه الدول .  

أبرز إستناد النخب املغاربية إلى مقومات الوحدة  1962ئر والجزا 1956دولة تونس واملغرب  استقالل  

التاريخية والجغرافية والثقافية املشتركة ، املتمثلة أساسا في الثقافة العربية األمازيغية والتالقح التاريخي 

ت والتفاعل على ضفاف املتوسط و االنتماء  إلى الحضارة العربية اإلسالمية . األمر الذي إنعكس في العالقا

 الودية بين نخب هذه الدول و إعطائها في تعامالتها الخارجية األول وية للبعد املغاربي .

: دول املغرب العربي ، النخب ، القومية ، حزب نجم شمال إفريقيا ، اإلقليمية والتكامل،  الكلمات املفتاحية

 السياسة الخارجية .

Abstract:  

The study focuses on clarifying the contribution of the North African Star Party, which is a call for the Maghreb 
Unity Project, founded in 1927 by the workers of the countries of Algeria, Tunisia, and Morocco, immigrants 
in France, to consolidate a common Maghreb culture that combines these countries. 

The independence of the state of Tunisia and Morocco 1956 and Algeria 1962 The most prominent of the 
Maghreb elites based on the common historical, geographic and cultural unity, represented mainly in 
Amazigh Arab culture, historical cross-fertilization, interaction on the shores of the Mediterranean and 
belonging to the Arab-Islamic civilization. Which was reflected in the friendly relations between the elites of 
these countries and give them in foreign dealings priority to the Maghreb dimension. 

Keywords: Maghreb countries, elites, Nationalism. North African star party, regionalism and integration, 
foreign policy. 
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 مقدمة :

تطرح دراسة النظم السياسية العربية عموما واملغاربية خصوصا العديد من اإلشكاليات في حقل املعرفة    

ودورها في الحراك السياس ي خاصة إذا  (les élites politique ) السياسية، ومن أبرزها مسألة النخب السياسية

التكامل املغاربي، هذا األخير يشهد ركودا ألكثر من عقدين من الزمن، حيث تبرز أكثر من تعلق األمر بمسارات 

أي وقت مض ى مسؤولية النخب السياسية في تفعيل مؤسسات وهياكل اتحاد املغرب العربي، بإعادة النظر في 

 أساس الفعل التاريخي أولوياتها واختياراتها تجاه مسار التكامل واالندماج في املنطقة املغاربية ، وهذا عن

(L'action historique) بمفهوم الباحث (Guy roche)  الذي تقوم به األفراد والجماعات التي تشغل مراكز

 السلطة وتتمتع بنفوذ وقوة تسمح لها بتأثير على القرارات السياسية واالقتصاد  ية لبلدانهم

 Étoile nord-africaineشاء حزب  نجم شمال أفريقيا يعود تاريخ التنسيق بين نخب دول املغرب العربي إلى إن   

طرف العمال الجزائريين املهاجرين كانت نواته األول   1926الذي هو في األصل منظمة تأسست بفرنسا في مارس  

ى الحاج علي عبد القادر، بغلول، مصالي الحاج، س ي الجياللي الذين لعبوا الدور األساس ي، فاألمير خالد 

ي املعروف باسم األمير خالد حفيد األمير عبد القادر الجزائري ،  الش يء  الذي ساهم في تعزيز الحسني بن هاشم

فكيف ساهم اإلرث أواصر التعاون وعدم التعارض في إتخاذ القرارات بين نخب هذه الدول في الوقت الحالي ،   

 ربي؟الثقافي لحزب نجم شمال إفريقيا على  تشكيل نخب متجانسة في دول املغرب الع

 : لإلجابة على هذه اإلشكالية ننطلق من الفرضيات التالية

_ إذا كان حزب نجم شمال إفريقيا أنش ْى ملواجهة املستعمر التقليدي ، فإن منطلقاته لن تزول في ظل بقاء 

 املستعمر وتغير صوره . 

رين قبل  استقالل  _ تم تأسيس حزب نجم شمال إفريقيا من طرف عمال دولة الجزائر وتونس واملغرب املهاج

األمر الذي سيؤدي إلى التنسيق بين نخب هذه الدول والدفاع عن مصالح بعضها البعض بعد نيلها  بلدانهم ،

 .لالستقالل

   

 املحور األول  : إطار نظري للدراسة

 :  مفاهيم ومصطلحات الدراسة _ 1

يطرح مفهوم النخبة نفسه بإلحاح في مجالي العمل املؤسساتي واملمارسة السياسية، وهو من  _ النخبة :

املواضيع املهمة التي نالت اهتمام العديد من الباحثين في حقل العلوم  االجتماع ية، وخصوًصا حقل علم 

عن طبقة معينة أو شريحة   وتعبر كلمة نخبة   ELITEكلمة نخبة هي املفرد وجمعها نخب ، باإلنجليزية    .1السياسة

 
  1البشير املتقاي ، دور النخبة الجاهزة في املغرب ، املوقع :  _22:00www.ultrasawt.com،الساعة  2019-3-12، يوم :  

http://www.ultrasawt.com_/


 2019   ديسمرب:  26العدد  -جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
107 

 

 

منقاة من أي نوع عام ، وهي تعني أيضا األقلية املنتخبة أو املنتقاة من مجموعة إجتماعية )مجتمع أو دولة أو 

طائفة دينية أو حزب سياس ي( تمارس نفوذا غالبا في تلك املجموعة بفضل مواهبها الفعلية أو الخاصة املفترضة 

ال داخل أحد فروع النشاط )لنضع إذا طبقة من الذين يتمتعون باملؤشرات . ال يمكننا الحديث عن النخبة إ

النخبة( ثمة إذن عدد من النخب  اسمفي الفرع الذي يؤدون فيه نشاطهم ونعطي لهذه الطبقة  ارتفاعااألكثر 

يكون لدينا من فروع للنشطات ، وتدعى النخبة التي تمارس نفوذا في أي مجموعة بنخبة املجموعة  بقدر ما

)النخبة  االجتماع ية، النخبة الدينية، النخبة السياسية ، .....( النخبة  االجتماع ية غالبا يقصد بها الطبقة 

 . 1العليا من املجتمع ، ذات االهتمام  االجتماع ي األعلى في مجتمعهم

: القواميس اإلنجليزية تعرف باعتبارها:" أقوى مجموعة من الناس في املجتمع، ولها مكانتها   _ النخبة السياسية

. بينما القواميس الفرنسية فتحدثت في هذا الشأن عن أشخاص وجماعات تتيح لهم 2املتميزة وذات االعتبار

 تحظى جماعة معينة، عبر وسائل وسبل عديدة إمكانية امتالك القوة أو التأثير؛ املشاركة في صياغة تاريخ

بممارسة أدوار بارزة وتتمتع بصالحيات تجعلها هي املقررة األولى لتوجهات املجتمع االقتصادية و االجتماع ية ، 

مما يجعل سلطتها واسعة وتأثيرها ال محدودا ، أما النخب األخرى فتمارس نفوذها وسلطتها داخل مجـاالتها 

مكن تعريف النخب السياسية على أنها مجموعة من األفراد تحتل مركزا متميزا ضمن مختلف ومنه ي  . الخاصة

النخب األخرى باعتبارها تملك القدرة والقوة داخل النظام السياس ي ، وتهتم بشكل محوري في صناعة وهندسة 

كما تعرف .تفاوتةمختلف القرارات األساسية والحاسمة ، وكذا التأثير على مختلف النخب األخرى بدرجات م

النخبة السياسية هي إذن نتاج الدولة الحديثة  3على أنها : أية جماعة تمارس نفوذ متفوق داخل املجتمع .

يمكن ان تنتج في أحسن األحوال إال "أعيانا" يصعب  املنتهجة للديموقراطية التمثيلية والدولة التقليدية ال

ة السياسية" في إطار دولة ما بعد الحداثة؟ هل ستحافظ اعتبارهم نخبة سياسية، لكن ما هو مصير "النخب

هذه النخبة على مواقعها أم ستتراجع لتفسح املجال أمام "التقنوقراط؟ هل انتهى عصر رجال السياسة ليبدأ 

عصر رجال التدبير؟ إن اإلجابة الحقيقية عن مثل هذه التساؤالت تنطلق من تحديد مفهومنا لوظيفة السياسة 

 4ا، وهذا موضوع آخرولدور رجاله

وهناك من الباحثين من يرى بأن النخبة السياسية تقتصر فقط على البرملانيين، الوزراء ورؤساء الدولة 

 .5باإلضافة إلى كبار املوظفين

 
  13، ص  1427، رمضان  79، العراق : مؤسسة النبأ للثقافة و اإلعالم ، العدد مجلة النبأ  _ معن حمدان علي ، النخبة السياسية ،

  215، ص 1989_ محمود محمد الناكوع: أزمة النخبة في الوطن العربي، الطبعة األولى 

،أطروحة دكتوراه،بغداد:كليةالعلوم النخبةودورها السياس ي في الوطن العربي منذ اإلستقالل حالة:العراق ومصردينا مكي،-

  38،ص2005السياسية،

  4_ محمد ظريف ، مفهوم النخبة السياسية ، املوقع :  22:00wwwmaghress.comالساعة 2019- 3- 13يوم 

  55،اململكة املغربية ص 1989   9، العدد املجلة املغربية لعلم االجتماع السياس ي وصية النخب السياسية، _كوليت أسمال: مظاهر خص
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انبثق مفهوم املثقفون من الصراعات والتناقضات التي شهدتها أوروبا ، والتي قوضت األسس  _ املثقفون :

السياس ي  1. وعليه ال يمكن تصور النخبة املثقفة خارج أسوار املجتمع 19للمجتمع الفرنس ي في ق السياسية 

بل بالعكس كان املثقف يخيف رجال السياسة ، ففي العهد النازي ذكر وزير الدعاية األملاني : "بأنه كلما سمع 

املفكر بورديو يكمن في تكريس كلمة مثقف يضع يده على مسدسه "، وبالتالي فأهمية الدور الرمزي بمفهوم 

شرعية أي سلطة ، أو نشر أو تقزيم منظومتها األيديولوجية، فحسب املصلح  االجتماع ي األفغاني جمال 

تدل عليه هذه الكلمة أنها  وخالصة ما الدين" املثقف هو محرك املجتمع ألنه يتمتع بالروح النقدية والفلسفية

 . 2ب الجهد اليدوي تعني أصحاب الجهد الفكري مقابل أصحا

لقد أسهم كارل ماركس وماكس فيبر في تأسيس علم  االجتماع   : _ التفسير النظري للنخبة السياسية 2

السياس ي من خالل دراستهما لتطور النظريات السياسية وصلة ذلك باملجتمع إال أن تطور هذه النظرية قد 

الديمقراطية، ألن نظرية النخبة تشكك بالصحة وجه سهام النقد للنظرية االشتراكية  فضال عن النظريات 

العلمية لكال النظريتين، وتبني تحليلها للنظام السياس ي انطالقا من حقيقة القلة الحاكمة واألغلبية املحكومة  

واستخدام تعبير النخبة أو الصفوة قديم قدم املجتمع البشري نفسه حيث تعود البدايات الحقيقية ملفهوم 

ل الفيلسوف اليوناني أفالطون، عندما تكلم عن ضرورة أن يحكم املجتمع جماعة من األفراد النخبة إلى أعما

النابهين، كما تعود كذلك إلى املذهب الذي تقوم عليه طائفة البراهمة، وهو مذهب ساد في الهند في فتره مبكرة 

ر عن النخبة حيث كان من تاريخها. فضال عن ذلك وجدت مذاهب ومعتقدات دينية عديدة عبرت بشكل أو بآخ

يستخدم قديما إلعالء شأن الذات الجمعية مثل "شعب هللا املختار" وإما لإلشارة إلى وضع مميز داخل التركيبة  

االجتماع ية نفسها كما نرى في قوائم الفرسان وأولياء هللا الصالحين وكان لذلك تأثير كبير في النظريات  

هناك من قسم نظرية النخب إلى ثالث نظريات، ولعل أبرز هذه التصنيفات تلك التي جاء بها .3 االجتماع ية

أوراس ياجي . _ النظـريـة األول ـى: تنبني على السلطة وتبين أن كل املجتمعات تتناحر من أجل الوصول إلى 

السلطة هي ما يصطلح   السلطة وهي في شبه صراع دائم من أجل ذلك، والفئة التي تتمكن من الحصول على تلك

عليها بالنخبة ، هذه النظرية تقسم املجتمع إلى فئتين فئة ضعيفة، تكون خاضعة لفئة قليلة هي التي تملك 

سدة الحكم لتكون خاضعة إما بسبب القمع أو التأثير املمارس عليها من طرف النخبة الحاكمة، وما يميز هذه 

فات شتى وتنتج عالقات سلطوية تبقى آثارها ناتجة وإن تغير النظرية هو أن النخبة الحاكمة هنا تتمتع بص

 األشخاص.

_ أما النظرية الثانية: وهي القائمة على أساس أخالقي قيمي، هنا تركز هذه النظرية على ما تتمتع به هذه النخب 

طونية من مزايا ذاتية تؤهلها ملمارسة الحكم، فهذه النظرية تكرس النظرية الفلسفية الكالسيكية األفال 

النظرية الثالثة: وهي النظرية الوظيفية أي كيف يمكن للفاعل  االجتماع ي أن يتمكن من لعب دور   واألرسطية.
 

  137،اململكة املغربية ص 1989   9، العدد املجلة املغربية لعلم االجتماع السياس ي _ كوليت أسمال: مظاهر خصوصية النخب السياسية، 

  28،ص 2012،رسالة ماجستير، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، بين العصرانية و اإلسالميةاملثقف العربي _عبد الرحمان الزنيدي ،

  3نلباد ، نظرية النخبة ، املوقع :  _فرجي20:30www.ahewar.org، الساعة  2019 -3 - 13، يوم :  

http://www.ahewar.org_فرجي
http://www.ahewar.org_فرجي
http://www.ahewar.org_فرجي
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داخل النخبة، وكيف يستطيع أن ينتمي إليها حتى وإن لم يكن منها، إن الرغبة في االنتماء  إلى نخبة سياسية 

وجد فيه النخبة ومعنى ذلك: أنه حتى يمكن لشخص ما معينة يعني ضرورة االنتماء  إلى الحقل العام الذي ت

 . 1االنتماء  إلى نخبة فكرية مثال، يجب أن ينتمي إلى مجال الفكر والثقافة، وهذا ما ينطبق على النخبة السياسية

 

 املحور الثاني : دراسة تحليلية لحزب نجم شمال إفريقيا

  : تعريف حزب نجم شمال إفريقيا وظروف قيامه_  1

 1924ترجع فكرة قيام حزب نجم شمال إفريقيا حسب رواية أحد أقطابه )بومعزة علي(الذي ذكر بأنه في سنة  

الحاج علي عبد القادر ومصالي الحاج اللذان كانا ينتميان  التقىتم استقبال  األمير خالد في باريس وهناك  

وهكذا فقد 2بشؤون إفريقيا الشمالية .على ضرورة تكوين رابطة تهتم  اتفقاللحزب الشيوعي الفرنس ي ، حيث 

ظهر هذا الحزب في بدايته كفرع تابع للحزب الشيوعي الفرنس ي أسندت قيادته للتونس ي )الشاذلي خير الدين( 

يشاركه الحاج علي عبد القادر ، وكان ذلك بعد سلسلة من املؤتمرات منها : نذكر املؤتمر األول  لعمال شمال 

مندوبا   150يقارب    ضم ما 1924عن الجزائر ، تونس ، املغرب في ديسمبر من عام   إفريقيا ، الذي حضره عمال

 3وقد خرج ذلك املؤتمر بأفكار دعت إلى ضرورة تحقيق حرية الصحافة ، وإلغاء القوانين األهلية .

، 1925املشاركون أيضا على ضرورة على ضرورة تشكيل عرفت بنجم شمال إفريقيا كان ذلك عام  اتفقكما 

أساسها جماعة من الجزائريين كالحاج علي عبد القادر، مصالي الحاج، وأحمد بلغول طالبت تلك الهيئة  وضع

بضرورة الدفاع عن مصالح العمال األفارقة املادية و  االجتماعية ، وملا كانت هذه املصالح مرتبطة بالقضايا 

 . 1926من مارس  ابتداءالسياسية تحولت الهيئة إلى منظمة سياسية 

أسست بفرنسا في طرف العمال الجزائريين املهاجرين كانت نواته األول ى الحاج علي عبد القادر ، بغلول ت

مصالي الحاج ، س ي الجياللي الذين لعبو الدور االساس ي ، فاألمير خالد الحسني بن هاشمي املعروف باسم األمير 

 4سا و كان الرئيس الشرفي للحزب .األمير عبد القادر الجزائري منفي من الجزائر في فرن حفيدخالد 

ملا طلبت منه الحركة العاملية الشيوعية بتشكيل  لحزب الشيوعي الفرنس ياكان الحاج علي عبد القادر عضوا في  

 .نجم شمال أفريقيا لهذا الغرض بتأسيسحزب ضمن العمال الشمال أفريقيين اثرها قام علي عبد القادر 

العمالية لهذه املنطقة و النضال املشترك ضمن  الشريحةاملنظمة في االساس الئكية هذفها حماية مصالح 

ليصبح  1927طبقة العمال الفرنسيين. كان في بداية التأسيس يمثل التونسيين و املغاربة لكنهم انسحبوا سنة 

 
  1، مرجع سابق _فرجي نلباد

  258،ص2010،الجزائر:ديوان املطبوعات الجامعية،  1939- 1919الدور السياس ي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين _عبد الحميد زوزو ، 

  313،ص1983والتوزيع،،الجزائر:دارالحداثة للنشر 2، ترجمة: فيصل عباس،طتاريخ الجزائر الحديث دراسة سسيولوجية_ عبد القادر جغلول ، 

  440،ص  1995، الجزائر : ديوان املطبوعات الجامعية، 1945-1830سياسة التسلط اإلستعماري والحركة الوطنية الجزائرية _يحي بوعزيز، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
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ذي وجهات النظر املختلفة  التلمسانيالحاج الشاب    ، ينظم لها مصالي1927في   النجم حزبا للجزائريين و حدهم

عن الحاج علي عبد القادر، القليل االهتمام بالالئكية و النزعة الوطنية، رغب مصالي الحاج في دفع الحزب في  

 تونسو   الجزائر،   املغربية و جعله املمثل ملطالب ال استقالل  لكامل شمال أفريقيا بما فيها الساحة السياس

 .في قلب مجموعة وطنية و هي الجزائر

حزب نجم شمال إفريقيا : نتيجة ملواقف حزب نجم شمال إفريقيا وبرنامجه السياس ي   اتجاهموقف فرنسا    –  2

الفرنسية ، حيث قامت سلطات االحتالل بنشر دعاية واسعة ضده في الجزائر  غوطالضتعرض لجملة من 

مفادها أنه متطرف في مطالبه و أنه يقوم بأعمال تمس بالسيادة الفرنسية ، فأصدرت حكم قضائي من محكمة 

 . 1 1929نوفمبر  20)سين( الباريسية يقض ي بحل النجم وذلك بتاريخ 

في مسيرتهم النضالية   واستمرواولكن رغم قرار الحل ذاك إال أن أعضاء النجم أمثال مصالي الحاج وبانون أكلي  

 2. 1930فقد وجه الحزب خطابا لهيئة األمم في 

 :مطالب حزب نجم شمال إفريقيا _  3

 :  املطالب الفورية

 _الغاء قانون األهالي املشؤوم وكل االجراءات االستثنائية              

_ العفو عن املسجونين، املنفيين، املوضوعين تحت اإلقامة الجبرية، والحراسة الخاصة، الذين تعدو على      

 قانون األهالي أو لغرض سياس ي

 _حرية السفر للخارج ولفرنسا

 _تجمعات، والحقوق السياسية والنقابيةحرية الصحافة، العمل الجمعوي، ال    3 

 _استبدال الوفود املالية املنتخبة جزئيا، ببرملان وطني جزائري منتخب باالقتراع العام     

_ حذف البلديات املختلطة )مدنية وعسكرية(، واملناطق العسكرية، وتبديلها بمجالس بلدية منتخبة في    

 االقتراع العام

 _الجزائريين لكل الوظائف العمومية بدون تمييز، وظائف متساوية معامالت متساويةالحق لكل    

_ التدريس بالعربية والوصول بالتعليم لكل الدرجات، فتح مدارس جديدة للعرب، وكل املعامالت يجب لها      

 أن تكون باللغتين العربية والفرنسية

 
  113، ص 1984، القاهرة : دار النشر والتوزيع ،  1، ط الحركات اإلستقاللية في املغرب العربي_ عالل الفاس ي ، 

2  _amouraamar ،bréfe histoire d’algérie 2éme édition corriger،alger  :raihana du liver   ، 2004 ،p235 

  3256،ص  2006،الجزائر :دار الغرب للنشر والتوزيع، 1962-1830البحث في تاريخ الجزائر الحديث _ إدريس خيضر ،  

https://ar.wikipedia.org/wiki/1927
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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انون االنقاذ من البطالة للعائالت الجزائرية في الجزائر واملنحات _ تطبيق القوانين  االجتماع ية والعمالية، ق     

 العائلية

  : املطالب السياسية_ 

 ال استقالل  الكامل للجزائر      

 _انسحاب كلي لقوات االحتالل     

 _ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية     1

_ تشكيل جيش وطني، حكومة وطنية ثورية، برملان دستوري منتخب في االقتراع العام، االقتراع العام في كل 

 مراحل تكوين املجالس املنتخبة هذا لكل سكان الجزائر، اللغة العربية تعتبر لغة رسمية

لة الجزائرية للبنوك، املناجم، السكك الحديدية، وكل املرافئ التي استولى عليها _ التسليم الكامل للدو      

 .املستعمر

_ نزع امللكية من االقطاعيين املوالين للمستعمر الذين تحصلو على األمالك املختلفة بالقوة وارجاع األراض ي 

 .املنزوعة للفالحين واحترام امللكية الصغيرة واملتوسطة

 _ية في البالد هي اللغة العربية  اللغة الرسم     

 _التعليم سيكون مجانيا وإلزاميا في جميع مراحله، وسيكون باللغة العربية   

 _إعتراف الدولة الجزائرية بالحق النقابي، التجمعات واالضرابات، وإنشاء قوانين اجتماعية     

حة لشراء ماكنات، وبذور واسمدة تنظيم _ املساعدة الفورية للفالحين وتقديم قروض بدون فوائد لقطاع الفال  

 .2الري وتحسين طرق املواصالت

   .املحور الثالث : مظاهر التنسيق والتجانس بين نخب دول املغرب العربي بعد ال استقالل

: يبرز االستثمار   والتبادل الثقافي والتعليمي، وخاصة في عدد من املجاالت  العالقات الجزائرية التونسية_  1

الحيوية التي تمثل القوة الناعمة ويفترض أنها األرضية الصلبة التي تنطلق منها األدوار الحيوية االستراتيجية  

حي والشراكة الحقيقية التي تضمن التجسير الروحي بين الشعبين، مثل اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني واملسر 

 .3والفعلية في حقل الطبع والنشر والتوزيع، ورفع مستوى حقلي التربية واإلعالم

 
  1243، ص 1985، الجزائر :املؤسسة الوطنية للكتاب ، لجزائرجمعية العلماء املسلمين وأثرها اإلصالحي في ا_أحمد الخطيب ،

  2182،ص 1985، قسنطينة :دار البعث ، 1، ط 1954-1830مظاهر املقاومة الجزائرية _محمد الطيب العلوي ، 

  3عمر ، العالقات الجزائرية التونسية شعارات ناعمة وواقع مر، املوقع :  _أزراج21:00www.alarab.co.uk،الساعة2019-3-15،يوم :
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بقيت  2011و 2010_ في اللحظات الساخنة التي فجرتها حركة التغيير السياس ي في تونس التي وقعت بين 

، وهبة مالية لتونس 1مليون دوالر  100الجزائر تساعد التونسيين، وفي أعقابها اكتفت بتقديم قرض مالي بمبلغ  

مليون دوالر عن طريق الرئيس الباجي قائد السبس ي _ في إطار زيارته األخيرة التي تمت هذا األسبوع  10قدرها 

(رفقة وفد كبير، وأسفرت عن توقيع عدد من االتفاقيات ذات الطابع األمني،  2015للجزائر)تم ذلك عام 

وغيرها من االتفاقيات، فضال عن مذكرات التفاهم حول املوقف املشترك  واالقتصاد  ي والسياحي والتعليمي

تجاه األوضاع في ليبيا وقضايا دولية أخرى، صرح رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد لوسائل اإلعالم 

  ”.الجزائرية مبرزا أن العالقات الجزائرية التونسية في تحسن مستمر، وأكد بقوله “بأنها عالقات وطيدة جدا

. خالل تاريخ الجزائر املتستقلة، 1983كانت تونس أول دولة توقع معاهدة األخوة والوفاق مع الجزائر، عام 

ارتبطت الجزائر بعدد من الشراكات االقتصادية مع تونس، ومنها خطط أنابيب النقل الوطني الذي يمر من 

 عام  ازدادتالجزائر عبر تونس إلى إيطاليا. 
ً
بعد رحيل الرئيس التونس ي الحبيب بورقيبة  1987العالقات قربا

 2من السلطة، وتولي الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

صّدق البرملان الجزائري، على مشروع قانون متعلق بترسيم الحدود البحرية مع تونس. وقال  2013يناير  8_في 

محادثات قريبة حول الحدود البحرية«، وزير الخارجية الجزائري مراد مدلس ي إن بالده واملغرب »يمكنهما فتح 

 أن إشكالية الحدود البرية املغلقة مع املغرب منذ منتصف التسعينات غير موجودة في »أجندة« 
ً
 انطباعا

ً
مبديا

حكومة بالده. وذكر مدلس ي أن بالده ترفض التدخل في شؤون الجيران، لكنه طالبهم باحترام الدواعي اإلنسانية 

 ي إشارة إلى عائلة العقيد الراحل معمر القذافي.في استضافة الجئين، ف

أنه رغم الحدود املغلقة بين  : ترى الدكتورة واملحللة املغربية مارية البحص يالعالقات الجزائرية املغربية _  2

ر 
ّ
البلدين، إال أن مشاركة األستاذة الجزائريين في املؤتمرات املغربية كبيرة والعكس صحيح، ألّن السياسة ال تؤث

 3كثيرا على العالقات الثقافية بين البلدين.

 

 أنبوب الغاز :

صالح االستراتيجية  التي تجمع البلدين أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر املغرب، هو واحد من امل

املتجاورين، حيث لم تجد الجزائر طريًقا أفضل لتصدير صادراتها الطاقية نحو أوروبا سوى تدشين أنبوب غاز 

مليار دوالر  2,3، بتكلفة استثمارية تبلغ 1997يمر عبر التراب املغربي، وقد تم إنجاز هذا املشروع منذ سنة 

 .مليون دوالر للشطر البري املمتد في املغرب ومضيق جبل طارق  900بة أمريكي، خصص منها قرا

 
  1_أزراج عمر ، نفس املرجع

  2الرئيسية للمعرفة ، العالقات الجزائرية التونسية ، املوقع : _الصفحة17:00www.marefa.org، الساعة2019-3-15،يوم : 

  3،التبادل املعرفي بين الجزائر واملغرب في تطور مستمر ،املوقع:  البحص ي  _مارية22:00www.el-massa.com،الساعة2019-3-16،يوم:

http://www.marefa.org_الصفحة
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ا من الصحراء الشرقية بالتراب الجزائري مروًرا بشمال  2136ويصل طول أنبوب الغاز املعلوم إلى 
ً
كلم، انطالق

مليات" املغرب وجبل طارق ليعبر قعر البحر في مضيق جبل طارق حتى  يصل إسبانيا، تديره شركة "متراكاز للع

املستقرة بطنجة، مشغلة في عملها أطًرا مغربية وجزائرية وأوروبية، وهو ما جعل هذا األنبوب أحد املشاريع 

 . 1املتوسطية الناجحة

وبموجب االتفاق املبرم بين كل من إسبانيا والجزائر والبنك األوروبي لالستثمار، تحصل الرباط بدل الرسوم 

سال في األنبوب العابر في التراب املغربي، وتقدر كمية الغاز من عائدات الغا 10الضريبية على %
ُ
ز الجزائري امل

مليار متر مكعب سنوًيا، أي أن نصيب املغرب يقارب مليار ونصف دوالر سنوًيا، باعتبار  20الجارية به حوالي 

ن الخالفات السياسية واملغزى من ذلك كله أ  دوالًرا.  2.75أن معدل سعر الغالون الواحد من الغاز يساوي حالًيا  

  الشديدة لم تنعكس على املصالح االقتصادية .

املتبادلة" املتبادلة، ولم تضعف العالقات   "الخالفات السياسية الشديدة لم تنعكس على املصالح االقتصاد  ية

بين الشعبين، أو تنال منها، عالوة على استمرار التمثيل الدبلوماس ي بين البلدين بدون انقطاع. وإذا كان هذا 

 بالغة اإليجابية على املستوى العربي، فإنه ليس نادر الحدوث في عاملنا، فبين تركيا واليونان 
ً
الحال يمثل سابقة

 ثق
ٌ
يٌل من الخالفات السياسية والثقافية ذات العمق التاريخي، لكن كل ما هو خارج الحقل الدبلوماس ي إرث

 بين بالد األناضول وبالد اإلغريق، وهناك مشاريع 
ً
 مثمرا

ً
 وتعاونا

ً
 طبيعيا

ً
والسياس ي بين البلدين، فإنه يشهد تبادال

العالقات التجارية واالقتصادية إلى بعض   مطروحة ملد خطوط بحرية وخط لسكة الحديد بين البلدين. وتتجه

لكل من البلدين في البلد اآلخر،   التحّسن بين الهند وباكستان، الجارتين اللدودتين، بما في ذلك فرص االستثمار  

. وهو حال أغلبية دول العالم، حين تباعد بينها خالفات 2والتبادل التجاري املباشر، ال عن طريق دولة ثالثة

ية، من دون أن ينعكس ذلك على الروابط التجارية واالقتصادية والسياحية والثقافية التي ال وصراعات سياس

 بهذا التباعد .
ً
 تتأثر كثيرا

  نجم شمال إفريقيا: ملبادئ  كامتداداملغرب العربي  تحاد 3

أبرمت معاهدة  االتحاد املغاربي بمدينة مراكش، وقد فتحت هذه   1989ي السابع عشر من شهر فيفري لسنة  ف

، فالجميع مؤمن بأن حالة  3الخطوة املهمة أمام الشعوب املغاربية آماال وطموحات وانتظارات عريضة وهامة

يض وهي جزء من خطة استعمارية التفرق التي عليها امتنا العربية عموما هي من مخلفات االستعمار البغ

وامبريالية خبيثة عنوانها العريض "فرق تسد" كذلك يعرف الجميع ان الدول العربية عموما واملغاربية على وجه 

التحديد تملك من الثروات الطبيعية ما لو احسنت استغالله واستثماره وتوظيفه الستطاعت أن تحقق نهضة 

 
  1خالد بن الشريف، رغم املشاكل هذه أبرز أوجه التعاون بين البلدين،املوقع: _16:00Ultraswt .com،الساعة2019-3-17،يوم: 

  2الريماوي،الجزائر واملغرب خالفات ال تفسد التعاون ،املوقع:محمود   21:30www.alaraby.co.uk،الساعة2019-3-18،يوم:

  3_هديل البكري ، تعريف اإلتحاد املغاربي ، املوقع : 15:00Www.mawdoo3.com، الساعة 2019-3-19، يوم: 
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تدريجيا من كل اشكال التبعية للغرب فيكون لها بالتالي وزنا سياسيا وقدرة شاملة واكتفاء ذاتيا يجعلها تتحرر 

 1على التأثير في السياسة الدولية وبالتالي الولوج الى مجاالت الفعل التاريخي من الباب العريض.

 رهانات التنسيق املغاربي :

القانونية واالجرائية املعطلة للمبادالت إن محدودية األسواق املحلية تقتض ي التقليص من الحواجز  ·

االقتصادية البينية والشروع في ايجاد سوق مغاربية موحدة تتسع للدول املغاربية الخمسة وتعطي األولوية 

التكتالت االقتصادية   مع  املطلقة للمنتجات املحلية لهذه الدول. عالوة على ذلك، فإن منهجية التفاوض املنفرد

دو عديمة الجدوى ألنها تعطي لتلك التكتالت امكانيات عريضة لفرض شروطها وامالءاتها العاملية الكبرى تب

ل التقارب االقتصاد  ي بين الدول املغاربية سبيال لتحقيق الرفاه  ِ
ّ
على هذه الدول املغاربية  لذلك يمكن أن يشك

ياته وحاجياته من وراء لشعوب املنطقة وحفظ عزتها وكرامتها، إذ ال كرامة في نظرنا لشعب يستورد ضرور 

 الحدود والبحار.

ا مشتركا وتحقيق درجات هامة من التنمية من شأنه أن يساعد الدول املغاربية  · إن مشروًعا اقتصاديا مغاربيًّ

استقالليتها السياسية، كذلك فإن التنسيق على مستوى السياسة  على الحد من تبعيتها للغرب وتحقيق

مكن هذه الدول من أن يكون لها رأيا مسموعا ومؤثرا في السياسة الدولية، فتكون الخارجية للدول املغاربية سي

 .بذلك فاعلة في التاريخ

كذلك فإن مقاومة االرهاب والقضاء على الجماعات االرهابية يتطلب توحيد السياسات األمنية والعسكرية، 

املادية والكثرة العددية نتيجة لربط  فقد اكتسبت هذه الجماعات من الخبرة القتالية امليدانية واالمكانيات

، بغياب هامش الحريات 2001سبتمبر  11الواليات املتحدة ما عرفته من عمليات إرهابية في أعقاب أحداث 

األقطار العربية، تزايدت الضغوطات األمريكية واألوربية املطالبة بإعمال إصالحات  والديموقراطية في

 2. ديموقراطية في مجمل الدول العربية

على مبادئ هذا االتحاد، وهي كاآلتي زيادة روابط األخوة بين الدول  االتفاق: تّم املغاربي _ مبادئ   االتحاد

العربية الشقيقة هذه، واتحاد ها فيما بينها لتحقيق الرفاهية ألفرادها وشعوبها والدفاع عن حقوقهم. إقامة 

 3ل امليادين فيما يخص هذه الدول.السالم والعدالة. اعتماد نهج سياس ي مشترك واحد في ك 

 : استنتاجات

على الرغم من مرور قرابة القرن من إنشاء حزب نجم شمال إفريقيا ، إال أن أثاره اإليجابية في تشجيع التعاون _  

 وتوطيد العالقات األخوية بين سكان دول املغرب العربي ونخبه التزال قائمة لحد اليوم .

 
  1وقع:قسم البحوث والدراسات، إتحاد املغرب العربي األهداف والهيكل التنظيمي،امل_  18:00Aljazeera.net.com،الساعة

  2168،ص  2003أكتوبر 296،لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، عدد إشكالية التغيير في الوطن العربي،املستقبل العربي_ خليل العناني ،

  3_ هديل البكري ، مرجع سابق 
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دول املغرب العربي يتم التوجه نحو األمن وبالتالي تحقيق هذه الدول للتنمية والقيم _ بفضل التنسيق بين نخب  

 الديمقراطية ، ومن أساليب التنسيق األمني تبادل املعلومات واملجرمين .

_ تشهد السنوات األخيرة تزايد التعاون الثقافي بين دول املغرب العربي وبرز ذلك في العديد من التظاهرات 

 املتبادلة في هذه الدول ، األمر الذي أبرز القومية العربية و االنتماء  املغاربي . وامللتقيات

_ساهمت األشياء املشتركة بين الدول املغاربية من لغة وعادات ومناخ متشابه ووجود إرادة سياسية في ظهور 

 نخب متجانسة في دول املغرب العربي .

الدولة على مواجهتها بصفة منفردة ساهم في تعاون نخب دول  تماثلية تعجز _ ظهور تهديدات أمنية جديدة ال

 املغرب العربي فيما بينها .

 قائمة املراجع : 

،  79معن حمدان علي ، النخبة السياسية، مجلة النبأ ، العراق : مؤسسة النبأ للثقافة و اإلعالم ، العدد  •

 . 1427رمضان 

  .1989الوطن العربي، الطبعة األول ى _ محمود محمد الناكوع: أزمة النخبة في  •

أطروحة  العراق ومصر، ودورها السياس ي في الوطن العربي منذ ال استقالل  حالة: النخبة دينا مكي،- •

 2005العلوم السياسية، كلية بغداد: دكتوراه،

 _ محمد ظريف، مفهوم النخبة السياسية، املوقع:  22:00wwwmaghress.comالساعة 2019-3- 13يوم  •

   9_كوليت أسمال: مظاهر خصوصية النخب السياسية، املجلة املغربية لعلم  االجتماع  السياس ي، العدد  •

 ،اململكة املغربية 1989

   9_ كوليت أسمال: مظاهر خصوصية النخب السياسية، املجلة املغربية لعلم  االجتماع  السياس ي، العدد  •

 .،اململكة املغربية 1989

رسالة ماجستير، جامعة اإلمام محمد بن سعود  بي بين العصرانية و اإلسالمية،الزنيدي ،املثقف العر  •

 . 2012اإلسالمية ،

، نلباد  _فرجي20:30www.ahewar.org، الساعة    2019  -3  -  13، يوم :    20:30، الساعة    2019  -3  -  13يوم :   •

  ، 1939-1919نظرية النخبة ، املوقع : عبد الحميد زوزو ، الدور السياس ي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين

  .2010ديوان املطبوعات الجامعية،  الجزائر:

سسيولوجية، ترجمة: فيصل  _ عبد القادر جغلول، تاريخ الجزائر الحديث دراسة •

  . 1983،الجزائر:دارالحداثة للنشر والتوزيع،2عباس،ط

http://www.ahewar.org_فرجي
http://www.ahewar.org_فرجي
http://www.ahewar.org_فرجي
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، الجزائر : ديوان 1945-1830والحركة الوطنية الجزائرية  االستعماري _يحي بوعزيز، سياسة التسلط  •

، القاهرة : دار النشر والتوزيع،  1املطبوعات ا عالل الفاس ي ، الحركات ال استقالل ية في املغرب العربي ، ط

1984.  

•  _amar amoura،bréfe histoire d’algérie 2éme édition corriger، alger raihana du liver   ،  2004.  

 .2006،الجزائر :دار الغرب للنشر والتوزيع، 1962-1830_ إدريس خيضر، البحث في تاريخ الجزائر الحديث  •

أحمد الخطيب ،جمعية العلماء املسلمين وأثرها اإلصالحي في الجزائر ، الجزائر :املؤسسة الوطنية  •

 .1985للكتاب،

، قسنطينة :دار البعث ، 1، ط 1954-1830_محمد الطيب العلوي ، مظاهر املقاومة الجزائرية  •

 .1995لجامعية،18256،ص1985

الرئيسية للمعرفة ، العالقات الجزائرية  _الصفحة17:00www.marefa.org، الساعة2019-3-15يوم : _ •

  التونسية، املوقع :

التبادل املعرفي بين الجزائر واملغرب   البحص ي،  _مارية22:00www.el-massa.com،الساعة2019-3-16يوم: •

عمر ، العالقات الجزائرية التونسية _أزراج 21:00www.alarab.co.uk،الساعة2019-3-15يوم : في تطورم،

 شعارات ناعمة وواقع مر، املوقع : 

محمود الريماوي،الجزائر واملغرب خالفات ال تفسد    21:30www.alaraby.co.uk،الساعة2019-3-18،يوم: •

  التعاون ،املوقع:

املغرب العربي   قسم البحوث والدراسات،    اتحاد     _Ultraswt.com  15:00، الساعة 2019-3-19، يوم: •

  املوقع: األهداف والهيكل التنظيمي،

 البشير املتقاي، دور النخبة الجاهزة في املغرب ، املوقع : _www.ultrasawt.com 2019-3-12يوم :  •

لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية،  املستقبل العربي، _ خليل العناني ،إشكالية التغيير في الوطن العربي، •
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