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ومدى انعكاس تلك العبلقة على " القومً والعولمةاألمن "تتناول هذه األطروحة تحلٌل العبلقة بٌن  

ما هً : وهًالربٌسة  اإلجابة على أسبلة البحث إلىوتهدؾ الدراسة . القومًاألمن مفهوم 

القومً من خبلل واألمن المتؽٌرات الدولٌة التً رافقت العولمة؟ ما هً نوع العبلقة بٌن العولمة 

القومً؟ وركز األمن دراسة أثر العولمة على السٌادة؟ كٌؾ ساهمت العولمة فً إعادة تعرٌؾ 

القومً من النواحً السٌاسٌة،  وأمنهاته على انعكاسات العولمة على سٌادة الدول الباحث فً دراس

 .واالقتصادٌة، والثقافٌة، واالجتماعٌة

 وأهمهاالقومً مراعٌا بذلك العوامل المستجدة، األمن وقد أعاد الباحث دراسة مصادر تهدٌد  

وب هً الضمانة الحقٌقٌة للدفاع الثورات الشعبٌة التً ٌشهدها الوطن العربً، التً تثبت أن الشع

عن المصالح الوطنٌة العلٌا، ومواجهة التحدٌات والمخاطر التً ٌمكن أن تتعرض لها الببلد، وأن 

للمواطن فً الحرٌة والعٌش الكرٌم والعدالة االجتماعٌة، هو الذي ٌوفر  األساسٌةإعطاء الحقوق 

مة القاسٌة بحق الدول النامٌة، شكلت عامبل وٌرى الباحث أن آلٌات العول. الحماٌة للنظام السٌاسً

مهما، بصورة ؼٌر مباشرة، فً قٌام تلك الثورات، باإلضافة إلى ممارسة القمع وكبت الحرٌات من 

جانب األنظمة الحاكمة، وانتشار مظاهر الفساد والمحسوبٌة فً المإسسات الحكومٌة المختلفة، 

 .وانعدام العدالة االجتماعٌة وتكافإ الفرص

. الخاتمة واالستنتاجات التً توصل إلٌها الباحث إلىتتؤلؾ الدراسة من أربعة فصول باإلضافة و 

. النظري والمنهجٌة والنظرٌات السٌاسٌة المعتمدة فً التحلٌل اإلطار، فٌتناول الفصل األولأما 

متباٌنة ظاهرة العولمة من مختلؾ جوانبها وأبعادها وأدواتها والمواقؾ الالفصل الثانً وٌتضّمن 

الدولة، والسٌادة، : ثبلثة محاور أساسٌة تدور حول المفاهٌم التالٌة الفصل الثالث،وٌتضمن . منها

وذلك بتؤصٌل هذه المفاهٌم لتكون المصطلحات الواردة فً الدراسة واضحة للقارئ،  القومًواألمن 

 . وٌكشؾ الباحث فً هذا الفصل عن أنه ال ٌوجد مساواة سٌادٌة حقٌقٌة بٌن الدول

القومً بشًء  وأمنهاتؤثٌرات العولمة على سٌادة الدولة  إلىواألخٌر، فٌتعرض  الفصل الرابعأما  

جٌب الباحث فٌه عن أسبلة البحث الربٌسة وٌبٌن حجم التراجع فً سٌادة من التفصٌل، بحٌث ٌ

وٌكشؾ الباحث فً هذا الفصل عن إمكانٌة قٌام الدول الؽنٌة . القومً فً ظل العولمة وأمنهاالدولة 

 والمتقدمة صناعٌاً وتكنولوجٌاً واقتصادٌا باستؽبلل آلٌات العولمة لخدمة مصالحها، وهو ما ٌإدي



  ث
 

 

الدفاع عن حقوق  أوتارة  اإلنسانًً الشإون الداخلٌة للدول األخرى، بحجة التدخل تدخل فإلى 

األسلحة النووٌة، أو من  لىأخرى، أو بحجة التفتٌش عواألقلٌات، ومحاربة اإلرهاب تارة  اإلنسان

وفً . وؼٌرها من الحجج خبلل فرض برامج اإلصبلح فً المجاالت السٌاسٌة واالقتصادٌة واألمنٌة

 .مة ٌجد فٌها القارئ االستنتاجات التً توصل إلٌها الباحثالخات

ومن أهم النتابج باختصار، التراجع الكبٌر فً دور الدولة ووظابفها، إذ لم تعد كما كانت قبل دخول  

مرحلة العولمة، تتمتع بسٌادة شبه مطلقة وبخاصة على المستوى الداخلً، وذلك نتٌجة ظهور 

، وبالتالً تقلصت األساسٌةلٌة باتوا ٌشاركون الدولة دورها ووظابفها فاعلٌن جدد فً السٌاسة الدو

الخٌارات أمامها وانعكس ذلك سلبا على مستوى أمنها القومً حتى أنها فقدت السٌطرة على 

اقتصادها الوطنً إثر صعود دور المإسسات االقتصادٌة الدولٌة مثل صندوق النقد الدولً والبنك 

الدولة عاجزة بسبب التقدم التكنولوجً فً  أصبحتوكذلك . لعالمٌة وؼٌرهاالدولً ومنظمة التجارة ا

وكذلك أفرؼت . مجتمعاتها إلىمجال االتصاالت عن التحكم فً تدفق المعلومات واألفكار وتسللها 

أحد العولمة نتٌجة ذلك التقدم، الحدود السٌاسٌة والجؽرافٌة من مضمونها، بعد أن كانت تشّكل 

 .ولةمظاهر سٌادة الد

ونتٌجة للمتؽٌرات فً النظام الدولً، وما أحدثته العولمة من تؤثٌرات على سٌادة الدول، التً  

القومً، الذي كان األمن إعادة النظر بمفهوم  إلىالقومً، أدى ذلك بالضرورة األمن انعكست على 

لك األنظمة ٌتركز قبل اندالع الثورات الشعبٌة واإلطاحة ببعض أنظمة الحكم، فً الحفاظ على ت

 أحدالحكم، ُتمثل  إدارةللشعب ومشاركته الحقٌقٌة فً  األساسٌةالحرٌات  أصبحتأما الٌوم فقد . فقط

 .القومً ألٌة دولةاألمن أهم مقومات 

المزٌد  إلىهذا العالم، إال أنها أدت فً على توحٌد كل شًء قابم شعار العولمة الربٌسً  أن ورؼم 

ت، والتفاوت فً الدخل بٌن الدول واألفراد وفً داخل الدولة نفسها، من االنقسامات داخل المجتمعا

حتى أن شعوب الدول الراعٌة للعولمة أخذت تخرج بمظاهرات واحتجاجات ضد العولمة، إذ أن 

 .العولمة زادت الؽنً ؼنى والفقٌر فقرا

ة على الدول النامٌة، وأخٌرا ٌرى الباحث أنه بالرؼم من اآلثار السلبٌة العدٌدة التً خلّفتها العولم 

إال أنها تمثل حقٌقة واقعة ال تستطٌع قوة حتى اآلن الوقوؾ فً طرٌقها، ولذلك ٌنبؽً على هذه 

وسابل االتصال الحدٌثة والمعلومات، التً : الدول االستفادة من بعض جوانبها االٌجابٌة مثل
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حول قضٌة مشتركة أفضت استطاعت الشعوب العربٌة، بإرادتها الحرة، تسخٌرها فً حشد طاقاتها 

قٌام هذه الثورات الشعبٌة، وبالتؤكٌد كانت الجماهٌر العربٌة مهٌؤة للنهوض نتٌجة التراكمات  إلى

 . عبر السنوات الماضٌة

  


