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 اإلىداء
 
 ئيس المخابرات العامة الفلسطينيةر "  ابو بشار"لى معالي المواء ماجد فرج إ

.. ولمبحر درره وأصدافو ... فإن لمتمّيز  ولمعبير شذاه .. أفالكيا.. مإن كان لمنجو 
فمن  ... لتعمم أن كل كمماتنا قاصره ... أىمو فالحروف تحتار لشكرك وتختال بك

 ... . فمن توفيك حقك ميما بمغت.. ةتبمغ ىامتك ميما طالت وكل ثنائاتنا مبتور 
 ... وترتقي غرام الى سمم المجد والعال ... فسممت خطاك التي تشدنا نحو المستحيل

لى العمم إن في دفعنا ينسان والمؤسسة ولم تستكوانت من بذل كل الجيد لبناء اإل
 ..خالص والتفاني والبناء.لمعطاء واإل ورمزاً  وقائداً  باً أوالمعرفة دمت لنا 

 
  لى روح المرحوم والديإ

 يا من يرتعش قمبي لذكرك يا من أفتقدك منذ الصغر يا من أحمل اسمك بكل فخر
 ...أودعتني هلل أىديك ىذا البحث أبييا من 

 
 أمي الحبيبة لىإ

إلى من نذرت عمرىا في أداء رسالة صنعتيا من أوراق الصبر وطرزتيا في ظالم 
الدىر عمى سراج األمل بال فتور أو كمل رسالة تعمم العطاء كيف يكون العطاء 

بين رسالة ورسالة وتعمم الوفاء كيف يكون الوفاء إليك أمي أىدي ىذه الرسالة وشتان 
 ...ميأوأمد في عمرك بالصالحات فأنت زىرة الحياة ونورىا .. جزاك اهلل خيراً 

 
 زوجتي الحبيبةلى إ

إلى من  .. إلى شمعة متقدة تنير ظممة حياتي.. إلى من بيا أكبر وعمييا أعتمد 
إلى  إلى من عرفت معيا معنى الحياة .. بوجودىا أكتسب قوة ومحبة ال حدود ليا

لى معنى الحنان والتفاني .. مالكي في الحياة  إلى بسمة الحياة .. إلى معنى الحب وا 
 .. وسر الوجود

 



ٖ 

 

 عزاءبنائي األألى إ
 .ما أممك في ىذه الدنياروع أجمل و أو غمى نتم أأ ،رسالن، كرم ،رينا، جييانأ
 
 عزاءاأل أشقائي وشقيقاتيلى إ

لتفجرت  عمى أرض قاحمة لو مر   حباً أحبكم  ويساندوني إلى من يضيئون لي الطريق
 ... أشقائي حمدي، أحمد ومحمود لمحبةامنيا ينابيع 

 
خواتي أسر نجاحي وحنانين بمسم جراحي إلى أغمى الحبايب  إلى من كان دعائين  

 ... شقيقاتي جييان ومنال الحبيبات
 

 صدقائي الغاليينأالى 
العبد/ الدين / عبد الفتاح العبد / عالء  ماجد زيدان / محمد الصالحاتمنذر سعد / 

بحر الحياة وفي ىذه الظممة ال يضيء إال قنديل الذكريات في  ...لكم جميعًا اقول 
 ذكريات األخوة البعيدة إلى الذين أحببتيم وأحبوني

 
شيداء فمسطين الذين رسموا لنا درب الحرية  إلى أرواح من ىم أكرم منا جميعاً 

  .بدمائيم الطاىرة
 

 إلى كل ىؤالء أىدي ىذه الدراسة
 
 

 بو كاملأسامي محمد محمود 
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 وعرفان شكر
 
 الداودي  لى حضرة االستاذ الدكتور محمد سميمان الدجانيإ

لمن غمرني بالفضل واختصني  الجزيل والعرفان بالجميل واالحترام والتقديرأتقدم بخالص الشكر 
 .ي البروفيسور محمد الدجانيأستاذ بالنصح وتفضل عمّي بقبول اإلشراف عمى رسالة الماجستير،

 وِج الدراسة المتالطممكما كان قبطان مركب العمم في ، فقد كان قبس الضياء في عتمة البحث
أفاض  عم األب الوقور ونعم األخ الحميماألمين ون أنو لي نعم الناصح   إذ أقولولعمي ال أعدو الحَق 

منحني الثقة وغرس في نفسي قوة العزيمة ولم يدخر جيدًا، ... عمّي بعممو وشممني بفضمو وسماحتو
 .فإننا مقصرين كثيرًا في حقك كشكرناميما ف...  من وقتو الثمين ءبشيولم يبخل عمّي 

 
كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفات لجامعة القدس عمومًا ولكمية الدراسات العميا خصوصًا عمى ما يبذلوه 

 من جيد جبار في رفع المستوى العممي في فمسطين، والمساىمة في بناء الدولة الفمسطينية العتيدة.
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 ممخص
 

ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى أثر العولمة عمى األمن الدولي في العقد األول من األلفية  تىدف
الثالثة، ودراسة التحديات والتيديدات الجديدة التي فرضتيا العولمة عمى األمن الدولي واألجيزة األمنية 

، ودراسة مدى أىمية المختمفة، كما عممت الدراسة عمى التركيز عمى موضوع التعاون األمني الدولي
ىذا النوع من التعاون في الحد من مشاكل الجريمة المنظمة واإلرىاب، والتأكيد عمى أىمية التعاون 
األمني بين أجيزة األمن المختمفة، ودور ىذا التعاون في الحد من األخطار والتيديدات، وأىمية استفادة 

 غربية في ىذا المجال.أجيزة األمن العربية من تجارب وخبرات أجيزة األمن ال
 

 تيديداتوما انبثق عن ىذا التطور من تطور العولمة كما ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى تأثير 
التي كانت سائدة قبل العولمة في العالم  التقميديةاألمنية واالجتماعية والثقافية  القضايا عمىوتحديات 

بشكل عام، وفي الوطن العربي ودول العالم الثالث بشكل خاص، حيث كانت عممية نقل التأثير 
األمني واالجتماعي والثقافي بين الدول تستغرق الكثير من الوقت والجيد عكس ما يحدث في عيد 

 المعتادة. باألساليبحديات والتيديدات العولمة. حيث لم يعد من المجدي التعامل مع ىذه الت
 

 الدولي واألمن العولمة ظاىرة وصف تم حيث ،تم اتباع المنيج الوصفي التحميمي ليذه الدراسة
 بين العالقة ونوعية طبيعتيا ووصف الظاىرة ىذه خصائص وتحديد ،دقيقاً  وصفاً  بينيما والعالقة
 الدراسات إلى والرجوع العالقة ىذه عن المعمومات جمع خالل من واتجاىاتيا، وأسبابيا متغيراتيا
 .الدولي واألمن العولمة بين القائمة العالقات وتحديد القائم الوضع تفسير تم أنو كما .حوليا المنشورة

 من المختمفة واآلثار العالقاتحيث أظير  ،والواقعالدراسات  تحميل عمى فقام التحميمي الجانب أما
 .والتدقيق المالحظة خالل

 
أما أبرز ما خمصت إليو نتائج ىذه الدراسة ىو الدور اليام والمؤثر الذي لعبتو العولمة في 
التأثير عمى الجانب األمني بكافة مستوياتو )الشخصي، القومي، اإلقميمي والدولي(، فالتطور 
التكنولوجي الحديث ووسائل االتصال والمواصالت وسيولة الحصول عمييا من قبل أفراد 
المجتمع وسيولة استخداميا أدى إلى بروز صعوبات كثيرة في السيطرة والحفاظ عمى األمن 

 واالستقرار.
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كما بينت النتائج بشكل جّمي أن التعاون بين أجيزة األمن المختمفة في التعامل مع األخطار التي تيدد 
 أن األخطار التي تيدد األمن والسمم الدوليين أسيمت بطريقة أفضل في الحد من ىذه التحديات، إال

أسيمت العولمة في األمن والسمم الدوليين ما زالت قائمة، وذلك بفعل أدوات العولمة ووسائميا، حيث 
انتشار اإلرىاب والجرائم المنظمة العابرة لمحدود وانتشار األمراض االجتماعية، بتسييميا لعمل شبكات 

 ليا التواصل بحرية وسرية. اإلرىاب والجريمة المنظمة من خالل خمق فضاء يتيح
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Title: Globalization and International Security During the period 2000-2010 

Prepared by: Sami M. M. Abu Kamel 

Supervised by: Prof Mohammad Al-Dajani 

 

Abstract 

This study aimed to shed light on the impacts of globalization on international security in 

the first decade of the third millennium, and to study the new challenges and threats posed 

by globalization on international security and the various security services. Also the study 

focused on the international security cooperation, and examined the importance of this type 

of cooperation in reducing the problems of organized crime and terrorism, and to 

emphasize the importance of security cooperation between the various security services, 

and the role of this cooperation in the reduction of risks and threats, and the importance of 

Arab security services benefit from the experience and expertise of Western security 

services in this area. 

 

The study also aimed to shed light on the evolution of globalization, and what had emerged 

from this evolution of threats and challenges to security, social, cultural and traditional 

issues that existed before globalization and specifically in the Arab world and third world 

countries, where the process of transferring effects of security, social and cultural 

cooperation between countries takes a lot of time and effort, where the opposite happens in 

the era of globalization. So it is no longer feasible to deal with these challenges and threats 

as usual. 

 

The descriptive analytical method was followed in this study, where the phenomenon of 

globalization and international security and the relationship between them were described 

by accurate descriptions. Aspects of this phenomenon were selected and the nature and 

quality of the relationship between the variables and their causes and trends were 

described, through the collection of information on this relationship and by return to the 

studies published about it. The results were interpreted to determine the relationships 

between globalization and international security. The analysis of the study was depended 
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mainly on the analysis of studies and reality, where it had shown relationships and effects 

through observation and scrutiny. 

 

The main conclusion of the results of this study was the important and influential role 

played by globalization and its impacts on the security aspect at all levels (personal, 

national, regional and international). Modern technological evolution in communication, 

transportation and the ease to be obtained and used by members of the community had led 

to difficulties in the control and maintenance of security and stability. 

 

The results also showed clearly that cooperation between the various security services in 

dealing with threats to international peace and security contributed better to the reduction 

of these challenges, however, threats to international peace and security still exist, and the 

tools and means of globalization have contributed in the spread of terrorism, organized 

crime and social diseases cross-borders, where it facilitated the work of terrorist networks 

and organized crime by creating space that allows them to communicate freely and 

confidentially. 
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 م 2010- 2000ما بين العولمة واألمن الدولي في الفترة الواقعة 

 الفصل األول
 المقدمة

 
 :المقدمة 1.1

أبدأ رسالتي ىذه بالحكمة التي قاليا ألبرت أينشتاين "إنني أخشى اليوم الذي َتحل  فيو التكنولوجيا محل 
 التفاعل البشري، عندئذ سيسيطر عمى العالم جيٌل من الحمقى".

 
شيد العقد األخير تطورات ىائمة في مجال االتصال والمواصالت، حيث فرضت العولمة تطورات 
ىائمة عمى كافة مجاالت الحياة المختمفة وطالت كافة الدول، حيث زالت الحدود ولم تعد الدول معزولة 
 عن بعضيا البعض، بل يمكن القول بأن أي حدث في بمد ما سيؤثر بالضرورة وسنعكس عمى واقع

 البمدان األخرى. 
 

يقوم الباحث في ىذه األطروحة بعالج إشكالية العالقة بين العولمة واألمن الدولي في العقد األخير من 
(، وكيفية تأثر األمن الدولي بيذه العالقة، 2010-2000األلفية الثالثة )أي الفترة الواقعة ما بين عام 

منظمة واإلرىاب واألمراض االجتماعية عمى خاصة في ظل انتشار االخطار الدولية كالجريمة ال
 الساحة الدولية، وما مدى دور العولمة في ىذا االنتشار أو في الحد منو.

 
إن فكرة التعاون األمني الدولي من األفكار اليامة دوليا، وال بد من أن ليذا التعاون دور ىام في الحد 

ت األخيرة، إال أن من اليام ذكره أن من األخطار التي تيدد الدول والشعوب، وخاصة في السنوا
، فيي من ناحية وفي ظل تطور وسائل الدولي العولمة لعبت دورا مزدوجا عمى صعيد التعاون األمني

االتصال والمواصالت ساىمت في تطور التعاون والتنسيق بين أجيزة االمن المختمفة، إال أنيا في 
 المختمفة.الوقت نفسو فرضت تحديات جديدة عمى أجيزة األمن 

 
 :الدراسة أىداف 1.2

 
 وكيفية األخير، العقد في الدولي واألمن العولمة بين ما القائمة العالقة في لمبحث الدراسة ىذه تأتي

 الدولي الصعيد عمى التفاعل ىذا عن الناتجة اآلثار ودراسة وتشابكيما، بعضيما مع تفاعميما
 ايجابياتيا من لالستفادة التوصيات وتقديم العالقة ىذه حول بالنتائج والخروج وسمبياتيا، بإيجابياتيا
 .سمبياتيا ولتفادي
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 م 2010- 2000ما بين العولمة واألمن الدولي في الفترة الواقعة 

 : أىمية الدراسة 3.1
 

 بعد خاصةً  ،العقد األخير في الدولية الساحة عمى جديداً  أمنياً  واقعاً  الدولي انتشار اإلرىاب  فرض
 أحداث الحصر ال المثال سبيل عمى أبرزىا) عالمياً  ىً صد أحدثت التي اليجمات اإلرىابية من عدد
 األمني الواقع حول حاداً  جدالً  أثار الذي األمر ،(م 2001 عام القاعدة  تنظيم قبل من  أيمول 11

 .العولمة ظل في الدولي
 
 إبراز وفي الدولي، األمن واقع في العولمة خمقتيا التي اآلثار في لمبحث الدراسة أىمية تنبع ىنا من
 وانتشار واإلعالم االجتماعية العالقات عمى واالنعكاسات القطاع، ىذا في والتطورات التحديات ىذه

 . المنظمة والجريمة المتطرفة الجماعاتو  األيدلوجيات
 

 :مشكمة الدراسة 4.1
 

 األمن أجيزة عمى العولمةظاىرة  فرضتيا التي االمنية التحدياتدراسة  في الدراسة مشكمة تتمحور
  وسائمياحيث استغمت الجماعات اإلرىابية العولمة لتطوير  ،األخير العقد في والدولية الوطنية

 . األشكال بكافة االنتقال وسرعة وسيولة االتصال وسائلاإلرىابية مستفيدة من 
 

 :أسئمة الدراسة 5.1
 

 الدولي؟ األمن عمى العولمة تأثير مدى ما 
 االجتماعية واألمراض الدولي األخطار كاإلرىاب انتشار في العولمة ما مدى مساىمة 

 الدولية؟ الساحة عمى المنظمة والجرائم
 ؟ وما مدى مساىمةالعالمية األمن أجيزة عمى العولمة فرضتيا التي التحديات أىم ىي ما 

 ؟األخطار والتحديات العالمية من الحد في العالم دول  بين األمني التعاون تعزيز
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 م 2010- 2000ما بين العولمة واألمن الدولي في الفترة الواقعة 

 :فرضيات الدراسة 6.1
 
 عدة وضع حتمي   م2010-2000 بين ما الواقعة الفترة في الدولي واألمن العولمة موضوع دراسة إن

 :أنو عمى الفرضيات ىذه تقوم .خطئيا أو صحتيا من التحقق سيتم فرضيات
  أدخمت العولمة عمى األمن الدولي مجموعة من القضايا والتحديات التي تعتبر حديثة بالنسبة

ال تستطيع الدول التصدي ليا )اإلرىاب، الجرائم  لألمن الدولي، حيث برزت مشاكل عالمية
المنظمة العابرة لمحدود، اليجرة غير الشرعية، جرائم تكنولوجيا المعمومات وغيرىا(، وىذا بدوره 

 أدى إلى فرض نمط جديد في التعامل مع القضايا األمنية بين الدول.
  ،من خالل تبادل الخبرات األمنية ساىمت العولمة في ارتقاء التعاون بين أجيزة األمن المختمفة

، وبالرغم من ىذه اإليجابيات إال أن العولمة أسيمت ورفع كفاءة المختصين في المجال األمني
األمراض االجتماعية والجرائم و الدولي  األخطار التي تمس األمن الدولي )كاإلرىابفي انتشار 

 (.المنظمة
 

 : منيجية الدراسة 7.1 
 

 والعالقة الدولي واألمن العولمة ظاىرة وصف سيتم حيث التحميمي، الوصفي المنيج الدراسة ىذه تتبع
 متغيراتيا بين العالقة ونوعية طبيعتيا ووصف الظاىرة ىذه خصائص وتحديد ،دقيقاً  وصفاً  بينيما

 المنشورة الدراسات إلى والرجوع العالقة ىذه عن المعمومات جمع خالل من واتجاىاتيا، وأسبابيا
 أما .الدولي واألمن العولمة بين القائمة العالقات وتحديد القائم الوضع تفسير سيتم أنو كما .حوليا
 خالل من المختمفة واآلثار العالقات إلظيار ،والواقعالدراسات  تحميل عمى فسيقوم التحميمي الجانب

 التحيز، عن يبتعد دقيق عممي موضوعي وصف إلى الوصول بيدف ىذا سيتم .والتدقيق المالحظة
 عمى التعرف بيدف ،وتحميميا ودراستيا المتخصصة والمراجع المصادر أىم عمى االعتماد خالل من

 .م 2010-2000 بين ما الواقعة الفترة في الدولي واألمن العولمة بين القائمة العالقة
 

 اإلطار النظري: 8.1
 

، وسيتم باألمن وارتباطيا العولمة لموضوع ومعالجتو دراستو في األمن نظريات الباحث يستخدم سوف
 اعتماد الواقعية نظرًا لكونيا األكثر تعبيرًا عن الواقع الدولي الذي تحكمو المصمحة والقوة. 
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 :حدود الدراسة 9.1
 
 الدولي واألمن العولمة صعيد عمى حدثت التي اليائمة التطورات لمواكبة الدراسة ىذه سعي خالل من

 األحداث من العديد وبروز ،وعمودياً  أفقياً  التكنولوجيا قطاع في المتسارعة والتطورات بينيما، والعالقة
 األسباب ليذه الثالثة، األلفية من األول العقد في الدولي الصعيد عمى اليامة والمنعطفات الدراماتيكية

 كحدود الدولية والساحة لدراسة،ا زمني ليذه كحد م2010-2000 بين ما الواقعة الفترة اعتماد تم
 .لمدراسة وفضاء مكانية

 
 :محددات الدراسة ومعوقاتيا 2..2

 
 وغربية عربية أمن أجيزة عن الصادرةالمتخصصة  األمنية الدراسات من كثير عمى الحصول صعوبة
 .وتوزيعيا انتشارىا من يحد مما األمنية لطبيعتيا األمني، والقطاع العولمة بين العالقة تتناول

 
 :الدراسات السابقة 22.2

 
 ىو العولمة معنى ىل بأنو "عمييا وما ليا ما العولمة" كتابو في حاتم القادر عبد محمد .د يتساءل
 ويضيف الوطنية؟ السيادة إلغاء ىو السياسية الحدود إلغاء معنى وىل والثقافية؟ السياسية الحدود إلغاء
 السيادة عمى وتحافظ عمميا، تحكم وقواعد ضوابط إيجاد من بد فال تنجح أن لمعولمة أريد لو أنو

 .1لمدول الوطنية
 

 طريقيا في الجغرافية الحدود وأن العولمة، سمات أىم من ىو القومية الحدود انحسار أن البعض يرى
 الكاتب يشير كما ،2العولمة مد إيقاف عن القومية عجز ظل في خاصة العولمي، المد أمام لمتيميش

 ظل في ومستقبمو الدولي األمن موضوع حول األخيرة السنوات في األسئمة حدة في تصاعد حدوث إلى
 يتم .النظام ىذا من الدولة موقع ىو وما العالم، يشيدىا التي المتسارعة والمتغيرات الظروف ىذه

 وتمثل المطمقة، الدولة أولوية ىو واألمن الدولي، بالنظام فاعل أقوى باعتبارىا الدولة إلى تقميدياً  النظر
 .3الدولي األمن يقوم وعمييا القومي، األمن عناصر أىم أحد السيادة

                                                 
1

(140-137)،ص(2005ٌٍٙئخاٌعبِخاٌّصرٌخٌٍىزبة،ا)اٌمب٘رح:،انؼىنًح يا نها ويا ػهُها، محمد عبد القادر حاتم. د   

2
 .(143)اٌّصذراٌطبثك،ص   

3
 .(193)اٌّصذراٌطبثك،ص   
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 :أىميا لألمن األساسية التعريفات من عدد بعرض الكاتب ويقوم
 إذا األساسية، قيميا من بواحدة بالتضحية لمتيديد تعرضيا عدم عند أمن حالة في تكون الدولة أن

 .الحرب ىذه في االنتصار عمى األخرى الناحية من وقدرتيا الحرب، تجنب أرادت
 

 سوف القيم ىذه أن من الخوف وانتفاء المكتسبة، لمقيم التيديدات غياب يقيس موضوعي، بحس األمن
 .مياجمتيا يتم
 
 يتعمق الدولي، النظام في النقاش يرد وحينما التيديد، مصادر غياب حول النقاش يدور األمن حالة في

 .الوظيفي والتكامل المستقمة اليوية عمى الحفاظ عمى والمجتمعات الدول بقدرة األمن
 

 في الكاتب أكد وقد ،(التعددية عمى قائم عالم في األمن) موضوعة إلى "العولمة ميثاق" كتاب أشار
 بين ميز وقد العمق، في كذلك زالت وما أمنياً  ترتيباً  كانت األصل في الدولة أن فكرة عمى لفالمؤَ  ىذا

 شخصي، أمن إلى مباشرة بصورة ي ترجم ال القومي األمن أن حيث القومي، واألمن الشخصي األمن
 معرضاً  القومي أمنيم بقاء مع الدولة حماية ظل في شخصي بأمن ينعموا أن المواطنون يستطيع حيث

 يتجزآن ال جزءان الدولي واألمن الشخصي األمن من كل أن فكرة عمى يؤكد الوقت نفس وفي لمخطر،
 .4القومي األمن موضوع من
 

 مستقمة دول وجود عمى قائم تعددي عالم واقع من تنشأ القومي األمن مشكمة بأن عام فرض ىناك
 ومن ،سمباً  أو إيجاباً  البعض بعضيا أمن عمى التأثير إلى يؤدي قد الذي األمر ومتجاورة ومسمحة
 لم التيديد وأن خاصة كمو، الدولي المجتمع كاىل عمى الدولي األمن توفير مسؤولية تقع أخرى ناحية
 غير أو مدعومة إرىابية لجماعة الموضوع يمتد قد بل خارجية، دولة أو داخمية جية عن يصدر يعد

 .5أحد من مدعومة
 

 المختمفة التعريفات "العربي الوطن عمى وآثارىا العولمة تحديات" دراستو في محمد غربي يستعرض
ومن اآلثار السمبية لمعولمة عمى  العربي، الوطن عمى السمبية آثارىا بعرض يقوم ثم العولمة، لمفيوم

 بينالوطن العربي التي ذكرىا الباحث اآلثار االقتصادية، اآلثار السياسية، اآلثار االجتماعية،  حيث  
 ،وعسكرياً  وثقافياً  واقتصادياً  سياسياً  العولمة من المتضررين أشد من يعتبر العربي الوطن أن كيف
، ومن ىذه اإلجراءات العولمة مواجية في اتخاذىا الواجب اإلجراءات من عدد بطرح قام ذلك وبعد

                                                 
4

 .(354-340)،ص(2003 ِىزجخاٌعجٍىبْ،)اٌرٌبض:،سلوك اإلنسان في عالم عامر بالدول -يُثاق انؼىنًح، روبرث جاكسون 

5
 .(362)اٌّصذراٌطبثك،ص   
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 التكامل بإيجابيات واإليمان العميق العربية األنظمة لدى السياسية واإلرادة والقناعة الحقيقية الرغبة
 لمتكتل عربي جياز إنشاء الخارجية،  التحديات مواجية مجال في العربي االقتصادي والتعاون

العربية،  الدول بجميع فروع لو يكون أن عمى عمى المشروعات واإلشراف التنسيق يتولى االقتصادي
 العربية المياجرة األموال رؤوس من االستفادة أجل من وذلك العربي النقد صندوق دور تنشيط

 الجامعة نطاق في القائم الحرة العربية التجارة منطقة مشروع تطوير. خدماتيا وأعباء الديون وتخفيض
، والعمل 1996جوان  في القاىرة في المنعقدة العربية القمة عن الصادر القرار مع ينسجم بما العربية
 يضم إنشاء إطار طريق عن لمتجارة العالمية المنظمة تجاه العربية والسياسات المواقف تنسيق عمى

 عمى والعمل ،المالية لألوراق العربية األسواق بين الربط مختمف المجاالت،  في وحكومية فنية عناصر
 بشأنيا، العمل عمى تسييل المعمومات وتبادل ممكيتيا ونقل تداوليا وتسييل في طرح تعاونيا دعم
 والعمالة البشرية الموارد أجل تبادل من العربية الدول بين اإلقميمية الحدود عبر األشخاص حركة
 .6اإلنسانية الخبرة وانتقال

 
 في السياسي العالم وضع استقراء ىوبزباوم إيريك يحاول "واإلرىاب والديمقراطية العولمة " كتابو في

 والعنف الديمقراطية مسألة منيا عدة مجاالت عمى التركيز خالل من وذلك ،7الثالثة األلفية مطمع
 العالم مصير عمى العولمة وأثر التقنية، تطور في الضخم التسارع ظل في واإلرىاب، السياسي
 .8والشعوب

 
 السمبية والتحديات األمني الجانب عمى التركيز ناحية من بو ستقوم ما ىو الدراسة ىذه في المختمف

 إظيار الدراسة ىذه ستحاول الوقت نفس وفي ،الدولية األمن أجيزة عمى العولمة تفرضيا التي
 من الدولي، األمن استقرار ضمان عمى العمل في العالم حول األمن أجيزة بين التعاون إيجابيات

 من األمنية المعمومات وتبادل الدولي اإلرىاب مكافحة في  التكنولوجية التطورات أحدث استخدام خالل
 .العولمة وفرتو الذي التكنولوجي التطور خالل

 
 
 
 

                                                 

6
 .)32(ص، اٌعذداٌطبدش(،بمٌٍِجٍخالزصبدٌبدشّبيإفر)اٌجسائر:،تذذَاخ انؼىنًح وآثارها ػهً انىطٍ انؼزتٍغرثًِذّذ،  

7
 (.7)ص(،2007ِروساٌجسٌرحٌٍذراضبد،)اٌذٚدخ:،انؼىنًح وانذًَمزاطُح واإلرهابإٌرٌه٘ٛثس٘بَٚ،  

8
 .(8ص)اٌّصذراٌطبثكٔفطٗ،  
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 الثاني الفصل
 العولمة
 

 األخيرين، العقدين في والمثقفين والمفكرين الباحثين قبل من العولمة بمفيوم االىتمام ازدياد من بالرغم
 أكثر من العولمة ظاىرة تعتبر حيث .في مختمف جوانبيا الظاىرة ىذه يكتنف زال ما الغموض أن إال

 في وخاصة اليائمة التكنولوجية التطورات ظل في وذلك الحديث، العصر في لمجدل إثارة الظواىر
 األخير العقد شيد حيث والفضاءات، القطاعات كافة طالت أنيا كما .والمواصالت االتصال وسائل
 .الحياة نواحي من الكثير في ةمىا ةوتكنولوجي ةواجتماعي ةواقتصادي ةسياسي تتطورا

 
 المبحث األول: ماىية العولمة، مفيوميا وغاياتيا 2.1
 

 مطمب أول: مفيوم العولمة: 2.2.1
 

، 9يترجميا بالكونيةوبعضيم ( Globalization)لفظة العولمة ىي ترجمة لممصطمح اإلنجميزي 
، إال إنو في اآلونة األخيرة أشتير بين الباحثين 10وبعضيم يترجمو بالكوكبة، وبعضيم بالشوممة

وتحميل  .مصطمح العولمة وأصبح ىو أكثر الترجمات شيوعًا بين أىل الساسة واالقتصاد واإلعالم
كسابو الصبغة العالمية و  . 11توسيع دائرتو ليشمل العالم كموالكممة بالمعنى المغوي يعني تعميم الشيء وا 

فأما العولمة مصدرًا فقد جاءت توليدًا من " :عضو مجمع المغة العربية" عبد الصبور شاىين "يقول 
وأما صيغة الفعممة التي ... القياسي كممة عالم ونفترض ليا فعاًل ىو عولم يعولم عولمة بطريقة التوليد 

، وىي مماثمة في ىذه الوظيفة ر عن مفيوم األحداث واإلضافةتأتي منيا العولمة فإنما تستعمل لمتعبي
 .12"لصيغة التفعيل

 
وكثرت األقوال حول تعريف معنى العولمة حتى أنك ال تجد تعريفًا جامعًا مانعًا يحوي جميع التعريفات 

العولمة، والختالفات وجية الباحثين فتجد لالقتصاديين تعريف، ولمسياسيين وذلك لغموض مفيوم 
، ظاىرة اقتصادية: يف، ولالجتماعيين تعريف وىكذا، ويمكن تقسيم ىذه التعريفات إلى ثالثة أنواع تعر 

 .وىيمنة أمريكية، وثورة تكنولوجية واجتماعية

                                                 
9
.9(،ص1995رٍجٍخمركز الدراساث السياسيت واالسترا -ِؤضطخاال٘راَ،)اٌمب٘رح:انىػٍ انتارَخٍ وانثىرج انكىَُحوبٌطٍذٌطٍٓ، 

10
.2(،ص2005،)اٌرٌبض:داراٌعبصّخٌٍٕشرٚاٌزٛزٌع،دزاسح انفضُهحثىرثٓعجذهللاأثٛزٌذ، 

11
،اٌعذداٌطبدش.انؼىنًح وانهىَح انثمافُحِجٍخ"فىرٚٔمذ"، 

12
.48،ِجٍخاٌّعرفخ،اٌعذدانؼىنًح جزًَح تذوَة األصانحعجذاٌصجٛرشبٍ٘ٓ، 
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يمكن اعتبار تاريخ انييار االتحاد السوفيتي )الكتمة الشرقية( وسيطرة نظام القطب الواحد عمى العالم 
بداية تشكل مالمح العولمة بشكميا الحالي، وسادت في ىذه الفترة توجو  )الكتمة الغربية بشكل عام( ىو

ينظر إلى النظام الرأسمالي الحالي بنظرة مثالية، مما أدى إلى ظيور عدة دعوات ونظريات مثل 
 .13فوكوياما في كتابو نياية التاريخ وصاموئيل ىنتنجتون في كتابو صراع الحضارات وغيرىم الكثير

 
بين العولمة والعالمية من ناحية االصطالح، فالعالمية تعني االنفتاح عمى باقي ينبغي التمييز 

الحضارات "اآلخر" والتفاعل والتعاون معيا، أما العولمة فإنيا تسعى لفرض نمط حضاري معين "نوع 
 .14من الييمنة" عمى اآلخر

 
ذه الظاىرة حديثة يعود قصور وجود تعريف واضح وشامل ليذه الظاىرة إلى عدة أسباب منيا أن ى

العيد )ىناك من يعتبر العولمة صورة جديدة لظاىرة قديمة خاصة عمى صعيد الصورة واألدوات 
المستخدمة(، غير مستقرة، ومتشعبة، وبالرغم من ىذه المعوقات، إال أننا نجد مجموعة من االجتيادات 

جية، نستسقي منيا ما وجدناه عمى الصعيد العالمي والعربي، لتعريف ىذه الظاىرة بطريقة عممية ومني
 مفيدًا وقريبًا من ىذه الدراسة.

 
وتداخل  مالمحيا، اكتمال وعدم لتشعبيا نظراً  الصعوبة، في غاية أمراً  لمعولمة مفيوم تحديد يعتبرولذا 

 يمقى لمعولمة ووافي شامل تعريف ولذلك فمن الصعب وجود أبعادىا بصورة يصعب الفصل فيما بينيا،
سواًء عمى المستوى العاممي أو العربي، وبيذا يمكن القول بأن كل ما يتعمق بالعولمة سيبقى  عاماً  قبوالً 

 مثارًا لمجدل حتى يزول الخالف عن تعريف ىذا المفيوم.
 

 القرية فيوالسالم  بالحر" كتابو في عولمة مصطمح استخدموا الذين أوائل من موىانماك مارشال كان
 والعصر أمريكا" كتاب في بريجنسكيزبيغنيو  تبعو ثم ،15الماضي القرن من السبعينات في "الكونية

 متغيرة مستمرة عممية فيي وتفسيراتيا، العولمة تعريفات حصر الصعوبة من أن إال ،16"اإللكتروني
 .17وغيرىا واالقتصادية التكنولوجية التطورات ظل في وخاصة ومتأثرة، مؤثرة

                                                 
13

(.91(،ص)2002جبِعخٔبٌفاٌعرثٍخٌٍعٍَٛاألٍِٕخ،،)اٌرٌبض:ياهُح انؼىنًح وئشكانُتهامً،أٔٛرِبجذعش 
14

(.51(،ص)2002،)عّبْ،ِؤضطخاٌٛراقٌٍٕشرٚاٌزٛزٌع،انؼىنًح وانجذل انذائز دىنهافالحوبظُاٌّذٕخ، 
15

  Marshall Mcluhan, War and Peace in the Global Village. ) Berkeley, Gingko PressInc, 2001), page 32 

56. 
16

  Zbigniew Brezezinski, Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era.(New York, The 

Viking Press, 1970), page 25 78. 
17

 .(16)،ص(2005صرٌخٌٍىزبة،اٌٍٙئخاٌعبِخاٌّ)اٌمب٘رح:،يا نها ويا ػهُها العولمةمحمد عبد القادر حاتم، . د  
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 واإلستراتيجية الييكمية الجوانب في التكامل ظاىرة" أنيابتعريف العولمة عمى  راينيسي ولفانغ يقوم
 تحقيق بيدف الكونية الحدود تخترق والمعموماتية والتقنية التحويمية أنشطتيا أصبحت التي لمشركات
 .18"الدولية تنافسيتيا

 
 يعرف ريكاردو بتريال العولمة عمى أنيا "مجموعة المسمسالت التي تمكن من إنتاج وتوزيع واستيالك 

 سمع وخدمات: 
 .من أجل أسواق عالمية منظمة )أو ستنظم( بمعايير ومقاييس عالمية 
  من طرف منظمات ولدت أو تعمل عمى اساس قواعد عالمية وفق ثقافة تنظيم تتطمع لالنفتاح

العالمي وتخضع الستراتيجية عالمية يصعب تحديد مرجعية واحدة ليا )قانونية، عمى اإلطار 
 .19(ةاقتصادية، أو تكنولوجي

 
 الرأسمالي النظام تطور مراحل من مرحمة أنيا" بقولو العولمة تعريف الفضل أبو فتحي الدكتور يحاول

 اإلطار في القومية لمدولة والسموكية والثقافية واالقتصادية السياسية الشؤون تذوب وفييا العالمي،
 بانفتاح عاماً  اتجاىاً  خمقت التي اليائمة والمعموماتية والتكنولوجية االتصالية الثورة خالل من العالمي
 الطرف عمى األقوى الطرف فيو يسيطر حدود بال بعالم يسمى ما ليتكون بعض عمى بعضيا الدول

 .20"األضعف
 

 الدولي، أو العالمي بالشأن الوطني الشأن تداخلإن العولمة " العولمة عمىتعريف ب حماد محمد قام كما
 .21"والوطنية الثقافية اليوية معو تتالشى بحيث حياة وأسموب ،وثقافياً  وعممياً  واقتصادياً  سياسياً 

 
"أن العولمة في المفيوم االقتصادي تعني سيولة حركة الناس والسمع  كما عرفيا الدكتور وىبي الزحيمي

 .22واألموال واألفكار بين مختمف الدول عمى نطاق الكرة األرضية"
 

                                                 
18

  Wolfgang H.Reinicke, Global Public Policy: Governing Without Government, (Washington, 

Brookings Institution Press, 1998), page 33. 
19

(.20(،ص)1999)اٌذاراٌجٍضبء،إفرٌمٍباٌشرق، انؼىنًح: أَح ػىنًح؟ٌذٍىاٌٍذٍبٚي، 
20
 .(14)،ص(2004شركت الجزيرة لإلعالن،  (بورسعيد: دور الدولة والمؤسسات في ظل العولمة،فتحي أبو الفضل، . د

21
(.21(،ص)156،1998، العدد مجلت المنتدى :عّبْ)،انؼزب ولطار انؼىنًح انسزَغِذّذدّبد،
22

(.29(،ص)1876،2003اٌذعٛح،اٌعذدِجٍخبض:ٌ،)اٌرنذَُا ػىنًح ونكٍ ال سىاءٚ٘جخاٌسدًٍٍ، 
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 لإلمبريالية، والتبعية الييمنة عالقات في العميا الدرجة" أنيابتعريف العولمة عمى  يزز بمق لواإل عبد قام
 وما الوطنية، الدولة رحم من خرج الذي ،كونياً  العالمي لرأسماليا النظام النتصار التتوج لحظة وىي
 .23"السواء عمى وخارجيا حدودىا داخل :إنتاجو تعيد ىذه برحت

 
 دول ىيمنة ظل في لإلنسانية، العميق الرأسمالي لمتحول حقبة العولمة أن العظم جالل صادق يرى

 حسن يعرفيا بينما .متكافئال غير لمتبادل عالمي سيادةنظام  ظل في سيطرتيا وتحت وبقيادتيا المركز
 الشمال بين الفقيرة والدول الغنية الدول بين واألطراف، المركز بين تاريخي صراع أنيا عمى حنفي

 .24واالستغالل الييمنة بين والتحرير، االستعمار بين والجنوب،
 

 مطمب ثاني: غايات العولمة: 1.2.1
 

 وانتقال السوفييتي االتحاد انييار بعد تأثيرىا وتزايد جميعيا، العالم ودول شعوب إلى العولمة آثار تمتد
 انتشار من ذلك عن نتج وما القطبية، أحادي النظام إلى القطبية ثنائي النظام من الدولي النظام

 وانخفاض اإلنتاج لسيولة والفقيرة، النامية للمدو  اختراقاً و  العالم دول في الجنسية المتعددة لمشركات
 .الرخيصة العمالة وتوفر تكمفتيا

 
لمعولمة أبعاد وغايات مختمفة نظرًا لكونيا تطال كافة مجاالت الحياة المختمفة، وبالرغم من تشابك ىذه 
الغايات وتداخميا بطريقة يصعب أخذ كل غاية أو ب عد عمى حدة وتحميمو، إال أنو سيتم فصميم لتسييل 

 يمي بعضًا من ىذه األبعاد:دراسة ىذه األبعاد )الغايات(، وفيما 
 

 فرع أول: البعد السياسي لمعولمة: 2.1.2.1
 

لقد تغيرت المفاىيم السياسية في ظل العولمة، حيث كان من المتعارف عميو أن السياسية ىي 
اختصاص لمدولة، ولكن في ظل العولمة لم تعد الدولة ىي الفاعل الوحيد عمى الصعيد السياسي 

جانبيا ىيئات ومنظمات عالمية وجماعات دولية، أدت إلى حدوث تداخل في العالمي، بل ظيرت إلى 
 .25الحدود بين السياسة الداخمية لمدولة والسياسة الدولية

 
                                                 

23
 .42(،ص1999،)اٌرثبط:ِٕشٛرادرِطٍص،انًؼزفح  نهجًُغعجذاإلٌٗثٍمسٌس،

24
.(24)،صاٌعذداٌطبدش(،بمٌٍِجٍخالزصبدٌبدشّبيإفر)اٌجسائر:،تذذَاخ انؼىنًح وآثارها ػهً انىطٍ انؼزتٍغرثًِذّذ،  

25
.1771،21/12/2006،اٌذٛاراٌّزّذْ،اٌعذد:انؼىنًح...رؤَح َمذَحيفهىو خبٌذوبظُأثٛدٚح، 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=83888

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=83888
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=83888
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كما بدأ التفكير في العالم باعتباره وحدة سياسية واحدة، حيث لم يعد ىناك مجال لمعزلة السياسية، 
لواقع السياسي في باقي دول العالم، وىذا بدوره حيث أن أي حدث أو واقع سياسي في أي دولة يمس ا

أدى إلى تزايد التدخل الخارجي )خاصة الدول التي تمتمك القوة السياسية واالقتصادية( في شؤون الدول 
األخرى، حيث نجد في السنوات األخيرة تعاظم دور المنظمات العالمية عمى حساب السياسة المحمية، 

والضخامة بحيث أنيا أصبحت قادرة عمى فرز قراراتيا وتوجيييا  وأصبحت ىذه المؤسسات من القوة
 .26إلى كافة دول العالم

 
 فرع ثاني: البعد االقتصادي لمعولمة: 1.1.2.1

 
يعتبر البعد االقتصادي أحد أبرز وأىم أبعاد العولمة وأكثرىا وضوحًا، لما لو من أثر عمى باقي األبعاد 

فية )حيث أن ىذه األبعاد ال تنفصل عن بعضيا البعض(. ويتمثل األخرى السياسية واالجتماعية والثقا
البعد االقتصادي بتالشي الحدود االقتصادية بين معظم دول العالم وزوال العوائق التجارية وسيولة 
انسياب األموال دون قيود، وظيور التجارة الحرة، وبروز االتفاقيات االقتصادية الدولية والمنظمات 

 ية )مثل منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرىم(.االقتصادية الدول
 

كما تأثرت اقتصادات الدول، حيث أصبح من الصعب الحديث عن االقتصاد المحمي لدولة ما بمعزل 
 عن االقتصاد العالمي، واالرتباطات المتعاظمة فيما بين اقتصادات الدول.

 
ركات العالمية )المتعددة الجنسية( دورًا بارزًا في التأثير في االقتصاد ومن ناحية أخرى فقد أصبح لمش

العالمي، بل وفي كافة جوانب الحياة )كالسياسية واالجتماعية والثقافية(، حيث أن قوة/قدرة بعض 
 .27الشركات من الناحية االقتصادية أكبر بكثير من القوة االقتصادية لمعديد من الدول

 
ادي لمعولمة ظيور التكتالت االقتصادية اإلقميمية، حيث وجدت الدول نفسيا صاحب التطور االقتص

قاصرة عن مواجية العولمة كدول منفردة، فمجأت إلى مواجية ىذه التحديات من خالل إنشاء  مجموعة 
 NAFTAمن التكتالت مثل )السوق االوروبية المشتركة، اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية 

 وغيرىا(.
 

                                                 
26

(،ص1314،2001ٍخاٌفىراٌطٍبضً،اٌعذدِج،)دِشك:انؼىنًح انسُاسُح ويخاطزها ػهً انىطٍ انؼزتٍِذّذأدّذاٌطبِرائً، 

(114.)
27

(.84(ص)27،1999ِجٍخعبٌُاٌفىر،عذد،)اٌىٌٛذ:انؼىنًح وفزوػها وكُفُح انتؼايم يؼهاعجذاٌخبٌكعجذهللا، 
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تفرض العولمة التخمي عن الضوابط التقميدية التي كانت تسير الحياة االقتصادية، والتي كانت تعمل 
ن ىذا األمر بالنسبة لدول العالم الثالث صاحبة  عمى حماية النظام االقتصادي بشكل عام، وا 

 .28االقتصادات الضعيفة، يؤثر عمييا بشكل مباشر وسمبي، وتكون ىي المتضرر األول
 

 فرع ثالث: البعد الثقافي لمعولمة: 1.1.2.1
 

قصاء ثقافات  تقوم العولمة من خالل وسائل االتصال والمواصالت بالعمل عمى نشر ثقافات معينة وا 
أخرى، حيث تتم عممية الييمنة واإلقصاء من خالل قيام الدول الكبرى بالتحكم في ىذه العممية 

، يمكن وصف ىذه الثقافة بثقافة 29العالم وتوجيييا، والقيام بفرض نمط معين من الثقافة عمى
 االستيالك والسرعة.

 
يقوم البعد الثقافي لمعولمة عمى صياغة ثقافة ليا قيم ومسمكيات وعادات متشابية إلى حد ما، بعيدًا 
عن السياق الحضاري واالجتماعي لثقافات الشعوب المختمفة وغير منسجمة معيا، حيث يتم استغالل 

، 30في تعزيز ىذا التوجو، مما يؤدي إلى تيديد وجود مجموعة كبيرة من الثقافاتالتفوق التكنولوجي 
كما أن العولمة تعمل عمى تغيير نمط العالقات االجتماعية بين الناس، وذلك لتغير نمط االنتاج حيث 

 .31يصبح الربح ىو القيمة الذي تحكم العالقات بين الناس وسموكيم
 

ينعكس في مجموعة كبيرة من القضايا، مثل التأثير عمى اليوية الوطنية كما أن البعد الثقافي لمعولمة 
والحضارية لألمم وتيميشيا، والتأثير عمى لغات الشعوب، والمباس الخاص بكل بمد، وسمب 
الخصوصية الثقافية ليم، وما لذلك من أثر في التأثير عمى األنماط المعيشية لمشعوب المختمفة والعمل 

 .32عمى تغييرىا
 
ى الباحث أن العولمة تسعى إلى تغيير في القيم والتقاليد واليويات الوطنية لصالح الترويج لقيم ير 

الفردية واالستيالك، وتغميب الثقافة الواحدة عمما بأن الواقع يؤكد بعدم وجود ثقافة عالمية واحدة، بل 
ثقافات والحضارات مجموعة من الثقافات المتعددة والمتنوعة، ومن ىنا يبرز التحدي الثقافي لم

 المختمفة.
 

                                                 
28

(.14(،ص)2006،)اٌرٌبض،جبِعخٔبٌفاٌعرثٍخٌٍعٍَٛاألٍِٕخ،انتخطُظ األيٍُ نًىاجهح ػصز انؼىنًح 
29

(.23(،ص)2011،رضبٌخِبجطزٍرغٍرِٕشٛرح،)راَهللا:جبِعخثٍرزٌذ،يفهىو األيٍ انمىيٍ فٍ ظم انؼىنًحِذّذرٌتِٕصٛر، 

 
30
http://www.arabthought.orgتأثُز انؼىنًح ػهً انثمافح انؼزتُح.ِذّذصبًٌاٌسٌٛد،
31

(.11(،ص)2008)غسح:انؼىنًح انثمافُح آثارها وأسانُة يىاجهتها،ٌرلت،صبٌخا 

.(233)ص  (،2000 )ٌٕذْ:ِبٌىٍّبْ،،(العولمات)ئػادج انتفكُز فٍ انؼىنًح ثرٌذأٚالرِٚبٌىًشٍشزر، 32

http://www.arabthought.org/
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 فرع رابع: البعد األمني لمعولمة: 2.1.2.1
 

 أثرت الثورة التكنولوجية )االتصال والمواصالت( عمى البعد األمني لكافة دول العالم، حيث فرضت
 بعضيا عن بمعزل الدول تعد لم وتشابكيا، األوضاع ىذه تداخل وبسبب جديدة، أمنية أوضاعاً  العولمة
 األمنية المشكالت أن عن التحدث يمكن ذلك من العكس عمى بل األخطار، عن بمعزل أو البعض
 المنظمة الجريمة مشاكل مثل الدوليين، واألمن السمم وتيدد ولمحدود، لمقارات عابرة مشكالت أصبحت

 في والتجارة انتقاليا، وسيولة وتواصميا والعصابات المافيا وعمل والسالح، لممخدرات تجارة من
المتطرفة والخطر  تاأليدولوجيا وانتشار التجسس، وقضايا األطفال، وبيع والجنس البشرية األعضاء
 .33الخ...النووي

 
 ومواجيتيا، التحديات ىذه مع التعامل الكبرى الدول حاولت جديدة، تحديات فرضت العولمة أن وبما
مكانياتيا قدراتيا بتوظيف المتقدمة الدول قامت حيث  لالستفادة البعض بعضيا مع مواقفيا وتنسيق وا 
 بتنسيق األخرى الصناعية والدول الغربية الدول قامت ذلك ومن سمبياتيا، واتقاء العولمة إيجابيات من

 مثل الدولية التجمعات من العديد تأسست المنطمق ىذا ومن .والتحديات اآلثار ىذه لمواجية جيودىا
 لمواجية الالتينية أمريكا دول ومجموعة السوفيتي، االتحاد عن المنسمخة والدول األوروبي، االتحاد
 واألقل النامية الدول أما .مظاىرىا اإليجابية من واالستفادة أخطارىا من والحد العولمة، ظاىرة تحديات

 .34العولمةمن  المتضررين أكبر من أصبح واآلخر الظاىرة ىذه من استفاد فالبعض نمواً 
 

 مكافحتيا مجال في وخاصة األمن، أجيزة عمى جديدة إضافية أعباءً  فرضت العولمةويؤكد الباحث أن 
 .واألسري االجتماعي والتفكك والدعارة المخدرات وتجارة التجسس ومكافحة المنظمة والجرائم لإلرىاب
 عمى قدرتيا مدى وقياس العولمة، سمبيات من الوطني األمن لحماية ةإضافي مياماً  عمييا وفرضت
 معيا والتعامل االتصاالت وثورة التكنولوجية التطورات باستخدام العولمة، إيجابيات من االستفادة
، وفي نفس الوقت فإن وسائل العولمة التكنولوجية عام بشكل القومي األمن عمى لمحفاظ وتطويعيا

المتطورة ساىمت إلى حد كبير في سرعة االتصال والتواصل ونقل الخبرات من خالل التدريب وتبادل 
برة المينية بين األجيزة األمنية في مختمف دول العالم من خالل االتصال الصوتي والمتمفز الخ
(Audio and Video conferences كما أسيمت وسائل التكنولوجيا في تعزيز السيطرة األمنية ،)

                                                 
33

 انثؼذ األيٍُ وانؼسكزٌ فٍ فهسفح انؼىنًحجٍالًٌثٛثىر، 

http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=363
34

يفهىو األيٍ انثشزٌ فٍ ظم انتهذَذاخ انؼانًُح انجذَذج.إٌٍبشأثٛجٛدح، 

ttp://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=26155h

http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=363
http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=363
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=26155
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=26155
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ا وكذلك ة الميدانية من خالل سيولة االتصال والتواصل بين أقسام وفروع األجيزة األمنية نفسياتيالعممي
 .االتصال باألجيزة األخرى داخل الدولة أو األجيزة الصديقة في دول أخرى

 
 المبحث الثاني: ماىية األمن، مفيومو أبعاده 1.1
 

 مطمب أول: مفيوم األمن: 2.1.1
من أحدث تعريفات األمن وأكثرىا تداواًل، تعريف باري بوزان، أحد أبرز المختصين في الدراسات 

قدرة "النظام الدولي فيو وفي سياق ، "العمل عمى التحرر من التيديد"األمنية، وىو يعرف األمن بأنو 
يير التي تعتبرىا وتماسكيا الوظيفي ضد قوى التغ، المجتمعات والدول عمى الحفاظ عمى كيانيا المستقل

 .واألمن يمكن فقط أن يكون نسبيًا وال يمكن أن يكون مطمقاً  ،"معادية
 

ف آرنولد ولفرز لعام لكن الجامعي الفرنسي داريو باتيستيال يرى في تعريف بوزان تبسيطًا لمعنى تعري
بغياب األمن موضوعيًا يرتبط "وىو يرى أن ، الذي نال نوعًا من اإلجماع بين الدارسين، 1592

" التيديدات ضد القيم المركزية وبمعنى ذاتي، فيو غياب الخوف من أن تكون تمك القيم محور ىجوم
لرفاه االقتصادي، اليوية الثقافية، ا، الوحدة الترابية، الوطني االستقالل، بقاء الدولة" وىي تتمثل بـ

 ...."الحريات األساسية
  

 إلرغامولمتحرر من الخطر، بل يعني أيضًا وسيمة  ولألمن مفيوم مزدوج، حيث ال يعني فقط وسيمة
وجعمو محدودًا، وبما أن األمن أوجده الخوف فإنو يقتضي ضرورة القيام بإجراءات مضادة لمتحكم فيو، 

 .أو تحييده واحتوائو
 

وقد تبنت بعض الدراسات نظرة أوسع لألمن تشمل الجوانب العسكرية وغير العسكرية السيما تمك التي 
التي أظيرت أىمية العوامل السياسية في المسألة األمنية واالختالفات بين ، دول العالم الثالثتتناول 

المناطق المحيطة بيا، إن لم إذ أن التيديدات ألمن األخيرة تأتي أساسًا من . الدول المتقدمة والنامية
مما يتسبب ، نظمةوىذا نتيجة لضعف البنى الدولية وعجز في شرعية األ. تأت من داخل الدولة ذاتيا

 .35في مشاكل أمن داخمية لمدولة والتي غالبًا ما تقود إلى صراعات مع الجوار
 

                                                 
35

16/1/2009،االضزرارٍجٍخخًٍٍدطٍٓ،ِفَٙٛاألِٓفًاٌمبْٔٛاٌذًٌٚاٌعبَ،ِٛلعخبصٌٍذراضبدٚاألثذبس 

post_16.html-http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog
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ىو األقرب إلى الواقع األمني واألكثر  داريو باتيستيالويرى الباحث أن تعريف الجامعي الفرنسي 
االقتصادي  شمولية، حيث أن األمن يعني بقاء الدولة واستمراريتيا ووحدة ترابيا مع ضمان الرفاه

والحفاظ عمى اليوية الثقافية والوطنية لكل دولة، وأن األمن ال يقتصر عمى حماية األفراد من 
واالعتداءات التي قد يتعرضون ليا جسديًا، بل تشمل ىويتو الثقافية واستقراره النفسي ورفاىو  تالتيديدا

 االقتصادي ووحدة واستقالل ترابو الوطني، والتي ينتج عنيا ضمنًا استقرار أمنو القومي.
 

 مطمب ثاني: أبعاد األمن: 1.1.1
 

 :بوزان خمسة أبعاد أساسية لألمنباري لقد ميز 
 والقدرات الدفاعية، وكذلك ويخص المستويين المتفاعمين لميجوم المسمح : كرياألمن العس

 .مدركات الدول لنوايا بعضيا
 ونظم الحكومات واأليديولوجيات التي ، ويعني االستقرار التنظيمي لمدول: األمن السياسي

 .تستمد منيا شرعيتيا
 لمحفاظ بشكل دائم عمى ويخص الموارد المالية واألسواق الضرورية : األمن االقتصادي

 .قوة الدولةمستويات مقبولة من الرفاه و
 ويخص قدرة المجتمعات عمى إعادة انتاج أنماط خصوصيتيا في المغة : األمن االجتماعي

 .والثقافة واليوية الوطنية والدينية والعادات والتقاليد في إطار شروط مقبولة لتطورىا
 ويتعمق بالمحافظة عمى المحيط الحيوي المحمي أو الكوني كعامل أساسي : األمن البيئي

 .36عميو كل األنشطة اإلنسانيةتتوقف 
 
 
 

                                                 
36

اٌّصذراٌطبثك. 
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 الفصل الثالث
 العولمة وتغير المفاىيم واألمن الدولي

 
 

 المبحث األول: التحوالت في مفيوم األمن في ظل العولمة 2.1
 

والمشيد األمني العالمي، وأبرزىا تحوالت القوة، التي لم بفعل العولمة حدثت تحوالت في مفيوم األمن 
والنمو االقتصادي ، بل تعدتو إلى التكنولوجيا والتعميم. تعد ترتبط ارتباطًا وثيقًا ووحيدًا بالعامل العسكري

عمى مصادر ىي من قبيل القوة المينة، فالقوة العالمية اليوم تتأسس . واالعتماد المتبادل والمعمومات
وأقل ، القوة أقل تحولية: "وكما يالحظ جوزيف ناي فإن. القوة الصمبة: قوم عمى مصادر ممموسةكما ت
، ذلك أن تحويل المكاسب المحققة في مجال ما نحو مجال آخر يزداد صعوبة، "وأقل ممموسية، قيرية

لتيديدات غير المباشرة أو التيديدات غير العسكرية، فإن األمن المين يعني ا، أما فيما يخص األمن
، التطرف، اإلرىاب، التيريب، المخدرات، اليجرة غير المشروعة، الجريمة االستقرارمثل عدم 

 .التيديدات المباشرة أي التيديدات العسكرية: المنظمة، بينما يقصد باألمن الصمب
 

التغييرات عمى البيئة األمنية المعاصرة إلى كثير  وقد أدت، واقع األمر أن مفيوم األمن متنازع عميو
طارىا المفاىيمي، سياسيًا ونظريًا، وتأثيراتيا عمى الدول إمن المحاوالت لتعريف ىذه التغييرات ووضع 

وقد انضمت إلى المفيوم التقميدي لألمن مفاىيم أخرى توسع طبيعة التيديدات . والمجتمعات واألفراد
وىي تيديدات ترتبط بعوامل الخطر في المجاالت ، ...(ريمة المنظمةاإلرىاب، الج)المحتممة 

وتعّمق األىداف الميددة لتشمل األمن العالمي والجماعات ، االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية
إن إعادة تحديد األطر المفاىيمية لألمن، التي توسع حالة األمن لتشمل . دون الوطنية واألفراد

تيديدات الجديدة، التي تتجاوز اليجوم العسكري، توّلد مفاىيم مثل األمن الداخمي، األمن المخاطر وال
وتتطمب المفاىيم العميقة لألمن التي ترتبط بحماية األفراد من التيديدات التي . الوظيفي واألمن البيئي

ف والحاجة الخوبناء إطار اجتماعي يستطيع البشر من خاللو أن يعيشوا بحرية من ، تستيدف أمنيم
وتركز النظريات الواقعية عمى المشاكل الدولية، والصراعات، وتبرز رؤى الشركات  .عمى حد سواء

وتركز . العالمية العابرة لمحدود والقومية، النواحي االقتصادية والمحافظة عمى النظام االقتصادي الدولي
لعالم، كما أن بدء تحميل التي أخذت تبرز عمى ظروف األفراد وا، وجيات نظر األمن اإلنساني
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المخاطر يبرز طريقة متممة لمتعامل مع المشاكل األمنية لمتغمب عمى التناقض بين األنواع المختمفة 
 .37لممفاىيم األمنية

 
خالل فترة الحرب الباردة، سيطر فكر الواقعيين عمى مفيوم األمن وكيفية تناولو ودارستو، حيث قام 

التوازن الدولي القائم خالل فترة الحرب الباردة من خالل نظرية توازن القوى الواقعيون بتفسير طبيعة 
الثنائي، حيث أن ىذا التوازن حال دون اندالع حرب نووية بين القطبين. أما حقبة ما بعد الحرب 
الباردة فقد تميزت ببروز مجموعة جديدة من المفاىيم األمنية المغايرة لممفاىيم التقميدية لو، حيث تم 
العمل عمى توسيع وتعميق المفيوم ليشمل األفراد واإلقميم والنظام الدولي كوحدات قابمة لمتحميل بداًل 
من الدولة، وتوسيعو ليشمل قضايا االقتصاد والبيئة والمجتمع )األمن االقتصادي، األمن البيئي، األمن 

 .38المجتمعي(
 

 المجاالت كافة في االستقرار وتحقيق االجتماعي لألمن العام المفيوم ليشمل المصطمح ىذا تطور
 الشخصي االستقرار وتحقيق لإلنسان الحياة مناحي وكافةوالعسكرية  والسياسية واالقتصادية االجتماعية

 .الخارجية والبيئة األسري المحيط في
 
 ،"التيديد من التحرر عمى العمل" ىو األمن أنتعريف باري بوزان  تداوالً  األكثر األمن تعريفات من
 وتماسكيا المستقل، كيانيا عمى الحفاظ عمى والدول المجتمعات قدرة" ىو الدولي النظام سياق وفي

 .39"معادية تعتبرىا التي التغيير قوى ضد الوظيفي
 
 يمكن ال كما ،مطمقاً مفيومًا  يكون أن أساس عمى معو التعامل الصعب ومن نسبي مفيوم األمن إن

ىذا  جعليتعدى ىذه الفكرة من خالل  أيضا بل الخطر، من لمتحرر كوسيمة فقط مفيومىذا ال قصر
 ترتيب وليسوحاجة إنسانية  اجتماعي شرط األمن أن عمى التأكيد الميم ومن ،محدوداً  الخطر

 .وظيفي أو ميكانيكي
 

 السياسي الكيان عمى الحفاظ في ىنا األمن وظيفة وتتمثل السياسي البعد أىميا لألمن عدة أبعاد ىناك
 باحتياجات لاللتزام المناسب المناخ توفير خالل من فيتمثل االقتصادي البعد أما ،مستقالً  لمدولة
 األمن توفير خالل من االجتماعي البعد ويتمثل اإلمكان، قدرليم  الرفاىية وتوفير األساسية الشعب

                                                 
37

16/1/2009،زرارٍجٍخاالضخًٍٍدطٍٓ،ِفَٙٛاألِٓفًاٌمبْٔٛاٌذًٌٚاٌعبَ،ِٛلعخبصٌٍذراضبدٚاألثذبس 

     post_16.html-http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog
38

(،ص2009خٔبٌفاٌعرثٍخٌٍعٍَٛاألٍِٕخ،جبِع،)اٌرٌبض:األيٍ اإلَساٍَ: انًفهىو وانتطثُك فٍ انىالغ انؼزتٍ وانذونٍخذٌجخأٍِٓ، 

(12.)
39

(.57-56(،ص)160،2005ِجٍخاٌطٍبضخاٌذٌٍٚخ،عذد،)اٌمب٘رح:تطىر يفهىو األيٍ فٍ انؼاللاخ انذونُحعجذإٌٛرثٓعٕزر، 
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 واأليديولوجي البيئي البعد مثل أخرى أبعاداً  ىناك أنو كما لموطن، باالنتماء الشعور وتنمية لممواطن
 .40وغيرىم

 
 المبحث الثاني: تأثير العولمة عمى مستويات األمن 1.1

 
 جديدة حقبة العالمي النظام دخلبانييار االتحاد السوفييتي،  أوزارىا الباردة الحرب وضعت أن بعد

األمر الذي أدى إلى تغير في القوانين والثوابت التي سادت منذ انتياء الحرب  تتسم بالتعقد والتشابك،
العالمية الثانية، وظير نظام عالمي جديد يتسم بكونو نظام أحادي القطبية، حيث تفردت الواليات 
المتحدة بتوجيو دفة األمور عمى الصعيد العالمي في مختمف المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية 

 .واألمنية
 

 والوطني القوميو  واإلقميمي الدولي األمن عن جديدة مفاىيماً  الحالية صيغتيا في العولمة تطرح
 جديداً  مفيوماً  لألمن أصبح حيث .وغيرىا اإلرىابالجريمة المنظمة و و  الوطنية، والسيادة والفردي،
 واألمن مجتمع ألي الوطني األمن بين الفصل الصعب من أصبح أنو كما التقميدي، المفيوم يتجاوز
 أم دولياً  أمناً  األمن ىذا أكان سواء األمن تيديد إمكانية زادت وتغمغميا العولمة تطور مع، والعالمي

 .41شخصياً  أمناً  أم وطنياً  أمناً  أم قومياً  أمناً 
 

 ما كل ضد يالفرد مناأل :ىي مستويات أربعة في إجماليا يمكن عدة مستويات لألمن يرى الباحث أن
 اإلقميم وأمن والداخمية، الخارجية األخطار ضد الوطن وأمن الفرد، ىذا أسرة أو ممتمكات أو حياة ييدد
 واألمن األخطار، منومصالحيا  كيانيا عمى الحفاظ عمى معاً  وتعمل معينة مصالح في تتشارك لدول

والمجتمع الدولي بشكل عام، إال أن ىذه  المتحدة لألمم الدولية المنظمة حمايتو تتولى الذي الدولي
 المستويات التي تخص األمن تغيرت متأثرًة بالعولمة، ىذه التغيرات تتمخص في المطالب التالية:

 
 :(اإلنساني) الشخصي/الفردي واألمن العولمةمطمب أول:  2.1.1

 
 وبيذا داخمية، أو محمية قضية وليست دولية قضية ىي الشخصي األمن قضية أن يعتبر من ىناك

 .إنسانياً  أمناً  باعتباره الشخصي األمن مع التعامل تعميم يتم الفرض

                                                 
40

.10/6/2011،تذىالخ يفهىو األيٍ اإلَساٍَِذّذاٌّٙذيشٍٕٓ، 

post_8892.html-http://bohothe.blogspot.com/2011/07/blog
41

.31/1/2008،فىضً انًفاهُى فٍ انؼاللاخ انذونُح انزاهُحإضّبعًٍٚضبن، 

ar.org/debat/show.art.asp?aid=123418http://www.ahew27\10\2012

http://bohothe.blogspot.com/2011/07/blog-post_8892.html
http://bohothe.blogspot.com/2011/07/blog-post_8892.html
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=123418
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=123418
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 طرأت التي لمتحوالت نتيجة الماضي، القرن من التسعينات منتصف في اإلنساني األمن مصطمح ظير
 الفرد عمى ركز وقد السوفييتي، االتحاد وانييار الباردة الحرب انتياء أبرزىا ومن الدولية الساحة عمى
 الفرد أمن تحقيق ىو أمنية سياسة ألي األساسي اليدف يكون أن يتوجب وبذلك الدولة، عمى وليس
 الشؤون في لمتدخل ذريعة ليصبح المفيوم ىذا توظيف تم األحيان من كثير وفي الدولة، أمن بجانب
 .42العسكري أو الدبموماسي المستوى عمى سواءً  األخرى لمدول الداخمية

 
يتم تناول مفيوم األمن اإلنساني فإنو يتم نقاشو نظرًا لسياقات مختمفة، فيناك من يقوم بمناقشة  عندما

العالقة بين مفيوم األمن اإلنساني ومفيوم األمن القومي، وىناك من يقوم بتعريف جوانب محددة ليذا 
نساني ىو أن "مفيوم المفيوم، وىناك من يعرف المفيوم بشكل شامل. ومن التعريفات الشاممة لألمن اإل

األمن اإلنساني جوىرة الفرد، إذ يعني التخمص من كافة ما ييدد أمن األفراد السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي من خالل التركيز عمى اإلصالح المؤسسي وذلك بإصالح المؤسسات األمنية القائمة، 

نشاء مؤسسات أمنية جديدة لمواجية والتعامل مع كافة ما ييدد أمن اإلنسان عمى المستويات المحمية  وا 
واإلقميمية والعالمية مع البحث عن سبل تنفيذ ما ىو قائم من تعيدات دولية تيدف إلى تحقيق أمن 

 .43اإلفراد، وىو ما ال يمكن تحقيقو بمعزل عن أمن الدول"
 

ي تعامميا وفي ما يخص الجانب اإلسرائيمي، فإن إسرائيل ركزت عمى مفيوم أمن الفرد وأعطتو أولوية ف
مع القضايا األمنية، حيث يعتبر األمن الشخصي ركيزة أساسية من ركائز األمن القومي، وتماسك وقوة 

 .44األمن القومي اإلسرائيمي تنبع من امتالك المجتمع ألمن شخصي متماسك
 

 :الوطني/القومي واألمن العولمةمطمب ثاني:  1.1.1
 

 إبرام فترة إلى تعود جذوره أن إال الثانية، العالمية الحرب بعد القومي األمن مصطمح استخدام شاع
إال أن أول استخدام رسمي  القومية، الدولة لوالدة أسست التي م1648 عام الشييرة فاليا ويست معاىدة

لممصطمح يعود كان في أعقاب الحرب العالمية الثانية، عندما قامت الواليات المتحدة بإنشاء ىيئة 
 .45األمن القومي األمريكي"رسمية تدعى "مجمس 

                                                 
42

(،ص2009جبِعخٔبٌفاٌعرثٍخٌٍعٍَٛاألٍِٕخ،،)اٌرٌبض:األيٍ اإلَساٍَ: انًفهىو وانتطثُك فٍ انىالغ انؼزتٍ وانذونٍخذٌجخأٍِٓ، 

(13.)
43

(.44اٌّصذراٌطبثك،ص) 
44

(.96(،ص)2008هللا:اٌّروساٌفٍططًٌٍٍٕجذٛسٚاٌذراضبداالضزرارٍجٍخ،،)راََظزَح األيٍ اإلسزائُهٍِذّذاٌّصري، 
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(.86(،ص)1997،)عّبْ:دارضٕذثبدٌٍٕشر،اإلدران انسُاسٍ نًصادر تهذَذ األيٍ انمىيٍ انؼزتٍثبضُاٌطٌٛطً، 



 

20 

 م 2010- 2000ما بين العولمة واألمن الدولي في الفترة الواقعة 

 مصالحيا لحماية الدول تتخذىا التي واإلجراءات السياسات جممة يمثل القومي األمن مفيوم إن
 .46منيا النيل يحاول من وجو في والثقافية واالجتماعية والعسكرية والسياسية االقتصادية

 
 فيو فيو، يتحرك الذي والمكان الزمان خارج القومي األمن لمصطمح دقيق تحديد إلى التوصل يمكن ال

، سواًء كانت تمك العوامل فيو تؤثر التي والعوامل والتطورات لممتغيرات انعكاساً  التغير دائم مصطمح
داخمية أم خارجية، فمكل دولة مفيوميا الخاص عن أمنيا القومي، وىي تقوم برسم سياساتيا ضمن 

القومي لدولة مثل الواليات المتحدة واألمن القومي حاجاتيا، فال نستطيع مثاًل أن نساوي بين األمن 
 لدولة مثل الصومال.

 
 عمى التام الحفاظ"بـ  بتعريفو القومي األمن مجمس يقوم حيث ،متغيرو  واسع القومي األمن مفيوم

 من العديد ليشمل المفيوم توسيع إلى يدعو تياراً  نجد بينما ".لممجتمع الجوىرية والقيم المؤسسات
 العالمية بالمشكالت وربطو النفس، وعمم واإلثنوروبولوجي واالقتصاد االجتماع كعمم والحقول الجوانب

 واالنفجار االقتصادي، والكساد المخدرات، وتجارة والخارجية، الداخمية الصراعات من فييا بما
 .47وغيرىا البيئي والتموث السكاني،

 
 وىو والبمدان، السكانية الكتل عمى مطبق أنو إال اإلنساني، األمن بمنطق شبيو القومي األمن منطق
 الحصار أو التدخل أو التيديد أشكال عن الخارجية، والتيديدات األخطار عن الدولة عزل عمى ينطوي

 قبل من أو معادية أجنبية قوة قبل من مؤذية أخرى مداخمة أية أو االحتالل، أو ريالتدم أو االجتياح أو
 .اإلرىابية الجماعات إحدى

 
 من تمكنيا وضعيات في أخرى منظمات/دول وأفعال نوايا عمى يعتمد ألنو نسبي القومي األمن إن

حباطو التيديد، ىذا مثل ردع حول تتمحور األمنية السياسة في الرئيسية والنقطة األمن، ىذا تيديد  وا 
لألمن ، واالختالف بين الدول يكون في وضع كل دولة سياستيا ردعو تعذر حال في ىزيمتو أو

 .48القومي اعتمادًا عمى الظروف الموضوعية التي تختمف من بمد آلخر
 

 مفيوم عمى بظاللو يمقي زال ما الباردة الحرب منطق أن إال السوفييتي، االتحاد انييار من بالرغم
 نفسيا وعينت المتحدة الواليات انتيجتيا التي "الطويمة الحرب" سياسة خالل من وذلك القومي، األمن
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 العسكرية، القوة استخدام اعتبارات تسود زالت ما حيث م،2001 سبتمبر 11 ىجمات بعد ليا قائدا
 .وغيرىا النووي والخطر العسكري، والتوازن

 
 لمتعامل آليات وتطوير القائمة والتيديدات المخاطر بتحديد مستمر وبشكل تقوم أن أمة أي عمى ينبغي
 تحديد إلى يصل لم العربي السياسي الفكر أن القول يمكنفإنو  العربيالقومي  األمن ناحية ومن معيا،
 عمى وانعكاساتيا وتوازناتيا والدولية اإلقميمية التحوالت يواكب العربي، القومي لألمن واضح مفيوم
 فيما وخاصة مختمفة جيات قبل من األمن ىذا عمى القائمة التيديدات ظل في خاصة األمن، مفيوم
يران إسرائيل مع بالعالقة يتعمق  .49العربي القومي لألمن صارخ تيديد من تمثالن وما وا 

 
 اإلقميمي: واألمن العولمةمطمب ثالث:  1.1.1

 
 الظاىرتين ىاتين أن ترى نظر وجية فيناك معقدة، اإلقميمي واألمن العولمة ظاىرة بين العالقة

 التوجو من االنتقال في وسيطة كمرحمة تقع اإلقميمية أن ترى األخرى النظر ووجية متعارضتان،
 .العالمي التوجو إلى القومي

 
 والسياسية االقتصادية العولمة تأثيرات مع تتعاملأن  فرادى الدول عمى يصعب أنو الواضح ومن

 كافة لمواجية الدول تستخدميا كأداة اإلقميمية اختيار يتم ىنا ومن ،والتحديات التي تفرضيا واألمنية
 عن الناجمة اآلثار رفض أو مواجية أو التكيف عمى القدرة تمتمك بحيث عمييا، المفروضة التحديات

 والحفاظ العولمة، وتيديدات أخطار مع لمتعامل لمدولة تفاوضية قوة اإلقميمية أن أي العولمة، ظاىرة
 .50استقرارىا عمى
 

 عمى لممحافظة اإلقميمي، المستوى عمى أمنية واتفاقات بتحالفات القيام إلى الدول من العديد تمجأ وبيذا
 إلى ولموصول والخارجية، الداخمية التيديداتو  التحديات ومواجية واستقراره،االستراتيجي  اإلقميم أمن

والجريمة  األرض عمى والسيادة والمياه الحدود كقضايا اإلقميم في الخالفية لمقضايا سممية حمول
 .واإلرىاب وغيرىا
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 الحرب، عالقات في العسكرية بالمواجيات تتعمقكانت  التيديدات أن عمى الردع استراتيجية تقوم
 ومصالحيا، نفسيا حماية في تنجح لكي الموارد، وتعبئة الوطنية قدراتيا خالل من قوتيا تستمد والدولة
 األمن استراتيجية أما .اقميمي عسكري حمف في لالنخراط تسعى فإنيا الموارد ىذه كفاية عدم حال وفي

نما لمقوة، المباشر االستخدام تعرف ال أنيا حيث ،تماماً  سابقتيا عن تختمف فيي التعاوني  عمى تقوم وا 
بعاد المستويات كافة عمى المستمر التعاون  .51األمن قضية وا 

 
 :الدولي واألمن العولمةمطمب رابع:  2.1.1

 
 وضوحاً  أكثر األخيرتين إن الشخصي، األمن أو القومي األمن فكرة من إرباكاً  أكثر الدولي األمن فكرة
 بدول القومي األمن في الميد د اآلخر يتمثل الدال، بفتح دوالميد   الدال بكسر دالميد   لوضوح وذلك

 موجودين آخرين بأشخاص يتجسد فيو ،وموجوداً  معروفاً  الميد د يكون الشخصي األمن وفي أخرى،
 من يأتي والخطر واضح، غير الميد د /الخطر فإن الدولي األمن في أما .الحي أو البمد نفس في

 .52(أخرى أعضاء دول من) الداخل
 

 لألمن جديد مفيوم طرح في أثراً  م2001 عام سبتمبر من عشر الحادي ألحداثيرى الباحث أن 
 مفيوم مع التعامل أصبح حيث الجديدة، األمنية واالستراتيجيات بالترتيبات يتعمق فيما خاصة الدولي،
، وىذا ما فرضيتو الواليات المتحدة والمجتمعات الدول تواجييا التي التيديد مصادر كأخطر اإلرىاب

 في الدولي األمنمسؤولية  وعميو فإن .عمى األجندة الدولية بسبب ىجمات الحادي عشر من سبتمبر
نما المنفردة، الدولية والتحالفات الدول عاتق عمى فقط تقع تعد لم األمن توفيرو  األخيرة العقود  وا 

 آليات تحدد التي والمعاىدات االتفاقات خالل من كمو، الدولي المجتمع كاىل عمى تقع أصبحت
 .المخاطر كافة مع التعامل

 
 المفاىيم وتغير الدولي المشيد تحوالتالمبحث الثالث:  1.1
 
 مثل وتطورات عوامل لعدة نتيجة وذلك الثالثة، األلفية من األول العقد في الدولي المشيد تغير لقد

زنات جديدة في العالم عمى اوظيور تو  االتصال، ووسائل التكنولوجيا في والسريع اليائل التطور
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 االفتراضات كافة في النظر إعادة إلى أدى الذي األمرالمستوى االقتصادي والسياسي واألمني، 
 .الدولية العالقات في األمنية المعادلة تحكم كانت التي والفرضيات

 
 ودخمت الدولة، سيادة مفيوم فتغير باألمن، المتعمقة القضايا من مجموعة عمى التغيرات ىذه انعكست
 يخص فيما الدول أجندة عمى تغير حصل كما لدولية،ا المعادلة عمى الفواعل من جديدة مجموعة
 خلالتد ظاىرة وانتشرت والخارجية، الداخمية التيديدات وتعددت األمنية، وأولوياتيا الدولية العالقات
 .وغيرىا اإلنساني

 
 :الدولة سيادةمطمب أول:  2.1.1

 
 الزمن حمل تعديل تدريجي عمى مفيوم السيادة، ويمكن التعامل  إن تطور العالقات الدولية عمى مر  

مع السيادة كوضع قانوني ي نسب إلى الدولة في حال توافر لمدولة مقومات مادية من مجموع أفراد 
قميم وىيئة منظمة  ة ما لمدولة من سمطان تواجو بو األفراد داخل إقميميا دوحاكمة، حيث تمثل السياوا 

وتواجو بو الدول األخرى في الخارج، ومن مقتضيات ىذه السيادة أن يكون مرجع تصرفات الدولة في 
 .53مختمف شؤونيا وقضاياىا محض إرادتيا وحدىا

 
االستقالل السياسي، أي عمى تحقيق اإلرادة السيادة كمفيوم سياسي تعني القدرة الفعمية عمى تحقيق 

الحرة في المجال الدولي، ومن ثم االشتراك الحر المباشر في صراع القوى الدولية، وىكذا يمتقي 
 .54المفيوم السياسي لمسيادة بمفيوم القوة في عمم العالقات الدولية

 
 الوحيد الفاعل ىي تعد لم القومية الدولة أن بمعنى أي مطمقة،لم تعد  الدولة سيادةن يرى الباحث ىنا أ

 ظاىرة مثل القضايا من مجموعة في التحكم وحدىا تستطيع ال المعاصرة فالدولة الدولية، العالقات في
  الكبرى الشركات احتكار ظل في خاصة العالمية، البيئة ومشكالت الصناعية واألقمار الشركات

 اإلرىاب شبكات، إضافة إلى كعوامل خارجية الحكومية غير المنظماتوانتشار  وزيادة نفوذىا، مدولل
 داخل األشياء ىذه حصر الصعب ومن داخمية، كعوامل وسيادتيا الدولة أمن تيدد والتي والجريمة
 .الخاصة قوانينيا الدولة عمييا قبِ طَ ت   أن يمكن إقميمية مساحة
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 مقيدة الدولة سيادة أن غير أخرى، لدولة الداخمية الشؤون في دولة أية تدخل الدولي القانون يحظر
 أن اعتبار يمكن وىنا الحرب، وجرائم اإلنسان حقوق بموضوع يتعمق فيما خاصة الدولي القانون بأحكام
 سيادتيا، من والحد الدول اختراق أدوات إحدى أصبح الجديد العالمي النظام ظل في الدولي القانون

 ومكافحة اإلنسان حقوق واحترام الديمقراطية بحجة الداخمية شؤونيا في الدولي التدخل خالل من
 .55وغيرىا اإلرىاب

 
 :جديدةعالمية  قضايا عمى والتركيز األجندة تغيرفرع أول:  2.2.1.1

 
 من مزيدأدى إلى  ،في العقود األخيرة  الدولية العالقات أجندة فيمن تغير  حدثيرى الباحث أن ما 

 واالنفجار البيئي، تموثال قضايا مثل مؤثراً  أو ىاماً  أمراً  السابق في تعتبر لم قضايا عمى التركيز
، العالمية القضايا من وغيرىاواإلرىاب  البحري األمن وقضايا واليجرة، الالجئين وقضايا السكاني،

 من العديد وأصبحت ومخططاتيا، الدول سياسات من كبيراً  حيزاً  تأخذ القضايا ىذه أصبحت حيث
 إطار في السابق في تحسم كانت والتيوالثقافة  واالقتصاد والصحة بالبيئة المرتبطة القضايا

 حماية مثل الدول حدود تتجاوز أصبحت اإلقميمي، اإلطار في حتى أو دولة لكل الداخمي االختصاص
 بشكل معيا التعامل أصبحت تتعداىا ليتمو  الفتاكة، واألمراض المجاعات واستفحال المياه وندرة البيئة

 جماعي.
 

 :العسكري التيديد غير أخرى أخطارفرع ثاني:  1.2.1.1
 
 التنقل وسيولة العولمة ساىت بل الدول، أمن ييدد الذي الوحيد الخطر ىو العسكري التيديد يعد لم

 الحدود عبر المخدرات تجارة مثل عسكرية، بالضرورة ليست أخرى تيديدات بروز إلى واالتصال
 الدولي، اإلرىاب انتشارو  ،(وغيرىا واألعضاء والنساء بالبشر االتجار)العابرة لمحدود  المنظمة والجريمة
 الطيور أنفمونزا في حدث كما واألمراض األوبئة وانتشار ،56المشروعة غير واليجرة الالجئين وقضايا
 .البيئي والتموث الفقر وانتشار واإليدز، البقر وجنون الخنازير وأنفمونزا

 
 لألثر وخاصة جديدة، بعقمية معيا التعامل األمن أجيزة عمى تفرض ما نوعاً  الحديثة الظواىر وىذه

 تراجع في وتأثيرىا الدولة، وسيادة السياسي البمد استقرار تيديد في الظواىر ىذه تمعبو الذي السمبي
 .وبنيتو تماسكو وتفتيت وأخالقو قيمو استيداف خالل من المجتمع عمى وأخطارىا االقتصادية، التنمية
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 االستالب عمميات يسيل ذلك ألن دولة والال أمة الال بعالم الناس ربط تحاول العولمة أنيمكن اعتبار 
نما بمداً  تستوطن ال فالعولمة بيا، تقوم التي  شبكات تصنعو الذي المعموماتي الفضاء تستوطن وا 

 من الفرد خمعتقوم العولمة ب الفضاء ذلك طريق وعن واالقتصاد، والسياسة الثقافة يوجو والذي االتصال
 .57اإلنسانية ابطتيار  من األمةو  أمتو من والمجتمع مجتمعيا من سرةاأل بخمع وتقوم وأسرتو، وىويتو

 
 التي واالجتماعية االقتصادية والظروف النامية الدول في السكاني التزايد بين التوازن عدم نكما أ
 وبيذا كريمة، حياة عن بحثاً  اليجرة ظاىرة حدة تزايد في الرئيسي الدافع كانت العولمة، أفرزتيا

 ظاىرة وخاصة المجتمعات من العديد استقرار تيددالتي  عالميةال الظواىرمن أحد  اليجرة أصبحت
 .58أوروبا دول إلى المشروعة غير اليجرة

 
 :(المعمومات تكنولوجيا جرائم) والتكنولوجيا العولمةفرع ثالث:  1.2.1.1

 
 باختزال يقومون المفكرين من العديد أن حتى وتأثير، تأثر عالقة والتكنولوجيا العولمة بين قةالعال إن

 التكنولوجي لمجانب والمحوري اليام لدورإلى ايعود  ذلك مرد وربما التكنولوجي، بجانبيا العولمة
 أو االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي بشقيا سواءً  والجوانب القضايا من العديد عمى وطغيانو
 .األمني أو الثقافي

 
المواصالت واالتصاالت انعكس عمى كافة الجوانب  ووسائل التكنولوجيااليائل والسريع في  التطور إن

بما فييا شقيا األمني،  حيث أن التكنولوجيا األمنية قد تطورت بشكل يدعو إلى الذىول في العقد 
األخير، وخاصة وجوه التقدم التقني والتحسينات النوعية في إدارة المعمومات واألسمحة الدقيقة، واألقمار 

، وعمى مستوى البنية اإلدارية والتنظيمية ع المعمومات عمى مدار الساعةالصناعية التي تراقب وتجم
 لتمك األجيزة.

 
فرض تطور التكنولوجيا وسيولة انتقاليا تحديات كبيرة أمام سيادة الدولة وأجيزتيا األمنية المختمفة، 

عضيا حيث أصبحت الدول والحكومات تخشى المنظمات والجماعات اإلرىابية أكثر من خشيتيا من ب
 .البعض
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ما يتم استغالل ىذه التكنولوجيا  لقد سيمت التكنولوجيا تواصل األفراد ونقل المعمومات والتقنيات، وكثيراً 
والجماعات اإلرىابية، فيم يستخدمون التكنولوجيا  السالحمن قبل المجرمين وتجار المخدرات وتجار 

يم يستخدمون أدوات تمكنيم من اعتراض لمتغطية عمى عممياتيم والتواصل من خالل التشفير، كما أن
 .59االتصاالت والتجسس عمى من يراقبيم

 
  تكن لم التي الجرائم من العديد ارتكاب عمى الناس من الكثير وتطورىا المعمومات تكنولوجيا ساعدت
االحتيال  جرائم الجرائم ىذه ومنحيث صاحب التكنولوجيا الجديدة جرائم جديدة،  السابق، في متاحة

 األمنية واالختراقات خصوصياتيم، وانتياك اآلخرين عمى التجسستزييف األوراق المالية، وجرائم و 
 مع ممكناً  بات كما الكثير. وغيرىا اإلجرامية الجماعات بين االجتماعات وتنظيم المعمومات، لشبكات
 المعموماتي التجسس قضايا :مثل الوطني لألمن االختراق حاالت تزايد االتصال وسائل تطور

 الكاذبة واألخبار الشائعات، بث طريق عن الوطني األمن مقومات من الكثير وتيديد واالقتصادي،
حداث  .60المجتمع أفراد بين البمبمة وا 

 
 اإلرىابية، والحركات والمجرمين لمعصابات فّعالة اتصاالت وسيمة اإللكتروني الفضاء يعتبر حيث
 لنمو خصبة وأرضاً  المنظمة، والجريمة األموال وغسيل الشرعية غير لمتجارة لمترويج مناسباً  جواً  وتوّفر
 معالم إخفاء وسيولة الجرائم، من النوع ىذا مثل ارتكاب لسيولة وخاصة العالمية، التجسس شبكات
 )تتم سريع بشكل تتم أنيا الجرائم من النوع ىذا خصائص من أن وخاصة تتبعيا، وصعوبة الجريمة
 بين الزمان الختالف تتبعيا ويصعب ،جداً  عالية مادية خسائراً  وتحدث دقائق(، من أقل في أحياناً 
مكانية الدول،  الذي القانون نوع تحديد وصعوبة المستيدفة، الدول خارج آخر مكان من الجريمة تنفيذ وا 
 .61الجرائم من النوع ىذا مثل مرتكبي عمى تطبيقو يجب

 
 من  ميددة أصبحت والدولة األفراد حماية بوظيفة تقوم التيو  األمنية المؤسسات من العديد أن كما

 يمتمكون أفراد قيام تتضمن والتي ،"الياكرز" القرصنة ظاىرة ىي المعمومات بتكنولوجيا المتعمقة الجرائم
 أو خاصة معمومات تتضمن والتي والشبكات الصفحات أو المواقع من الكثير اختراق عمى المقدرة
 ىذه لمثل والمصرفية المالية والمؤسسات الكبرى والشركات والحكومات الدول تعرضت ما وكثيراً  سرية،
صدار تشريع منيا التدابير، من مجموعة اتخاذ يجب الجرائم من النوع ىذا مثل والتقاء .الجرائم  وا 
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 النوع ىذا مثل يرتكب من عمى عقوبات وفرض المعمومات، تكنولوجيا جرائم بمكافحة خاصة قوانين
 استخدام منيا عدة أساليب باستخدام الظاىرة ىذه من تحد أن األمن أجيزة وتستطيع الجرم، من

 .62الجرائم مرتكبي متابعة ومحاولة اليامة، والبيانات المواقع لحماية القراصنة

 
 لمواجية األحداث استباق العربية األمن أجيزة عمى يتوجب المرحمة ىذه فيويرى الباحث ىنا أنو 

 مة.الجري مكافحة مجال في الشبكة إيجابيات وتوظيف والمحتممة الحالية السمبيات
 

 :والداخمية الخارجية الصراعاتمطمب ثاني:  1.1.1
 

 في األمني الحيوي مجاليا تعتبره ما ضمن لألمن، الخاص مفيوميا أمةأو  دولة كلل إنيرى الباحث 
 لمصالحيا تيديد عنيا يصدر أن يمكن والتي فييا، التأثير عمى القدرة تمتمك والتي بيا المحيطة الدائرة

 ذلك عمى مثال وخير منفرد، بشكل أمنيا تحقق أن دولة أي بمقدور يعد لم، حيث وجودىا حتى أو
، عممًا بأن العالم في والنووية العسكرية الترسانات أضخم امتالكو من بالرغم السوفييتي االتحاد انييار
 .االتحاد السوفيتي ووجود عالم يحكمو القطب الواحد ىو ما أسيم في ازدىار وانتشار العولمة إنييار

 بدالً  (جماعات بين) الداخمية الصراعات شكل لتأخذ بالتغير الصراع أشكال أخذت أخرى ناحية منو 
 فإن وبيذا العسكريين، من وليس المدنيين منالخسائر  تكون ما وعادة الدول، بين المباشر الصراع من

نما الخارجي، التيديد عمى مقتصرة تعد لم الدولة تيدد التي األخطار  نفسيا الدولة داخل من أصبحت وا 
 .أيضا

 
 والخارجية الداخمية المتداداتيا نظراً  والتشابك بالتعقيد تتسمأنيا  الداخمية الصراعاتمن خصائص 

االستخدام المتزايد لمعنف فييا، وانتياك حقوق  إلى باإلضافة بينيا، فيما المصالح تضارب/وتقاطع
 .63اإلنسان وحرياتو

 
 :الحدود فرع أول: قضايا 2.1.1.1

 
 التغيرات أدت حيث لمدول، القومية الحدود حسر عمى عممت العولمة أن المفكرين من العديد يرى

 إطارىا في الدول انغالق المستحيل من أصبح حيث والعالم، األفراد بين المباشر التفاعل إلى العالمية
 واإلعالمية والتكنولوجية والنقدية البشرية االنسيابات تشمل والتي العولمية االنسيابات لوقف القومي
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 فوق من تقفز أن استطاعت لمحدود، العابرة صفة تحمل والتي العمالقة الشركات أن كما وغيرىا.
 والبيانات، المعمومات تدفق دون تحول التي والقيود المفروضة، القيود عمى تتغمب وأن الحدود

 .64وصالحيات نفوذ من سابقاً  بو تقوم كانت ما تطبيق  عن عاجزة الدولة فأصبحت
 

 :األمنية القضايا تدويلفرع ثاني:  1.1.1.1
 
 القضايا ىذه أىمية يى الدولي، المستوى عمى القضايا من العديد تدويل إلى تدعو التي األمور من"

نما فحسب،في القضية  الدولة صاحبة الشأن مستوى عمى ليس وانعكاساتيا  اإلقميمي المستوىعمى  وا 
 الدولية العالقات في الثوابت فمن حدوه، وترسم التدويل ىذا تحكم نوقواني قواعد ىناك أن إال .والدولي
 عن الدفاع حالة في أو الدولي الجياز خالل من إالبشكل فردي  بيا التيديد أو القوة إلى المجوء حظر

 لمدول الداخمية الشؤون في التدخل وعدم ببنودىا، وااللتزام الدول بين المبرمة المعاىدات واحترام النفس،
 ."سممياً  الدولية النزاعات وتسوية األخرى،

 
 :اإلنساني التدخلفرع الثالث:  1.1.1.1

 
 من يشوبو لما والسياسيين، الدولي القانون فقياء بين وخالف جدل محل اإلنساني التدخل مبدأ يظل

 اإلنساني التدخل مفيوم ظير .الدولية والشؤون الداخمية الشؤون بين الفاصل الخط تحديد في التباس
 بعمل القيام لتبرير األولى لممرة استخدامو تم فقد الفعمي الصعيد عمى أما الثمانينات، أواخر في

 .65األكراد حماية بحجة 1991 عام العراق ضد عسكري
 

 من أخرى دولة في دول مجموعة أو دولة قبل من العسكري التدخل" اإلنساني التدخل يمكن تعريف
 الخطيرة االنتياكات فييا تتسبب التي تمك بخاصة إنسانية، كارثة بسبب األخيرة ىذه موافقة دون

 دولة رعايا عمى االعتداء أو األقميات اضطياد أو األساسية اإلنسان لحقوق النطاق والواسعة
 .66”...أجنبية
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 الدول قبل من المستخدمة والحجج المبررات من اإلنساني التدخل اعتبار يمكن األحيان من كثير في
 العدوان ليذا الحقيقية األسباب لتغطية وذلك الضعيفة، الدول عمى العسكري العدوان لتبرير القوية

 .إنساني بغطاء والعسكرية واالستراتيجية واالقتصادية السياسية باألسباب المتمثمة
 

 المبحث الرابع: العولمة وانتشار األخطار 2.1
 
 برزت لممفاىيم، تغير من صاحبو ومافي العقد االخير  الدولي لممشيد حدثت التي اليائمة التحوالت مع

ساىم تطور كما والتي أثرت عمى األمن الدولي،  الدولية، الساحة عمى الحديثة القضايا من العديد
 لم والتي التقميدية، القضايا مجموع عمى والتطوراتوالتحديات  التيديدات من العديد زو بر العولمة في 

المعتادة، حيث أصبح ىناك حاجة لمعالجة القضايا  التقميدية باألساليب معيا التعامل بالمستطاع يعد
ديثة اإلرىاب الدولي واألمراض الحديثة بأساليب وعقمية أمنية جديدة، ومن أبرز ىذه القضايا الح

 .االجتماعية الناتجة عن العولمة
 

 :الدولي اإلرىابمطمب أول:  2.2.1
 

 األمم مؤسسات قبل من عميو متفق تعريف يوجد ال اآلن وحتى اإلرىاب، لتعريف كثيرة محاوالت ىناك
 اإلرىاب تعريف حول الخالف أسباب ومن الدول، لكافة ممزماً  التعريف ىذا يكون أن لضمان المتحدة

 ىذه أىداف اتجاه نظرتيا واختالف عنف، أعمال بارتكاب تقوم التي المنظمات إلى الدول نظرة ىو
 أخرى دول بينما إرىابية، كمنظمات االحتالل مقاومة منظمات إلى تنظر الدول فبعض المنظمات،

 استخدام بمشروعية تقر الدولية المواثيق كون وخاصة مشروعة، أعماالً  المنظمات ىذه أعمال تعتبر
 .67االحتالل مقاومة في العنف

 
وعدوكم اهلل عدو بو ترىبون  تعالى قال والفزع، والخوف والرعب الخشية ىو لغة ،اإلرىاب

 أما .68
 أجمعت قد العربية الدول أن إال لإلرىاب، موحد تعريف عمى االتفاق صعوبة من بالرغم اصطالحاً 

 االتفاقية تعرف إذ ،1998 عام اإلرىاب لمكافحة العربية االتفاقية في لإلرىاب موحد تعريف عمى
 لمشروع تنفيذاً  يقع أغراضو، أو بواعثو كانت أيا بو، التيديد أو العنف أفعال من فعل كل" بأنو اإلرىاب
 حياتيم تعريض أو بإيذائيم ترويعيم أو الناس بين الرعب إلقاء إلى وييدف جماعي، أو فردي إجرامي
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 أو احتالليا أو الخاصة أو العامة المرافق بأحد أو بالبيئة الضرر إلحاق أو لمخطر أمنيم أو حريتيم أو
 .69"لمخطر الوطنية الموارد أحد تعريض أو عمييا االستيالء

 
 إعالن وتم اإلرىاب، عمى الحرب مصطمح برز وتفجيرىما، العالميين التجارة برجي عمى اليجوم بعد

 .والعراق أفغانستان عمى ىجوم من تبعيا وما اإلرىاب، يسمى ما عمى الدولية الحرب
 

 في ومتكاممة ومتوحدة ومتشابكة معقدة عالقة ىي واإلرىاب العولمة بين العالقةوىنا يرى الباحث أن 
 عمى اإلرىابية الجرائم حجم وتزايد اإلرىابية األفكار وانتشار اإلرىاب عولمة ظل في حيث الوقت، نفس

العديد من  ىناك كان السابق ففي عالمية، ظاىرة أصبح اإلرىاب أن عمى إجماع ىناك العالم، مستوى
 الظاىرة أن غير تتعداه، ال محدد جغرافي نطاق في يقتصر كان نشاطيا أن إال ية،اإلرىاب جماعاتال

 ىجماتما حصل من  التحولىذا  عمى مثال وخير والقارات، لمحدود عابرةظاىرة  وأصبحت تطورت
 .2001 سبتمبر 11 في أمريكيابرجي التجارة العالميين في  ضد
 
 اإلرىاب ظاىرة فصل يمكن وال العالم، في الدول كافة منيا تعاني باتت عالمية كظاىرة اإلرىاب إن
 اعتبار يمكن وليذا وثقافتيا، وأمنيا النامية الدول اقتصادات عمى خاصة السمبية وآثارىا العولمة عن

 العولمة بين االرتباطات من مجموعة ىناك حيث المظمم، جانبيا من العولمة لظاىرة كنتاج اإلرىاب
 االتصال شبكات في ىائل وتطور توسع من ضمنو وما التقني فالتطور التقني، االرتباط منيا واإلرىاب

 أن نجد المثال سبيل فعمى وعولمتو، اإلرىاب لتطور حافزاً  أعطى األخيرين، العقدين في والمواصالت
 التنظيم قام حيث المتنوعة، لعممياتو التخطيط في التكنولوجية الوسائل كافة استخدم قد القاعدة تنظيم

 شبكات خالل من رسائميم بإيصال وقاموا الحدود، بين األموال لتحويل المصرفية الشبكات باستخدام
 اإلنترنت باستخدام قاموا اإللكتروني الفضاء مستوى وعمى ،(CNN) نإ نإ والسي الجزيرة مثل اإلعالم
قيادة طائرات  وقاموا بالتدرب عمى أخرى، ناحية من النقالة اليواتف واستخدام بينيم، فيما لالتصال

 والخالصةالركاب، وتزييف الوثائق الالزمة والتسمل داخل المطارات وعبور حواجز الرقابة والتفتيش، 
 النظام أصبح كمما وبذلك بينيا، فيما االتصال وتسييل اإلرىابية الشبكات خمق في ساعدت العولمة أن

 .70كذلك اإلرىاب أصبح عولمة أكثر الدولي
 

تخص )ىناك عدة عوامل ساىمت في انتشار اإلرىاب منيا عوامل عالمية ومنيا عوامل محمية 
بالنسبة لمعوامل العالمية فقد أتاحت  .، وىذه العوامل تتشابك وتغذي بعضيا البعض(قة العربيةنطالم
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(.281-280(،ص)2002)اٌرٌبض:جبِعخٔبٌفاٌعرثٍخٌٍعٍَٛاألٍِٕخ،وأثزِ فٍ ػًهُاخ اإلرهاب، االتصالِذّذأٔٛراٌجصٛي، 
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في البوسنة واليرسك وأفغانستان والعراق، الفرصة  الحروب التي نشبت في األعوام األخيرة وخصوصاً 
لكثير من معتنقي األفكار اإلرىابية الحصول عمى التدريبات العسكرية والحصول عمى السالح والمواد 

يواء عناصر إرىابية، المتفجرة، ومن ناحية أخرى استمرار عدد من الدول األوروبية والدول العربية في إ
في ىذا  ساعد عمى استمرار ىذه العناصر في ممارسة نشاطاتيم، وتشجيع غيرىم عمى المضي قدماً 

 .الطريق
 

مكانية الحصول من خالليا عمى المعمومات أمر في غاية الخطورة،  كما أن دور شبكة اإلنترنت وا 
في كيفية تصنيع المتفجرات  مثالً حيث وصل االمر إلى إمكانية الحصول عمى معمومات فنية تساعد 

صدار التعميمات واألوامر، دون الحاجة  والقنابل، ىذا عدا عن سيولة التواصل بين القيادات والقواعد وا 
 .، كل ىذا في سرية تامة وفي أقل وقت ممكن71إلى التنقل بين الدول

 
جاء كردة فعل عمى إرىاب آخر ىو إرىاب الواليات ( المتطرف)يمكن اعتبار أن اإلرىاب كما أنو 

والعسكرية، والحمول  االقتصاديةولغة القوة في المجاالت المتحدة، وما تتبعو من سياسات الييمنة 
 .األمنية التي باتت تشرع بيا الواليات المتحدة في العقود األخيرة، وانفرادىا بأحادية القرار

 
اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية ودينية، فاألسباب االقتصادية تنبع  أما العوامل المحمية فميا أبعاداً 

ليم  ، ويكون الدين مالذاً )الفقر والبطالة( المتردية التي يعاني منيا األفراد المعيشيةمن الظروف 
لتعويضيم عما فاتيم في الدنيا، وكثير من ىؤالء من يتشدد في أفكاره، وىذا التشدد قد يؤدي إلى 

ة سموكيات إرىابية، وفي نفس الوقت تساىم المساعدات المالية المقدمة من الجماعات اإلرىابية ممارس
في تغذية ىذا  ىؤالء األفراد بيذه الجماعات، وتمعب الحالة االقتصادية لمبمد نفسيا دوراً  ارتباطفي 

ىذه الفئة عمى لمخارج، فتعمل  التطرف، حيث تشعر ىذه الفئة بأن البالد خاضعة وتابعة اقتصادياً 
 .72محاربة النظام القائم

 
األسباب االجتماعية تتمحور حول دور النظام األسري والنظام التعميمي في جنوح األفراد نحو التطرف، 
ويقع عمى عاتق ىاتين المؤسستين دور ىام في العمل عمى الحد من جنوح األفراد نحو التطرف، 

 .73والكشف عن ىذه السموكيات ومعالجتيا

                                                 
71
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 الخاطئأسباب دينية لمجنوح نحو التطرف، منيا ضعف البصيرة في حقيقة الدين والفيم ىناك 
لتعاليمو، واألسباب السياسية تتمثل في غياب الديمقراطية عن أنظمة الحكم المحمية مما يؤدي 

إلى االعتقاد بعدم إمكانية الوصول إلى السمطة ( خاصة الدينية منيا)باألحزاب والحركات السياسية 
 .إلى مبتغاىم لموصولميم سبيل إال استخدام العنف بالطرق المشروعة، وليس أما

 
من األسباب األمنية التي تؤدي إلى خمق وتنمية التطرف، تتمثل في طريقة معالجتيا وعدم تتبع 
األسموب األمثل في المواجية، فعادة ما يتم المجوء إلى استخدام العنف والتعذيب في السجون، الذي 

 .لى زيادة وخمق التطرفيؤدي إ
 

ومن الممارسات األمنية الخاطئة التي تسيم في زيادة انتشار األفكار اإلرىابية، ىي قيام المسؤولين 
عن إدارات السجون بتجميع أعضاء التنظيمات اإلرىابية مع بعضيم البعض، مما يؤدي إلى زيادة 

جحون في تشكيل وتأسيس جماعات ما ين الروابط فيما بينيم وتشجيعيم لبعضيم البعض، وكثيراً 
 .74وتنظيمات جديدة من داخل السجن

 
 وحدتيا وربما وسيادتيا الدولة ىيبة ويضعف لمخطر، الدول أمن يعرض اإلرىاب نيرى الباحث أ

 ىو المادية، والخسائر البشرية األرواح في الخسائر عمى عالوة المدمرة آثاره من أن كما الوطنية،
 االموال رؤوس وىروب واستقرارىا، لمدول والسياسية واالجتماعية االقتصادية األوضاع تيديد

 .الدول لباقي آثارىا تمتد بل معينة، دول عمى تقتصر ال اآلثار وىذه واالستثمارات،
 

شاعة المواطنين، وترويع الدماء، سفك في  لإلرىاب األمنية اآلثار أبرز تتمثل  والذعر، الخوف وا 
 أخرى جرائم لتنامي خصبة بيئة وتييئة األمنية، األجيزة في الثقة وىز الحيوية، المنشآت واستيداف
 بطريقة وتعمل ،عبارة عن مجموعات عنقودية تتكاثر باالنشطار اإلرىابية الخاليا أن خاصة خطيرة،
 .خطيراً  أمنياً  تيديداً  يعتبر ذاتو بحد وىذا األم، المنظمة إلى الرجوع إلى الحاجة دون مستقمة

 
 األجيزة عمى ضخمة مبالغ تخصيص يتم حيث لمكافحتو، العالية الكمفة ىي السمبية اإلرىاب آثار من

 مجاالت في األموال ىذه تصرف بأن واألحرى اإلرىاب، لمكافحة والسجون والمحاكم المختمفة األمنية
 الحركة في تراجع وحدوث األمنية، باإلجراءات تتأثر التجارية األعمال أن كما .المختمفة التنمية

 المشددة األمنية اإلجراءات فإن السياق نفس وفي خطرة، بأنيا توصف التي المناطق عمى السياحية
  .زيارتيا عن االمتناع إلى بالكثيرين دفعت والخروج الدخول حركة وتقييد السياحية األماكن عمى
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 تتمتع (المثال سبيل عمى القاعدة) اإلرىابية المنظمات بأن االعتقاد إلى تدعو أكيدة مسوغات ىناك
 والخطر أىدافيا، لتحقيق كوسيمة الجماعي باإلرىاب بالتبشير تقوم وىي ذاتي،واستقالل  باكتفاء
 .75جديدة إرىابية منظمات ظيور عدم عمى ضمانات وجود عدم في يكمن الحقيقي

 
النووية  طريق امتالك األسمحةعن المخاطر التي تيدد األمن الدولي من وجية نظر الباحث فإن 

، وىذا االمتالك قد يؤدي أمام المنظمات اإلرىابية المستقمة ذاتياً  وأسمحة الدمار الشامل لم يعد مسدوداً 
أعمال انتقامية  بتنفيذإلى قيام ىذه المنظمات بابتزاز الدول ومساومتيا وتيديد استقرارىا، أو حتى القيام 

 تكون نتائجيا كارثية عمى البشرية.
 

أن من آثار اإلرىاب إغراق المجتمعات بالخالفات السياسية ونشر بؤر الصراع،  يرى الباحثكما 
، حيث تفجرت روح الكراىية والعداء تجاه األقميات العربية واإلسالمية داخل اإلسالموتشويو صورة 

الواليات المتحدة والدول الغربية، ولم يقتصر األمر عمى حد االعتداء عمى األفراد، بل امتد ليشمل 
، في الوقت الذي تم عتداء عمى المساجد والممتمكات الخاصة، وتيديد أمنيم واستقرارىم الشخصياال

فيو غض النظر عن الممارسات اإلرىابية الحقيقية التي تقوم بيا مجموعات ييودية وصييونية مسيحية 
فة إلى إرىاب ضد المواطنين اآلمنين في كثير من مناطق العالم التي تتواجد فييا ىذه الجماعات، إضا

الدولة الذي تقوم بو إسرائيل ضد الشعب الفمسطيني واعتداء عمى سيادة الدول المجاورة ليا، والقيام 
 . بعمميات اغتيال منظمة داخل دول ذات سيادة بما يتنافى مع القانون الدولي

 
اىرة اإلرىاب ىناك العديد من الجيود الدولية والمحمية التي تعمل عمى الحد من ظويضيف الباحث أن 

، حيث استخدمت بعض المجتمعات العديد من الوسائل التقميدية في مكافحتو، أبرزىا ومكافحتيا
القوانين الجزائية والتدخل األمني والقضائي واإلصالح العقابي، إال أن ىذه الوسائل لم ترتق لمنتائج 

حول منيجي في التعامل مع ولذلك ينبغي حدوث ت .المطموبة منيا في الحد من ظاىرة تنامي اإلرىاب
ىذه القضايا، من خالل وضع سياسة وقائية قائمة عمى التخطيط المبني عمى معطيات عممية توفرىا 
العموم االجتماعية واإلنسانية، حيث يتحتم النظر إلى األمن بنظرة شمولية تستوعب كافة الظروف 

 .ي ترتبط باألمن وتؤثر فيووالتطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والت
 

، فإن األمر يحتاج إلى ضرورة التنسيق بين أجيزة في الوطن العربي لمكافحة اإلرىاب بطريقة فعالة
انعقاد مؤتمر وزراء مثل األمن العربية المختمفة فيما بينيا، وبالرغم من حدوث بعض المحاوالت 
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بين األجيزة األمنية  قيرة في ىذا الشأن، والتنسي، إال أنو ما زالت ىناك فجوة كبالداخمية العرب سنوياً 
 .76العربية لم يصل إلى المستوى المطموب

 
 عية:االجتما األمراض انتشارمطمب ثاني:  1.2.1

 
وساىمت في سيولة انتشار األمراض  جديدة، اجتماعية ومشكالت قضايا خمق في العولمة ساىمت

 معدية، أمراض من تنتجو وما الجنسية والسياحةواإلدمان  المخدرات انتشار كقضايااالجتماعية 
، مما يساىم في تيديد استقرار المجتمعات والتطرف الجريمة وانتشارواالجتماعي  األسري والتفكك
 وأمنيا.

 
لغاء الواحد الرأي ثقافة من تنبع والتي التطرف، ظاىرة ىو العربية المنطقة تعانييا التي التحديات من  وا 

، بالقانون االلتزام وعدم المجتمع تمزق إلى تؤدي خطيرة، واجتماعية أمنية آثارا الظاىرة وليذه اآلخر،
 وتؤدي إلى خمق بيئة ومناخ مناسبين لبروز المنظمات اإلرىابية.

 
كما أن العولمة ساىمت في سيولة تواصل التجار والمروجين مع المتعاطيين لمممنوعات، وساعدت في 

ة المجتمعات إلى درجة أصبحت فييا ىذه الظاىرة ظاىرة عالمية تيدد انتشار ىذه الظاىرة في كاف
 .77تماسك المجتمعات وأمنيا وقيميا، وتفرض تحديات استثنائية عمى أجيزة األمن المختمفة

 
وبرزت السياحة الجنسية التي لم تكن معروفة في السابق، وىذا النوع من التجارة تتداخل بو عالم 

بالبشر وبيوت الدعارة، وىذه السياحة تؤدي خمق مشكالت اجتماعية وعائمية  الجريمة ومنظمات التجارة
جديدة، كما أنيا تسيم في انتشار األمراض الجنسية كاإليدز والسيالن والزىري والسفمس عمى درجة 

 والمجتمعات. دكبيرة، وما ليذه األمراض من آثار سمبية عمى األفرا
 

ومع  والعشرين الحادي القرن من األول والعقد العشرين قرنال من األخيرة العقودويرى الباحث أن 
 الشامل الدمار وأسمحةوالحروب األىمية  المسمحة لمنزاعاتواسع  انتشارتغمغل ظاىرة العولمة حدث 

إضافة إلى إشعال النزاعات بين أفراد المجتمع مثل الثأر والقتل وما ينتج عنو من تشريد وتمزيق 
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 المنظمة والجريمة واإلرىاب العنف تيارات نموكذلك  .2007أحداث غزة عام لممجتمع، ومثال ذلك 
 تمثل القضايا وىذه وغيرىا،وجرائم تكنولوجيا المعمومات  األموال وتبييض والبشر بالمخدرات واالتجار
 .الصعيدين الوطني والدولي عمى واستقراره لألمن تيديدا

 
 فقد األخرى، الدول عن بمعزل معالجتيا دولة أي تستطيع معزولة مشكمة المنظمة الجريمة تعد لم

 المنظمة الجريمة أنشطة أن وخاصة ،واسع دولي اىتمام ومحط لمحدود عابرة الظاىرة ىذه أصبحت
 دول أقاليم إلى تتعداىا بل فحسب، الواحدة الدولة إقميم عمى تقتصر ال بأنيا تتصف لمحدود العابرة
 .78عدة
 

 النزاعات تغذية عمى تعمل التي العوامل أىم من (المشروعة غير خاصة) األسمحة تجارة ظاىرة تعد
 شبكات وتطور األموال غسيل ظاىرة أن كما الجريمة، منسوب تزايد في دوراً  وتؤدي األىمية والحروب
 تساىم المخدرات، وتجارة الشرعية غير السالح تجارة بظاىرة عادة المرتبطة ووسائميا، األموال تبييض

 وقد القانونية، مصادرىا من والتحقق األموال مالحقة لصعوبة الظواىر ىذه انتشار عمى التشجيع في
 تسييل في المالية، والقطاعات المصارف مجال في اإللكترونية األنظمة شيدتو الذي التطور ساىم
 بسيولة العالم حول النقد من كبيرة مبالغ تحويل إمكانية خالل من األموال غسيل في المنظمات عمل

 .79ىائمة وسرعة
 

 وتنشط مباشر، بشكل الفردي األمن تيدد التي الجرائم من بالبشر االتجار ظاىرةويرى الباحث ىنا أن 
 استيداف يتم حيث ،(الغربية وأوروبا آسيا شرق في خاصة) العالم من مختمفة مناطق في التجارة ىذه

 فغالباً  النساء أما األطفال، من المحرومين األثرياء لألزواج األطفال بيع يتم ما وعادة والنساء، األطفال
ن األعضاء تجارة الموضوع ىذا مع ويتداخل الجنس، تجارة في العمالة مصيرىن يكون ما  يتم كان وا 

 وتيدد وسيطرتيا، الدولة سيادة عمى خطراً  لمحدود العابرة المنظمة الجريمة تشكلكما  .مختمفة بأساليب
 وحقوقيم األفراد عمى خطراً  وتشكل المجتمع، تماسك عمى خطراً  تشكل أنيا كما الوطني، االستقرار
 دون كسمعة معيم التعامل يتم الذين (واألعضاء البشر تجارة) األنشطة ىذه ضحايا وخاصة وحرياتيم،

 .وحرياتيم وحقوقيم إلنسانيتيم اعتبار أدنى
 

 خاص بشكل العربية األمن وأجيزة عام بشكل األمن أجيزة قيام إلى حاجة ىناكويضيف الباحث إن 
 عمى تخمفو الذي السمبي لألثر وذلك المنظمة، الجريمة لمكافحة استراتيجية لبناء جيودىا بتفعيل
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 اإلجرام مع لمتعامل خاصة وحدات وتدريب بإعداد تقوم أن عمييا يتوجب حيث العربية، المجتمعات
 .العربي المستوى عمى تكون المنظمة الجريمة لمكافحة لجان تشكيل عمى والعمل المنظم،

 
بناًء عمى ما سبق يرى الباحث أن مجموعة من القضايا الحديثة قد أثرت عمى قضية األمن الدولي، 
حيث أدى تطور العولمة إلى بروز تحديات جديدة ىددت بشكل حقيقي األمن الدولي، ويتوجب التعامل 

، حيث أن الدول بشكل منفرد لم تعد قادرة عمى التعاطي مع مثل مع ىذه القضايا بشكل دولي جماعي
ن تطور التعاون في السنين األخيرة بين أجيزة األمن  ىذه القضايا المتشابكة والتي تأخذ طابعًا دوليًا، وا 
الدولية المختمفة يسيم بدرجة جدية إلى الحد من ىذه التحديات، عممًا بأن مزيدًا من التعاون والتنسيق 

 تصاعدتالدول وأجيزتيا األمنية يعتبر أمرًا واجبًا لمحد من األخطار ومكافحتيا. خصوصًا أنو  بين
 التي المتسارعة التغيرات ضمن الدولي األمن ومستقبل وضع حول عديدة أسئمة األخيرة السنوات في
 لعدم تعرضو التي والتيديدات المخاطر من والتقميل األمن ىذا عمى الحفاظ وكيفية العالم، بيا يمر

 االستقرار.
 
 مسرحاً  اإللكتروني الفضاء يعتبر  حيث األمن، أجيزة أمام التحديات أكبر ىو األمني التحدي إن

كاىل  عمى ي ضاف جديدً  اً إضافي ئاً عب تعتبر والتي المباشرة، وغير المباشرة الجنائية الحوادث من لمعديد
 المؤسسات األمنية.
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 الرابع الفصل
 المفروضة عمى أجيزة األمن بسبب العولمة التحدياتاألمني الدولي و  التعاون 

 
، وخاصة بعد بروز اإلرىاب العابرة لمحدود من سمات العقد األخير تعقد المفاىيم المرتبطة بالجرائم

كالعب رئيسي وفاعل في الساحة الدولية، وأخذه الطابع العالمي مع ىجمات تنظيم القاعدة عمى 
ومع تعدد اليجمات اإلرىابية التي طالت العديد من الدول، برز الحديث عن أىمية  ،ةالواليات المتحد

لجوء الدول إلى التعاون فيما بينيا عمى الصعيد األمني لمواجية مثل ىذا النوع من التحديات 
 والتيديدات.

 
الجريمة من التعاون األمني الدولي ىو نتيجة لتطور العالقات الدولية، وضرورة حتمية لما تشيده 

، وبالرغم من زيادة وتطور التعاون بين أجيزة األمن 80تطور متالحق بحيث أصبحت ظاىرة دولية
الدولية المختمفة، وزيادة تبادل الخبرات واألفكار فيما بينيا، إال أن األخطار التي تيدد السمم واألمن 

من العربية، حيث أن حجم الدوليين ما زالت في تزايد، وخاصة تمك التي تتعامل معيا أجيزة األ
المخاطر والتحديات التي تواجييا أجيزة األمن العربية أكبر بكثير من تمك التي تواجييا أجيزة األمن 

 الغربية.
 

 التعاون األمني الدوليالمبحث األول:  2.2
 

من  مناص ال لذلك ببعض، بعضو مرتبط الدول وأمن الدول، بين العالقات بتشابك اليوم عالم يتميز
 كافة لمكافحة والتفاىم التعاون آفاق وتكريس التعاون، ىذا وتعزيز األمني المستوى عمى التعاون
 وسائل من وغيرىا اإلنترنت عبر األفكار ىذه راوانتش دولية، رواىظ تي أصبحتال اإلجرامية الظواىر

 بحد دولة أو منطقة عمى قاصراً  يعد لم والذي الجرائمحجم  في المطرد التزايد ظل وفي االتصال،
 .81ومؤثرة فعالة بطريقة اإلرىابية المنظمات لمواجية دولي تعاون وجود الضروري من بات ذاتيا،

 
 أن إرىابي أو مجرم أي بوسع فمثالً  المختمفة، األمن أجيزة بين التعاون أىمية تؤكد عوامل ىناك
 وتداعياتو انعكاساتو لو األمر وىذا مأمن، في ويكون آخر بمد إلى ينتقل ثم ما، بمد في جرم يرتكب
والمجتمعات، كما أنو وكما حدث في تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر، من  الدول عمى الخطيرة

                                                 
80
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الممكن أن يتم التخطيط لعممية إرىابية في دولة ما، ويتم تنفيذ اليجوم أو العمل في دولة أخرى، واتقاء 
بين أجيزة األمن المختمفة، وتبادل  لمثل ىذا النوع من اليجمات، ينبغي وجود نوع من التنسيق

 لممعمومات والخبرات.
 

 اإلرىاباألخطار التي تيدد الدول مثل  لمكافحة إقميمية وأخرى دولية جيود بذل من الرغم عمى
ولم تكن عمى قدر  المطموب، لممستوى ترتق لم الجيود ىذه أن إال ،والتجارة غير المشروعة وغيرىا

 .المرجوة النتائج تحقق ولمالتحديات 
 

ازداد استخدام المنظمات اإلقميمية ألغراض التعاون األمني، وكان اليدف من استخدام ىذه المنظمات 
التصدي لكافة التيديدات التي يواجييا المجتمع الدولي وخاصة بعد اليجمات اإلرىابية عمى الواليات 

 .200182المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 
 

قدمتو الواليات المتحدة يمزم جميع دول العالم بمنع  تبنى مجمس األمن قراراً  2001-9-29في 
وتوقيف تمويل األعمال اإلرىابية، ودعا المجمس في القرار اتخاذ الخطوات الالزمة لمنع ارتكاب 
دراج األعمال اإلرىابية في القوانين والتشريعات  األعمال اإلرىابية، من خالل تبادل المعمومات وا 

 .83مية بوصفيا جرائم خطيرةالمح
 

الخميجية والتي تعكس اىتمام  - األمنية األجنبية الشراكة من األمثمة عمى التعاون الدولي األمني
الطرفين في الحفاظ عمى استقرار أمن المنطقة، حيث أن الوجود العسكري في منطقة الخميج تزايد في 

وعشرين دولة موجودة في منطقة  واحدومن بين  2008العقد األخير بطريقة غير مسبوقة، فحتى عام 
 ، لمواليات المتحدة وجوداً معمناً  أجنبياً  عسكرياً  الخميج أو حوالييا، ىنالك ثالث دول فقط ال تضم وجوداً 

 .84في تسع دول في ثالث عشرة دولة من ىذه الدول، وبريطانيا متواجدة عسكرياً  عسكرياً 
 

ألجنبي في منطقة الخميج يشمل ميابط الطائرات، والتسييالت الوجود العسكري ايرى الباحث ىنا أن 
يقصد . و البحرية، والقوات البرية، واالتصاالت، والسيطرة، واالستخبارات، والقيادة، والدعم الموجستي

بالمساعدات األمنية التسييالت المالية التي تمنحيا دولة ما لدولة أخرى، بيدف حصول الدولة 
الممنوحة عمى أسمحة ومعدات ومواد وخدمات وخبرات عسكرية تمكنيا من تدعيم أمنيا واستقرارىا، 
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لمانحة، واألموال المخصصة عادة ما تشمل عمى اعتمادات لبيع أسمحة ومعدات من إنتاج الدولة ا
وتمويل برامج المساعدات العسكرية والبعثات الدراسية العسكرية، وبرامج البحوث العسكرية، ونفقات 
الخبراء والمستشارين العسكريين، وعادة ما تكون المساعدات األمنية عمى شكل قروض ذات آجال 

تغاضي عنيا أو منح يتم الإلى مختمفة وبفوائد سنوية، وفي أحيان قميمة تتحول ىذه المساعدات 
 إسقاطيا.

 
 من الكثير تقدم األمريكية األمن أجيزة فإن المساعدات صعيدويضيف الباحث ىنا أنو عمى 

 وأجيزة طيار بال الطائرات مثل المتطورة، العسكرية والتقنيات األمنية والمعدات المالية، المساعدات
، وذلك المختمفة، والعربية منيا لمدول األمن ألجيزة الميمية الرؤية ومناظير المتطورة والتنصت االتصال

لتسييل مكافحة اإلرىاب، حيث تقوم ىذه األجيزة بالمقابل بعممية تمرير المعمومات إلى أجيزة األمن 
 .والمخابرات األمريكية كنوع من التعاون األمني

 
 جية من يكيةاألمر  األمن أجيزة بين األمني التعاون زيادة توضح التي المؤشرات منمجموعة  ىناك
 الحقيقةالمخاطر  لمكافحة مرفوض غير التعاون وىذا ،من جية أخرى واالسالمية العربية األمن وأجيزة

 األمنية األجيزة بين التعاونوالتعزيز من فكرة كالجريمة المنظمة واإلرىاب التي تواجييا ىذه البمدان 
 .85المختمفة العالمية

 
 فقد اإلرىاب، لظاىرة لمتصدي عممية خطوات عدة ىناك كان فقد العربي، األمني التعاون صعيد عمى
 التطرف لمكافحة األمنية االستراتيجية منيا االتفاقيات من العديد عمى التعاون مجمس دول وقعت

 من العديد وعقد ،2004 عام اإلرىاب لمكافحة اتفاقية وتوقيع ،2002 عام باإلرىاب المصحوب
 اإلرىاب لمكافحة الدولي المؤتمر الفعاليات تمك أىم ومن اإلرىاب، حول والممتقيات والندوات المؤتمرات

 .86 2005 عام الرياض في عقد الذي
 

 في األمنية األجيزة بين األمني التنسيق آليات تسريع أو تفعيل دون حائالً  تقف عوائق عدة ىناك
الجريمة المنظمة واإلرىاب، منيا األخطار المختمفة ومواجيتا ومن ضمنيا دول العالم لمكافحة  مختمف

الحالي ما ىو ذاتي يتعمق بطبيعة الظواىر نفسيا، ومنيا ما ىو موضوعي يتعمق بالمشيد الدولي 
 وطريقة التعامل مع مثل ىذه القضايا.
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ويمكن تقسيم ىذه العوائق إلى عوائق قانونية )اختالف قانون كل بمد ونطاق التجريم(، ومعوقات 
قضائية )تنازع االختصاص في حق التصدي لتطبيق القانون(، ومعوقات فنية )حيث أن مواكبة 
التطورات الفنية والتكنولوجية التي حدثت لمجريمة يحتاج لتدريب وتمويل وتأىيل ألجيزة األمن 

 .87لمختمفة(ا
 

 موضوع في الموقعة واالتفاقات العممية والتدابير والخطوات المبذولة الجيود من بالرغميرى الباحث أنو 
 مجال في الدولي التعاون تواجو التي المشكالت تجاوز اآلن حتى يتم لم أنو إال اإلرىاب،  مكافحة
 الدولي التعاون أمام عقبة تقف زالت ما (اإلرىاب تعريف) التعريف مشكمة أن حيث اإلرىاب، مكافحة
فال يوجد تعريف متفق عميو من قبل المجتمع الدولي لإلرىاب، وأي من  الظاىرة، لمكافحة الفعال

 األفراد أو الجماعات/المنظمات أو حتى الدول يمكن إطالق عمييا صفة اإلرىاب.
 

الجرائم المنظمة مكافحة  عممية من تجعلبين الدول  القوانين اختالف أن مشكمةويضيف الباحث 
فيناك غياب لقانون دولي موحد وواضح لمكافحة اإلرىاب،  ،صعباً  أمراً  مجرمينال تسميماإلرىاب و و 

ولكل دولة قانونيا الخاص في موضوع الجرائم واإلرىاب، وىذا يسيل من عممية اختفاء وانتقال 
 ة والقضائية.اإلرىابيين بين الدول، وضمانيم لعدم تعرضيم لممالحقة القانوني

 
 في السبل أفضل حول واألولويات النظر وجيات فيبين الدول  الحادة أن الخالفاتكما يرى الباحث 

وجيات نظر تفضل الحل أيضًا ىناك و فيناك تباين في تفضيل األساليب،  ر،واىظىذه ال معالجة
المجوء إلى الحل األمني األمني كأول الحمول في التعامل مع ىذه الظاىرة، وىناك من يدعو إلى عدم 

 إال بعد استنفاذ كافة الوسائل الوقائية والعالجية.
 

 الدول، من العديد قبل من لمظاىرة السياسي ظاىرة االستخدامتبرز من بين الخالفات يرى الباحث أنو 
دة عن يتمرير مجموعة من السياسات البعكمبرر ووسيمة ضغط ل ىذه الظواىرحيث يتم التعامل مع 

السياسية واالقتصادية  االستراتيجية، ولممحافظة عمى مجموع المصالح ىذه الظواىرموضوع معالجة 
العديد  لوية، ومن ناحية أخرى يمعب لجوءواىر كأو واألمنية كأولويات دون االلتفات لمعالجة ىذه الظ

 المتحدة كالواليات)كوسيمة  الجماعي واستخدام العقابواالنفراد بالقرار  الفردية الحمول إلىمن الدول 
واىر، والحد من إلى تفسخ وحدة الصف الدولي وتشتت جيودىم في التعامل مع ىذه الظ (وبريطانيا
 .مخاطرىا

                                                 
87

 .20/9/2012،انذونٍ تؼذ انذزب انثاردجانتغُُزاخ انىظُفُح نهمزار زٌبدعجذاٌٛ٘بةإٌعًٍّ، 
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 شيدت حيث األنسان، حقوق صعيد عمى الوخيمة اآلثار من مجموعة اإلرىاب عمى الحرب أنتجت لقد
 أىداف ضد القاعدة وتنظيم المتطرفة الجماعات قبل من العنف أعمال وتيرة تصاعد الحرب ىذه

ندونيسيا والمغرب اليمن مثل مختمفة دول في أخرى وأىداف أمريكية  وباكستان والسعودية والجزائر وا 
 .88األبرياء المدنيين عشرات ضحيتيا راح والتي الكثير، وغيرىا

 
ن العنف، من مزيداً  إال تنتج لم بالعنف العنف استئصال محاولة نويرى الباحث أ  ىذه في االستمرار وا 

 من دوامة في أجمع العالم تدخل أن شأنيا من لإلرىاب، الحقيقية األسباب تتجاىل التي السياسية
، وعميو يجب التخمص مما تفرضو العولمة والدول المتقدمة من ليا قرار ال التي المضاد والعنف العنف

القرار السياسي واألمني صياغة سياسات عمى دول العالم األخرى، وبعد ذلك يتوجب عمى أصحاب 
 مفاىيم تكون مبنية عمى التالي:

 إن التعاون يجب أن يقوم عمى وحدة مفاىيم. .1
 التشريعات الدولية. .2
 تشريعات عمى الصعيد الوطني. .3
 خمق ثقافة محمية معادية لإلرىاب ومدركة لمخاطره. .4
 العمل عمى تجفيف منابع اإلرىاب، ومعالجة أسبابو األساسية، مثل الفقر والظمم وغيرىما. .5

 
إال أن ىناك مجموعة مصادر تدعو لمقمق فيما يتعمق بالتعاون األمني الدولي، مثل قيام أجيزة األمن 

داميا التي تسعى لمحصول عمى معمومات تتعمق بقضايا ممحة، بالتغاضي عن الوسيمة التي يتم استخ
من قبل أجيزة أمن خارجية لمحصول عمى مثل ىذه المعمومات، ومن ىذه الوسائل التعذيب غير 
المشروع. والمصدر اآلخر الذي يعدو لمقمق ىو أن التعاون األمني الدولي ربما ينطوي عمى نقل 

مواطني  معمومات تتعمق بمواطنين محميين إلى أجيزة أمنية أجنبية، وىذه القضية تتجاوز القمق عمى
الدولة التي تقدم المعمومات، بحيث يمكن ليذه المعمومات أن تمحق الضرر بعمل أجيزة األمن التي 

 .89قدمت المعمومات
 

 بأساليب األخذ خالل من األمني العمل في ومعاصرة جديدة مفاىيم تبنيولذلك يرى الباحث أنو يجب 
الذي أصبح أداة بيد العولمة لعدم  التقميدي األمني لممنياج خالفاً  متطورة إمكانيات وتطبيق متقدمة،

                                                 
.12/9/2006،ئشكانُح )انذزب ضذ اإلرهاب( ودمىق اإلَساٌثبلراٌضًٍٍ، 88
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 النجاح تضمن مشتركة تعاون آليات تطويرعمى وعميو يجب العمل  ،تطوره ومواكبتو التطور المعاصر
 سواء. حد عمى والدولية واإلقميمية المحمية األمنيةوالمخاطر  التحديات مواجية في
 

 وحق الدولة وسيادة الدوليين والسمم األمن في المعاصر الدولي المجتمع وقيم مبادئ تتمخصوعميو 
 بعد وخاصة األمنية إلجراءاتا تعقد نالحظ األخيرة اآلونة في أنوأن الباحث يرى  إال المصير، تقرير

 يدعى لما فاتحة كانت والتي سبتمبر، من عشر الحادي ألحداث نتيجة حصمت التي التحوالت
 الشرعية غير واليجرة المخدرات وتجارة األسمحة تيريبالمتعمقة ب مشاكلال عن اعد اإلرىاب، بمكافحة
 لموالتي  األمنية التشديداتو  االحتياطات اتخاذ الدولية األمن بأجيزة ادح مما الكثير، وغيرىا والميربين

 ىي األخيرة اآلونة في مالحظتيا تتم التي األمنية والتشديدات اإلجراءات منو  .السابق في معيودة تكن
د إجراءات الحصول ييتمثل بتعق األول البعد بعدين، ذات وىي السفر إلجراءات المصاحبة التشديدات

 يصاحبيا وما المطارات، في المشددة األمنية اإلجراءات في يتمثل الثاني والبعد عمى تأشيرة السفر،
 السابق. في معيودة تكن لم مكثفة تفتيش عمميات من
 

الجرائم لو أىمية كبيرة في انحسار ىذه الجرائم والقضاء عمييا، "إن لمتعاون األمني الدولي في مكافحة 
لذا كان من الضروري أن تبادر الدول في البحث عن وسائل فعالة لمواجية ىذه التحديات، خاصة تمك 
المتعمقة باإلرىاب واالتجار في المخدرات والجرائم الدولية األخرى، ويتحقق ىذا التعاون فيما بين الدول 

دة، فقد تمجأ الدول إلى إبرام العديد من االتفاقيات التي تنظم التعاون فيما بينيا في سبيل بصور متعد
تسميم المجرمين وتنفيذ األحكام، وكذا التعاون في أساليب ضبط الجرائم والتعرف عمى المجرمين، وقد 

طار إقميمي كما تتفق الدول عمى تنفيذ برامج معينة بيدف منع الجرائم ذات الصبغة الدولية، أو في إ
 .90ىو الحال في المنظمات األوروبية واإلفريقية والعربية"

 
تبنت دول مجمس التعاون قرارات ومبادرات مختمفة بشأن التصدي لظاىرة اإلرىاب، مثل إقرار  فمثالً 

االستراتيجية األمنية لمكافحة التطرف واإلرىاب في القمة الثانية والعشرين لممجمس األعمى لدول 
 ألعمى عام، واتفاقية مكافحة اإلرىاب في الدورة الرابعة والعشرين لممجمس ا2001مجمس التعاون عام 

2003 91. 
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مكانيات  تطوير خالل منوينوه الباحث ىنا أنو   بين التفاعل يزداد ،ومنتسبييا األمنية األجيزةقدرات وا 
 األمنية األجيزة مع فعال اتصال لبناء تمييداً  الدولة، مستوى عمى األمني القطاع مؤسسات مختمف
 .عالمية ظاىرة أصبحت الجريمة لكون نظراً  العالم، صعيد عمى

 
ىناك حاجة نحو إنشاء أمن ذاتي كنواة أولوية لممشاركة في أمن قومي أو أمن إقميمي، وتكوين 

، ومواجية التحديات المفروضة سواًء كانت عسكرية لمحفاظ عمى استقرار المنطقة وأمنيا استراتيجية
 .92داخمية أم خارجية

 
 األمني التعاون عززمما  والمواصالتالعولمة ساىمت في تطور وسائل االتصال ويرى الباحث أن 

 كفاءة ورفع األمنية الخبرات تبادل أمام عائقاً  تشكل كانت التي الحدود جميع ألغتو  الدول بين المنظم
، ويتم التعاون بين أجيزة األمن بعدة وسائل األمنية الثقافة من وزادت األمني المجال في المختصين

جراء تقييمات مشتركة لألخطار.مثل تبادل المعمومات وتقاطعيا،   وا 
 

 التحديات المفروضة عمى أجيزة األمنالمبحث الثاني:  1.2
 

 ىذه خطورة وتعتمد المختمفة، األمن أجيزة أمام المفروضة والتيديدات التحديات األخير العقد في زادت
 في األمنية األجيزة كافة تيدد متشابية تيديدات فيناك ومتشابكة، معقدة عوامل عمى التيديدات
الوطن العربي ال ف .معينة دول في أمنية أجيزة تيدد معينة تيديدات وىنالك العالم، دولمختمف 

واجيت تحديات وأجيزتيا األمنية ن الدول العربية إينفصل عن مجريات األحداث في العالم، بل 
فيي ، واألخطار المختمفةات تحديالفي مواجية من باقي دول العالم الغربي وأجيزتيا األمنية أصعب 
إبعاد الشبيات واالتيامات التي تحوم حوليا بصفتيا متيمة في اإلسيام بخمق جو عممت عمى بداية 

في التعامل مع تعاني من ضعف أجيزتيا األمنية  إنيساعد عمى نمو اإلرىاب، ومن ناحية أخرى 
 شكميا المطروح.المستجدات األمنية والتي يمكن وصفيا بأنيا تأخذ أبعادا أعقد من 

 
مع تأسيس جامعة الدول  1945"بالرغم من أن العالقات المنتظمة بين الدول العربية بدأت عام 

حين قامت  1960العربي، إال أن التعاون الرسمي في مجال القضايا األمنية لم يظير إال عام 
لتي تيدف إلى تحقيق الجامعة العربية بإصدار قرار بإنشاء المنظمة العربية لمدفاع االجتماعي، وا

التعاون وتنسيق الجيود الرامية إلى مكافحة الجريمة بشتى أنواعيا ومكافحة المخدرات عن طريق 
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التآزر المشترك بين سمطات األمن بالدول األعضاء في المنظمة متخذة جميع الوسائل العممية 
 .93والوقائية والدفاعية"

 
 ومعاجمة الداخمية التحديات معالجة يتم لكي وذلك شامل، منظورمن  األمنقضية  إلى النظر يتوجب

 ،والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية الجوانب مختمف في المحمية القصور ومكامن الخمل بؤر
 والتيديدات التحديات معوبفاعمية  بكفاءة لمتفاعل اإلقميمية األمنية البيئة تييئة الوقت نفس وفي

 .الخارجية
 

 األجيزة ىذه تطوير منيا عدة ومسؤوليات تحدياتالعربية  األمنية األجيزة عاتق عمى تقع أنو كما
 ووضع المنطقة، عمى طرأت التي واألمنية السياسية التطورات تواكب بحيث ،ىيكمياً  وتنظيميا األمنية
 كافة عمى النيج وفي الرؤية في وضوح إلى يؤدي مما األىداف، وتحديد واالستراتيجيات اآلليات

 ، ومن ىذه األولويات:المختمفة والوظيفية واإلدارية والقيادية األمنية المستويات
 رسم السياسات األمنية الواضحة. .1
 وضع التشريعات التي تأخذ بعين االعتبار المعايير الدولية. .2
 تحديد المرجعيات. .3
 تحديد الصالحيات واالختصاص. .4
 وضع لوائح داخمية تكون ممزمة ألجيزة األمن. .5
 وبمورة عقيدة أمنية واضحة ومحددة ومتطورة تخدم جياز األمن العربي.صياغة  .6
 بناء الييكميات المناسبة والتي تتوافق مع ما ذ كر سابقًا. .7

 
ويجدر التنويو ىنا إلى أن كنز األجيزة األمنية العربية ىو الكادر البشري والذي يجب التركيز في 

خصيتو، وتأمين جميع احتياجاتو ليقوم برسالتو المرتبة األولى عمى تطويره ورفع مستواه وصقل ش
من ضمنيا إعادة تأىيل الكوادر  أعمق وحموالً  مطوالً  تفكيراً  ستوجبالوطنية عمى أكمل وجو. وىذا ي

البشرية في أجيزة األمن العربية آخذين بعين االعتبار المواصفات الواجب اتباعيا في اختيار كوادر 
ىذه األجيزة األمنية، والعمل بشكل مركز عمى النوعية وليس الكم بيدف الوصول إلى الشخصية 

المناسبة والالزمة  التجييزاتتوفير عمل عمى ويضاف إلى ذلك ضرورة ال .األمنية المتكاممة والشاممة
 تدخلتؤدي إلى  المتطورة، األمنية لممعدات مستقل بشكل امتالكيا عدمألن  العربية، األمن ألجيزة
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 تحديات العربية األمن أجيزة عمى تفرضوبالتالي  العربية، األمن أجيزة بعمل العالمية األمن أجيزة
  حقيقيةـ

 
المجتمعات  واقع يممييا ضرورة يعد األمني المجال في األخرى الدول تجارب من االستفادة كما أن

الدول، فالتطور الذي حصل عمى مستوى الجريمة  ىذه مصالح وتحتميا العربي المختمفة وخاصة الواقع
الالزمة في مواجية مثل ىذه  اتمعيا، وأجيزة األمن العربية تفتقر لمخبر  حديثاً  وتنظيميا، يفرض تعامالً 

التحديات، كما أن أجيزة األمن العربية تفتقر لممعدات المتطورة والتجييزات الالزمة لمواجية األخطار 
األمنية الجديدة، لذلك فإن التعاون مع أجيزة األمن الدولية تتيح الفرصة ألجيزة األمن العربية في 

الحديثة والتي تعمل ضمن نظريات أمنية متطورة، والعمل اكتساب الخبرة والمعرفة األمنية المناسبة و 
، كوسيمة لتطوير وامتالكيا المعدات والتكنولوجيا األمنية المتطورةالميارة في استخدام عمى اكتساب 

 .94عمل أجيزة األمن العربية وزيادة فعاليتيا وقدراتيا في توفير األمن واالستقرار المطموبين
 

في أعقاب الحرب العالمية الثانية مدرسة أمنية اعتمدت المفيوم العسكري سادت في المنطقة العربية 
االستراتيجي لألمن، وىذه المدرسة تربط بين األمن القومي والقوة العسكرية، فاألمن يرتبط بقدرة الدولة 
عمى حماية مصالحيا المشروعة من خالل عدم التضحية بتجنب الحرب أو من خالل الحرب لمحفاظ 

 .95ياعمى مصالح
 
 الرئيسة القوى بين توازن نقطة وجود عدم( الشرق األوسط) المنطقة في اإلقميمي األمن معضالت من

 خصوصية أن كما واألمان، باألمن والشعور االستقرار عدم حالة استدامة عمى يعمل الذي األمر فييا،
 في األمن صيغة تدويل إلى بالضرورة أدت والجيواقتصادية، الجيواستراتيجية العربية المنطقة وأىمية

 األوسط الشرق منطقة في األحداث أن حيث العالم، مستوى عمى فييا الصراعات وانعكاس المنطقة،
 .96والعالمية واإلقميمية المحمية األبعاد فييا تتشابك

 
 وتتركز باستمرار، تتفاقم األزمة وىذه عميقة بأزمة تمر األوسط الشرق منطقة أنويردف الباحث ىنا 

 النووي والوضع العراق، في المأساوي الوضع أىميا الدولالمراكز أو  من مجموعة في األزمات ىذه
سرائيل إيران في  في والحرب ،حتى وقتنا الحالي حل دون زال ما الذي اإلسرائيمي العربي والصراع ،وا 

 المعايير ازدواجية عمى القائم المتحدة الواليات تتبناه الذي النيج أن كما، وغيرىا. 2006 عام لبنان
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(.2(،ص)2006)اٌمب٘رح:،أشكال انتؼاوٌ انذونٍ األيٍُ فٍ يىاجهح اإلرهاب انًُظىأدّذإثراٍُِ٘صطفىضٍٍّبْ، 
95

(.197-196(،ص)2006،)اٌرٌبض:جبِعخٔبٌفٌٍعٍَٛاألٍِٕخ،اإلستزاتُجُح األيُُح انؼزتُح نًىاجهح انؼىنًحٔٛرِبجذاٌعشمً، 
96

.23/2/2004"،ـًٍ انشزق األوسظ "انكثُزِذّذعجذاٌطالَ، 

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=3773114

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=3773114
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=3773114
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سرائيل، الفمسطينية القضية يخص فيما  لكافة إقميمي أمن قضية تعتبر القضية ىذه أن وخاصة وا 
 .اإلقميمي األمني الوضع عمى السمبية انعكاساتيا وليا العربية، األقطار

 
 حيث العربية، المنطقة أمن عمى وسمبية كبيرة تداعيات العراق في األمني لموضع نويضيف الباحث أ

واحتمالية أن يصبح  لمعراق، األمريكي االحتالل بعد والمذىبية والعرقية الطائفية النزاعات تفشي أن
العراق بيئة وحاضنة لعناصر اإلرىاب والتطرف مثل تنظيم القاعدة والتنظيمات المشابو لو، لن يقتصر 

، عمى أمن دول الجوار أوالً  مباشراً  ىذا التيديد عمى الحدود الجغرافية العراقية، بل سيمتد ليمثل تيديداً 
كما أن تحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات بين . غير مباشر عمى أمن اإلقميم ثانياً  وتيديداً 

قميمية، يسيم في زعزعة استقرار وأمن المنطقة  .أطراف دولية وا 
 
 االقتصادي لثقميما وذلك لممنطقة، اإلقميمي األمن مجال في خصوصية والعراق إيران لدولتي إن

 منظومة في كبير خمل حدث واحتالليا، العراقية العسكرية القدرات تدمير وبعد والديمغرافي، والعسكري
سرائيل إيران من كل لصالح المنطقة في اإلقميمي التوازن  .وتركيا وا 

 
 ىذه تمتمك إسرائيل أن حيث النووية، األسمحة قضية العربية األمن أجيزة تواجييا التي التحديات من

 من النوع ىذا تمتمك عربية دولة توجد ال أنو حين في ،بيا الخاص النووي برنامجيا وإليران األسمحة،
 .97المجال ىذا في التوازن من نوع لعمل السالح،

 
 المنطقة أمن مالمح ترسم التي المركزية القضايا من اإلسرائيمي العربي الصراعيرى الباحث أن 

 العربية، الدول بين العالقات وفي العربية المحمية السياسات في أثر من الصراع ليذا لما اإلقميمي،
 أىمية يمغي ال ىذاإال أن  الخارجية، والعالقات الدولية الروابط صعيد عمى انعكاسات من لو ولما

يران العراق ضيةق مثل األخرى القضايا  .وسوريا ولبنان وا 
 

 الخارجية والتيديدات التحديات من طويمة لفترة المنطقة استقرار عدم اعتبار يمكنويضيف الباحث أنو 
 خاصة المنطقة، دول عمى وآثار تداعيات من الحروب ليذه وما مستمرة حروب من شيدتو وما لألمن،

 الوجود أن كما .والعالمية اإلقميمية األمنية التدخالت إليو يجتذب المستقر غير الوضع ىذا أن
 وردع االستقرار وتحقيق اإلرىاب مكافحة بحجة الخميج، ودول العربية الدول في األجنبي العسكري
 واألمن الذاتي األمن مستوى عمى تحديات يفرض والعراق(، )إيران الخارجية واألخطار التحديات
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(.192(،ص)2006،)اٌرٌبض:جبِعخٔبٌفاٌعرثٍخٌٍعٍَٛاألٍِٕخ،األيُُح انؼزتُح نًىاجهح انؼىنًح االستزاتُجُحأٔٛرِبجذاٌعشمً، 
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 الحد تحقيق إلى تيدف عربية/إسالمية، أمنية رؤية وجود يحتم الذي األمر القومي، واألمن اإلقميمي
 القومي. واألمن اإلقميمي األمن من األدنى

 
 

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر قامت الواليات المتحدة بزيادة تواجدىا ويردف الباحث أنو 
العسكري في كثير من دول العالم وخاصة في منطقة الشرق األوسط ودول الخميج، حيث قامت بتوقيع 
اتفاقيات ومعاىدات لنشر جيوشيا البرية والبحرية والجوية في دول عديدة، وبناء قواعد عسكرية في 

، الخميجدول ض اأر معظم )خير مثال عمى ىذا التوسع القواعد العسكرية الموجودة عمى  مختمف الدول
عممًا أن تواجدىا في منطقة الخميج العربي ليس باألمر الجديد، حيث كانت موجودة بذريعة حماية ىذه 
الدول من األخطار الخارجية، ولكن الحقيقة أن وجودىم ىو لمسيطرة عمى مصادر النفط وحماية 

 (.إسرائيل، وىما الثابتان في السياسة األمريكية الخارجية
 

تطوير غير مسبوق في أساليب التعاون  لىإ باأورو في ظملمنا امرإلجا مكافحة تمباطمتأدت  "لقد
األمني الدولي، حيث أوجدت نماذج من التعاون األمني الدولي كانت مجيولة من قبل، من مثل أوجو 

 .98يذ مشروعات مشتركة، عالوة عمى الشرطة الفيدرالية"التعاون في مجال إقامة وتنف
 

ما ترجع حاالت الوجود العسكري إلى سببين، إما ألسباب دفاعية بمعنى أن ترى الدولة المضيفة  غالباً 
ما ألسباب  أنيا تواجو تيديدًا عسكريًا ألمنيا )تيديدًا من دول أخرى أو منظمات إرىابية...الخ(، وا 

 .99أجنبيتتعمق بتحقيق أىداف معينة لمدولة ال تستطيع الحصول عمييا إال بقبول وجود عسكري 
 

عمى الدولة المضيفة تتمثل في أن السماح بالوجود التي يفرضيا التواجد العسكري األجنبي العوائق 
من التوافق مع السياسة الخارجية لمقوة األجنبية، وىذا يخمق أو يزيد من  العسكري األجنبي يخمق نوعاً 

ضمن بالضرورة فقدانا لمسيادة المعارضة الداخمية واإلقميمية لممضيف المحمي، والوجود العسكري يت
في المشاركة في اتفاقات التعاون اإلقميمي،  عمى األراضي عمى األقل لدرجة ما، وربما يشكل عائقاً 

ويشكل الوجود العسكري ركيزة في دعم األنظمة غير الديمقراطية في مواجية شعوبيا، ويعزز بذلك 
 .100والديمقراطية مقاومتيا لإلصالح

 
                                                 

98
،)اٌمب٘رح:ِروساإلعالَذول األيٍُ نًىاجهح اإلرهاب انًُظى وانًزدوداخ اإلَجاتُحدتًُح انتؼاوٌ انادّذاثراٍُِ٘صطفىضٍّبْ، 

(.4(،ص)2009األًِٕ،
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(.66(،ص)1994،)ثٍرٚد:ِروسدراضبداٌٛدذحاٌعرثٍخ،انىجىد انؼسكزٌ األجُثٍ فٍ انىطٍ انؼزتٍطٍعذِطٍُ، 
100

.22/3/2010،لهًُُحانىطٍ انؼزتٍ ويىاسٍَ انمىي اإلِذّذاٌطٍذضٍٍُ، 

post_8618.html-http://bohothe.blogspot.com/2010/03/blog
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إلى تأمين  األمريكي في مختمف دول العالم، ومنطقة الشرق األوسط ييدف أساساً  إن الوجود العسكري
والشخصية في المنطقة )النفط(، ولكن الحجة المستخدمة ليذا النوع  االستراتيجية الدول الكبرى مصالح

 من الوجود ىو مكافحة اإلرىاب وتأمين االستقرار لمدول، وبالفعل فإن ليذا الوجود فوائد تتمثل في
(، وىذه الحماية تأمين مظير من مظاىر حماية أمن تمك المنطقة من التيديدات الخارجية )إيران مثالً 

 األمريكية.واألمنية تبقى مرىونة بالمصالح السياسية واالقتصادية والعسكرية 
 

من مخاطر ىذا الوجود عمى الصعيد األمني ىو أن ىذا الوجود العسكري يوفر األمن ويرى الباحث أن 
، لذلك من الصعب استمرار الوضع عمى ما ىو عميو مستقبالً لكن تمك المنطقة في الوقت الراىن، و ل

فإنو يتوجب عمى الدول العربية أن تفكر بمنظومة أمنية حقيقية ذات بعد قومي عربي أو إقميمي 
إسالمي، تساىم في تحقيق أمن حقيقي لممنطقة، واستقاللية في القرار السياسي واالقتصادي، 

 لمثل ىذا النوع من الوجود/الحماية. ولممحافظة عمى الثروات التي تدفع ثمناً 
 

ويضيف الباحث أن تطوير التعاون الدولي والتعاون بين األجيزة األمنية وأجيزة االستخبارات المتنوعة 
طمبًا المبني عمى الندية واالحترام المتبادل لمخصوصيات الدينية والعرقية والثقافية لكل دولة أصبح م

أساسيًا في البيئة األمنية الحاضرة، حيث أن األخطار المتوقعة من قبل المنظمات اإلرىابية والجريمة 
المنظمة والذين يعممون ضمن ىيكميات تتجاوز الحدود وتتصف بالتغير المستمر )من خالل االستفادة 

ل بأسموب مرن مماثل يتجاوز من االبتكارات التكنولوجية الحديثة(، فيتعين عمى أجيزة األمن أن تتعام
 الحدود لتكون قادرة عمى ردع مثل ىذه األخطار.

 
إن التخطيط األمني من الضرورات التي ينبغي عمى أي مجتمع أن يعمل عمى تحقيقو وممارستو، 
وذلك لما لو من أىمية في التنبؤ بأحداث المستقبل وتبعاتو، ومعالجة مشاكل الحاضر ومتطمباتو، 

 .101ية التحديات األمنية التي يفرضيا عصر العولمةوبذلك تتم مواج
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85(،ص)2006،)اٌرٌبض:جبِعخٔبٌفاٌعرثٍخٌٍعٍَٛاألٍِٕخ،، تذذَاخ انتخطُظ األيٍُ نًىاجهح انؼىنًحعبديدطٓعًٍاٌطٍذ 

86.)
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 الخامس الفصل
 الخاتمة العامة

 
 

 النتائجالمبحث األول:  2.3
 

لعبت العولمة دورًا ىامًا في التأثير عمى األمن بكافة مستوياتو )الشخصي، القومي، اإلقميمي، الدولي(، 
مكانية حصول الجميع عمييا، أصبح من  افكمما تطورت التكنولوجي ووسائل االتصال والمواصالت وا 

 الصعب الحفاظ عمى األمن واالستقرار.
 

كما شيد األمن الدولي تغيرات ىائمة في العقد األخير، وأخذت الظواىر األمنية الجديدة تأخذ طابعًا 
يطرتيا عمى الحدود، كما دوليًا، حيث أن العولمة أدت إلى تراجع في سيادة الدولة وصعوبة في س

برزت تيديدات جديدة تتجاوز التيديد العسكري، مثل قضايا اليجرة والالجئين والجريمة المنظمة العابرة 
 لمحدود )تجارة السالح والمخدرات واإلتجار بالبشر( واإلرىاب والجرائم التكنولوجية.

 
لم تمفة نظرًا لطابعيا العالمي، حيث ىذه الظواىر فرضت تحديات جديدة عمى أجيزة األمن الدولية المخ

 تعد الدول بشكل منفرد قادرة عمى التعاطي مع ىذه القضايا.
 

لقد ساىم التعاون بين أجيزة األمن المختمفة في التعامل مع األخطار التي تيدد األمن والسمم الدوليين 
بطريقة أفضل، إال أن األخطار التي تيدد األمن والسمم الدوليين ما زالت في تزايد، وذلك بفعل أدوات 

برة لمحدود وانتشار األمراض ساىمت العولمة في انتشار اإلرىاب والجرائم المنظمة العاالعولمة، حيث 
االجتماعية، حيث سيمت العولمة عمل شبكات اإلرىاب والجريمة المنظمة، من خالل خمق فضاء يتيح 

 ليا التواصل بحرية وسرية.
 

إن فكرة تعاون أجيزة األمن الدولي في مكافحة اإلرىاب والجريمة المنظمة ىي فكرة ىامة وضرورية، 
يعتبر تحديد مجموعة من األىداف والغايات الرئيسية ضمن يمة المنظمة، و نظرًا لعولمة اإلرىاب والجر 

 استراتيجية واضحة من أىم الوسائل التي ينبغي أال تغيب عن أعين خبراء التخطيط.
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 التوصياتالمبحث الثاني:  1.3
 
  األمنية واالجتماعية القضايا عمىوالتحديات  التيديدات من العديد زو بر ساىم تطور العولمة في 

المعتادة، حيث  باألساليب معيا التعامل بالمستطاع يعد لم والتي ،ما قبل العولمة التقميديةوالثقافية 
أصبح ىناك حاجة لمعالجة القضايا الحديثة بأساليب وعقمية أمنية جديدة ومواجية السمبيات التي 

تقوم بمواجية سمبيات العولمة والوقاية  فرضتيا العولمة من خالل استراتيجية عممية ثقافية بحيث
منيا وذلك من خالل خطط استراتيجية تشمل كافة دول العالم العربي وأن يتم االستفادة من 
ايجابيات العولمة بالطرق المثمى مع المحافظة عمى شخصية واستقاللية الدول سياسًا وأمنيًا 

 وثقافيًا.
 
 ي مع القضايا من مثل قضايا اإلرىاب الدولي لم تعد الدول بشكل منفرد قادرة عمى التعاط

والجريمة المنظمة، وخاصة في اتسام ىذه القضايا بالطابع الدولي، ولذلك يتوجب التعامل مع ىذه 
 القضايا بشكل دولي جماعي.

 
  إن تطور التعاون في السنين األخيرة بين أجيزة األمن الدولية المختمفة يسيم بدرجة جدية إلى

التحديات والمخاطر، عمما بأن مزيدًا من التعاون والتنسيق بين الدول وأجيزتيا األمنية الحد من 
 يعتبر أمرًا واجبًا لمحد من األخطار ومكافحتيا.

 
  التعاون األمني الدولي ىو نتيجة لتطور العالقات الدولية وضرورة حتمية، وبالرغم من زيادة

تمفة وزيادة تبادل الخبرات واألفكار فيما بينيا، إال أن وتطور التعاون بين أجيزة األمن الدولية المخ
 األخطار التي تيدد السمم واألمن الدوليين ما زالت في تزايد.

 
 الداخمية التحديات معالجة يتم لكي وذلك شامل، منظورمن  األمنقضية  إلى النظر يتوجب 

 مع بكفاءة لمتفاعل اإلقميمية األمنية البيئة تييئةو  ،المحمية القصور ومكامن الخمل بؤر ومعاجمة
 .الخارجية والتيديدات التحديات

 
  تعزيز التعاون بين أجيزة األمن الدولية، ضمن استراتيجية واضحة يكون ىدفيا مكافحة اإلرىاب

 والجريمة المنظمة العابرة لمحدود.
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 وتنمية قدرات وكفاءات  تطوير منيا عدة ومسؤوليات تحديات األمنية األجيزة عاتق عمى تقع
 التي واألمنية السياسية التطورات تواكب بحيث ،ىيكمياً  وتنظيميا األمنية األجيزةمنتسبي ىذه 

 في وضوح إلى يؤدي مما األىداف، وتحديد واالستراتيجيات اآلليات ووضع المنطقة، عمى طرأت
 .المختمفة والوظيفية واإلدارية والقيادية األمنية المستويات كافة عمى النيج وفي الرؤية

 
  من خالل وضع اإلرىاب والجريمة المنظمة قضايا ينبغي حدوث تحول منيجي في التعامل مع ،

سياسة وقائية قائمة عمى التخطيط المبني عمى معطيات عممية توفرىا العموم االجتماعية 
والتطورات واإلنسانية، حيث يتحتم النظر إلى األمن بنظرة شمولية تستوعب كافة الظروف 

 .االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والتي ترتبط باألمن وتؤثر فيو
 
 من المنظمة الجريمة لمكافحة استراتيجية لبناء جيودىا بتفعيل األمن أجيزة قيام إلى حاجة ىناك ،

 لجان تشكيل عمى والعمل المنظم، اإلجرام مع لمتعامل خاصة وحدات وتدريب إعدادخالل 
 .المنظمة الجريمة لمكافحة

 
 باالتجاىات دراية عمى يكون أن باإلرىاب المتعمقة الجرائم مع بالتعامل المكمف األمن رجل عمى 

 .المغموطة الفكرية آرائيم ويدحض عقميتيم يفيم حتى ،بيوناإلرىا يتبناىا التي الفكرية
 

 الدول كافة يناسب (اإلرىاب مكافحة قانون) متخصصة وتشريعات قوانين وسن إصدار. 
 

 صدار تشريع منيا التدابير، من مجموعة اتخاذ يجبتكنولوجيا المعمومات  جرائم إلتقاء  قوانين وا 
 من النوع ىذا مثل يرتكب من عمى عقوبات وفرض المعمومات، تكنولوجيا جرائم بمكافحة خاصة
 .ائمالجر 

 
 منظومة أمنية حقيقية ذات بعد قومي عربي أو  عمل عمى خمقيتوجب عمى الدول العربية أن ت

إقميمي إسالمي، تساىم في تحقيق أمن حقيقي لممنطقة، واستقاللية في القرار السياسي 
 واالقتصادي.

 
 .أىمية التخطيط األمني عمى أساس عممي لمواجية التحديات واألخطار التي تفرضيا العولمة 

 
 في بعض جوانب ىذا البحث. أوصي الباحثين بالتعمق أكثر 
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 4 السابقة الدراسات 11.1
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 7 : العولمةالثاني الفصل
  

 7 المبحث األول: ماىية العولمة، مفيوميا وغاياتيا 1.2
 7 مطمب أول: مفيوم العولمة 1.1.2
 10 مطمب ثاني: غايات العولمة 2.1.2

 10 فرع أول: البعد السياسي لمعولمة 1.2.1.2
 11 فرع ثاني: البعد االقتصادي لمعولمة 2.2.1.2
 12 الثقافي لمعولمةفرع ثالث: البعد  3.2.1.2
 13 فرع رابع: البعد األمني لمعولمة 4.2.1.2

 14 المبحث الثاني: ماىية األمن، مفيومو أبعاده 2.2
 14 مطمب أول: مفيوم األمن 1.2.2
 15 مطمب ثاني: أبعاد األمن 2.2.2

  
 16 الفصل الثالث: العولمة وتغير المفاىيم واألمن الدولي

  
 16 التحوالت في مفيوم األمن في ظل العولمة المبحث األول: 1.3
 18 المبحث الثاني: تأثير العولمة عمى مستويات األمن 2.3

 18 (اإلنساني) الشخصي/الفردي واألمن العولمةمطمب أول:  1.2.3
 19 الوطني/القومي واألمن العولمةمطمب ثاني:  2.2.3
 21 اإلقميمي واألمن العولمةمطمب ثالث:  3.2.3
 22 الدولي واألمن العولمةمطمب رابع:  4.2.3

 22 المفاىيم وتغير الدولي المشيد تحوالت: لثالمبحث الثا 3.3
 23 الدولة سيادةمطمب أول:  1.3.3

 24 جديدةعالمية  عمى قضايا والتركيز األجندة تغيرفرع أول:  1.1.3.3
 24 العسكري التيديد غير أخرى أخطارفرع ثاني:  2.1.3.3
 25 (المعمومات تكنولوجيا جرائم) والتكنولوجيا العولمةفرع ثالث:  3.1.3.3

 27 والداخمية الخارجية الصراعاتمطمب ثاني:  2.3.3
 27 الحدود فرع أول: قضايا 1.2.3.3
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 28 األمنية القضايا تدويلفرع ثاني:  2.2.3.3
 28 اإلنساني التدخلفرع الثالث:  3.2.3.3

 29 العولمة وانتشار األخطار المبحث الرابع: 4.3
 29 الدولي اإلرىابمطمب أول:  1.4.3
 34 عيةاالجتما األمراض انتشارمطمب ثاني:  2.4.3

  
المفروضة عمى أجيزة األمن بسبب  التحدياتالتعاون األمني الدولي و  الرابع: الفصل

 العولمة
13 

  
 37 التعاون األمني الدوليالمبحث األول:  1.4
 43 التحديات المفروضة عمى أجيزة األمنالمبحث الثاني:  2.4
  
 24 الخاتمة العامة :الخامس الفصل

  
 49 النتائجالمبحث األول:  1.5
 50 التوصياتالمبحث الثاني:  1.5
  
 31 المراجعقائمة 

  
 52 المراجع العربية

 56 المراجع اإلنجميزية
  

 33 فيرس المحتويات
 

 
 

 


