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كليـة الرتبيــة
المقدمة
أن احد اهم المشكالت التي تواجهها معظم القيادات السياسية هي تنسيق وتنظيم واالهم
منها تحقيق معادلة احد طرفيها الحاجات الداخمية الالمحدودة لمدولة وكيفية اشباعها ،والطرف
اآلخر التطمعات الخارجية الالمحدودة لمدولة وكيفية تنفيذها .
ومن هذا المنطمق سعت الدول الى تحقيق توازن نسبي بين طرفي المعادلة والذي اوصل
الفكر السياسي التقميدي الى صيغة تقول ان السياسة الخارجية تبدأ من حيث تنتهي السياسة
الداخمية .
وفي مجال عممية صنع القرار السياسي الخارجي فأن البيئتين الداخمية والخارجية بمضامينها
وابعادها وعناصرها االساسية  ،وكيفية تصورها من قبل صانع القرار عمى قدر عال من االهمية
 ،وذلك ألن هذا التصور قد يكون دقيقاً وقريباً من الحقيقة  ،او قد يكون مختمفاً وبعيداً عن

الواقع بشكل اساسي

العوامل الداخمية المؤثرة في إد ارك صانع القرار السياسي الخارجي
أن العوامللل أو المتغي لرات الداخميللة اليللة دولللة له لا تللأرير وبللدون شللك فللي عمميللة صللنع الق لرار
السياسي الخارجي سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
أن أتفللاق وتكامللل العوامللل الداخميللة أليللة دول لة فللي كللل زمللان ومكللان تللؤدي الللى تعزيللز قللدرة
افضل لصانع القرار السياسي الخارجي في ادراكه لمحقائق وبالتلالي صلنع قلرار سياسلي خلارجي
ناضج ومؤرر .
ولهل ل ل للذا فقل ل ل للد ترسل ل ل للخت اهميل ل ل للة العوامل ل ل للل الداخميل ل ل للة فل ل ل للي أدراك صل ل ل للانع الق ل ل ل لرار السياسل ل ل للي
الخارجي.ويتض للمن ه للذا الفص للل أه للم ع للاممين م للن ب للين مجموع للة عوام للل داخمي للة – عن للد االخ للذ
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باالعتبار تطو ارت النظام الدولي والتطورات العممية والتكنولوجية  -تلؤرر فلي ادراك صلانع القلرار
وهما العوامل الموضوعية ( المادية )  ،وطبيعة النظام السياسي .

أوال:العوامل الموضوعية (المادية ) -:
تتعمللق هللذ العوامللل بالقللدرات الذاتيللة التللي تعبللر عللن مجمللل القللوة الوطنيللة والمللؤررة فللي شللكل
الدور الذي تمعبه دوللة ملا فلي النظلام السياسلي اللدولي  ،وملن هنلا نالحلظ تبلاين اشلكال واحجلام
االدواركنتيجللة لتبللاين القللدرات ،وبسللبب ذلللك تللم تصللنيف الللدول إلللى كبللر –وسللطى -صللغر ،
يضاف لها بالطبع الدول العظمى.
وأهللم مللا يللدخل فللي مجللال العوامللل الموضللوعية هللي القللدرات االقتصللادية والعسللكرية ،حيللث
يتل لرابط ويت للداخل كالهم للا في للؤرر ف للي ادراك ص للانع القل لرار ف للي مج للال السياس للة الخارجي للة –مج للال
حديرنا. -
أن العب لرة ليسللت فللي تللوفر االمكانللات فقللط  ،وانمللا العب لرة أساس لاً  ،فللي كيفيللة ذهللاب صللناع

الق لرار الللى توظيللف مللا يتللوفر فللي دولتلله مللن اإلمكانيللات الوطنيللة بللأعمى فاعميللة ممكن لة لتحقيللق
المصالح الوطنية بأقل الخسائر المحتممة .

()1

ويأتي تأرير العامل االقتصادي كمحصمة لتفاعل عواملل اقتصلادية فرعيلة متعلددة  ،ملن بلين
أهمهللا  :حجللم ونللوع المصللادر الطبيعيللة المتللوفرة لللد الدولللة  ،مللد تطللور الدولللة االقتصللادي ،
تضاف لها مد اعتمادها االقتصادي عمى الخارج بنوعية االعتمادية المتبادلة او التبعية .
واقتصاديا أيضا  ،تتجه الحضارات العالمية الى بناء سمطة مختمفة ستنشل عالملا ينقسلم اللى
رالث حضارات متنافسة  ،االولى يرمز لها بالمجرفلة الزراعيلة  ،والرانيلة بخلط االنتلاج  ،والرالرلة
بالحاسوب ( الكومبيوتر) .
فللي هللذا العللالم المنقسللم رالرللا يقللدم قطللاع الموجللة األولللى الم لوارد الزراعيللة والمنجمي لة ،ويللزود
قطللاع الموجللة الرانيللة باليللد العاممللة الرخيصللة ليقللوم بانتللاج الجممللة النمطيللة  ،فللي حللين أن قطللاع
()2

الموجة الرالرة الذي هو في توسع سريع ،يرسي سيطرته في ابتداع واستغالل المعرفة

.

يل لرتبط المتغي للر االقتص للادي ب للالمتغير العس للكري  ،ويش للكالن االس للاس الم للادي المل لؤرر عم للى
سللموك صللانع الق لرار والللدول كانللت وال ازلللت تعتمللد عمللى قللدرتها العسللكرية فصللانع الق لرار اذا اراد
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المجوء الى اسموب التهديد العسكري فمليس بوسلعه تنفيلذ التهديلد اذا للم يكلن يمتملك قلدرة عسلكرية
فاعمة أوالً  ،وقدرة عمى إضفاء المصداقية عمى تهديد لمخصم رانياً ًً ًً ًً .
وتتح للدد الكيفي للة الت للي ي للؤرر فيه للا العام للل العس للكري ف للي س للموك ص للانع القل لرار بنوعي للة وكمي للة
االمكانات العسكرية لدولته  ،حيث أن هناك عالقة وطيدة بين نوعية االمكانية العسلكرية الحلد
()3

الدول وبين فعالية(أو عدم فعالية) سموكها السياسي الخارجي

.

فالقدرات العسكرية أذن تؤرر عمى صلنع القلرار سلواء فلي حاللة السلمم أو الحلرب  ،ففلي السلمم
تكون أداة لمترهيلب أو التهديلد باسلتخدامها لمتلأرير فلي السلموك السياسلي الخلارجي لمخصلم ،وفلي
الحرب تستخدم القدرات العسكرية كوسيمة لتنفيذ قرار سياسي خارجي .
لقللد ب للات معروف للا أن حجل لم الق لوات العس للكري ل لليس كافي للا لوحللد ب للل يج للب أن يك للون مس للتو
الت للدريب له للذ القل لوات عالي للا  ،وان يك للون الس للالح متط للو اًر  ،واخيل ل ار ف للأن ال للروح المعنوي للة العالي للة
وااليمان بأهداف الدولة وقيمها هي التي تمنح الفاعمية عمى هذ العوامل .

وتمعب الموجه الرالرة التي يمر بها عالم اليلوم  ،وهلي موجلة المعرفلة والمعموملات ملن خلالل
تطللور االلكترونيللات الدقيقللة والحاسللوب  ،دو اًر فللي تطللور القللوة العسللكرية  ،فيظهللر مللع الموج لة
الرالرللة ( جنللود المعموماتيللة ) ويبللدأون باالنتشللار ويكرسللون انفسللهم لفك لرة انلله يمكللن لممعرفللة أن
تربح حروبا او تحلول دون انلدالعها  .واذا تفحصلنا ملا يفعمونله  ،نجلد أنهلم تقلدموا خطلوة بهملوم
تقنيللة محصللورة نحللو مفهللوم يتضللمن بشللدة مللا سلليطمق عمي له ذا ت يللوم (اسللتراتيجية المعموماتي لة)
العسكرية

()4

.

أذن مللن مللا سللبق مناقشللته يتضللح أن كللال المتغي لرين مت لرابطين  ،وبللدون شللك كالهمللا يتللأرر
بلالرورة الصللناعية الرالرلة وهللي التلي اشلرنا اليهلا بالموجللة الرالرلة كمللا اطملق عميهللا ملن قبللل تللوفمر،
وهي موجة المعرفة والمعموماتية .
ويظهر التشابه واضحا لمعيان ،إذ نقارن الخصائص المميزة لمحرب مع خصائص االقتصلاد

الجديد (.)5

 -1عواملللل اليلللدمير  :ومرمم للا النس للتطيع أب للداً أن نهم للل كميل لاً أن اهمي للة المل لواد االولي للة او الي للد
العاممللة فللي االنتللاج مللرال  ،يصللبح مللن المحللال التظللاهر بتجاهللل مسللاهمة العناصللر الماديللة فللي

القدرة التدميرية  ،كما أنه لم يكن لممعرفة في أي يوم من االيام دور رانوي في الحرب .
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يبد أن رورة بدأت بالفعلل تقلوم بتسلخير المعرفلة فلي مختملف اشلكالها لمقلوة العسكرية.فسلواء
فللي عمميللة االنتللاج ام فللي عمميللة التللدمير  ،فللأن المعرفللة تحيللل الحاجللات الللى عوامللل اخللر غيللر
انتاجية بالضرورة .
 -2قلليم ريللر ممموسللة  :اذا كللان الرجللال المحشللدون  ...اقللل اهميللة مللن اخللذ المبللادرة او حيللازة
معمومات او اجهزة اتصاالت من افضل مستو وجنود افضل تلدريباً وحماسلاً ،فلان العواملل غيلر
الممموسللة  ،التللي يصللعب قياسللها كميللا  ،تحللدد بللدون شللك الت لوازن العسللكري اكرللر مللن العوامللل
العادية التي يمكن قياسها كميا بسهولة والتي اعتاد عميها جنراالت الموجة الرانية.
 -3اليشل ي  :مهملا بمغللت توقعاتنللا  ،سليظل التللدمير الشللامل مسلألة مطروحللة فللبعض االسللمحة
ل للن تعم للل كم للا ينبغ للي وس لليرتكب اخط للاء مميت للة م للا دام هن للاك ح للرب .لك للن م للن المق للدر لمت للدمير
المتشللظي الللذي يحسللب عمللى القيللاس لمحللد الللى اقصللى مللا يمكللن مللن االضلرار الجانبيللة ان يللزداد
تطبيقا في ساحة المعركة  .وفلي الحقيقلة فلان الشلبه كاملل ملع التغيلرات التلي شلهدها االقتصلاد
المدني .
 -4العمللل  :اصللبح االمللر مفهومللا االن  ،االقتصللاد ( الللذكي ) الجديللد يتطمللب عمللاال هللم ايضللا
اذكياء  ...هذ السيرورة تجد مريمها بالضبط داخل الجيش  ،حيث االسمحة الذكيلة تتطملب جنلودا

اذكياء .
 -5ابيكار  :من مزايا حرب الخميج  1991روح المبادرة التي برهن عميها الجنود والمدنيون ملن
الطللرفين وعمللى اعمللى المسللتويات  .الشللبكة المعموماتيللة

التللي كانللت تللزود الجيللوش االمريكيللة

بمعمومللات ذات مصللادر متعللددة  ،وهللو عمللى اهبللة االسللتعداد عمللى الحللدود السللعودية فللي /24
شباط  1991/لم تكن موجودة قبل ذلك بستة اشهر .
الحالللة ممارمللة فللي االقتصللاد عنللدما جوبهللت الشللركات االمريكيلله بمنافسللة اقتصللادية يابانيللة
واوربيللة بعللد الحللرب العالميللة الرانيللة  ،وكللان البللد لهللذ الشللركات االمريكيللة مللن مواجهللة منافسلليها
باالبتكارات  ...وهكذا اخذ يظهر الف سمعة جديدة كل شهر في المخازن الكبر االمريكية .
 -6المقياس  :المقياس ايضلا يتغيلر بشلكل ملواز  ،فلي كريلر ملن البملدان ( ولليس فلي جميعهلا )
فتخفيضات الميزانيات تجبر القادة عمى تخفيض عدد قواتهم إال إن هناك عوامل اخلر تلدفع فلي
االتجا نفسه  .ذللك ان مفكلرين عسلكريين اكتشلفوا ان لموحلدات الصلغيرة مرلل الشلركات الصلغيرة
والمتوسطة في الحرب التنافسية امكانات كريرة النتزاع القرار.
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 -7الين لليم :التطللور الللذي يصلليب عللالم االعمللال يجللد ايضللا شللبها للله فللي تغي لرات البنيللة التللي
تصيب منظمة القوات المسمحة فامين سالح الجو( دونالد رايس )  ،شرح وهو يعمن علن إعلادة
هيكمل لة  ،ان االهمي للة المتراجع للة المرتبط للة ب للالرؤوس النووي للة والض للرورة المتنامي للة لجل لواب م للرن ،
يسيران في اتجا هيكمة جديدة تعزز االستقاللية الذاتية لد القيادة المحمية .
 -8يكامل االن مة  :التعقيد المتزايد لالقتصاد ولمقوة العسلكرية يتطملب اشلكال جديلدة ملن االدارة

االقتصللادية ( ودرجللة تكامللل منهجللي مرتفللع لمغايللة  ،لللذلك يصللبح مللن الضللروري ض ل كميللات
متزايدة من المعمومات في المؤسسة ) وكذلك الحال لمقوات العسلكرية فلاذا اسلتطاع الجليش القيلام
بمهمللة ( فه للو للليس م للدينا بل لذلك لمحواسلليب ولقواع للد المعطيللات فق للط وانم للا أيضللا لتكام للل قواع للد
المعطيات واالقمار االصطناعية).
 -9بنيلللللة ي:ييلللللة  :ولض ل للمان تماس ل للك الش ل للركة  ...يخص ل للص ممي ل للارات ال ل للدوالرات لمش ل للبكات
المعموماتي للة الت للي تل لربط الحواس لليب واح للدها ب للاآلخر  ،ولقواع للد المعطي للات ولغيره للا م للن التقني للات
المعموماتية  ،وكما شركة الموجة الرالرة تطمب جيش الموجلة الرالرلة بنيلة تحتيلة ضلخمة ومتشلبعة
وبغياب ذلك يصبح تكامل نظامها مستحيال .
 -11اليسللللريع  :الغاي للة م للن ك للل ه للذ التغيل لرات ف للي االقتص للاد ه للو ( تسل لريع ايق للاع الص للفقات
والمع للامالت التجاري للة فالتن للافس ح للاد والس للرعات الض للرورية مرتفع للة  ،بحي للث ان المب للدأ الق للديم (
الوقت من ذهب ) – تحدث لصالح مبدأ – ( كل دقيقة تمر ارمن من الدقيقة السابقة ) .
وهللذا التصللاعد فللي سللرعة الحللرب  ....اسللتفاد مللن سللرعة الحواسلليب واالتصللاالت الالسللمكية
والى حد بعيد من االقمار الصناعية .
مللن هنللا نقللول  ،لقللد بللات واضللحا بمللا اليقبللل اشللك  ،ان لمتطللور العممللي والتكنولللوجي ومللا
يسللمى برللورة المعمومللات  ،دو ار مهمللا فللي كللال البعللدين االقتصللادي والعسللكري وبالتللالي يللنعكس
ذلك بالضرورة عمى صانع القرار السياسي الخارجي .
إذ أن ما يتمتع به من قلوة ونفلوذ بسلب قد ارتله الهائملة وامكاناتله االقتصلادية والعسلكرية سلتتيح
له هامش من حرية الحركة السياسية  ،وسيكون ادراكه لهلذا الواقلع الجديلد حلاف از لله لفهلم وتفسلير
افضل لممعمومات المتاحة له ومن رم صنع القرار السياسي الخارجي الناجح .
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ثانياً  :طبيعة الن ام السياسي - :

نقصللد بالنظللام السياسللي مجموعللة العناصللر الماديللة وغيللر الماديللة التللي تتلرابط ترابطللا يجعمهللا

تؤلللف كللال منظمللا( .)6وهللذا يعنللي أن النظللام السياسللي يشللمل عللدد مللن المؤسسللات التللي تتلليح
لمنظام حرية الحركة باالضافة الى االنسجام والتماسك .تضلم هلذ المؤسسلات السياسلية علدد ملن
القلليم والمبللادئ والمعتقللدات وتنشللأ هللذ المؤسسللات السياسللية بسللب الحاجللة لهللا مللع الرغبللة فللي
استمرارها حتى بعد زوال مؤسسيها .
وحركللة صللانع الق لرار السياسللي تتفاع للل مللع النظللام السياسللي لدولت لله س لواء كللان هللذا النظ للام
بطبيعة ديمقراطية أو دكتاتورية  .ومشاكل عدم االستقرار السياسي لنظام الدوللة يلؤرر فلي صلنع
القرار فهي قد تقملل ملن اهتملام صلانع القلرار بالسياسلة الخارجيلة وتكلريس اهتمامله عملى السياسلة
الداخميللة املالً فللي الوصللول إلللى اسللتقرار النظللام السياسللي  ،أو قللد تدفعلله نحللو السياسللة الخارجيلة
لتحقيلق انجللازات مهمللة ليبعللد االنظلار عللن مشلاكمه الداخميللة وبالتللالي العمللل عمللى اسللتقرار النظللام
السياسي .
أن أدراك صانع القرار السياسي الخلارجي يتلأرر وبنسلب متفاوتلة بلدرجات ملن الكفلاءة والخبلرة
مللع العجللز والخمللل بللدرجات أخللر  ،ففللي النظللام السياسللي الللديمقراطي يكللون هنللاك مجللال واسللع
لتبادل المعموملات والخبلرات وذللك يسلاعد عملى أدراك حقيقلة االحلداث الدوليلة عملى نحلو عقالنلي
ويتم التفاعل معها  .وكمما كانت نملاذج االتصلال والتفاعلل تلتم فلي نظامهلا السياسلي اللديمقراطي
 ،كللان ذلللك أدعللى الللى توسللع قاعللدة المشللاركة فللي اتخللاذ القلرار  ،ودعملله بللالخبرات ذات الصللمة
بموضوعه

()7

.

أن فعالية وكفاءة أساليب االتصال داخل أجهزة صنع القرار السياسي الخلارجي  ،تعتبلر ملن
أهلم عواملل ملد صللانع القلرار بملا يحتاجلله ملن معموملات حقيقيلة – قللدر المسلتطاع – وفلي الوقللت
المناسب الن بطء ايصال هذ المعمومات والحقائق قد تتسبب فلي تأخرهلا وقلد تصلل مشلوهه بملا
يس ل الللى الخيللارات والبللدائل التللي سيضللعها ص لانع الق لرار والتللي سلليختار منهللا البللديل المناسللب
ليكون هو القرار السياسي الخارجي .
وهللذا ال يعن للي أن الحكومللات ذات النظ للام السياس للي الللديمقراطي ه للي فق للط التللي تتمي للز به للذ
الخص للائص الت للي تعينه للا عم للى الت للأقمم م للع المتغيل لرات الخارجي للة  ،وانم للا الحكوم للات ذات النظ للام
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السياس للي الش للمولي ليس للت أق للل ق للدرة وكف للاءة ف للي ص للنع القل لرار السياس للي الخ للارجي  ،فمركزيته للا
متفاعمللة مللع انتفللاء الضللغوط السياسللي الداخميللة اليسللاعدها عمللى سللرعة أتخللاذ الق ل اررات حسللب ،
وانما ضمان تنفيذها كذلك

()8

.

أما عن العجز والخمل بالنسبة لنوعي النظام السياسي اللديمقراطي والشلمولي  ،فهنلاك مشلاكل
يشللترك بهللا النظللامين وهللي تتعمللق بالص لراع الكللامن بللين مؤسسللات وجهللات ذات مصللالح داخميللة
وهذا التنافس تنعكس أرار السمبية عمى السياسة الخارجية

.

وملن المشلاكل المنفصلمة لكلال النظلامين هلي ملرال ان النظلام السياسلي اللديمقراطي يعلاني ملن
مشكمة عدم التوفيق بين الحاجة إلى إدارة فاعملة لمسياسلة الخارجيلة والتمسلك بمجموعلة تملك القليم
التللي تللدعو اليهللا  ...وكللذلك تعللاني الللدول الشللمولية مللن مشللاكل عديللدة خاصللة بهللا  ...كإحجللام
المس للاعدين والمستش للارين أو ف للي االق للل ت للرددهم ع للن رف للد ص للناع القل لرار بم للا يختم للف أو يتق للاطع
وتصوراتهم لداللة الحدث الدولي وكيفية التعامل معه

()9

.

أذن نصل هنا الى خالصة أن طبيعة النظام السياسي له دور فاعل وملؤرر فلي ادراك صلانع
الق لرار السياسللي الخللارجي مللن حيللث نللوع المعمومللات ومللد حقيقتهللا ودقتهللا مضللافا لللذلك عامللل
السللرعة  ،طبيعللة العالقللة بللين أجه لزة النظللام السياسللي بالشللكل الللذي يسللهل عمللى صللانع الق لرار
اختي للار الب للديل واتخ للاذ القل لرار  ،ب للدال م للن عرقم للة عمم لله الس للباب متع للددة كاالهتم للام بالمص للمحة
الشخصللية وتأكيللد ذواتهللم وتعزيللز نفللوذهم داخللل النظللام السياسللي اكرللر مللن االنصلراف الللى مهمللة
تقديم التقارير والمعمومات المفسرة بدقة إلى صانع القرار السياسي الخارجي .

العوامل الخارجية المؤثرة في إدراك صانع القرار السياسي الخارجي
أن العوامل الخارجية المؤرر ذات تأرير عال في أدراك صانع القرار وبدون شك  ،حيث تفلتح
العوامل الخارجية أمام صانع القرار امكانات وقلدرات فلي حلال ان تنسلجم دولتله معهلا ملن حيلث
سياستها – الداخمية والخارجيلة – وأهلدافها وقيمهلا العميلا  .فتفلتح املام صلانع القلرار قلدرات تؤهمله
لصللنع ق لرار سياسللي خللارجي فاعللل ومللؤرر .امللا اذا كانللت هللذ العوامللل الخارجيللة مقيللدة لصللانع
القرار فان قدرته ستكون محدودة في اتخاذ قرار فاعل ومؤرر عمى الصعيد الخارجي .
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يضللم هللذا الفصللل رللالث عوامللل مهمللة ومللؤررة فللي صللنع الق لرار السياسللي الخللارجي وحسللب
أدراك صانع القرار لها  ،وهذ العوامل الخارجية هي النظام السياسي الدولي ( الهرميلة الدوليلة )
 ،المصالح االقتصادية الدولية  ،الرأي العام واالخالقية الدوليين .

اوال  :الن ام السياسي الدولي ( الهرميه الدولية ):

النظللام الللدولي كمللا ي ل ار هولسللتي انلله تجمللع يضللم كيانللات سياسللية مسللتقمة بصللفة قبائللل،

دوي ل للالت ،م ل للدن ،أم ل للم أو إمبراطوريات..تتفاع ل للل فيم ل للا بينه ل للا بتعاق ل للب معق ل للول وطبق ل للا لعممي ل للات
()11

منتظمة

.

يقسم مورتون كابالن النظم الدولية إلى ستة أنواع هي:
أ)

ن ام يوازن القوى

ب)

ن ام القطبية الثنائية الهشة

ث)

الن ام العالمي

ج)

الن ام الدولي الهرمي

ت)

ح)

()11

Balance of power System
Loose Bipolar System

ن ام القطبية الثنائية الم:كمة

Tight Bipolar System
Universal System
Hierarchial System

ن ام و:دة الفييو

Unite Veto System

وفيمللا ع للدا النظللامين االول للين  ،فللأن ال للنظم االربع للة ه لي نظ للم افت ارضللية ل للم تتحقللق اب للدا ف للي
التاري وان كان من الممكن أن تنبرق الى الواقع كما قال كابالن في مراحل تاريخية الحقة .
في مقارنة لالحداث أو التغيرات التي حدرت عمى الساحة الدولية  ،نسلتطيع القلول أن النظلام
الدولي الذي كان سائدا قبل الحرب الرانية القائم عمى توازن القو بين الواليلات المتحلدة واالتحلاد
السللوفيتي ( السللابق ) كانللت هرميللة النظللام الللدولي تعللد فللي مرحم لة القطبيللة الرنائيللة المحكمللة أو
الصمبة  .ففيه تختفي االطراف غير المنحازة – اال ناد اًر  -والقاعدة في هذا النظام هلو أن تكلون

منتميا إلى أي من الكتمتين أو تفقد وجودك المؤرر في هذا النظلام  .كملا أن االطلراف العالميلة –
كالمنظمات – تفقد دورها كوسيط في نزاعات الكتمتين باإلضافة إلى فقدان الشعور بالتضامن.
ولكن بعد التطور التدريجي فلي اإلمكانيلة الذاتيلة لمقلو الكبلر مرلل فرنسلا وبريطانيلا والصلين
الشللعبية بعللد الحللرب العالميلله الرانيللة والللذي اد الللى امتالكهللا لمسللالح النللووي وكسللر االحتكللار
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النووي من قبل القوتين العظميين نتج عنه تحول من القطبية الرنائية الصمبة اللى القطبيلة الرنائيلة
الهشة أو المرنة .
فللي النظللام القللائم عمللى القطبيللة الرنائيللة الهشللة نجللد أن االط لراف فللوق القوميللة أخللذت تشللارك
جنباً الى جنب مع االطراف القومية في القيلام بلاالدوار الرئيسلية  ،ويظهلر طلرف قائلد يقلوم بلدور

رئيسي كقطب في كل تكتل دولي  ،وفي هذا النظام تتداخل األدوار والمهملات وتتجله لمتخصلص
فيبدو هذا النظام كأنه يميل لمتعقيد في عالقاته وطبيعته .
ويالحظ كابالن انه إذا كان نظام القطبية الرنائية الهشة يسمح من حيلث المبلدأ بوجلود بعلض
الكتللل الدوليللة االخللر بصللورة عام لة تكللون عمللى مسللتو مللن االمكانللات أقللل بكريللر مللن الكتمتللين
الرئيستين المتين تشكالن بقوتهما الضاربة حجر األساس في هذا النظام كمه (.)12

ولهللذا فللأن هللذ الكتللل ذات االمكانللات المحللدودة اليمكنهللا التللأرير فللي الصلراعات التللي تنشللب
بين الكتمتين الرئيسيتين وبأي شكل فعال .
ولكن رمة تحوالت قد طرأت عمى النظام الدولي القائم أدت إلى حدوث التحوالت التي شلهدها
من أهم هذ اإلحداث:
أ)

الي:والت في المعسكر االشيراكي .

ب)

الثورة الصناعية الثالثة .

ت)

هامشية دور دول العالم الثالث ودول :ركة عدم االن:ياز .

ث)

اليكيالت االقيصادية الكبرى .

ح)

هيمنة الواليات المي:دة .

ج)

الو:دة األلمانية .

والبللد مللن اإلشللارة هنللا إلللى أن توظيللف الواليللات المتحللدة ل لبعض تطبيقللات الرللورة التكنولوجيللة
وخاصللة فللي مجللال ادخللال انظمللة جديللدة مللن االسللمحة النوويللة وتطللوير بعللض حمقاتهللا التسللميحية
المهمة قد عجل بانتهاء معادلة ( توازن الرعب النووي ) الذي كان سلائدا بلين العظميلين وبالتلالي
انتهللاء مرحمللة القطبيللة الرنائيللة ونشللوء واقللع دولللي جديللد يتسللم بخ لواص تختمللف عمللا سللبقه تتجسللد
بللانقالب كمللي ونللوعي فللي ميلزان القللو العللالمي  ،ووجللود بنيللة عسللكرية قائمللة عمللى هيمنللة قطللب
()13

واحد وهو الواليات المتحدة األمريكية

.
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ومللن هنللا تللأتي الخط لورة فللي امللتالك طللرف دولللي قللوة باألرجحيللة عمللى بللاقي أط لراف النظللام،
ويصللح هللذا عمللى الواليللات المتحللدة التللي تسللعى لديمومللة هيمنتهللا عمللى السللاحة الدوليللة  ،وفللرض
أرادتها عمى معظم المجتمع الدولي  ،مع عدم ترددها في استخدام القوة العسلكرية واختلراق سليادة
الدول والتدخل في شؤونها الداخمية  ،أضافة الى انماط سموكية أخر .
وله للذا ج للاء انهيل للار االتح للاد الس للوفيتي ( السل للابق ) ليح للدث تغيل لرات فل للي النظ للام وف للي شل للكل
العالقات فأد غيابه إلى انحسار هامش المناورة وحرية الحركة لمدول الصغر .
وم للن ب للين الحق للائق الممموس للة عم للى ص للعيد الممارس للة أألمريكيل لة الكوني للة ف للي اعق للاب الح للرب
الب للاردة أن الوالي للات المتح للدة ص للارت تعتم للد عم للى سياس للة الترهي للب والتهدي للد لتقيي للد حرك للة ال للدول
واالنظمللة السياسللية وتللأمين انسللياقها وراء السياسللة االمريكيللة وبمللا يللؤمن قللدر أكبللر مللن المصللالح
التللي تسللعى لتحقيقهللا والتللي لللم تكللن بمعللزل عللن الغايللة النهائيللة لالسللتراتيجية األمريكيللة الكونيللة
أي السيطرة عمى العالم

()14

.

لقد بات واضلحا اآلن وبعلد مناقشلة تفلرد وهيمنلة الواليلات المتحلدة فلي الوضلع اللدولي الحلالي
واساليبها التعسفية  ،نتساءل هل ما يزال النظام الدولي هو النظام المرن أو الهش ؟
بعللد كللل مللا ناقشللنا مللن تفللرد أمريكللي وسياسللة متعجرفللة  ،نجللد أن النظللام الللدولي اآلن يتجلله
وبحسب التصنيف الذي وضعه كابالن من جهة  ،وطبقا لممسلاعي األمريكيلة وملا تعملن عنله فلي
سياستها الخارجية من جهة أخر  ،نر هذا النظام يتجه نحو النظام العلالمي  ،وهلو ملا يقتلرب
م للن م للا أطم للق عميل له العولم للة أو الكوكب للة  ...الل ل م للن تس للميات تعب للر ع للن نظ للام ع للالمي يتج لله
لالندماج.
النظللام العللالمي يظهللر عنللدما يللدعم دور أحللد األط لراف العالميللة فللي نظللام الرنائيللة المرنللة ،
ويتميز هذا النظام بدرجة عالية من االندماجية وعالقات التضامن  ،واذا نشأت تحالفات سياسلية
أقميميللة فللي نطاقلله فهللي تكللون مقيللدة بالقواعللد السياسللية الرسللمية التللي يقرهللا هللذا النظللام ويتخللذها
معيا ار ألنشطته وعالقاته
وفللي مقارنللة بسلليطة لسللمات هللذا النظللام العللالمي مللع السياسللة الخارجيللة األمريكيللة نجللد انهمللا
متطابقتللان  ،وتسللعى الواليللات المتحللدة لموصللول الللى هللذا النظللام العللالمي بشللرط أن تتزعمله هللي
ولوحدها .

66

د .ميادة علي الخالدي

د رادات وبحوث الوطن العربي

واليغيللب عللن بالنللا أن نللذكر ان مللن المتوقللع ايضللا تصللاعد قللو أخللر – اقتصللادية – الللى
جانللب الواليللات المتحللدة األمريكيللة مرللل المانيللا – اليابللان – أو حتللى األتحللاد األوربللي  ،نضلليف
اليها مساعي روسيا في أن ترجع المكانة الدولية التي كان يتمتع بها االتحلاد السلوفيتي (السلابق
) تصللاعد هللذ القللو قللد يبقللي النظللام رنللائي ( أو متعللددة ) القطبيللة المرنللة أو الهشللة بسللبب تعللدد
األطراف الدولية .
ومللن الجللدير بالللذكر أن مسللاعي ومحللاوالت ومشللاريع أصللالح األمللم المتحللدة كللأعمى منظمللة
دولية قد يعزز ظهور مرل هذا النظام ذو القطبية الرنائية المرنة أو المتعددة .
نخمص هنا  ،بأن أهمية هذا العامل تكمن في احداث تغيير أساسلي فلي النظلام اللدولي القلائم
ومللا ينطللوي عمي له هللذا التغييللر مللن أرللر فللي تحديللد نوعيللة العالقللات بللين األط لراف األساسللية فللي
النظام الدولي وما يترتب عميه من انعكاسات عمى حركة السياسة الخارجية لمدول المختمفة وتبعلا
ألمكاناتها وقوتها المتفاوتة .
وعللالوة عمللى ذلللك  ،فللأن التغييللر فللي االمكانللات والم لوارد ومللا يتبعه لا مللن تغيللر فللي القللدرة
التأريريللة  ،سللتؤدي بالتأكيللد الللى االخللالل فللي التلوازن الللدولي  .وهنللا تكمللن الخطللورة السلليما اذا
أد التغير الى أنفراد فاعلل قلو اساسلي  ،حيلث اليتوقلع أن يمعلب وفقلا ألحكلام المعبلة  ،وانملا

طبقا لالتجاهات التي تخدم استمرار مركز الدولي وقوة تأرير (.)15

وبالتللالي فللأن قللدرة أو عللدم قللدرة صللانع القلرار السياسللي الخللارجي فللي اتخللاذ القلرار السياسللي
الخارجي تتوقف عمى ادراكه لما يمتمكه ملن قلدرات وامكانلات تتليح لله ولوهلامش بسليط ملن حريلة
الحركللة السياسللية الدوليللة المسللتندة إلللى القللوة والنفللوذ ،ومللد اسللتعداد لمعللب دور فاعللل ومللؤرر
وايضا مستقل في المجتمع الدولي .

ثانيا :المصالح االقيصادية الدولية :
العالقات الدولية لدولة ما أو مجموعة دول تتأرر بمقدار ارتباطها باالقتصاد العالمي ،فلالمواد
االولية والبنية االقتصادية الداخمية ومستو االستيراد والتصلدير ومسلتو اإلنتلاج وتطلور اقتصلاد
الدولة  ،تمرل مؤشرات تشير الى مد ارتباط اقتصاد الدوللة باالقتصلاد اللدولي  ،اللذي قلد يتليح
لمدولة فرص التأرير عمى السياسات الخارجية لدول اخر .
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كللذلك يتللأرر صللانع الق لرار بمللد اسللتغالل االمكانللات االقتصللادية  ،واسللتخدامها فللي التللأرير
عم للى الس للموك السياس للي الخ للارجي لم للدول األخ للر  ،وق للد أص للبحت قض للية اس للتغالل االمكان للات
والقللدرات االقتصللادية الشللغل الشللاغل لللدول العللالم  ،ففللي الوقللت الللذي تسللتخدم الللدول المتطللورة
تكنولوجياً صناعتها في سبيل التأرير عمى ق اررات الدول التي هي في حاجة الى صلناعتها  ،فلأن
الدول الغنية بمواردها األولية يمكن أن تلؤرر عملى قلرار اللدول التكنولوجيلة المتقدملة فلي سلبيل أن
تقف الى جانبها ألجل تحقيق أهدافها ومصالحها القومية

()16

.

من أوضح وأبرز أشكال التلأرير اللذي ملورس ملن خلالل المصلالح االقتصلادية هلو ملن خلالل
انلدماج علدد مللن الشلركات االقتصللادية وظهلور الشللركات المتعلددة الجنسللية وكانلت فللي كريلر مللن
األحيان صاحبة القرار السياسي الخارجي ،فهلي تملارس تأريرهلا عملى حكوماتهلا ملن جهلة ،وعملى
الدول األخر التي تمارس هذ الشركات نشاطاتها فيها من جهة أخر .
وبللالنظر لمللا تتمتللع بله الشللركات المتعللددة الجنسللية مللن قللدرة كبيلرة فللي اسللترمار القللوة التأريريللة
لمدولللة األم لللدعم مصللالحها العالميللة بحكللم القللوة السياسللية النافللذة التللي يتمتللع بهللا أصللحاب هللذ
الشركات في بمدانهم فان بامكانها توظيف هذ السمطة وباالتجا الذي تستطيع فيه هذ الشركات
ممارسللة شللتى ان لواع الضللغوط وخاصللة ضللد دول العللالم الرالللث كالتللدخل السياسللي واالقتصللادي

والعسكري وبأشكال مختمفة (.)17

وقد أصبحت الشلركات متعلددة الجنسليات اكرلر انتشلا ار وتلأري اًر ملن السلابق  ،وأخلذت ترسلي

ظاهرة التدويل التي تحول العالم الى سوق واحد وهي بذلك تخترق حلدود السليادة الوطنيلة لملدول
 ،ويعدها البعض بلديل لمواسلطة العسلكرية فلي عصلر أضلحى فيله العاملل اآلقتصلادي أكررفعاليلة
في العالقات الدولية .
وق للد قي للل أن من للاطق التج للارة االقميمي للة يمك للن ان تس للهم أس للهاماً قويل لاً ف للي إقام للة نظ للام

اقتصادي عالمي جديد وأن االتفاقيات اإلقميمية لمتجلارة الحلرة يمكلن أن تحسلن تخصليص الملوارد
(.)18

عن طريق توسيع األسواق وزيادة التدفقات االسترمارية وتحقيق وفورات الحجم الكبير

ولك للن تظ للل هن للاك مخ للاوف الرك للود والرك للود التض للخمي  ،والعج للز ع للن التن للافس  ،والتح للرك
انطالقا من نزعة تمييزية حمائية ضد الدول غير االعضاء في التكتل .
ولقللد دخمللت العالقللات االقتصللادية والمصللالح االقتصللادية الدوليللة فللي منافسللات شللديدة لعللل
أهمها وابرزها هي التحوالت في العالقات بين الواليلات المتحلدة واليابلان ملن عالقلة حمفلاء ضلمن
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منظم للة حم للف ش للمال األطمس للي( )NATOإل للى ن للوع م للن المنافس للة ح للول المص للالح والمكاسل للب
االقتصادية بعد نهاية الحرب الباردة االمر الذي يهدد بنشوب حرب تجارية كبيرة.
وفللي حالللة نشللوب مرللل هللذ الحللرب سللتمتد ارارهللا الللى اقتصللاديات دول العللالم االخللر إذا
عرفنللا إن الواليللات المتحللدة واليابللان وأوربللا تنللتج  % 81مللن إنتللاج العللالم  ،وتتللاجر عالميللا
()19

بالنسبة نفسها تقريباً من حجم التجارة الدولية ،ويدر عميها وبالتالي عائدات بالحجم نفسه

.

وعميه فأن استعادة القدرة التنافسية لمواليات المتحدة وفق المنظلور األمريكلي ولممحافظلة عملى

تفوقهللا المطمللق فللي النظللام الللدولي ،وردع خصللومها المحتممللين بمللا فللي ذلللك القللو االقتصللادية ،
س لليتم م للن خل لالل س للعيها لالس للتفادة م للن الم ازي للا النس للبية الت للي تتمت للع به للا ف للي المج للال العس للكري
وتكريسه لمزايا سياسية واقتصادية .
لق للد تكرس للت ظ للاهرة االعتمادي للة المتبادل للة ب للين الوح للدات الدولي للة كنتيج للة لتش للابك المص للالح
واضل للفاء السل للمة الدوليل للة عمل للى القضل للايا السياسل للية واالقتصل للادية والعسل للكرية  ،وتوسل للعت ظل للاهرة
االعتمادي للة المتبادل للة لتش للمل مج للاالت اقتص للادية وتكنولوجيل لة وامني للة ،ولك للن ذل للك اليعن للي انتفل لاء
تقاطع المصالح بينهم .
وف للي ض للوء ماتق للدم ترتل لب االعتمادي للة المتبادل للة  ،نت للائج عم للى ق للدر ع للال م للن األهمي للة ف للي
السياسات الخارجية لمدول  ،منها عمى سبيل الذكر ال الحصر

()21

:

أ) فللي االقللل بالنسللبة لمللدول الفاعمللة عالميللا  ،ادت الللى رفللد الللردع والتهديللد باسللتخدام القللوة ،
بللدال مللن االسللتخدام الفعمللي لهللا  ،بعنصللر فاعللل مضللاف  .فاالعتماديللة المتبادلللة متفاعمللة
مللع االرللر المعللروف لألسللمحة النوويللة جعمللت مللن كمفللة المجللوء الللى العنللف المللنظم ( القللوة
العسللكرية ) كمف للة التحتمللل وباالتج للا ال للذي جعمهللا تنج للز وظيف للة المحافظللة عم للى الوض للع
الراهن اساساً .

ب) فمقد أدت إلى إحداث تحول جوهري في مفهوم االمن القلومي  .فهلذا أضلحى يفهلم بدالللة
مجتمي للة ولنت للذكر ان ال للدول ص للارت ت للولى المس للائل االقتص للادية واالجتماعي للة أهمي للة تك للاد
ترتقي إلى مستو أهمية المسألة األمنية.
ج) أد انتشار رورة تزايد التوقعات عملى علالم اليلوم إللى زيلادة حاجلة اللدول لغيرهلا اقتصلادياً
واجتماعيللا  .فمللن أجللل ضللمان نمللو اقتصللادي متصللاعد ورفللا اجتمللاعي دائللم مللا عللادت
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الللدول تسللتطيع تحقيللق أهللداف سياسللتها االقتصللادية الداخميللة انطالقللا مللن امكاناتهللا الذاتيللة
وبمعزل عن قدرات غيرها .
إال إن وجللود ظللاهرة االعتماديللة المتبادلللة التعنللي بالضللرورة سلليادة التعللاون وانتف لاء الص لراع
فضال عن انها تتزامن مع ظلاهرة معاكسلة لهلا وهلي ظلاهرة التبعيلة والتلي يكلون اساسلها االعتملاد
غير المتكاف بين الدول .
وقد برزت هذ الظاهرة عمى نحو اكرر من السابق اقتصاديا وسياسيا وتقنيلا بعلد تحلول وجهلة
الصراع الدولي من غرب -شرق إلى شمال– جنوب وهي أحد سمات النظام السياسي الدولي.
وحاجللة دول اشللمال الللى الم لوارد واالس لواق تكللرس تبعيللة دول الجنللوب لهللا مللن خللالل سللحبها
الللى النمللوذج االقتصللادي ال أرسللمالي ( كمللا ح لدث لللدول شللرق أوربللا ) وهللذا بللدور عمللق ظ لاهرة
التللدويل االقتصللادي سلليما وانله يعللود بللالنفع عمللى دول الشللمال االقتصللادية الكبللر مللن خللالل مللا
تقوم به من ترويج وتكريس لظاهرة التدويل عن طريق المنهج التنافسي(التعاوني ) والذي يلارد بله
أن يحقق مزيدا من تبعية الجنوب لمشمال .
إن نشر المعمومات ،المحجوبة سابقا  ،عمى اعداد هائمة من الناس الذين لم تكن تتلوفر لهلم
مللن قبللل  ،غالبللا مللا يخمخللل بنللى السللمطة القائمللة  ...وان انتشللار المعمومللات عللن إشللكال الحيللاة
البديمة في أقطار أخر يهدد صحة بعض العقائد السياسية الرسمية ومصداقية الزعاملة واسلتقرار
نظللام الحكللم واقت لران الكومبيللوتر باالتصللاالت السللمكية والالسللمكية المللؤدي إلللى تحللرك المعمومللات
بسرعة الضوء إلى جماهير غفيرة  ،تميل إلى المركزية السمطة كالمركزية المعرفة

()21

.

هنللا نتحللدث عللن العولمللة التللي تعبللر عللن التقللدم العممللي والتكنولللوجي لألقويللاء ،فسلليادة قلليمهم
وأفكارهم وسموكياتهم وايديولوجياتهم السياسية واالقتصادية والرقافية .
واذا ك للان لمعولم للة – كم للا يق للال  -ج للذو اًر ف للي الت للاري اإلنس للاني وذل للك م للن خ للالل المركزي للة

االوربيللة فللي القللرنين الماضلليين  ،فللأن العولمللة الحاضلرة ظللاهرة جديللدة تعمللل عمللى تشللتيت الللدول
وااليل للديولوجيات الوطنيل للة والقوميل للة ومس ل ل الرقافل للات واحكل للام السل لليطرة السياسل للية واالقتصل للادية
واالعالميللة والتحللول بالعللالم الللى وضللع جديللد هللو عللالم سلليطرة القطللب الواحللد بللين الللدول وسلليادة
التكتالت والشركات عابرة الحدود بين منظمات العالم .
ومرممللا آلللت كللل مللن الحلربين العللالميتين إلللى أوضللاع جديللدة  ،آلللت أحللداث مطمللع التسللعينات
وخاصة انهيار االتحاد السوفيتي وما اعقب ذلك من احداث الى واقع دولي جديد.
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وتحل للرص الواليل للات المتحل للدة االمريكيل للة عمل للى االمس ل لاك بل للالواقع الل للدولي الجديل للد واخضل للاعه
لسللمطتها وحللدها منتفعللة مللن ظللروف قللد تكللون غيللر قابم لة لمتك لرار وذلللك حرصللا عمللى تكللريس
القطبية األحادية

()22

.

وأجمللاال تعمللل العولمللة األمريكيللة ومعهللا رللالث تحلوالت كبللر فللي العالقللات االقتصللادية عمللى
النحو االتي - :
أ) تحول االقتصادات الحديرة الى منظومة مندمجلة تمتقلي داخمهلا حركلة توسليع تبلادل السلمع
والتكنولوجيا والخدمات ورؤوس االموال وأدوات التواصل عبر شبكات ترتبط مع بعضها .
ب) انحسل للار الخصوصل لليات الرقافيل للة وأنمل للاط االسل للتهالك بسل للبب تجل للانس الطمل للب وخضل للوع
المنتجات إلى نمطيات ذات بعد كوني موحد .
ت) تحللول االنشللطة االقتصللادية الموجللودة داخللل مختمللف االقطللار بكللل اشللكالها الللى نمللاذج
لالنتاج والتبادل عبر مختمف قنوات االتصال .
أذن فالعولمللة ستسللعى إلللى مللا تسللعى إليله إلللى دفللع دول العللالم إلللى التنللازل عللن االعتبللا ار ت
الس لليادية لص للالح تس للويات سياس للية إقميمي للة والت ازم للات اقتص للادية تف للرض عميه للا بانض للمامها إل للى
التكتالت االقتصلادية االقميميلة التلي بلدات تظهلر فلي مواجهلة االنسلحاق االقتصلادي اللذي تغذيله

العولمة(.)23

ثالثا  :الرأي العام واألخالقية الدوليين :
لداء يعللرف د 1حامللد ربيللع ال لرأي العللام الللدولي بأنلله كللل تعبيللر تمقللائي عللن وجهللة نظللر
ابتل ً
معين للة ال تقتص للر عم للى ارب للات وجوده للا عم للى مجتم للع محم للي مع للين  ،وأنم للا تتع للد الح للدود ب للين
الجماعللات السياسللية لتعبللر عللن نللوع معللين مللن التوافللق بللين الطبقللات او الفئللات التللي تنتمللي الللى
أكرللر مللن دولللة واحللدة س لواء اكانللت تمللك الللدول فللي مجموعهللا ،تكللون مجتمعللا أقميميللا دوليللا أو
كانت تنتمي إلى أكرر من مجتمع إقميمي دولي

()24

.

ومللع أن ظللاهرة ال لرأي العللام تبللدو وكأنهللا عمميللة تحللدث بصللورة تمقائيللة اال أن هللذا ال يعنللي
خموها من عدة عوامل متفاعمة فيما بينها  ،فما يبدو عفويا فلي الظلاهر أن هلو إال نتيجلة تفاعلل
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طويل ومعقد وغير منعزل عن بعض القو التي تسعى إلى تصعيد أو تجميعه حسلبما يبلدو لهلا

مالئما ووفقا لمقدار امكاناتها.)25( ...

ولع للل م للن أه للم الش للروط الت للي يج للب توفره للا لتك للوين رأي ع للام دول للي ه للي أن تك للون القض للية
المطروحللة ذات أبعللاد دوليللة  ،وان يوضللح جوانبهللا السللمبية وااليجابيللة  ،واختيللار المغللة المناسللبة
لمخاطبة الجماهير الذي سيشكل رأيه الرأي العام الدولي .
ونتساءل هنا هل أن الرأي العام الدولي قوة سياسية أم قوة معنوية ؟ وما هلي الوسلائل التلي
يممكها الراي العام الدولي لفرض مشيئته ؟
ال يمكننا القول بأن ليس هناك تأرير لمرأي العام  ،إال أن فاعمية هلذا التلأرير يختملف بحسلب
الظللروف والوقللائع الدولي للة  .فقللد يظه للر فللي بعض للها أيجابي لاً وف للي بعضللها األخ للر سللمبيا أو أق للل
ايجابية .وال توجد دولة في العالم مهما كانت قوتها قادرة عمى تجاهل الرأي العلام اللدولي تماملا ،

بللل أن الللدول تسللعى لمحاولللة تفسللير وتبريللر سياسللاتها القنللاع اللرأي العللام الللدولي بهللا  ،ولتفللادي
معارضته لسياستها .
أذن وبال شك فأن لملرأي العلام اللدولي قلوة معنويلة اليمكلن تجاهمهلا واللرأي العلام اللوطني وهلو
جللزء مللن ال لراي العللام العللالمي يللؤرر عمللى ادراك صللانع الق لرار السياسللي أذ يضللغط عمللى صللانع
القرار في حكومته التخاذ موقف أو قرار معين أزاء حالة أو دولة ما .
وبتراكم وتالقي هذ اآلراء العامة الوطنية لعدد كبير من الدول يولد الرأي العام اللدولي وقوتله
المعنويللة .أن احت لرام ص لناع الق لرار فللي مختمللف الللدول لم لرأي العللام الللدولي يمللنح لمدولللة أمكانللان
واسعة في اقامة عالقات حسنة مع الدول األخر .
وبعد مناقشة بعض من أهم ما يتضمنه موضوع الرأي العام اللدولي  ،فلال يمكلن أن نقملل ملن
شانة  ،الن اغمب الدول تحاول خمق سمعة دولية حسنة من خالل ارضاء الراي العام الدولي .
وأن اح للد أه للم العناصل لر الخطي للرة والحاس للمة لقل لرار أي حكوم للة ه للو  :م للاذا عم لليهم أن يفعمل لوا
ليعكسل لوا عقائ للدهم أو افك للارهم ح للول المياق للة  ،ال للذوق  ،الع للدل  ،االخالقي للة  ،النظ للام  ،الق للانون
الدولي  ،وذلك العطاء االنطباع الدولي بشرعية ق اررتهم وسياساتهم الخارجية .
ورغللم واقللع السياسللة الدوليللة وتشللابك العالقللات الدوليللة بفعللل التطللورات العمميللة والتكنولوجيللة
واالقتصادية والرقافية ،وبفعل رورة االتصاالت والذي دفع إلى ظهور التنافس الدولي في عدد ملن
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المحللاوالت  ،إال إن له ال ي ل ازل الللبعض ينظللر إلللى المجتمللع الللدولي بأن له يتضللمن عمللى العديللد مللن
القيم األخالقية وال ت ازل بعض الدول تبني سياستها الخارجية عمى أسس اخالقية نبيمة .
أن أح للد أه للم المعض للالت الت للي يواجهه للا ص للانع القل لرار السياس للي الخ للارجي ه للي المعض للمة
االخالقية معضمة الحق والباطل التي ترار في العالقات الدولية مرمملا فلي العالقلات االجتماعيلة،

واألمم كاألفراد تنشد في طريق الحق أو تدعي انها تسير بالفعل في هذا الطريق(.)26

لقد اخفقت الدعوة الى اصالح السياسات الخارجية لمدول وذلك بارجاعها الى اسس اخالقيلة
والمن للاداة بالديمقراطي للة وحق للوق االنس للان والمس للاواة  ،فق للد ظه للر التن للاقض عم للى ص للعيد التطبي للق
وظهرت الفجوات بين هذ الدعوات والوضع القائم .
أن اآلراء التلي تلدعو إللى انلله ال توجلد قليم اخالقيللة تقيلد صلانع القلرار السياسلي الخلارجي مللن
أن يتخذ قرار بأستخدام القوة هي اراء اليمكن مسلايرها  .وذللك الن صلانع القلرار ال يعليش بعزللة
عللن محيطله ومللا يجللري فيله ملن أحللداث  ،وانله – أي صللانع القلرار – يمجللأ لمحصللول عمللى تأييللد
الرأي العام المحمي والعالمي لقرار ونستبعد أن يؤيد الرأي العام المحمي والعالمي عمال عدوانيا .
ولع للل ح للرب الواليل للات المتح للدة ف للي فيتنل للام م للرال واضل للحا عم للى ذل للك والواقل للع أن ذخيل لرة مل للن
األخالقيللة العالميللة والداخميللة طوقللت السياسللة العسللكرية األمريكيللة فللي فيتنلام وعجمللت مللن دحرهللا
جزئيللا  .فلرفض بعللض األملريكيين مللن االنخلراط فللي القلوات المحاربللة فللي فيتنلام والحمللالت المناهضللة
لمحرب داخميا أفقد اإلدارة األمريكية أهم حمقة في سمسلمة نظلام الحكلم األمريكلي  -كملا يلزعم – وهلي

إرادة الناخبين في إعطاء الوكالة إلى الرئيس .

أمللا عمللى مسللتو السياسللة العسللكرية  ،فقللد شللجبت دول العللالم الرالللث والمجموعللة االشللتراكية بللل

وحتى بعض حمفاء امريكا  ،االساليب القسرية العنيفة التي تبنتها حكومة الواليات المتحدة ضد فيتنام .
وكللان صللد هللذا الموقللف يللنعكس فللي المحافللل الدوليللة والمللؤتمرات والنصللح عمللى المسللتو الشخصللي

والرسمي ،وهكذا أليس هذا قيدا يمكن توظيفة لمحد من حرية الدولة في المجوء إلى القوة ؟

()27

لقللد ذهبللت التحلوالت فللي النظللام الللدولي الللى الغللاء مفللاهيم كانللت تعللد مللن ضللمن مفللاهيم االخالقيللة

الدولية  ،وتتميز بقدسيتها  ،بل تحوللت اللى قضلية خالفيلة تخضلع لوجهلات النظلر المختمفلة  .ولعلل

مجللرد إلقللاء نظللرة عمللى مسللرح السياسللة الدوليللة تكشللف عللن مظللاهر تآكللل مفللاهيم السلليادة ،وعللن أن
()28

عمميات التدخل واالختراق أصبحت أحد تقاليد النظام العالمي الجديد
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وظهللرت فك لرة أسللتخدام المسللاعدات االقتصللادية كسللالح سياسللي واسللتراتيجي ينطللوي عمللى تنللازالت

سياسية واستراتيجية من جانب المتمقي لها  .وتبدو هذ الممارسات بعيدة عن االخالقية الدولية  ،وهلي
مبنية عمى أسس قوة النفوذ والمال وليس القانون والشرعية الدوليين.

أن أخت لراق السلليادة الوطنيللة واالسللتقاللية والتللدخل فللي الشللؤون الداخميللة  ،ومنهللا االقتصللاد والتعملليم

مرال – أنسحب عمى الدول الكبر والمتقدمة – فالواليات المتحدة تتدخل بالشؤون االقتصلادية الداخميلة

لميابان  ،وبالمقابل تتدخل اليابان بشؤون الميزانية األمريكية وبشؤون التربية والتعميم  ،وهذ المطالب

سابقا كانت تعد تدخل بالشؤون الداخمية لمدول ومس بسيادتها القومية .

ويدور السؤال االن حلول العملل اللذي ممكلن أن يتطلابق ملع مبلادئ ومفلاهيم االخالقيلة الدوليلة هلل

هو العمل الذي ينطبق عميه صفة الخير ؟ وهذا العمل هل هو العمل الذي يتطابق مع والئنا اللوطني
أم المنسجم مع غاية أوسع وأكبر ؟

قللد يكللون الجللواب لهللذا السلؤال هللو  :أن األخللالق السياسللية ليسللت القللانون أو العدالللة  ...األخللالق

السياسللية تسللعى الن توافللق بللين المصللمحة الخاصللة والعامللة  ،والسياس لة تقللوم عمللى كللم مللن المصللالح
واألنانية واالعتقاد بأن لها الحق بالقضاء عمى األضعف  .وفي حالة القضاء عمى هذ النزعات قد

يكون باألمكان تدبير الغايات الوطنية وفق مبادئ أخالقية دولية .
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الخايمة ....
لقللد أتضللح مللن خللالل مللا تللم مناقشللته أن عمميللة صللنع القلرار عمميللة دقيقللة ومهمللة وتللدخل
فيها عوامل وابعاد مؤررة في ادراك صانع القرار .
وتم التوصل في هذا البحث المختصر  ،لمرل هذا الموضلوع المهلم  ،بلأن العواملل الداخميلة
الجماعيللة والفرديللة تللؤرر فللي مللد وكيفيللة ادراك صللانع الق لرار لهللذ المتغي لرات أمللال فللي اختيللار
البديل األفضل من بين عدة بدائل ليكون هو القرار السياسي الخارجي .
وكللذلك الحللال مللع العوامللل الخارجيللة التللي اتسللم بهللا عصلرنا الحللالي منللذ منتصللف الرمانينللات
حتللى وقتنللا الحاضللر مللرو ار بانهيللار النظللام االشللتراكي فللي االتحللاد السللوفيتي رللم تفكللك الدولللة فيمللا
بعد  ،وما افرزته من ارار ونتائج تنسحب عمى جميع الدول في المجتمع الدولي .
وال ننسللى أن نللذكر ان هللذ العوامللل الداخميللة والخارجيللة  ،هللي بللدون شللك مترابطللة الواحللدة
بللاألخر بشللكل أو بللأخر  ،بطريقللة مباش لرة او غيللر مباشللرة تللؤرر احللداها عمللى األخللر  ،مللع
األخذ باالعتبار تفاوت هذ العوامل في المد والكرافة.
لهذا فأن صانع القرار يأخذون في اعتبارهم هذ العوامل وعالقة التداخل بينها ،التي بالنتيجلة
نر انها تمارس تأري ار كبي ار عمى القرار السياسي الخارجي .
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