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 العولمة وتداعياتها على سيادة الدولة

 م.د. أياد رشيد دمحم الكريم  

 كلية العلوم السياسية

 جامعة تكريت

 المقدمة
وبالذات  ،( في العقد األخير مف القرف العشريفGlobalizationشاع استخداـ لفظ العولمة )      

 ،تي والمعسكر االشتراكيوما تمخض عنيا مف انييار االتحاد السوفي ،عند نياية الحرب الباردة
انفتاح فحدثت متغيرات بنيوية في البيئة الدولية تمثمت في  ،وكذلؾ غياب المنافسة األيديولوجية

مّما دفع بيا إلى إعادة صياغة  ،انفراد الواليات المتحدة األمريكية كقوة عظمىالحدود السياسية، و 
 .ليا سياسيًا واقتصاديًا وثقافياً  الدوؿ ىذهسياساتيا تجاه دوؿ العالـ بالشكل الذي يكّرس تبعية 

سواء المتمثمة في تبادؿ السمع  ،ازدياد العبلقات المتبادلة بيف األمـىي ىنا  أف العولمة      
 األمرفي حقيقة أما  .أو في انتشار المعمومات واألفكار ،أو في انتقاؿ رؤوس األمواؿ ،والخدمات

 ،تآكل سيادتيا مىع وتعملييا، نتيجة اآلثار السمبية عم لمدولة ؤدي إلى االنحدار السريعت انيإف
شيئًا فشيئًا لمؤسسات أخرى تتعاظـ  ياتوتخمييا عف مكان ،انحسار نفوذىاو  ،وتراجع عاـ لدورىا

عممت  ليذا .الجنسيات والمنظمات االقتصادية الدولية متعددةكالشركات العمبلقة  ،قوتيا ونفوذىا
مبلئمة لممصالح  أكثرنية ف المحتوى الذي يحل بدال عف الدولة الوطيكو  أفالواليات المتحدة عمى 

 .األمريكية
ذا ف المحتوى السياسي إقبوال مف قبل دوؿ العالـ، ف أكثركاف المحتوى االقتصادي لمعولمة  وا 

، فسياسيا تتحوؿ الدولة بشكل متزايد نحو  إلىوالثقافي محل اعتراض الدوؿ  وظائف  أداءاليـو
غير  أخرى مؤسسات  ة ليس اكثر، وتحويل العديد مف الوظائف التنموية وغيرىا الىودفاعي إدارية
، والسماح لممنظمات الدولية بالتدخل في قضايا كانت قبل عقديف مف االختصاص الحصري الدولة

 .لسيادة الدولة
الثقافة مجرد سمعة ال تختمف عف ف العولمة جعمت إعمى صعيد المحتوى الثقافي، ف أما      
وىذا ما يسيل عمى القوى  محتوى قيمي تخص الدولة الوطنية، وليست ،يرىا مف السمع األخرى غ
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محتواىا الثقافي عمى كل شعوب العالـ لما تممكو مف قدرات تكنولوجية وثقافية  وأعماـالكبرى نشر 
 .كبرى 

 اهداف البحث:
 :اآلتية األىداؼلتحقيق الباحث سعى يفي ىذا البحث 

يف العولمة، واالليات التي صارت ترتكز عمييا في اختراؽ سيادة الدولة مضام أىـتبياف  -1
 الوطنية.

 التي تتعرض ليا الدولة الوطنية في العالـ النامي. العولمة وتأثيراتانعكاسات  أىـتبياف  -2
تبايف قابمية الدولة الوطنية في العالـ النامي عمى التعامل مع تحديات تسميط الضوء عمى -3

 العولمة.

 مشكلة البحث واسئلته:
التقمص، ليحل  إلىالحدود السياسية تتجو عالجيا الباحث تتعمق بكوف المشكمة البحثية التي ي ف  إ

محميا حدود النظاـ العالمي ككل، وفي ظرفو ستكوف سيادة الدولة، وتحديدا في العالـ النامي 
 عرضة لبلنتياؾ بشكل يعرض المصالح الوطنية لمخطر.

 :الباحث أماـ اآلتيةلمشكمة تطرح التساؤالت وفي ضوء ىذه ا
 ما ىي مضاميف العولمة، وما ىي آليات تحققيا؟ -
 ؟لمدولة سيادة الوطنيةعمى الالعولمة ما ىي تداعيات  -

 فرضية البحث ومنهجيته:
)متغير تابع(،  العولمة عمى سيادة الدولة الوطنية في العالـ النامي تأثيرات إفوىنا نفترض،      
الحدود في العبلقات الدولية  تأثيرعدـ استعداد تمؾ الدوؿ لمتعامل مع مرحمة تقمص  إلىترجع  اإنم

ضبطو  فمما ال يمك والتأثيراتمف العبلقات  أشكاؿصارت الدوؿ منفتحة عمى  إذ)متغير مستقل(، 
 ة مف الدوؿ الكبرى.ملق إالفييا  التأثير أو
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مة مبلء أكثركونو له، اعتمدنا المني  الوصفي وبقصد التعامل مع الفرضية والمشكمة في اعبل
 لمتطمبات ىذا البحث.

 هيكلية البحث:
 :فضبًل عف المقدمة والخاتمة ،مباحث وقد اشتممت ىيكمية البحث عمى ثبلث      

 .الدولة ( ،المفاىيـ ) العولمة تحديد :المبحث األوؿ
 .مضاميف العولمة وأدوات تحقيقيا :المبحث الثاني
 .وسيادتيااالنعكاسات السمبية لمعولمة عمى الدولة  :ثالثالمبحث ال
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 المبحث األول
 المفاهيم تحديد

 العولمةمفهوم  -أولا 
محيطو  إطارمف مرحمة حياة الفرد الذي يعيش في  اإلنسانيةالعولمة ىي تطور الحياة  إف        

عف  يأتالتطور لـ  محيط عالمي، وىذا إطارحياة الفرد الذي يعيش في  إلىالمحمي والوطني 
ىو وليد عقود طويمة مف تداعيات ثورتي المعمومات واالتصاالت، لكنيا مع نياية القرف  إنمافراغ، 

منذ عقديف مف الزمف ومصطمح العولمة ف اإلنسانية،وضوحا في الحياة  أكثرصيغ  أخذتالعشريف 
ابتداًء مف التعريف  ،وغيرىا و اإلعبلميةلسياسية و الثقافية و افي األوساط األكاديمية  يثير جدؿ

فضبًل عف  ،بالمفيوـ مرورًا بتحديد مظاىر العولمة وأبعادىا وطبيعة القوى الفاعمة المحركة ليا
وقد  ،والمحتممة عمى الدوؿ والمجتمعات يجابية والسمبية القائمةد وتحميل تأثيرىا وانعكاساتيا اإلرص

عالمي جديد يسعى إلى نشر الحرية والديمقراطية وعّدوه بأنو نظاـ  ،روج لو األمريكاف بشكل مكثف
مبلءمة مع التطور الذي حصل في  أكثرليجعميا  تشكيل الدوؿ والمجتمعات دويعي ،والسعادة
 .(1)اإلنسانية
نيابشكل واضح إف ظاىرة العولمة برزت       انقساـ العالـ  ءعمى أثر سقوط االتحاد السوفيتي وا 

ات يكاف عميو العالـ قبل عقد التسعين عم امختمفة كل االختبلؼ ذ جاءت بقواعد إإلى شرؽ وغرب، 
وتحديدا عمى الصعد االقتصادية والثقافية، ناىيؾ عف بعض التطبيقات  ،مف القرف الماضي

شاعة ،والحريات اإلنسافاالقتصادية المتعمقة بالتعامل مع حقوؽ   .الديمقراطية األنظمةتطبيق  وا 
وتدخمت بشكل واضح في األمور االقتصادية  ،رزتيا ىذه الظاىرةتعددت الجوانب التي أف      

يذكر بالحدود السياسية  دمف دوف اعتدا ،والسياسية واالجتماعية والثقافية وسموؾ أفراد المجتمع
صارت مخرجات العولمة ومف ثـ  ،أو االنتماء إلى وطف محدد أو لدولة معينة ،لمدوؿ ذات السيادة

ؼ المفكر عرّ  ،وعمى ضوء ذلؾ ،الحضاري لؤلمـ والشعوبو نتماء القومي بللكامل ال لئللغاءتميد 
نظاـ عالمي جديد يقوـ عمى العقل اإللكتروني والثورة  "أنيا:بالعولمة  " صبلح الديف عمارنة"

دوف اعتبار لؤلنظمة والثقافات  ،المعموماتية القائمة عمى المعمومات واإلبداع التقني غير المحدود
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الجابري  دمحم عابد ويرى فييا .(2)"يـ والحدود الجغرافية والسياسية القائمة في العالـ والحضارات والق
وذلؾ في  ،ذلؾ النظاـ الذي مف أىـ خصائصو أنو يميل إلى دم  العالـ بداًل مف تقسيمو "بانيا: 

ظاـ والعمل عمى تعميـ ن ،مجاؿ السياسة واالقتصاد والفكر واالتصاالت والمبادالت واأليديولوجيا
نة عمى العالـ وىي تعبر عف إرادة الييم ،عالمي يخص الواليات المتحدة األمريكية بالذات

اندماج العالـ في حقوؿ التجارة ، تتجو العولمة الف تكوف نظاما يسيـ في أخربمعنى  .(3)"وأمركتو
مف رأسمالية  واالستثمارات المباشرة وانتقاؿ األمواؿ والقوى العاممة والثقافات والتقنية ضمف إطار

مّما يؤدي إلى اختراؽ الحدود القومية  ،خضوع العالـ لقوى السوؽ العالمية ومف ثـ ،حرية األسواؽ
لى االنحسار الكبير في سيادة الدولة  .(4)وا 

عممية تقودىا القوى الفاعمة  "العولمة ما ىي إال: بأف   "نادية مصطفى" ة باحثفي حيف ترى ال      
الغربي  األنموذجلعالمي حاليًا مف أجل تروي  قيـ وسموكيات وسياسات ومفاىيـ المؤثرة في النظاـ ا

بمعنى قيـ التحوؿ الديمقراطي وقيـ حقوؽ اإلنساف في  ،الرأسمالي الميبرالي بأبعاده السياسية
وتداوؿ مفاىيـ مثل  ،واالقتصادية بمعنى النتاج االقتصادي لتطور الرأسمالية ،المنظومة الغربية

فيناؾ حالة  ،ونقل التكنولوجيا ،التجارة تحريرو  ،وعالمية انتقاؿ رؤوس األمواؿ ،الستثمارعالمية ا
مف االنتشار االقتصادي مف مركز دولي معيف إلى سائر أنحاء العالـ عمى صعيد ىذه المجاالت 

وىناؾ ثالثًا البعد الثقافي االجتماعي الذي أضحى اآلف المحور األساسي  ،االقتصادية المختمفة
الغربي المييمف إلى أف تصبح مفاىيمو وقيمو  األنموذجإذ يسعى  ،لعممية التفاعل العالمي

 "عبد اإللو بمقزيز"يعرؼ المفكر  في حيف .(5)"وسموكياتو ىي الشائعة والمنتشرة والمتبناة ببل منازع 
الذي  إنيا رديف االختراؽ ،اغتصاب ثقافي وعدواني رمزي عمى سائر الثقافات ":العولمة بأنيا

  .(6)"وييدد سيادة الثقافة فػي سائر المجتمعات التي تبمغيا العولمةتقانة، يجري بالعنف المسمح بال
التعاريف السابقة التي ضمت اتجاىات متنوعة إلى أف  في ويمكننا التوصل مف خبلؿ ما ورد      

التي الصناعية حقبة مف حقب التحوؿ الرأسمالي اإلمبريالي في ظل دوؿ المركز  :العولمة ىي
تقودىا وتسيطر عمييا الواليات المتحدة األمريكية لتحقيق سيادة نظاـ عالمي لمتبادؿ غير المتكافئ، 

بما رأسمالية القرف الحادي والعشريف وبذلؾ فيي تعد ظاىػرة تفتح اآلفاؽ وتوسع المجاؿ الحيوي ل
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عمى نحو يتفق وحقائق عبلقات  صيغ الحياة االقتصادية واالجتماعية في العالـبمورة  إعادةيؤمف 
صياغتيا وفقا  وا عادةوالقدرة عمى النفوذ لثقافات المجتمع،  األسواؽالقوة والقدرة عمى التنافس في 

 .األقوى الطرؼ  لدفلنماذج جديدة مف 

 .مفهوم الدولة -ثانياا 
يـ عمى وقد عكف الكثير من ،منذ القدـ والدولة موضع اىتماـ وتفكير الفبلسفة والكّتاب      

 عبر العصور التي مّرت بيا. ،محاولة تحديد مفيوـ عممي واضح ليا
 "بالقوؿوينصرؼ إلى تبرير ذلؾ  ،فيرى أرسطو الدولة عمى أنيا الكل الذي ينتمي لو األفراد      

فالدولة  ،(7)"الفرد جزء مف الدولة وتابع ليا و ،أف يد اإلنساف أو رجمو جزء مف الجسـ وتابع لو
. إذ يعدىا .اىرة طبيعية نشأت نتيجة ائتبلؼ قرى كثيرة مف أجل تحقيق االكتفاء الذاتيعنده ىي ظ

الرجل والمرأة واألسرة، ائتبلؼ األسر الذي  :ظاىرة طبيعية وذلؾ ألنيا تتكوف مف مكونات طبيعية
 فالدولة ،ثـ ائتبلؼ مجموعة القرى لتحقيق بناء اجتماعي وسياسي واقتصادي متكامل ،يكوف القرية

  .(8)عنده إذف مجموعة منظمة قاعدتيا االجتماعية األفراد
مدولة تمخص الجدؿ بيف عمماء السياسة وعمماء لالمختمفة تعاريف المف  عددوىناؾ       

أف الدولة تنظيـ عقمي يوفر القيادة الرشيدة التي تسعى إلى  ،"ماكس فيبر" فيذكر  ،االجتماع
أف الدولة ىي نظاـ اجتماعي يستيدؼ تنظيـ إرادة  بمعنى ،ياغراضاستخداـ القير لتحقيق أ 

 .(9)الشعب
بحرصيا عمى ضماف حقوؽ الفرد  ،فالدولة عنده تجسيد ألسمى فكرة أخبلقية " ىيغل" أما       

لو  ،والدولة بمعناىا الواسع ىي تجمع بشري يرتبط بإقميـ محدد ،والمجتمع وحمايتو وتنظيـ حياتو
مطة سيادية معترؼ بيا تمكنو مف المحافظة عمى ىذا التجمع وذو س ،قانوني  –كياف سياسي

 .(10)وفرض النظاـ ومحاسبة مف ييدده بالقوة
العنصر  :مف ىذا يتبيف أف اصطبلح الدولة ينطبق عمى تجمع عدد مف العناصر لتكوينياو       
قميـ يرتبط بو و  ،البشري   ،ياسيةسيادة السمطة السو  ،قانوني –كياف سياسي  و،العنصر البشري ا 

 :(11)ويمكف بياف ىذه العناصر كاالتي .واالعتراؼ بشرعية ىذا الكياف
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يتمثل الركف األوؿ لقياـ الدولة بوجود الشعب الذي يتكوف مػف  :العنصر البشري )الشعب(-1
وبدونيـ ال نستطيع القوؿ بأف  ،يتوافقوف عمى العيش معًا في ترابط وانسجاـ فالذي مجموعة األفراد
، يتحقق ىذا العنصر وتكتمل مقومات الدولةحتى  الشعبال يشترط عدد معيف مف و  ،ىناؾ دولة

ىو مجموعة مف األفراد الذيف يعيشوف عمى إقميـ أو أرض الدولة  بأنوويمكف أف ُنعرِّؼ الشعب 
 .(12)وقد يرتبط بعضيـ بِّصبلة العشيرة والنسب والقرابة ،وينتسبوف إلييا عف طريق التمتع بجنسيتيا

المتعمقة بالسكاف ىي التي تتمثل بوجود ثنائية العدد والتنوع، فكمما كاف التنوع محدودا والمسالة 
كمما تييات عوامل قوة لمدولة بزيادة عدد سكانيا، وبالطبع مع توافر مؤشرات صحية عمى التنمية 

مية في دوؿ العالـ ا. وىذه العبلقة تتضح بصورتيا الجالبشرية االخرى، والعكس صحيح ايض
مي كونيا لـ تستطع اف تؤسس بشكل صحيح لمعنى المواطنة والوطنية والشرعية لكل مف النا

 الدولة والسمطة فييا.
الذي تمارس عميو وفيو  ،وىو العنصر الثاني الذي ُيشترط في تكويف الدولة :اإلقميـ )األرض(-2

ر سمطانيا، وىذا واف إقميـ الدولة ال ُيمارس عميو سمطاف غي ،القانوني –سمطة الكياف السياسي 
وعادة ما يتوقف شرط االعتراؼ الخارجي بالدولة عمى توافر  ،يعني أف لكل دولة حدود معروفة

 .ياألرض –ىذا الشرط الجغرافي 
يجب أف تكوف ىناؾ  ،بعد تواجد الشعب فوؽ إقميـ جغرافي معيف :القانوني –الكياف السياسي-3

دارة اإلقميـ  ،ورعاية مصالحو الشعب عمىىيئة منظمة تتولى ممارسة السمطة واإلشراؼ  وا 
، ويعبر عف الكياف السياسي بالسمطات الثبلث التشريعية وحمايتو وتنظيمو واستثمار ثرواتو

تتميز  التنفيذيةوالسمطة  والتنفيذية والقضائية التي تعطي جميعيا خصوصية لدولة عف اخرى.
األخرى الفرعية  اإلدارية منيا السمطات وتتفرعوتقع عمى قمتيا السمطة السياسية،  ،باستقبلليتيا
السيطرة عمى القوة العسكرية في الدولة ويكوف أي تحرؾ  حتكرالسمطة السياسية تو  ،في الدولة

 القوانيف لتحقيق المصمحة العامة.تنفيذ وىي الجية الوحيدة والمخولة ب ،عسكري بيدىا
في سمطتيا السياسية التي توجو  وينطوي ىذا عمى ىيكل القوة الذي تمثمو الدولة :السيادة-4

رغـ أف المجتمع قد يحتوي عمى تكوينات تمتمؾ  ،األمر مف أحد تتمقىوال  ،أوامرىا لآلخريف
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إال أف  ،مثل األحزاب والنقابات أو القبائل وغيرىا مف التنظيمات غير الحكومية ،وتمارس القوة
 ،ف يحاوؿ انتياؾ سيادتياالدولة وحدىا ىي صاحبة الحق في استخداـ القوة والعنف ضد م

 .سواء مف داخل الدولة أو خارجيا
 اً أو بعض ،أف الدوؿ األخرى إذ  ،ويعني الوجود الشرعي لمدولة وكيانيا السياسي :االعتراؼ-ػ5

 تقبل بوجود ىذا الكياف في األسرة الدولية أو النظاـ الدولي. ،منيا
 ،أعطى ليا المعنى التاـ سياسيًا وقانونياً ف الدولة عمى ىذا النحو يكوف قد إوخبلصة القوؿ       

فاألمـ  ،قانوني -ككياف سياسي يفقدىا وجودىاوأف أي غياب ألحد عناصر الدولة آنفة الذكر 
 .المتحدة )ومف قبميا عصبة األمـ( ال تقبل في عضويتيا الكاممة إال دواًل بالمفيوـ الذي عّرفناه

يدا عمى صعيد سيادة الدولة ووظائئفيا عمى وىذه العناصر تعرضت لتاثيرات العولمة، وتحد
وحتى عمى صعيد االعتراؼ، بات العالـ اليوـ يشيد وجود قوى عديدة  ، وعمى سكانيا.إقميميا

 أففاعمة مف غير الدوؿ، بمعنى انو لـ تعد الدولة الوحدة الفاعمة في النظاـ الدولي، وعميو، وطالما 
الدولة ككل، فاف الباحث ذكرىا في متف  تأثير إلىوال العولمة تبدأ مف تمؾ العناصر، وص تأثيرات
 البحث.

 

 المبحث الثاني
 مضامين العولمة وأدوات تحقيقها

 المضمون القتصادي للعولمة -أولا 
المضاميف التي استخدمتيا  ابرزف المضموف االقتصادي لمعولمة ىو مف بيف إيمكف القوؿ       

أىـ المضاميف وأكثرىا فاعمية في  أحدوالزالت تشكل  ،رالدوؿ الرأسمالية الغربية منذ وقت مبك
وما  ،ف ىناؾ مف يرى أف جذور العولمة تكمف في الجانب االقتصاديإبل  .تحقيق غاية العولمة

نحو الرأسمالية واقتصاد بالعالـ اجمع تمتمكو القوى االقتصادية مف أدوات تعمل عمى التحوؿ 
ورفع الحواجز والحدود أماـ حركة  ،اطات االقتصاديةومنع الدولة مف التدخل في النش ،السوؽ 

نيا تعمل عمى نقل السمطات السياسية لمدوؿ والحكومات إوبعبارة أخرى  ،انتقاؿ رؤوس األمواؿ
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حركة االقتصاد العالمي سحبت مف  أفطالما  ووضعيا في يد المؤسسات المالية والتجارة العالمية
السيطرة شكل متسارع بتقوـ برة لحدود الدولة، وىذه القوى يد الدوؿ، وصارت بيد قوى اقتصادية عاب

وعدـ  العممية السياسية برمتيا إلى تأثيرىاوصل بل  ،االقتصادي العالمي لقرارعمى عممية صنع ا
  .(13)فقطاالقتصار عمى الجانب االقتصادي 

وـ بيا القوى التي تق األنشطة، مف خبلؿ اضحاً إنما صار و إف المضموف االقتصادي لمعولمة       
وصندوؽ النقد  ،الجنسية( متعددةوتأتي في مقدمتيا الشركات العابرة لمقومية )الاالقتصادية الكبرى، 

 :(15)ويمكف شرحيا كاالتي ،(14)واإلقميمية الجديدة ،ومنظمة التجارة العالمية ،والبنؾ الدولييف
ة مف الشركات الوليدة مجموع :وتعرؼ بأنيا ) Multinational) :الجنسية متعددةلشركات ا -1

وتتمتع كل منيا بجنسية  ،أو التابعة التي تزاوؿ كل منيا نشاطًا إنتاجيًا في دوؿ مختمفة
والتي تخضع لسيطرة شركة واحدة ىي الشركة األـ التي تقوـ بإدارة ىذه الشركات  ،مختمفة

  .(16)ستراتيجية عالمية موحدةاالوليدة كميا في إطار 
وذلؾ بحكـ دورىا األساس في  ،الجنسيات جوىر وقمب العولمة متعددةالشركات  وتعد        

إذ تعمل عمى أساس  ،ونفوذىا عمى ىياكل االقتصاد العالمي ،صناعة القرارات الخاصة باإلنتاج
ركزي لئلنتاج والتخطيط الم ،وتدويل المجتمع اإلنساني ،إلى سوؽ واحدة ككل فكرة تحويل العالـ
 والتحكـ ،خصخصتوالدفع باتجاه عمى أعماؿ القطاع العاـ و قضاء فيا الفيد ،واالستيبلؾ العالمي

أي تحويل النشاط االقتصادي إلى  ،بأسعار الصرؼ واألسيـ العالمية وتدفقات رؤوس األمواؿ
 .لمدوؿ الوطنيةنشاط عالمي يتعدى الحدود 

ف يف الدوليتيف المؤسستتيتعد ىا IMF and World Bank)) :فيصندوؽ النقد والبنؾ الدولي -2
، لما يمتمكاف تحديدا النامي مف أىـ أدوات الرأسمالية الغربية في التدخل في شؤوف دوؿ العالـ

فمف خبلؿ شروط المديونية المتمثمة بتنفيذ  ،مف وضع الشروط والضوابط البلزمة لئلقراض
قد برام  اإلصبلح االقتصادي ) التثبيت االقتصادي والتكيف الييكمي ( يفرض صندوؽ الن

 ،الوطنية ف عمى الدولة المقترضة االنسحاب مف أداء الوظائف االقتصاديةيوالبنؾ الدولي
فساح واالىـ مف  ، وتحويل ممكية المشروعات العامة لوالمجاؿ واسعًا أماـ القطاع الخاص وا 
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بما يمكنيا مف  األجنبيةس الماؿ أور فتح حدود الدوؿ المقترضة لدخوؿ السمع والخدمات ذلؾ 
مقوى االقتصادية السوؽ العالمية ل وأنشطة أعماؿجزء مف  إلىالسوؽ المحمية تحويل 
  .(17)الفاعمة

ُيعّد إنشاء منظمة التجارة Word Trade Organization)  ) :منظمة التجارة العالمية -3
وذلؾ لدورىا في إدارة النظاـ التجاري  ،العالمية مف أىـ أحداث العقد األخير مػف القرف العشريف

حتى اذار  ( دولة159)في عضويتيا المنظمة  توضم ،وعولمة االقتصاد ،الميالع
وتوزع إلى أربعة  ،%( مف حجـ التجارة الدولية95بنحو )ىذه الدوؿ وتشارؾ  ،(18)2013
والدوؿ  ،ودوؿ االتحاد األوربي ،الواليات المتحدة األمريكية ومف يدور في فمكيا :مجاميع

تمارس المنظمة دور رئيس في تحقيق و  ،الدوؿ الناميةو  ،اجنوب شرؽ آسيدوؿ  :الناىضة مثل
العولمة وتحويل االقتصاديات المحمية إلى اقتصاديات مفتوحة مدمجة فعميًا في االقتصاد 

زالة الحواجز الجمركية كافة التي تقف أماـ حركة التجارة سواء في السمع أو  ،العالمي وا 
 .(19)الخدمات أو األفكار

إذ أضحت العبلقات  Regional economic blocs ))،ادية اإلقميميةالتكتبلت االقتص -4
تحكـ فييا عدد مف الكتل االقتصادية منذ العقد االخير مف القرف الماضي ياالقتصادية الدولية 

 ،ومنظمة التبادؿ التجاري الحر لشماؿ أمريكيا )النافتا( ،االتحاد األوربي :منيا ،الكبرى 
 .(20)سياف(آا )ومجموعة بمداف جنوب شرؽ آسي

 .المضمون السياسي للعولمة-ثانياا 
العميقة في النظاـ الدولي سعت الواليات المتحدة األمريكية إلنجاز ىدؼ  التحوالتبعد       

وأكدت عمى  ،وسمكت مف أجل تحقيق ذلؾ أساليب متعددة في تعامميا الدولي ،الييمنة العالمية
وكذلؾ تأميف حقوؽ اإلنساف  ،وء متطمبات العولمةضرورة التحرر مف قيود الدولة القومية في ض

ينجـ عف وما  ،وعممت عمى نشر وتعميـ مفاىيـ الديمقراطية الميبرالية ،وفقًا لمفيـ واإلدراؾ األمريكي
نياء السمطوية والشمولية في الحكـ ذلؾ واستخداـ األمـ  ،وتبني التعددية السياسية ،مف رفض وا 

 .(21)وفق ما ُيعرؼ بالنظاـ الدولي الجديد ،ي العالـالمتحدة لحماية حقوؽ اإلنساف ف
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وال بالحرية التامة  ،ال تتمتع بالسيادة المطمقة ،إف الدوؿ ضمف المضموف السياسي المعولـ      
 أفبمعنى  ،وتسيير شئونيا المحمية مف خبلؿ مؤسساتيا الوطنية ،في اتخاذ قراراتيا الداخمية
وىذا يعد خطوة ميمة في بفعل تداعيات العولمة عمييا،  لتأثيرا أصابياعناصر الدولة الوطنية قد 
، وسيطرة األنموذج الرأسمالي عمى العالـ وتشكيل نظاـ عالمي جديد ،تحقيق العولمة السياسية

وقد استعاف المضموف السياسي في تحقيق  ،زعامتوفي تولي االستمرار الواليات المتحدة تسعى 
 -:ىي ،العولمة بأدوات

وىي عبارة عف ترتيبات مؤسساتية لموصوؿ إلى قرارات  :اطية والتعددية السياسيةالديمقر -1
حيف يتسنى لؤلفراد الحصوؿ عمى السمطة البلزمة لصنع تمؾ القرارات عف طريق  ،سياسية

ف الديمقراطية الحديثة ىي أكثر تعقيدًا  ،التنافس عمى أصوات الناخبيف ّما كانت عميو في موا 
أسموب لمحكـ يقوده أصحاب المؤسسات الرأسمالية األقوياء الذيف  :ياإذ توصف بأن ،الماضي

الناخبيف حق االختيار بيف مجموعة مف القادة الذيف  ويعطوف  ،يمدوف العممية السياسية بالماؿ
 ،لكنيـ يختمفوف فيما بينيـ في أسموب القيادة ،حوؿ معظـ األشياء ذاتياليـ اآلراء المشتركة 
  .(22)السياسات الحكوميةوشرعية بما يكفل صحة 

عممت الواليات المتحدة األمريكية عمى تسويق ديمقراطيتيا إلى العالـ وتوظيفيا بالشكل الذي       
وىذا ما عّبر عنو السفير األمريكي  ،يقف بالضد مف األنظمة الوطنية المعارضة لمسياسة األمريكية

سوؼ يزيد مساعداتو لمدوؿ التي تيتـ عندما أعمف أف الكونغرس األمريكي  ،1995في كينيا عاـ 
 .(23)وتدافع عف حقوؽ اإلنساف ،بالمؤسسات الديمقراطية وتطبيق التعددية الحزبية

أي تعدد  ،التعددية :وىي ،إف نمط الديمقراطية الحديثة )األمريكية( لو ثبلثة عناصر      
 ،لتحررية( أي حرية الفرد ثانياً الميبرالية )او  ،التكتبلت المتمثمة باألحزاب وجماعات المصالح أوالً 

وثالثًا البراغماتية )الذرائعية( التي تتخذ مف النتائ  العممية مقياسًا لتحديد قيمة األفكار ومدى 
وبيذا المعنى، تحاوؿ الواليات المتحدة قولبة العالـ عمى انموذج سياسي محدد، واستبعاد  .صدقيا

ف عدـ انسجاـ بيف االنموذج االمريكي وبيف ما سواه مف نماذج وطنية، بكل ما يعنيو ذلؾ م
 .(24)الثقافات الوطنية، حتى تنتيي الثقافات الوطنية الى االنسجاـ مع االنموذج االمريكي



 

 
 

 تكريت  للعلوم السياسية مجلة

 مجلة علمية دورية محكمة 
 1العدد/ 1السنة/ 1المجلد/

 1436محرم  – 2014كانون األول 
ISSN:  2073 _ 1140 

 

 

015 

وتعني الحقوؽ الضرورية والميمة التي ال يستطيع اإلنساف أف يؤدي دوره في  :حقوؽ اإلنساف-2
اف ىي قضية عالمية متعمقة ورغـ حقيقة اف قضية حقوؽ االنس ،الحياة دوف وجودىا

بالشخصية االنسانية، اال انيا خضعت وما زالت لتاثير عامل الخصوصية الوطنية والدينية 
، تـ 1948كانوف األوؿ  10والتاريخية، ومنذ إصدار اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف في 

ذلؾ التاريخ تشكيل لجاف وفرؽ عمل متعددة مختصة بحقوؽ اإلنساف في األمـ المتحدة، ومنذ 
تصاعد االىتماـ بيذه القضية عالميا، اال اف المبلحظ اف المعنى الذي اخذتو ىذه القضية ىو 

، إذ اىتمت (25)المعنى االمريكي القائـ عمى التنكر لكل خصوصية وطنية ودينية وتاريخية
سي الواليات المتحدة األمريكية بقضايا حقوؽ اإلنساف في العالـ، عمى صعيد خطابيا السيا

الخارجي الرسمي والممارسات العممية، وانتيت سياساتيا الى استخداـ ىذه القضية كذريعة 
لمتدخل في شؤوف الدوؿ االخرى منذ تفكؾ االتحاد السوفيتي، بل وانيا اتجيت الى قياس 
شرعية الحكـ استنادا الى ىذا المبدأ، واستخدمتو وسيمة لتطوير العبلقات او تقميصيا مع دوؿ 

  .(26)االخرى العالـ 
بل  ،شرعية الحكـ في أي بمد تقاس بمدى احتراـ حقوؽ اإلنساف أصبحت ،وعمى ضوء ذلؾ      

وخطورة األمر تكمف في خضوع ىذا المبدأ لبلعتبارات  ،أصبحت حقوؽ اإلنساف لغة العصر
يير أكثر مف خضوعو لممعا ،السيما الواليات المتحدة ،السياسية المصمحية لمعديد مف دوؿ الشماؿ

فأدى ذلؾ إلى تدخل  .اإلنسانية أو الموضوعية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف في المجتمع الدولي
وىذا ما تسعى إليو في  ،الواليات المتحدة في الشؤوف الداخمية لمدوؿ بحجة حماية حقوؽ اإلنساف

ركزية والتطبيق العممي ليذه الذرائع ىو الوصوؿ إلى حكومة م ،تحقيق الييمنة والنفوذ والسمطة
تمغي فييا سمطات الدوؿ اإلقميمية والقومية و  ،عالمية تقودىا الواليات المتحدة األمريكية

 .(27)والوطنية
السعي لتوسيع ادوار المؤسسات الدولية، واىميا سمطات مجمس االمف والمحكمة الجنائية  -3

الدولة  عمى نحو قمص مف سمطات، اإلقميميةتوسيع ادوار المنظمات تـ الدولية، وقبميا 
مف سمطة  أعمىسمطة  إيجادووظائفيا، وكاف قصد ىذا التوسع في ادوار المؤسسات الدولية 



 

 
 

 تكريت  للعلوم السياسية مجلة

 مجلة علمية دورية محكمة 
 1العدد/ 1السنة/ 1المجلد/

 1436محرم  – 2014كانون األول 
ISSN:  2073 _ 1140 

 

 

019 

في مرحمة ف عمى نطاؽ محدود ومحدد في ىذه المرحمة التاريخية، وصوال أالدولة الوطنية، و 
سحب سمطات القرار السياسي مف الدولة الوطنية ومنحيا بالكامل الى تمؾ  إلىالحقة 

 المؤسسات.

 المضمون الثقافي للعولمة -ثالثاا 
الثقافي تعني  والعولمة عمى المستوى  ،إف العولمة ال تستثني مجاؿ مف مجاالت الحياة إطبلقاً       

ونشر مضمونيا  ،ومحاولة إحبلؿ ىذه الثقافة الواحدة محل الثقافات األخرى  ،تعميـ ثقافة واحدة
وعميو  ،عامل والنظرة إلى الحياة والعالـسموؾ والتومحتواىا مف أساليب التفكير والتعبير وأنماط ال
مكوف ثقافي عالمي وتقديمو كنموذج إلى  أعماـفإف العولمة في مضمونيا الثقافي تنطوي عمى 

في مدار ىذه الثقافة تدور يقوـ باختراؽ الثقافات المختمفة بحيث تتحوؿ إلى توابع  ،العالـ أجمع
   .(28)لجميع الثقافات القومية المنتشرة في العالـ اً حقيقي اً وىذا يشكل تحدي ،العالمية الجديدة

وكثرة  ،االتجاه بالعالـ نحو الثقافة الواحدة أمر واقع بفعل تاثير وسائل االتصاؿ إفوطالما       
التبادالت التجارية العالمية، والتعميـ،.. ليذا سعت الواليات المتحدة االمريكية وبما تممكو مف 

ل المحتوى الثقافي العالمي اكثر تاثرا بالمكونات الثقافية االمريكية، حتى صار عناصر قوة الى جع
العولمة الثقافية عمى أنيا ليست إال نقل الثقافة األمريكية بما تتضمنو مف قيـ البعض يرى اف 

وأف مثل ىذه الييمنة  ،ميا عمى األمـ والشعوب بوصفيا ثقافة وأيديولوجية كونيةيوتعم ،ومفاىيـ
وفي حقيقة األمر  ،لثقافات الشعوب اً ومسخ اً ذج األمريكي عمى الثقافات القومية يعني تذويبلمنمو 
 ،إف الذي يحصل في عالـ اليوـ ىو توجو ثقافة واحدة نحو الييمنة عمى سائر الثقافات األخرى ف

ىا الواليات ءوىذه الثقافة كما ىو واضح وجمي ىي الثقافة الرأسمالية االستيبلكية التي تحمل لوا
استغبلؿ التطور اليائل والكبير في مجاؿ  عف طريقوتسعى لتحقيق ذلؾ  ،المتحدة األمريكية

والمحطات الفضائية واألقمار  ،شبكة المعمومات الدولية )اإلنترنيت( تإذ كان ،االتصاؿ والمعمومات
 .(29)لثقافة االستيبلكيةمعيف عمى انتصار االصناعية أكبر 

تعبير عف وضع النظاـ الدولي إال نعتبر أف العولمة الثقافية اليوـ ما ىي  وىذا يجعمنا      
وىي الصيغة االستعمارية الجديدة التي  ،بعولمة العالـ اً الجديد، وأف مستقبل العالـ أصبح مرىون
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نفي الخصوصية الثقافية الوطنية والقومية والدينية والتاريخية ومحاولة فرض انموذج  ىتقوـ عم
 -:(30)وقد مارست العولمة الثقافية تحقيق غايتيا مف خبلؿب جميع دوؿ العالـ اليو. عالمي يسح

ويقصد بو الحمبلت الفكرية الثقافية الغربية التي استعممت أساليب وأدوات  :الغزو الثقافي-1
رادتيا والتحكـ بقدراتيا وقد كاف مف أساليب الغزو الفكري  ،مختمفة لتدمير مصادر قوة الدوؿ وا 

في، التبشير واالستشراؽ الذي ألحق ضررًا بالتعميـ، واإلعبلـ، والقانوف، والسياسة، الثقا
واالقتصاد في دوؿ العالـ النامي عامة والعربية خاصة، والدعوة إلى تشويو قيـ المجتمع العربي 

كل ما يتعمق وتعميـ عف طريق نشر األفكار اإلباحية، والجنسية بحجة تحرير المرأة، ونشر 
  .(31)االجتماعية الغربية بالحياة

وىو ال يختمف كثيرًا عف مصطمح الغزو الثقافي مف حيث المعنى  :االختراؽ الثقافي -2
، ىي الغربضمف أنشطة إعبلمية وفكرية موجية مف قبل جية معينة يتفيو أيضًا ىداؼ، واأل

صادي وتكريس نظاـ سياسي واقت العالـ النامي، ىدفيا االستعمار الفكري المنظـ لشعوب
ويعد االختراؽ الثقافي مف األساليب  ،بمحتوى ثقافي غربيعمى المجتمع الدولي وثقافي واحد 

التي تتبعيا قوى العولمة الثقافية مف أجل التأثير في منظومة القيـ والمفاىيـ األساسية لمثقافات 
وقد ركزت  ،دةوالتروي  لقيـ ومبادئ وأفكار قوى العولمة الجدي ،وزعزعة القناعات بيا ،الوطنية

وذلؾ بتحجيـ الخصوصية  ،واألمريكية خاصة ،عمى إيجاد حالة مف التقبل لنمط الثقافة الغربية
 . (32)الثقافية والحضارية لمشعوب األخرى 

 المبحث الثالث
 النعكاسات السلبية للعولمة على الدولة

وقد  ،ة عمى وظائف الدولةالعولمة بصورىا ومضامينيا المختمفة ليا آثار وانعكاسات سمبي إف        
عمى تسييس مضاميف العولمة مّما  ،والسيما الواليات المتحدة األمريكية الغربية، دوؿ الشماؿ تعمم

اىا تعمل ر ن ،وفي الوقت ذاتو ،وتؤدي إلى تآكمياالدولة عمى سيادة  تسرع في عممية تاثيرىاجعميا 
يش الوظيفة الثقافية لمدولة نتيجًة لتعرض كما أنيا تقوـ بتيم ،عمى تجزئة وتفتيت الوحدة الوطنية

ة تجارية وليست عمف خبلؿ جعل الثقافة سممواطنييا لمصادر التأثير الخارجي بشكل مباشر 
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الضوء عمى أىـ اآلثار السمبية يسمط ، وسوؼ محتوى قيمي متعمق بالدولة والشعب ولو خصوصية
يادة الوطنية، والوحدة الوطنية، والثقافة الس :البحث ثبلثة نماذج فقط ويأخذ ،لمعولمة عمى الدولة

 -:وكما يأتيالوطنية، 

 .الوطنيةسيادة ال -أولا 
نيا ترتبط كميًا ببناء وتطور إبل  ،كانت السيادة وال تزاؿ العنصر األكثر أىمية في حياة الدوؿ      

وىي أنيا  ،وليا صفة خاصة بيا ،وتمثل سمطة الدولة في الداخل والخارج ،ىيكل الدولة الحديثة
ومعنى ذلؾ أف سمطة الدولة في الداخل والخارج ال  ،واحدة ال تقبل التجزئة وال يمكف التصرؼ بيا

  -:(33)وىي ،ف الدوؿ التي تتمتع بالسيادة ليا عدة مظاىرأو  ،عموىا أية سمطةت
أو في  ،ويعني عدـ خضوع سمطات الدولة إال لقواعد وقوانيف شاركت في وضعيا :االستقبلؿ-1

 .ليا بدوف أي إكراهقبو 
ويعني أف عمى جميع الدوؿ األخرى أف تكوف ممزمة باحتراـ  :شؤونيافي عدـ تدخل قوة أخرى -2

فبل يحق  ،باستثناء المياديف التي تتضمنيا قواعد القانوف الدولي ،سيادة الدولة داخميًا وخارجياً 
وأف الدولة  ،شؤونياألية دولة أف تفرض عمى دولة أخرى أحكامًا معينة أو أف تتدخل في 

 .(34)المستقمة ذات السيادة ىي التي تحدد تنظيماتيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
ويعني ما جاء بو نص ميثاؽ  :حق التصرؼ ببل منازع باالختصاصات المعترؼ بيا لمدوؿ-3

المساواة في  ة عمى مبدأئتقوـ اليي)األمـ المتحدة في الفقرة األولى مف المادة الثانية عمى أف 
الصادر عف الجمعية  وجاء اإلعبلف عف مبادئ القانوف الدولي ،(السيادة بيف جميع أعضائيا

 ،الفقرة الخامسة فيوأىـ ما جاء و  ،1970/تشريف الثاني/24في  (2625بالقرار رقـ )العمومية 
  .(35)التي تعطي لكل دولة الحق في أف تختار وتنمي بحرية تامة نظميا السياسية

لكثير مف  سيادة الدولة الوطنية أخذت تتعرضما يمكف مبلحظتو في زمف العولمة بأف  ف  إ      
عمى سائر بمداف  أنموذجياالساعية لتعميـ  والسيما الواليات المتحدة ،الخروقات مف دوؿ الشماؿ

لعولمة قد أف ا وجدنا ،عمى الرغـ مف أف  ميثاؽ األمـ المتحدة نص  عمى احتراـ سيادة الدوؿالعالـ 
وفّعمت عممية التدخل في الشؤوف الداخمية لمدوؿ عبر مشروع طرحو األميف  المواثيقتجاوزت تمؾ 
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يقضي بالسماح بالتدخل باسـ األمـ المتحدة  ،1999عاـ  " كوفي عناف" العالـ لؤلمـ المتحدة 
مف المسميات تحت ذرائع شتى، منيا حماية حقوؽ اإلنساف والديمقراطية واألمف الجماعي وغيرىا 

إذ باتت  ،التي استخدمتيا الواليات المتحدة وأعطت لنفسيا الحق في تدخميا بالشؤوف الداخمية لمدوؿ
 .(36)تقيد حرية األخيرة في ممارسة وظائفيا وفق ما تمميو عمييا مصالحيا

عالمية تتيح مجاال أف مسألة حقوؽ اإلنساف أصبحت مسألة  إلىيصل البحث ومف ىنا       
التيديد العسكري أو التدخل العسكري مستوى  إلىوقد يصل التدخل شؤوف الدوؿ، ل في لمتدخ

في البوسنة واليرسؾ  حصلوما  ،الفعمي مف قبل دولة ضد أخرى بيدؼ حماية حقوؽ اإلنساف
 .(37)عمى ذلؾ ودليبلً  اً إال شاىد ليس وكوسوفو وأفغانستاف والصوماؿ والسوداف وليبيا والعراؽ

ومنيا  ،نبلحظ أف المنظمات االقتصادية الدولية ،مضموف العولمة االقتصادي ومف خبلؿ      
ىي األداة التي تقوـ بإصدار القرارات االقتصادية العالمية لصالح دوؿ  ،منظمة التجارة العالمية

وأف مف  ،ويجبرىا عمى التخمي عف بعض قراراتيا االقتصادية عالـ الناميمّما يقيد دوؿ ال ،الشماؿ
ومف  .النضماـ إلى ىذه المنظمة رفع الدعـ عف القطاع العاـ وتحويمو إلى القطاع الخاصشروط ا

ف كل دولة ليا الحق في اختيار وتنمية نظميا السياسية واالقتصادية واالجتماعية إف ،جية أخرى 
دما ف صندوؽ النقد والبنؾ الدولييف عنإلذا ف ،مة وآلياتيايتفق مع مضموف العولوىذا ال  ،والثقافية
وحماية حقوؽ  ،تبنى سياسات الديمقراطية التعدديةتعمييا بأف  افلمدوؿ يشترط اً قروض يمنحاف
واضعاؼ سيطرة القطاع العاـ وتدخل وفتح األسواؽ أماـ رؤوس األمواؿ والسمع األجنبية  ،اإلنساف

حب مف سمطاتيا يس ألنو ،، مّما يؤدي بالتالي إلى انتياؾ سيادة الدولةالدولة في الحياة االقتصادية
 .وقرارىا السيادي ووظائفيا ويجعل مواطنييا في مواجية قوى وآليات غير وطنية

سواء الوطني أو  ،ف الدولة يجب أف تكوف في خدمة رأس الماؿإف ،ووفقًا لطروحات العولمة      
ا ومعنى ذلؾ أف دور الدولة قد ىمش في موضوع الرقابة عمى التجارة والصناعة وغيرى ،األجنبي

 .مف األمور
إذ انقمبت األمور  ،ذىبت إلى توظيف الميبرالية الجديدة ،فالعولمة ومف ورائيا الواليات المتحدة      

عمى حركة  غير ضابط او منظـوتحولت الدولة في ىذا الوضع مف عنصر استقرار إلى عنصر 
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 ،مى اعتبار )السوؽ جيدع في ادارة االنشطة االقتصادية، وحّمت الرأسمالية محل الدولة ،رأس الماؿ
نياء أي نوع مف  ،ومف ثـ عمييا أف تنسحب إلى االىتماـ بمجاالت محدودة جداً  ،والدولة معرقمة( وا 

 .وخصخصة القطاع العاـ ،أنواع التدخل لمجياز الحكومي في الحياة االقتصادية
الشركات  ،األمواؿأصحاب  ،إف الني  الميبرالي الجديد الذي يرتكز عمى الفاعميف الصناعييف      
ع االجتماعي ويجعل السياسة قيميل إلى تشجيع القطيعة بيف االقتصاد والوا ،الجنسيات متعددةال

، وبذلؾ تكوف الدولة مسموبة (38)خاضعة ومؤتمرة بتوجييات ما يرغب بو االقتصاديوالسياسي 
 .السيادة
ابييما ) فخ العولمة (، إلى أف ويشير كل مف " ىانس بيتر مارتيف " و" ىارالد شوماف " في كت     

اليدؼ الجوىري لمعولمة يتمثل في القضاء عمى وجود الدولة، أو عمى األقل تحقيق اضمحبلؿ 
ومف ثـ القبوؿ بالقيـ التي  ،دور الدولة وصواًل إلى إرغاـ العالـ عمى اعتناؽ الديمقراطية الميبرالية

ل المجتمعات، أـ ماليا صمو بالعبلقات تبشر بيا، سواء تمؾ التي تتعمق بترتيب األوضاع داخ
  (39)الدولية

 .الوحدة الوطنية -ثانياا 
شعبيا مف  كوف فبل تكاد توجد دولة تتميز ب ،ف التعدد والتنوع مف األمور الُمسم ـ بيا عالمياً إ      

 ،اليوـ تتكوف مف خميط مف العرقيات والقوميات والديانات الوطنية فالدولة ،طائفة أو ديف واحد
وتسيـ القيـ والمفاىيـ السائدة لدى كل مجموعة مف ىذه المجموعات المكونة لمدولة في تحديد 

 ،خرى ألوقد يختمف ذلؾ مف مجموعة  ،لمدولة وسيادتيا ء المواطنيفاليويات الوطنية ودرجة وال
ذا أخذنا ب ،اعتمادًا عمى مدى انصيار تمؾ المجموعة مع أىداؼ ومقومات الدولة العتبار اوا 

 ،والمتجاوزة حدودىا القومية ةؤثرات الخارجية الفكرية واالجتماعية والثقافية الوافدة إلى الدولالم
ت عبر تاثيراألدركنا مدى أىمية ال ،ودرجة تأثيرىا في الجماعات الموجودة عمى أرض الدولة

 .(40)وتفتيتيا وانقساميا ىاالحدود القومية واالتصاالت الخارجية في عدـ استقرار 
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إذ  ،ت أو المكونات الداخمية في تركيب الدولةتاثيراقد أسيمت العولمة في تقوية ىذه الو       
عف طريق تغذيتيا  ،بعثت فييا الروح االنفصالية واالستقبللية عمى حساب الوحدة الوطنية لمدولة

   -:(41)وذلؾ عبر المسارات اآلتية ،ودعميا وبمورة أىدافيا العرقية والطبقية
مف خبلؿ التشجيع عمى اعتناؽ فكرة اف العالـ كمو مت عممية اليجرة العالمية يّ إف العولمة س -1

وتحديدا ، والتي أدت بدورىا إلى وجود تنوعات عرقية ودينية داخل الدولة الواحدة سوؽ واحدة
وما موجود مف تنوعات عرقية او دينية داخل الدولة الواحدة يختمف  .الدوؿ الصناعية الكبرى 

لة الى اخرى، وفي العموـ، ما زالت اغمب دوؿ العالـ النامي تعاني مف استيعابو مف دو 
 صعوبة في التعامل مع التنوع الموجود عمى اراضييا.

االنتماءات االولية داخل الدولة  غذت ،إف التغيرات االجتماعية التي انتشرت بفعل العولمة -2
وتحديدا  ،الداخمية في تركيبة الدولةالنعرات الطائفية والعرقية والدينية بيف المكونات  وتحديدا

المشاركة والشرعية، المواطنة و في الدوؿ التي لـ يكتمل فييا البناء الوطني القائـ عمى توسيع 
 في ظرؼ انفتحت الشعوب عمى تجارب بعضيا البعض في ظل وسائل االتصاؿ الحديثة.

الفوارؽ القائمة بيف الوافد إف حركة االنتقاؿ لمبضائع واألشخاص عبر الحدود القومية قممت  -3
وبالتالي فقدت الدولة عناصرىا في التناغـ الداخمي والترابط بيف أبنائيا وتمايزىا عف  ،والمقيـ

فمثبل اصبح االستثمار االجنبي عمى قدـ المساواة مع االستثمار الوطني،  ،غيرىا مف الدوؿ
ص سياسية مقاربة نسبيا مع وتحديدا الى الغرب، وجد فر  ،كما اف كثير مف ىاجر بيف الدوؿ

 المواطنيف االصمييف في ممارسة االدوار السياسية واالقتصادية والثقافية.
في استخداـ حموؿ وطنية سممية  عالـ الناميف فشل العديد مف دوؿ الإف ،فضبًل عف ذلؾ      

ضمف وىذا يعد  ،اقد مكف دوؿ الشماؿ مف تقديـ نفسيا كمدافع عف حقوقيم ،لمشكمة األقميات
 ،القائمة الوطنية تيدؼ إلى تفتيت الكيانات السياسية استخدمت كوسيمة قضية حقوؽ اإلنساف التي

وىذا ما اتضح في فشل يوغسبلفيا السابقة في التعامل مع األقميات المكونة  ،(42)في العالـ النامي
وسوفو مع وحرب ك ،واندالع حروب أىمية داخميا تمثمت بحرب البوسنة واليرسؾ ضد الصرب ،ليا

قساميا إلى دوؿ عمى أساس نالتي وفرت األرضية لتفتيت الوحدة الوطنية لمدولة وا ،الصرب
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تدخمت الواليات المتحدة األمريكية تحت ذريعة حماية إذ  ،سيانيوكذلؾ أيضًا في أندو  ،مكوناتيا
ناىيؾ  ،(43)جل استقبلؿ اإلقميـألوضغطت بشتى الطرؽ  ،األقميات المسيحية في تيمور الشرقية

كجنوب  ،شجعت عمى االنفصاؿ داخل الدولة الواحدة التي ةالعربيالمنطقة سياستيا في عف 
قميـ كردستافالسوداف    .في شماؿ العراؽ وا 
الوطنية، المتعمقة بالتعامل مع مسالة اليوية  ف الثغرات الموجودة في الدولةإف ،ومف ىنا      

أزمة  إثارةجراء  ،األقميات نحو االنفصاؿ عنيا شجعتو في السيادة أثرت والمواطنة والمساواة 
وذلؾ عمى حساب  ،عف بعض مركزيتياالدولة تتخمى ، أخرى  أحيافوفي  .شرعية في الدولة

 ،ف العولمة ساعدت وبطرؽ مختمفة عمى إثارة النعرات الطائفية والدينية والقوميةإلذا ف ،سيادتيا
يجاد التشرذـ  ،جتمعات وعدـ تماسكيااألمر الذي أدى إلى تفتيت الم ،وتضارب اليويات وا 

في دوؿ فشل بناء وحدة الدولة الوطنية تعميق  مما أدى إلى ،االجتماعي داخل كياف الدولة الواحدة
 .(44)العالـ النامي

 وطنيةال الثقافة -ثالثاا 
نما يروج لؤلفكار أيضاً  ،خطاب العولمة ال يروج لمسمع فحسب إف          وغايتو مف وراء ذلؾ ،وا 
أي أنيا تقوـ عمى إمكانية  ،األفكارو واحد مف البضائع  صنفنتشر في أرجائو تعالـ واحد الجعل 

اني في المجتمع عمى مستوى اليوية ثنائية ىي الجمع االقتصادي في السوؽ والتشتت اإلنس
إال فيسقط عندئٍذ مفيوـ اإلنساف ويبقى مفيوـ الفرد الذي ال يشعر  ،والذاكرة التاريخية واالنتماء

  .(45)بالتماثل مع غيره
بفضل تحكميا في التقنية حازت الواليات المتحدة األمريكية السبق في مجاؿ الغزو الثقافي       
المتمثمة في تحويل اإلشارات اإلذاعية إلى صفحات  ،نجازات التي حققتيا الثورة اإللكترونيةواإل

 ،جميع أنحاء الكرة األرضيةفي ري االتصاؿ الفو  حققتوأقمار اتصاالت الفضاء التي  ،مطبوعة
فقد كاف الغزو الثقافي  ،وبنوؾ المعمومات وغيرىا مف التطورات اليائمة في مجاؿ اإللكترونيات

 ،إذ نجح إلى حد ما في تشويو صورة الثقافات لدى الشعوب ،األمريكي بسبب ذلؾ عنيفًا وجارفاً 
خضاع  ،ى السيطرة عمى اإلدراؾ والوعيوزرع بداًل منيا الحمـ األمريكي والغربي الذي ييدؼ إل وا 
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وبشكل قسري عمى  ،ةوأخيرًا الييمنة الثقافية والحضاري ،وتعطيل فاعمية العقل البشري  ،النفوس
 .(46)جميع المجتمعات

ألنيا تمغي االنتماء االجتماعي والثقافي  ،وتعد العولمة الثقافية مف أخطر أنواع العولمة      
ويتضح ذلؾ مف خبلؿ مظاىرىا  ،و عمى شاكمة األنموذج الغربيوتقولب ،والفكري لئلنساف

    :(47)اآلتية
 االزياء الغربية التي ال تنسجـ مع واقع مجتمعنا.التقميد، المتمثمة باقتباس ثقافة -1
 .وتبيح المنكرات لممجتمع ،ا حرمتو الشرائع السماويةفة اإلباحة التي تحل مثقا -2
 .ف(يمثل زواج )المثمي ،قوانينيا ذلؾ زالدوؿ الغربية تجي ثقافة الشذوذ التي أمست بعض -3
وىي حرة في جسدىا تتصرؼ بو  ،ثقافة اإلجياض التي ترى بأف الجنيف جزء مف جسد المرأة -4

 .كيف تشاء
استيداؼ المرأة المسممة مف خبلؿ مستحضرات التجميل والمبلبس العارية المسماة بالموضة  -5

واستخداـ المرأة كسمعة في عرض  ،ونبذ الحجاب الشرعي ،اليوـعمييا النساء  تتيافتالتي 
 .اإلعبلنات عبر شاشات التمفاز والصور الفوتوغرافية

وفرت أجيزة اإلعبلـ الحديثة لمواليات المتحدة الطريق إلى ما يمكف تسميتو )االستعمار عف  -6
تجعل عقوؿ غير مباشرة في برام  ومسمسبلت وأفبلـ مف شانيا أف  ببث أفكار ،بعد(

 .المشاىديف تفكر في االتجاه الذي يريده الغرب
وبالتالي  ،أف العولمة الثقافية تقوـ بعممية اختراؽ اليوية الثقافية لؤلفراد والجماعات ،مما تقدـ      

وىي الثقافة التي  إال   ،وجعميـ ينخرطوف في الثقافة الوافدة ويتطبعوف بيا ،تفتيت ثقافتيـ األـ
والعولمة الثقافية ىي ثقافة تصنع الذوؽ عمى المجتمعات المختمفة،  بأعماميا سمحت العولمة

بعيدا وتشيد رؤية خاصة لئلنساف والمجتمع والتاريخ  ،والرأي العاـ سياسياً  ،االستيبلكي اقتصادياً 
 .عف سياقيا المحمي
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 الخاتمة 
ر الحياة البشرية، اال مرحمة مف مراحل تطو إلى أف العولمة ظاىرة تعبر عف  بحثخمص ال      

اف الواليات المتحدة ومعيا الغرب سعيا الى ممئ محتواىا بالمحتويات االمريكية سياسيا واقتصاديا 
الييمنة األمريكية عمى الصعد المختمفة االقتصادية والسياسية وثقافيا، بمعنى استغبلؿ ظرؼ 

وذلؾ تحقيقًا لؤلىداؼ  ،عميياو تعميـ األنموذج األمريكي عمى األمـ والشعوب وفرضب ،والثقافية
 .ستراتيجية األمريكية المتمثمة بالييمنة عمى العالـاال

إلى  البحث فقد توصل ،ظاىرة العولمة وتأثيراتيا في سيادة الدولةومف خبلؿ متابعة       
 -:االستنتاجات اآلتية

عممية تسييس مضامينيا ، نتيجة في العالـ النامي تحديداف لمعولمة آثارًا سمبية عمى الدولة إ -1
فتعمل عمى تقميص سيادة الدولة  ،والسيما الواليات المتحدة ،وآلياتيا مف قبل دوؿ الشماؿ

 .تعمل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا تحت وصاية دوؿ كبرى  وظيفيا، تحويميا إلى دولة قاصرةو 
ا في الشؤوف الداخمية عّمق مف تدخمي ،إف اختبلؿ التوازف الدولي لصالح الواليات المتحدة -2

تحت ذريعة التدخل اإلنساني لحماية حقوؽ اإلنساف والديمقراطية  ،عالـ الناميلمعديد مف دوؿ ال
 .لمصالحيا السياسية واالقتصادية ةوذلؾ خدم ،والتعددية السياسية

مو الغزو وىذا التحدي يمث ،إف سيادة الدولة ثقافيًا تواجو تحديًا كبيرًا في ظل العولمة الثقافية -3
 ،الفعمي الدولة يسعى إلى تيميش دورو  ،واالختراؽ الثقافي الذي ىو أحد أىداؼ العولمة

دخاؿ القيـ واألفكار الغربية مف أجل السيطرة عمى عقوؿ أبنائيا  .وا 
بكل ما  ،النسي  الحضاري واالجتماعي لشعوب العالـ خصوصية تعمل العولمة عمى إلغاء -4

لغاء يمف خبلؿ تغي ،ة وتكوينات اجتماعيةيتضمف مف قيـ وطنية وقومي ب ىوية المواطف وا 
واعتماد انموذج عالمي بديبل عنو، اتجيت ارادة الواليات المتحدة االمريكية الى  ،خصوصيتو

 .جعل محتوى ذلؾ االنموذج امريكيا بحكـ ما تممكو مف عناصر قوة
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