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 االستخاتيجيُمحجد لسػضػع األمغ و الدعي الخامي الى تعخيف شامل و ُيجاب
لُسذتخكات بيغ شعػب العالسي، وماىيتو بسذاكل عجيجة، نتيجًة لتذابظ الخوابط وا

الجول في عالع اليػم األكثخ تخابصًا وتجاخاًل، سمػكيًا ومرمحيًا، أواًل، فزاًل عغ 
كشتيجة أفزت الييا ثػرة  ،أتداع رقعة التكشػلػجيا الستصػرة، وأدواتيا الذاممة

السعمػمات العالسية ثانيًا، وما تجدجُه بحات الػقت مغ تحجيات شاخرة في جدج 
رقسيًا و معخؼيًا، الى  واستخجامياالسية، بفعل سيػلة الػصػل الييا، السشطػمة الع

ليطيخ ما يدسى  ،حج باتت ؼيو التكشػلػجيا جدءًا مغ فزاء بخمجياتي أرحب
عمى األبعاد األمشية بجػانبيا  استخاتيجياوالحؼ أدخل تحػاًل  ،بالفزاء الديبخاني

ػمي لمجول، وبذكل أكثخ مغ القالديبخانية، التي أصبحت ُتذّكل تحجيًا كبيخًا لأل
 والجولية. واإلقميسيةمػضػعية األمغ العالسي أيزًا بسشطػماتو الفخعية أتداعًا و 

 .التحجيات األمشية العالسية -الدمع العالسي -األمغ العالسي: الكمسات السفتاحية
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        The aim of seeking a comprehensive and specific 
definition of the global strategic security topic, and what it 
means, faces up to many problems, that comes about from the 
intertwined ties and common things among the peoples of the 
countries in today's world which is more interconnected, 
intertwined, behaviorally and in a manner which provides an 
advantage; first. In addition to the breadth of advanced 
technology and its comprehensive tools, as a result of the global 
information revolution; second. Besides, what it embodies at 
the same time of vivid challenges in the body of the global 
system, due to the ease of access to it, and its use digitally and 
cognitively, to the extent that technology has become part of a 
wider software space; then, to emerge what is called 
cyberspace, which has introduced a strategic shift in the 
security dimensions with its cyber aspects, that has become a 
major challenge to the national security of countries; also in a 
more broadly and objectively to the global security with its 
subsidiary, regional and international systems. 

Keywords: Global Security; World Peace; Global Security 

Challenges. 
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 مقجمة 
أن التصػر الكبيخ الحؼ الح الشطام العالسي، السيسا  ،لعل مغ نافمة القػل

القخن الحادؼ والعذخيغ، معخؼيًا، وتكشػلػجيًا،  انصالقةفي الفتخة التي شكمت بجاية 
كان قج أحجث تحػاًل كبيخًا في الكثيخ مغ السياديغ التي تذكل اأُلشخ العامة لمجول 

الخقسي والثػرة السعمػماتية العالسية،  ججيجة، مشطػمة العرخفي السشطػمة العالسية ال
أثخت إيجابيًا في زيادة درجة وُمدتػػ  ،وما نتج عشيا مغ تجاعيات واسعة الشصاق

ذلظ التفاعل الُسدتسخ بيغ وحجات الشطام العالسي، دون ان يشفي  ذلظ، بحات الػقت، 
ا مغ تيجيجات تحج مغ الحخكة السخاشخ والتحجيات السخافقة ليا، وما قج يتػلج عشي

 ونصاق الفعل الدمػكي لمجول.
في مجال التقجم التكشػلػجي سػاء اليػم التصػر الشػعي الحؼ شيجه العالع ف

عمى صعيج السعمػماتية أو عمى صعيج التصػر في السيجان العدكخؼ وسباق التدمح 
االيجابي والتدمح الشػوؼ أثخ وبذكل كبيخ في الجانب األمشي الجولي ببعجيو 

، واستتبابو ،األولى ىي الدعي لتحقيق األمغ ةوالدمبي، لصالسا كانت غاية الجول
كػنو مجخاًل ميسًا يتأسذ عميو مجسل أىجاف وغايات الجول، وبجسيع مدتػياتو، 

 باألمغ العالسي. وانتياءً الجولي،  اإلندانيبجءًا مغ أمغ الفخد، ومخورًا باألمغ 
مى تكشػلػجيا عاليػم تعتسج وبشدبة عالية  ولسا كانت الػحجات الجولية

السيسا في العالع الستقجم، فان أؼ  ،السعخفة والسعمػماتية في تدييخ شؤونيا العامة
القػمي،  ألمشيااو تعصيل لمسشطػمة التقشية السعتسجة فييا يعج تيجيجًا مباشخًا  اختخاق

خمل أو ارباك كػنيا سمػك مػجو مغ قبل مجسػعات او دول اخخػ عسجًا إلحجاث 
في األشخ العامة لمجولة و مؤسداتيا، بسا يخقى الى مدتػػ التيجيج العام، األمخ 

ضج أؼ  ةالسعمػماتية وبخامجيا التكشػلػجيالحؼ يجفع بالجول الى تحريغ دفاعاتيا 
سمػكيات تدتيجف تيجيج السشطػمة الديبخانية لمجولة، ومغ ىشا ضيخ مرصمح األمغ 

 ،لقػل أن العالع متخابط تكشػلػجيًا، السيسا عالع الذسالوغشي عغ ا .الديبخاني
ستشفح ال محال الى األجداء  ،مشيا وبالتالي فإن االختخاقات التي تريب جدءً 



 
 

 

 

 

 
 
 

910 

 . دمحم وائل الكيدي                    د مدتقبل األمؼ االستخاتيجي العالسي                    

Regional Studies Journal, Vol.14, No.44, 2020 (139-172) 
Print ISSN: 1813-4610  Online ISSN: 2664-2948 

 

والتي  ،وىػ ما يعخض األمغ االستخاتيجي العالسي بالسجسل الى التيجيجات األخخػ،
 يجؼ شارغ، لوجتدتمدم وضع خصط وبخامج دفاعية تححيخية، تحدبًا ألؼ سمػك تي

 السقجرة العالية عمى التصػيق واألستجابة والسعالجة.
واحجة مغ  ،مغ ىشا تذكل الجراسات البحثية الخاصة باألمغ بجسيع مدتػياتو

وتدتػؼ في ذلظ  ،ادق واىع الجراسات الدياسية العامة التي تتصمع الييا دول العالع
ى اقل تقجيخ في مػضػع دول عالع الذسال والجشػب، كػن السذتخكات واحجة عم

وعميو سيتع تشاول الجراسة ضسغ مشيجيات العمػم  ،استتباب االمغ لمجولة ولسػاششييا
 :، وكاالتياالستخاتيجيةالدياسية 

 اإلجخاءات السشيجية لمجراسة:
 إشكالية الجراسة: - أ

إن ضآلة التخكيد واالىتسام العالسي بسذتخكات تحجيات االمغ االستخاتيجي 
السشطػمة العالسية بالُسجسل، السيسا في ضل العالع الخقسي  فيىا واثخ  ،العالسي

والسعخفي الدائج اليػم، ُيدجل ثغخة كبيخة عمى الرعيج االمشي العالسي، يشبغي 
ألية مخاشخ او تيجيجات عالسية تشع عشيا  درءً تذخيريا والعسل عمى ردم ثغخاتيا، 

 في قابل االيام.
يج مغ االسئمة الفخعية التي يشبغي االجابة ومغ رحع ىحه االشكالية تثار العج

 يا ضسغ ثشايا ىحه الجراسة، مشيا: شع
 ماـية االمغ، وما ىي مدتػياتو االستخاتيجية. -1
 عالقة األمغ بالسفاـيع االخخػ السقاربة.  -2
  .االمغ العالسي في أثخىاىػ  ماسعمػماتية، والفزاء الديبخاني، و ماـية ال -3
العالسي في ضل الفزاء  االستخاتيجي مغباألالفخص والتحجيات الخاصة  -4

 الديبخاني.
 معمػماتية.-ُمدتقبل األمغ االستخاتيجي العالسي في عرخ التكشػ -5
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 فخضية الجراسة: - ب
ن إدراك دول العالع لتمظ أالجراسة عمى فخضية عمسية مفادىا:  تختكد

ت العالسي، والتي لع تعج تشذأ مغ تيجيجا االستخاتيجي لألمغالتحجيات السجابية 
، واكثخ انتذارًا، استخجاماالرخاع السدمح والحخوب، بل مغ جػانب اخخػ اسيل 

سؤسداتيا األمشية والخجمية، أفزى إلى إيالء لكاختخاق السشطػمات البخمجية 
الجراسات االمشية ذات االبعاد التقشية والسعمػماتية مكانة ُميسة في السجتسعات 

الرتقاء الى مدتػػ التحجيات التي لسبياًل  الشسػ، الستقجمة، وكحلظ الدائخة في شخيق
خاني لمجول، تأميشًا لسدتقبل أكثخ بيفخضيا عالع اليػم االكثخ تصػرًا عمى األمغ الدي

 أمشًا لمجول ومػاششييا، و مشطػماتيا االستخاتيجية العامة.
 أىسية الجراسة : - ت

و جدءًا الجول، كػن الستسخاريةتشبع اىسية الجراسة مغ اىسية األمغ وضخورتو 
بالخغع مغ كع التحجيات  وركشًا اساسيًا مغ اركان سيخ الجول وانتطاميا، ،ميساً 

السيسا وان  خىا ليا، في ضل فزاء عالع اليػم الديبخاني،شذوالتيجيجات الكبيخة التي ي
ُمحجقة  االعجيج مغ خبخاء االمغ االستخاتيجي العالسي يجسعػن عمى ان ثسة اخصار 

ي، بعج أتداع احتسالية اختخاقو تدامشًا مع تذابظ مرالح العالع بسدتقبل االمغ العالس
ُمتخامية االشخاف، ما يجعل مغ مػضػعة االمغ،  ،معمػماتية واحجة -بسشطػمة تكشػ

 وتجمياتو، أدق مػضػع تتصمع اليو الجول عمى االشالق.
ومدتقبمو، في إيزاح ذلظ  ،كسا تتجدج اىسية دراسة متغيخ األمغ العالسي 

بمػرة وكذف تمظ دورىا في اليائل مغ الستغيخات الخاىشة، و  الشاتج عغ الكع األثخ
وضع سعيًا وراء عسمية استجراكيا، و  ،ؼيو خالل القادم مغ االيام التجميات الكامشة

درء تمظ السخاشخ ا، سبياًل لتفخيغيا مغ فحػاىا، و الحمػل العسمية لسجابيتيا واحتػائي
 السراحبة ليا.
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 ة:مشيجية الجراس - ث
دراسات العمػم  ، وبزسشيااإلندانيةثسة مشيجيات عمسية متعجدة في الجراسات 

وُمتغيخاتو الذاممة، وبالتالي فان  ،بأبعادهضػاىخ البحث العمسي الدياسية، تتفق و 
نسا تجفع بجرجة عالية الى تمظ السشيجية إدراك السخء لجاللة ىحه الطػاىخ، كيؽية إ

مغ ىشا، وجج الباحث ضخورة الخكػن الى السشيج التي يتع اختيارىا لجراستيا، و 
لمػقػف بخؤية تحميمية ثاؾبة، عمى أىسية السجخالت األمشية  ،التحميمي، وادواتو العمسية

العالسي، و مخخجاتو، في ضل الفزاء  االستخاتيجيالُسدببة إلرباك االمغ 
سية خاصة في السعمػماتي والتقشي. فزاًل عغ ايالء السشيج االستذخافي، مكانة، وأى

ىحه الجراسة، كػن الستغيخات الخاىشة في مشاخ االمغ العالسي، يسكغ تػضيفيا عمسيًا، 
الُسشطع، لمخخوج بتمظ السذاىج السسكشة او السحتسمة  االستذخافيوعبخ ادوات الشيج 

او حتى السخغػب بيا، ضسغ سياقات التعامل السػضػعي مع فخضيات الجراسات 
 مسي السدتسخ.السدتقبمية ونسػىا الع

 ليكمية الجراسة: - ج
قتخن بييكمية أن الجراسة في ضػء اشكاليتيا االساسية، وفخضيتيا العمسية، ت

 :عسمية تتسثل باالتي
 :االجخاءات السشيجية لمجراسة -1
 الفزاء الديبخاني. ،السعمػماتية ،االمغ ومدتػياتو السفاـيع الشطخية لمجراسة: -2
 :التحجيات والفخصاألمغ العالسي: معمػماتية و  -التكشػ  -3
 .العالسي االستخاتيجيمشطسة األمع الستحجة واألمغ  -4
 .معمػماتية -مدتقبل االمغ االستخاتيجي العالسي في ضل التحجيات التكشػ -5
 الخاتسة واالستشتاجات. -6
 السرادر العمسية. -7
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 السفاليػ الشعخية لمجراسة :: .9
غ والُسيتسيغ ك السعخفي لجػ الباحثيالعل احج اىع مجخالت تػسيع االدر  

تمظ الجراسات الُستخررة بشطخيات العمػم  ،، وبزسشيااإلندانيةبالجراسات 
الجولية، ىي ضخورة إيزاح الكثيخ مغ  االستخاتيجيةالدياسية، في العسػم، والذؤون 

السفاـيع الجراسية الشطخية، لتجعيع تمظ القجرة االستيعابية لجػ السدتفيجيغ مغ البحػث 
السجتسعية، وبالتالي تعديد الخؤية العمسية بذكل  ما ،جيات الخسسية، سػاًء الةالعمسي

اكثخ سيػلة، وأبغ رصانة، كػنيا تديل مغ كدخ الكثيخ مغ الجسػد السعخفي الحؼ 
، االستجاللييعتخؼ بعس السرصمحات العمسية، ويفتح الباب لجرجة ارحب مغ الفيع 

لسفاـيع السيسة كسجخل خق ىشا الى شخح بعس اصوبسخخجات ايجابية، وعميو سشت
 ي:اآلتوك ،يعدز مخخجات الفيع بذكل اكبخ

 : مفيؽم االمؼ ومدتؽياتو : .9.9
 :  مالية االمؼ واألمؼ الجولي : .9.9.9

لغة تعشي األمان وىي ضج الخػف، وتعشي أيزًا تحقيق الصسأنيشة  األمؼ
عمى  والعيج والحساية والرجق والحمة وكميا ضج الخػف، أما اصصالحا تعشي القجرة

. ولعل أدق (1) مػاجية األخصار والتحجيات وتأميغ الحاجات األساسية لإلندان
فميعبجوا رب  مفيػم لألمغ ىػ ما ورد في القخءان الكخيع في قػلو سبحانو وتعالى 

 . (2)ىحا البيت الحؼ أشعسيع مغ جػع وأمشيع مغ خػف 
ج أن اإلندان مغ ىشا نج ،لحا فاألمغ يعشي الدالمة واالستقخار ضج الخػف

مجفػع بجافع غخيدؼ لمجفاع عغ نفدو وىػ ما يسكغ تدسيتو بالجانب الدمبي لألمغ 
أما الجانب األخخ لألمغ فيػ سعي اإلندان لشيل حقػقو وتحديغ  أؼ اتقاء الذخ،

وىسا  ،وىحا ما يسكغ تدسيتو بالجانب اإليجابي لألمغ ،أحػالو وتأميغ مدتقبمو
وىػ االستقخار والعير بدالم وسعادة  ،بيشيسا جانبان مترالن اتراال وثيقاً 

 .اإلندانيوشسأنيشة وىحا ما يسكغ تدسيتو بأمغ الفخد أو األمغ 
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أما عمى مدتػػ الجولة ؼيعخف األمغ بأنو قجرة الجول والسجتسعات عمى 
 ،ىا معاديةتعجالحفاظ عمى كيانيا السدتقل وتساسكيا الػضيفي ضج قػػ التغييخ التي 

ىػ البقاء لكشو يحػؼ جسمة مغ االىتسامات الجػىخية حػل شخوط وأساس األمغ 
ذلظ أنو في ضل  ،الػجػد وال يعشي بـ"العسل عمى التحخر مغ التيجيج" تحييجه كميا

 .فإن األمغ يسكغ فقط أن يكػن ندبيًا وال يسكغ أن يكػن مصمقاً  ،الفػضػية والتغييخ
حساية ؾيسيا الحاتية مغ األخصار  وقج عّخفو عمساء االجتساع بأنو : قجرة األمة عمى

وأن األمغ  ،الخارجية وبغس الشطخ عغ الذكل الحؼ تتخحه تمظ التيجيجات الخارجية
ال يعشي فقط رغبة الجولة في البقاء بل رغبتيا أيزا في العير بجون التيجيجات 

إنو يعشي أية ترخفات يدعى السجتسع  كسا عّخفو )ىشخؼ كيدشجخ( بقػلو: الخارجية،
مغ ىشا نؤكج أن األمغ ضج الخػف والخػف  (3)شخيقيا إلى تحقيق حق البقاء.عغ 

الدياسي  ماالجتساعي أ مبالسفيػم الحجيث يعشي التيجيج الذامل سػاء االقترادؼ أ
 الخارجي.  مالجاخمي أ

 لسشع ُصسست قانػنية، ركيدة ذات آليات مجسػعة إلى ؼيذيخأما األمغ الجولي      
 عبخ ذلظ تحقيق ويتع .حجث إن االعتجاء ذلظ قسع أو أخخػ، مىع دولة ةأي اعتجاء
 وعػد وتػجيو السحتسميغ، أو الحؿيقييغ السعتجيغ إلى صجؾية ذات تيجيجات تػجيو

 جساعية تجابيخ باتخاذ السحتسميغ، أو أيزًا إلى الزحايا الحؿيقييغ صجؾية ذات
 بيغ التجابيخ ىحهت وحتخا وقج .وتشفيحىا عشج الزخورة الدالم، عمى لمحفاظ فاعمة

 أساس ويكسغ .وحتى الؿيام بأعسال عدكخية العقػبات وفخض الجبمػماسية السقاشعة
 وتتشازل .خالل استخجام قػة كبيخة ججاً  مغ السعتجيغ ضج جساعي عقاب في الفكخة

 بيشيا، الشاشبة لحل الشداعات القػة إلى المجػء عغ الشطام ىحا إلى السشتسية لجولا
 السدائل في أما.معتج   أؼ ضج الجساعية القػة باستخجام نفدو الػقت في تعج ولكشيا

بيحا نجج أن األمغ الجولي  .(4) سيادة صاحب كياناً  الجول فتبقى كافة األخخػ 
 :(5)يعشي
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أواًل : إن جػىخه ىػ تحقيق الدالم العالسي والحفاظ عمى الػضع القائع بسشع التغييخ 
 .في الػضع الجولي

اة تحقيق األمغ الجولي ىػ التكتل الجولي الستسثل في إشار السشطسات ثانيًا : إن أد
الجولية )عربة األمع سابقًا واألمع الستحجة حاليًا( مغ خالل خمق القػة الخادعة 
القادرة عمى مشع التغييخ بسعاؾبة السعتجؼ وردع الجولة البادئة بالعجوان سػاء أكان 

 .ذلظ باألسمػب العدكخؼ أم االقترادؼ
لثًا : إن ىحا يجخؼ مغ أجل مرمحة األسخة الجولية والعالع بػية تحقيق االستقخار ثا

 .العالسي والحفاظ عمى الػضع القائع دون تغييخ
األمغ الجولي إجخاء ضج الجول التي تجج مغ العجوان أسمػبًا في  جرابعًا: كسا يع

 .تعامميا مع الجول األخخػ لتحقيق مآربيا
 وعالقتو بالسفاليػ السقاربة : : مدتؽيات األمؼ، 0.9.9

أدرك العمساء والسخترػن عشج تسعشيع في اختراصاتيع وخاصًة في  
السفاـيع عمى الخغع مغ اختالفاتيا الذكمية  مرصمحاتيا ومفاـيسيا أن بعس

والمغػية فأنيا بسجلػالتيا تعج متقاربة لحا عشجما يتشاول أحج السختريغ مفيػمًا ُمعيشًا 
عشى واألداء الػضيفي لمسرصمح غ بعس السفاـيع القخيبة لو في السعميو أن يسيده ع

لحا مغ  ،ال تختمط عمى الجارسيغ مفاـيع البحث مع السفاـيع األخخػ الذائعة لكي
الزخورؼ التسييد في ىحه الجراسة بيغ مفيػم األمغ الجولي وبعس السفاـيع األخخػ 

 .اإلقميسي –القػمي  -القخيبة مشو مثل األمغ الػششي
يعشي تأميغ الفخد ضج ما "  Individual Securityفإذا كان األمغ الفخدؼ "

ييجد أمشو وأمانو واحتخام حقػقو وسالمتو الذخرية أو ما ييجد حياتو أو مستمكاتو أو 
فإن األمغ الػششي يقرج بو أمغ الجولة الػششية القػمية وقجراتيا عمى الجفاع  ،أسختو

وييجف إلى تحقيق مرالح الجولة  ،رىا الجاخميعغ استقالليا الدياسي واستقخا
 .(6)القػمية وىػ ما يصمق عميو أحيانا " أمغ الػشغ" 
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بأنو تمظ اإلجخاءات األمشية التي تتخح  األمؼ الؽطشيسكغ تعخيف و ي
لمحفاظ عمى أسخار الجولة وتأميغ حجودىا ومشذأتيا ومرالحيا الحيػية في الجاخل 

ب درجة عالية مغ التجريب واليقطة والححر والسيارة والخارج وىحه اإلجخاءات تتصم
والبج أن يكػن مفيػم األمغ الػششي واضحًا لجػ  ،لمػقاية مغ نذاط الُستخبريغ

سة يمام بو بحيث يكػن السػاشغ ركيدة مجسػع أفخاد الذعب حتى يجج اإلقشاع وااللتد 
 .(7) ألجيدة الجولة في حفع األمغ

"بالشدبية " فالجولة ال تدتصيع تحقيق األمغ كسا يترف مفيػم األمغ الػششي 
كسا ال تدتصيع تحؿيقو دون التعاون مع الجول األخخػ سػاء كانت  ،برػرة مصمقة

، ُيبشى األمغ الػششي عمى أساس االتجاه توبحا .حتى أضعف مشيا مأقػػ أ
ج الذاممة لمجولة ويتع ذلظ باستخالف عشاصخ القػة في الجولة ألن العي االستخاتيجية

يختكد  كخية وحجىا قج انتيى، ليبجأ عيج ججيجالحؼ يقػم ؼيو األمغ عمى القػة العد
عمى عشاصخ القػة الذاممة في تعديد قجرة الجول عمى تحقيق امشيا االستخاتيجي، 

 ندبيًا. واستجامتو
" والحؼ يعج مغ أىع السػضػعات  National Security" األمؼ القؽميأما 

إال أنيا  ،غع مغ اختالف الجول في تحجيج شبيعتو أو حجودهؼبالخ  ،في الػقت الخاىغ
ؼبالشدبة لمقػػ  .واالستخاتيجيةتتفق جسيعًا عمى أولػيتو ضسغ االىتسامات الدياسية 

فقج أتدع نصاق التعامل  ،الكبخػ، وفي مقجمتيا بالتأكيج الػاليات الستحجة األمخيكية
عيشات مغ القخن الساضي، مع مفيػم األمغ القػمي الخاص بيا مشح مصمع التد

عشجما غجت الجولة العطسى بعج انييار االتحاد الدػفييتي وبذكل بجا وكأنو ليدت 
األمشية األمخيكية سػاء بتحجيج السيجدات أو  االستخاتيجيةىشاك حجود تتػقف عشجىا 

 .وضع السعالجات وفي السػائسة بيغ السػارد واألىجاف
تدعًا عشجما أعمشت الػاليات الستحجة أن كسا أخحت مدألة األمغ القػمي مجػ م

وأعتسج الخصاب  .لسرالحيا الحيػية ولػ بجرجات متفاوتة امتجاداً العالع كمو يسثل 
الدياسي والجعائي األمخيكي حجة األمغ القػمي لتبخيخ الييسشة عمى السؤسدات 



 

 
         

 

 

 

 

916 

 (940-936) 0202، نيدان 11العجد ، 91، الدشة مجــمة دراســات إقمـيـسـيـة     

Regional Studies Journal, Vol.14, No.44, 2020 (139-172) 
Print ISSN: 1813-4610  Online ISSN: 2664-2948 

 

ن ما الجولية والتجخل في شؤون الجول األخخػ وفق مشصق بخاغساتي يعتسج مقػلة : )إ
 . (8) يفيج أمخيكا يفيج العالع(

" وزيخ  اولعل مغ أبخز ما كتب عغ األمغ ىػ ما أوضحو "روبخت مكشسار 
االمخيكية البارزيغ في كتابو  االستخاتيجيةالجفاع األمخيكي األسبق وأحج مفكخؼ 

سػاء مشيا االقترادية أو  ،"جػىخ األمغ " حيث قال إن األمغ يعشي التصػر والتشسية
وأستصخد قائاًل : إن األمغ  ،ساعية أو الدياسية في ضل حساية مزسػنةاالجت

 ،الحؿيقي لمجولة يشبع مغ معخفتيا العسيقة التي تيجد مختمف قجراتيا ومػاجيتيا
إلعصاء الفخصة لتشسية تمظ القجرات تشسية حؿيؿية في كافة السجاالت سػاء في 

 .(9)الحاضخ أو السدتقبل
 أخخػ عجيجة لألمغ ندتعخض بعزا مشيا، فسثالً  وبحات الشدق، ثَسة تعاريف

ّخفت األمغ بأنو "حساية األمة مغ خصخ القيخ عمى أن دائخة السعارف البخيصانية ع
يج القػة الخارجية أو دفع العجوان عغ دولة معيشة والسحافطة عمى كيانيا، وضسان 

عة الجول العخبية استقالليا والعسل عمى استقخار أحػاليا الجاخمية ". كسا عّخفتو جام
بأنو قجرة األمة في الجفاع عغ أمشيا وحقػقيا وصيانة استقالليا وسيادتيا عمى 
أرضيا وتشسية القجرات واإلمكانيات لمجولة في مختمف السجاالت الدياسية 
واالقترادية والثقاؼية واالجتساعية مدتشجة عمى القجرة العدكخية والجبمػماسية. مغ ىشا 

لقػمي يقرج بو تأميغ سالمة الجول ضج أخصار خارجية وداخمية فإن مفيػم األمغ ا
قج تؤدؼ بيا إلى الػقػع تحت سيصخة أجشبية نتيجة ضغػط خارجية أو انييار 

 (.10)داخمي
ؼيقرج بو سياسة مجسػعة   "Regional Security " األمؼ اإلقميسي أما

عيغ أو تسشع أية مغ الجول التي تشتسي إلى إقميع واحج تدعى لػضع تعاون عدكخؼ مُ 
قػة أجشبية أو خارجية عغ إقميسو مغ التجخل في مذاكل ذلظ اإلقميع. ولحلظ فإن 
األمغ اإلقميسي يختبط بسشصقة جغخاؼية محجدة ومجسػعة مغ الجول ومغ ثع فيػ أكثخ 

، ويسكغ (11)اتداعا مغ نصاق األمغ الػششي وأقل اتداعا مغ نصاق األمغ الجساعي
ي بالبعج األمشي الخاص متعمقا بسجسػعة الجول السجاورة تتذكل اعتبار األمغ اإلقميس
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باتراليا الجغخافي وتتذابظ اقترادياتيا وتجانديا الجيسػغخافي وتساسكيا السباشخ 
مع الخصخ )مشصقة أمغ مذتخك( تكػن درجة تحدديا لمخصخ إلى أمغ قػؼ وأكثخ 

التي تشتسي إلييا،   وضػحا مسا ىػ عميو الحال بالشدبة ألقصار السجسػعة األكبخ
وإن وجػد األمغ اإلقميسي ضخورؼ بيغ الجول الستجاورة لحساية ىحه الجول مغ العجو 

وحجتيا اإلقميسية والحفاظ السدمحة، وضسان سالمة أراضييا و  والتيجيجات الخارجية
عمى ثخواتيا الصبيعية وحسايتيا مغ الشيب والتبجيج وضسان حج معقػل مغ الخفاـية 

واالزدىار الثقافي والعجالة االجتساعية واالستقالل الدياسي وأؼ شيء  االقترادية
وقج أيجت مشطسة األمع الستحجة* وجػد مشاشق أمشية ، (12)يتشاقس مع ىحه األىجاف

أقل اتداعا مغ األمغ الجساعي والتي يسكغ مغ خالل ىحه األقاليع األمشية الحفاظ 
 .ل الثامغ مغ ميثاق األمع الستحجةعمى األمغ العالسي وجاء ىحا التأييج في الفر

والفخق بيغ  ،االختالفوغشي عغ القػل، أنو ثسة ضخورة معخؼية لتسييد ذلظ 
فاألول يدعى لمحساية والجفاع عغ إقميع  ،مفيػم التختيبات األمشية اإلقميسية واألحالف

معيغ والحفاظ عمى الػضع القائع في ذلظ اإلقميع السعشي وىػ يدتيجف في األصل 
بيشسا األحالف فإنيا ال تتقيج  ،عغ اإلقميع كسا أنو تغمب عميو الجيسػمة اخارج او عج

 ،بإقميع معيغ وال بعج معيغ وإن كان يغمب عميو أن يػجو نحػ عجو أو أعجاء معيشيغ
وىي مدتقمة عغ  .كسا أنيا تيجف إلى تحقيق التػازن الجولي وىي مؤقتة بصبيعتيا

 .(13)إليو أو االلتدام بسا يقخره  مجمذ األمغ الجولي وبجون الخجػع
ولسا كان العالع يػاجو تحجيات مثل الرخاعات الجاخمية التي يرعب مػاجيتيا 
بالقػة العدكخية بعس الذيء، وانتذار األوبئة مثل )اإليجز وأنفمػندا الصيػر،..( مع 
أتداع نصاق االترال والدفخ مسا يذكل ذلظ تيجيجًا مخعبًا قج يزخ بالجول 

 فقج ضيخت أولى مالح التبذيخ .سعات أكثخ مغ الحخوب والتيجيج العدكخؼ والسجت
 عمى الشصاق الجولي ككل، السيسا بعج أن أدرج تقخيخ اإلندانيبزخورة تػفيخ األمغ 
ألول مخة أنساشًا ججيجة مغ التيجيجات مثل اإليجز  1994التشسية البذخية عام 

ربسا يكػن البخنامج اإلنسائي لألمع و  ،والسخجرات واإلرىاب الجولي والتمػث البيئي
 ةإذ يقػل التقخيخ أنو بعج خسد ،" اإلندانيخ لسفيػم " األمغ الستحجة أول مغ نطّ 
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كازاكي وىيخوشيسا فإنشا نحتاج النتقال عسيق في التفكيخ مغ األمغ اعقػد مغ ن
ة خصػرة اليػم متجدج وأكثخفزاًل عغ فايخوسات حجيثة  .اإلندانيالشػوؼ إلى األمغ 

 اإلندانيبفايخوس كػرونا، مغ ىشا ضيخ ما يعخف بسرصمح األمغ 
"Humaniterian Security."  (14)وبالتالي أصبح البذخ ىجفًا ومػضػعًا لألمغ. 

" فيػ كسا ذكخنا سابقًا أوسع مغ كل International Security" األمؼ الجوليأما 
عيشة دون أخخػ أو إقميع بسشصقة م افيػ ليذ محرػر  ،السفاـيع الدابقة وأعع واشسل

كسا أنو يقع في نصاق اختراص السشطسات الجولية ومشيا حاليًا  ،معيغ دون أخخ
الجسعية العامة لألمع الستحجة أو مجمذ األمغ الجولي والحؼ يتسثل دورىسا في 

 (15)قػمية أو إقميسية تالحفاظ عمى األمغ والدمع الجولييغ فيػ مدؤولية دولية وليد
أن مفيػم األمغ ال يشحرخ ببيئة معيشة بل لو أبعاده الذاممة كسا لحا يتزح لشا 

   .(1مػضح بالسخصط رقع )
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 : السعمؽماتية والفزاء الديبخاني : .0.9
خترار ىي ا (Informatics)كمسة السعمػماتية إن لعل مغ نافمة القػل، 

 أؼ ذاتيًا لتربح كمسة ( Automatic)السعمػمات و  أؼ (Information)لكمستي 
(Informatics) وكان أول ضيػر ليا في فخندا ثع االتحاد  .أؼ السعمػماتية

الدػفييتي ثع ألسانيا الغخبية وبعج ذلظ انتقمت إلى الػاليات الستحجة التي عسمت عمى 
ج التكشػلػجي في مجال الحػاسيب واألنطسة تػضيفيا إلبخاز قجراتيا في اإلنتا

 والبخمجيات. 
يجور مرصمح السعمػماتية في فزاء واسع مغ الحقػل والتخررات 
الستشػعة، ويختبط بأبعاد وعالقات ومجاخل متبايشة، مشيا ما ىػ واضح ومخئي 
وممسػس، ومشيا ما ىػ مؤثخ وحيػؼ وغيخ مخئي، وىحا ما يجعل مفيػم السعمػماتية 

اضح تسامًا وغيخ محجد باإلشالق ألسباب تتعمق بأتداع نصاق تصبيق غيخ و 
ولمتفشغ المغػؼ في إشالق مرصمحات متخادفة  ،السعمػماتية واستخجاميا مغ جية

 .(16)أيزالمسعمػماتية 
حالة مغ تدامي ؾيسة السعمػمات إلى  :ويسكغ تعخيف السعمػماتية عمى أنيا 

القػة السعاصخة، وحالة تحققت بفعل التقجم السدتػػ الحؼ يجعميا واحجة مغ عشاصخ 
انتقال ثع  ،التكشػلػجي اليائل في مجال إنتاج السعمػمات وإيراليا وتػزيعيا

 الشذاشات البذخية مغ حالة الترخف الدمػكي إلى حالة الترخف اإلجخائي. 
 :اآلتيأما أىع السفاـيع ذات الرمة بسفيػم السعمػماتية فيي 

 Information Technologyسعمؽمات  :  تكشؽلؽجيا ال.9.0.9
عشجما نقػل )تكشػلػجيا السعمػمات( فإنشا ال نحرخ ىحه التكشػلػجيا بالحاسبات 

ألن تكشػلػجيا السعمػمات تذسل األجيدة والسعجات جسيعيا التي يسكغ  ،االلكتخونية
ن تكشػلػجيا السعمػمات ىي عبارة عغ فإ احل استخجاميا في خدن السعمػمات ونقميا.

التقشيات الستصػرة كميا والتي تدتخجم في تحػيل البيانات بسختمف إشكاليا إلى 
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معمػمات بسختمف أنػاعيا والتي تدتخجم مغ السدتفيجيغ مشيا في مجاالت الحياة 
 (17)كافة.

  Information Systemsنعػ السعمؽمات :  .0.0.9
ي صيغة ىي مجسػعة مغ السخخجات لسجسػعة مغ السجخالت التي ىي ف       

بيانات لتخخج عمى صيغة معمػمات شػرىا العقل البذخؼ ضسغ عسمية الكتخونية 
 ،واآلن يسكغ القػل أن البشية التحتية لمسعمػماتية تعتسج عمى اتجاىيغمحػسبة. 

 .احجىسا تكشػلػجيا السعمػمات، واآلخخ نطع السعمػمات
 Information Revolution ثؽرة السعمؽمات.: .3.0.9

ىػ التجفق الالمتشاىي  ،عتسج ثػرة السعمػمات عمى مرجر متججدت        
وىكحا فإنو أذا كانت الثػرة األولى قج تسيدت  ،والالمحجود لمسعخفة واألفكار

فالثػرة  ،واعتسجت الثػرة الثانية عمى رأس السال السكثف ،باالستخجام السكثف لمعسل
وىػ مغ أشيخ عمساء  (الفغ تػفمخ)وكسا قال  ،(18)الثالثة تعتسج عمى السعخفة السكثفة 

 (19).(إن ما يحجث اآلن ما ىػ إال ثػرة عالسية وقفدة كسية في التاريخ)السدتقبميات 
كسا تعشي ثػرة السعمػمات )الػفخة في السعمػمات وتخاكسيا بذكل سخيع وإتاحتيا     

وىي امتداج بيغ  ،لالستعسال عبخ أوعية السعمػمات وأىسيا الحاسبات اآللية
 (20) حاسػب وتقشيات االتراالت(.ال

إذا فثػرة السعمػمات ىي تمظ التغيخات الجحرية التي تحققت في مجاالت 
عجيجة تقف في مقجمتيا االلكتخونيات الجؾيقة واآلالت الحاسبة واإلندان اآللي 

 وصشاعة السعمػمات واالتراالت وتكشػلػجيا الفزاء واليشجسة الػراثية.
: وىػ بسثابة السدتػدع الكبيخ الحؼ ُتجخػ ؼيو جسيع يالفزاء الديبخان:  4.2.2

، عبخ شبكات الحػاسيب، وبتعبيخ أكثخ أتداعًا، ىػ اإللكتخونيعسميات التػاصل 
أجيدة الكسبيػتخ، أنطسة مشطػمة مغ العشاصخ الستفاعمة ؼيسا بيشيا، والستكػنة مغ 

ومدتخجمي كل الذبكات والبخمجيات، حػسبة السعمػمات، نقل وتخديغ البيانات، 
وتتجاخل بشية الفزاء الديبخاني بأنطسة البخمجيات، والعشاصخ  .ىحه العشاصخ
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لتذكل مشطػمة معمػماتية في إشار بخمجيات التػاصل  ،السادية، والفزاء الخقسي
 .(21)اإللكتخوني

 معمؽماتية واألمؼ العالسي: التحجيات والفخص : -التكشؽ :  20
ن لمستغيخ التكشػلػجي عطيع األثخ عمى ليذ مغ قبيل السبالغة القػل بأ

كحلظ الدمبي الُستسثل بالتحجيات، و الُستسثل بالفخص، األمغ الجولي بذؿيو اإليجابي 
 وكاآلتي:

 معمؽماتي عمى االمؼ الجولي: -: الفخص االيجابية لمتأثيخ التكشؽ .9.0
يئة اليػم رؤية مػضػعية الستقخار الػاقع الحؼ يعيذو اإلندان في ضل ب ةإن أي     

ال تدتصيع تغييب األثخ اإليجابي الحؼ ولجتو ثػرة السعمػمات التكشػلػجية مغ 
خجمات جميمة لإلندان أسيست بتػفيخ وسائل الخاحة لو بفزل التصػر اليائل في 
تقشيات السعمػمات واالتراالت، فزاًل عغ الشقمة الشػعية التي حققتيا التكشػلػجيا 

 عمى صعيج األجيدة الصبية. مجوائية مشيا أفي السجاالت الصبية سػاء ال
كانت قج فخضت  ةالسعمػمات والتقشيات التكشػلػجي ، فإن ثػرةاالتجاهوبحات  

مغ الخقابة عمى حكػمات الجول في مجاالت حقػق اإلندان وإن كانت بذكل  انػع
ندبي، فعمى سبيل السثال إن أؼ ترػيخ لسقصع فيجيػ معيغ يتع ؼيو عسمية تعحيب 

دولة قج يثيخ السجتسع الجولي ضج  ةغ سياسي معيغ أو مػاشغ عادؼ في أيلدجي
ىحه الجولة إلى حج قج تتخح إجخاءات أمسية ضج تمظ الجولة، بشاًء عمى سخط الخأؼ 

 العام بالزج مشيا.
وغشي عغ القػل، انو مغ األوجو اإليجابية التي وفختيا التقشية عمى   

البشػك في أمكان بعيجة جغخاؼيًا قج تكػن بيغ  الرعيج االقترادؼ، ىي الحػاالت بيغ
ىحا مغ جية ومغ جية أخخػ، ساىست التصػرات التكشػلػجية وبذكل  (22)قارات مثالً 

كبيخ في زيادة الفاعمية الجولية  بيغ وحجات الشطام الدياسي الجولي ومغ ثع تشامي 
ة وتأثيخىا فاعمية وحجات أخخػ إلى جانب )الجولة(، في تذكيل التفاعالت الجولي
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دة الجشدية والسشطسات الجولية وتأثخىا بالشطام الجولي. ومغ أبخزىا الذخكات الستعج
..الخ، وىػ ما دفع بالكثيخ مغ التداؤالت حػل شبيعة ومدتػػ .حكػميةالغيخ و 

الجور السدتقبمي لمجولة؟ لمطيػر عمى الدصح وليشذغل بيا قادة الخأؼ والفكخ فزاًل 
 (23)عغ الداسة.

 معمؽماتي عمى االمؼ الجولي: -التحجيات الدمبية لمتأثيخ التكشؽ: .0.0
إذا كانت التصػرات التي أفخزتيا الثػرة التكشػلػجية والسعمػماتية ليا آثارىا          

االيجابية فيحا ال يعشي غياب السطاىخ الدمبية التي قج تتػلج عشيا : وفي مقجمتيا 
 (سيادة الجولةأثخىا الدمبي عمى واقع )

، (24)"أفؽل لمديادةفتقشية السعمػمات الستصػرة خمقت وضعًا وصفو )ولتخ رستػن( بـ"
نطخًا لسا خمفتو تمظ التصػرات مغ مخاشخ قاسية فقجت عبخىا الجول قجسية حجودىا 
الدياسية وذلظ بدبب عجم قجرتيا عمى الػقػف بػجو السػجة العارمة التي أشمق 

 ة".عمييا )الفغ تػفمخ( "السػجة الثالث
البيئة الدياسية  فيومغ الشقاط الدمبية األخخػ لمعرخ التكشػلػجي وأثخه  

والسيسا  ىػ تػضيف التصػر التكشػلػجي في السجاالت العدكخية العالسية بذكل عام،
سػاء الشػوية والكيسيائية والبيػلػجية أو  االستخاتيجيةالخصيخة مشيا كسا في األسمحة 

ج عجم شعػر باألمغ  أو ندبية األمغ نتيجة الكع اليائل حتى التقميجية األمخ الحؼ ول
مغ ىحه األسمحة الخصيخة وىػ ما دفع الػاليات الستحجة واالتحاد الدػفييتي سابقًا 

لخفس إنتاج األسمحة  استخاتيجيةوروسيا االتحادية حاليًا إلى الخكػن نحػ اتفاؾيات 
ة في إشار أمسي حػل فزاًل عغ تذجيج الخقاب ،(SALT1-SALT2) االستخاتيجية

مشع انتذار أسمحة الجمار الذامل )عمى الخغع مغ االعتبارات الدياسية التي تمعب 
 .(لألسمحة الشػوية االستخاتيجييغدورىا دائسًا عشجما يتع الحجيث عغ امتالك الحمفاء 

األمغ الجولي  فيولعل مغ األوجو الدمبية األخخػ لمستغيخ التكشػلػجي وأثخه  
تسالية وقػع األسمحة الخصيخة والستصػرة تكشػلػجيًا بيج الجساعات ىػ بخوز اح

الستصخفة وما قج يذكمو ذلظ مغ دمار لمبذخية إذا ما تع استخجاميا فعميًا عمى أرض 
 الػاقع. 
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ثسة بعجًا اخخ لتأثيخ التكشػ_معمػماتية سمبيًا عمى األمغ الجولي، يتسثل 
مات الذبكة العشكبػتية العالسية مغ قبل بطاىخة التػضيف أو التدسيع الدياسي لسشطػ 

الػاليات الستحجة لتحقيق الييسشة مغ خالل نذخ ؾيع الثقافة األمخيكية عالسيًا أؼ ما 
عخف بالغدو الثقافي، فزاًل عغ التخويج لألفكار السزادة لشطع سياسية معيشة بات 

عػب وجػدىا ال يرب في خجمة السرالح األمخيكية وىػ ما دفع بيا لتحخيس ش
{ لخمق االضصخابات والفػضى Face Bookالجول ضج حكاميا عبخ شبكات الـ }

وىػ ما حجث في  .في الذخق األوسط وبث رياح التغييخ تقشيًا عبخ شبكات االنتخنت
 تػنذ ومرخ وليبيا.

أما ضاىخة اختخاق مشطػمة شبكات االنتخنت العالسية مغ قبل بعس  
ػاضح لألمغ الديبخاني العالسي، كسا حجث لحلظ الخخق ال يي وجو أخخاألشخاص، ف

مع الذاب األلساني الحؼ أختخق مشطػمة الذبكات العالسية محجثًا  2008في عام 
بحلظ عصب كبيخ أثخ عمى الػضع الجولي بأسخه أليام وما نجع عغ ذلظ مغ إيقاف 

وكحلظ الحال في  .سية تعتسج عمى السشطػمة العالسيةلسفاعالت ومشذآت وبخامج عال
ختخاق شاب ياباني في العام ذاتو لسشطػمة الجفاع األمخيكية "البشتاغػن" وىػ ما ا

ضجة عالسية إلى أن تسكشت سمصات االنتخبػل الجولية مغ إلقاء الؿبس  أحجث
 عميو.

معمػماتي عمى االمغ العالسي،  -كحلظ مغ األوجو الدمبية لمستغيخ التكشػ 
ُسحاسبية واختخاق بشػك شخكات ُمعيشة ىػ ؾيام بعس السجسػعات بطاىخة القخصشة ال
 .وتحػيل أرصجة مشيا عبخ أسساء شخكات وىسية

 معمػماتية،-يجع مجااًل لمذظ، أن التأثيخات التكشػ بسا ال وىكحا يتزح
، وبذؿيو الدمبي، واإليجابي، ىخ عجيجة مدت جػىخ األمغ العالسيأفخزت ضػا 

وىي أىع  في عرخ الدخعة، وأضحت تجمياتيا تتسثل بسخخجات ميسة، مشيا الجخػل
خرائز وسسات العرخ الحؼ نعيذو اليػم، حيث سخعة الحخكة واخترار 
السدافات وسخعة التغييخات الدياسية واالقترادية والتقمبات االجتساعية الُستدارعة، 
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والتي كانت نتيجة حتسية لمتصػر التكشػلػجي الستػاصل والصفخات العمسية الستػاصمة 
" نتيجة لسخخجات الثػرة قخية صغيخةقػد، ليكػن ىحا العالع بسثابة "والستخاكسة عبخ ع

 .(25)التكشػلػجية والسعمػماتية
لقج باتت القجرة التكشػلػجية مغ أىع معاييخ القػة، فرشاعة الغج ىي 

تكشػلػجيات، بخامج  -الكتخونيظ، البيػ -صشاعات "السادة الخمادية": السايكخو
. (26)..الخ.(، واالتراالتrobotsاتية والخوبػتات )الكػمبيػتخ، والخقائق السعمػم

وألجل ذلظ تسارس تقشية السعمػمات دور قاشخة التغييخ في الحؿبة الججيجة مغ 
الدياسة العالسية، فيي تجفع اإلصالح والعػلسة قجمًا وتذكل أىسية متدايجة لمقػة 

القػة العدكخية اآلن القػمية، ومغ ثع تعيج تذكيل العالقة بيغ الدياسة والقػة. وتعتسج 
في جػىخىا عمى تقشية السعمػمات، وبالتالي عمى االنفتاح والتكامل العالسي الحؼ 

 .(27)افخز تمظ التقشية وحافع عمى بقائيا
مغ القػة يدتصيع ان يفخض  اومغ البجييي القػل ان مغ يحتكخ قجرا واسع

بالسدتػػ والقجر  ال يسمكػنيا غارادتو وؾيادتو او حتى ـيسشتو عمى اآلخخيغ الحي
. وإذا كانت الثػرة (28)نفدو، وىحه القػة متشػعة ومتغيخة بإشكاليا وتأثيخىا ومرادرىا

الرشاعية أو )السػجة الثانية(، قج أسيست في ؾيام "االمبخوشػرية البخيصانية التي ال 
ن الثػرة السعمػماتية أو إف ،سذ" مغ خالل سيصختيا عمى أدواتياتغيب عشيا الذ

الثالثة( فدحت السجال واسعًا لسغ يؿبس عمى شخوشيا ويشجح في تػضيفيا  )السػجة
لمديصخة عمى العالع إدارة ومػردًا. وإذا كانت األخيخة أالن تذيخ إلى جساعية الجيػد 
السبحولة بيحا االتجاه، فأن الػاقع بجا ُمفرحا وبجج عغ السدتفيج األول مشيا إذ إن 

عغ تػضيف خرال تمظ الثػرة وجيػد األقصاب الػاليات الستحجة التي لع تتػان 
الجولية لرالحيا معتسجة في ذلظ عمى ما تستمكو مغ قاعجة أساسية لمثػرة السعمػماتية 
والتي تقػم عمى أساس التصػر الكبيخ في مجال الفزاء والسعمػمات والحاسػب 

التجفق  ..الخ، وتدتسج شاقتيا الستججدة مغ.االلكتخوني ووسائل االتراالت واإلعالم
 .(29)الالمتشاىي لمسعمػمات واألفكار والتي تػفخ "أدوات تذكيل السدتقبل"
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األمخيكي لتمظ الفخص والتكيف  االستخاتيجيوىشا نمسذ مجػ تحفد التفكيخ 
معيا، خاصة بعج عّج مخخجات ىحه الثػرة بسثابة مقػمات القػة الخئيدة التي استشجت 

ا القػػ الراعجة والسحتسل مشافدتيا لمييسشة األمخيكية مدتؿباًل، وىػ ما حجا عميي
( إلى عّج التكشػلػجيا والسعمػمات ىي السحػر األساسي لرخاعات ألفؼ تؽفمخبـ)

 .(30)السدتقبل
ال ججال في القػل، إن البيئة الجولية لبجاية القخن الحادؼ والعذخيغ  ،وعميو

لجول  اسخيع اات والفخص أيزا. فقج شيجت بخوز كانت تدخخ بالسذاكل والتحجي
كؽريا الجشؽبية، الريؼ، تايؽان، عة في شخيق التقجم والحجاثة مثل)حققت قفدات سخي

إال أنيا شيجت في ذات الػقت انتذار تكشػلػجيا أسمحة  ،(31)(اليشج والبخازيل...الخ
تػاكب مع توالتي  (32)(الكيسيائية والبايؽلؽجية والشؽويةالجمار الذامل بأنػاعيا )

بخوز ضاىخة اإلرىاب بقػة مغ خالل استغالل مخخجات الثػرة التكشػلػجية في زيادة 
وزيادة في  (33)/أيمػل نسػذجا لحلظ(11حجع مدتػػ الجمار في عسمياتيع،)أحجاث 

كسا حرل في يػغدالؼيا(، )حجع الرخاعات الصائؽية والقبمية وتسدق الجولة القػمية
مثل انفالوندا الصيػر وانفالوندا الخشازيخ وااليجز ) ض عالسياً وكحلظ انتذار األمخا

 ،(34)واالنفجار الدكاني وغيخىا(، وزيادة الفجػة بيغ الفقخاء واألغشياء في العالع،
وتعاقب األزمات االقترادية والسالية بذكل خصيخ نتيجة العػلسة التي جعمت أية 

شعكذ عمى الجسيع وان اختمفت أزمة مالية في جدء معيغ مغ العالع الخأسسالي ت
الجرجة بالتأثيخ واالتجاه فقج تكػن سمبية عمى اقتراد بمج معيغ ؼيسا قج تشعكذ 

مثل ما حرل أثشاء األزمة السالية في جشػب شخق )، (35)إيجابا عمى اقتراد آخخ
 أسيا كان السدتفيج الػحيج ىي الػاليات الستحجة والسدببة ليحه األزمة أصال(. 

-ثسة فخص وتحجيات لمستغيخ التكشػإن قجم يسكششا القػل، مغ كل ما ت
معمػماتي تمػح بشتائجيا الُستغيخ األمشي عمى الرعيج الجولي تاركة أثارىا عمى بيئتو 

فزاًل عغ محاولة  ،انصالقا مغ الػجية التي يػضف فييا ىحا الستغيخ ،بذكل بارز
 .األحيانتدسيسو ألغخاض تخجم مرالح الجول الكبخػ في الكثيخ مغ 
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 : العالسي االستخاتيجيمشعسة األمػ الستحجة واألمؼ  .3
ال شظ أن ارتفاع األصػات السشادية بسشع تكخار ويالت الحخوب العالسية 

الثانية كان لو عطيع األثخ في تتابع الجيػد الخامية إلى تأسيذ  مسػاء األولى مشيا أ
مغ ىشا تػالت العجيج مغ  ،ىيئة دولية تعسل عمى حفع الدمع واألمغ الجولييغ

السؤتسخات التسييجية إلنذاء مشطسة دولية انتيت بعقج مؤتسخ سان فخانديدكػ عام 
/ 24/10في  تشفيحالحؼ شكل نػاة مشطسة األمع الستحجة ودخل حيد ال 1945
مادة قانػنية وبأجيدة  111و  فرل 19ليػلج ميثاق مشطسة األمع الستحجة بـ  1945
السجمذ االقترادؼ  ،الجسعية العامة ،األمانة العامة ،جولي)مجمذ األمغ ال خسذ

 واالجتساعي مجمذ الػصاية(.
لعل أول وأىع مادة تزسشيا ميثاق األمع الستحجة حػل تحقيق األمغ العالسي 

حفظ ( "1ىي السادة األولى التي جاءت بسقاصج األمع الستحجة بشريا في الفقخة )
ه الغاية تتخح الييئة التجابيخ السذتخكة الفعالة الدمػ واألمؼ الجولي، وتحكيقُا ليح

، وتقسع أعسال العجوان وغيخىا مؼ وجؽه وإلزالتيالسشع األسباب التي تيجد الدمػ 
اإلخالل بالدمػ، وتتحرع بالؽسائل الدمسية، وفقًا لسبادئ العجل والقانؽن الجولي، 

وعميو  (36)" لتدؽيتيالحل السشازعات الجولية التي قج تؤدي إلى اإلخالل بالدمػ أو 
فإن الفكخة الخئيدة التي قامت عمييا مشطسة األمع الستحجة ىي صيانة الدمع واألمغ 

كسا أن األساس الحؼ قام عميو مجمذ األمغ الجولي ىػ أن يكػن  ،الجولييغ جساعياً 
ولكي يكػن السجمذ ىحه األداة فيػ يعسل  ،اإلدارة التشفيحية في تحقيق ىحه الفكخة

غ جسيع أعزاء السشطسة ووفقًا لسقاصج األخيخة ومبادئيا واعتسادًا عمى نائبًا ع
 تعجو  (37)السعػنة التي يقجميا األعزاء إليو في التجابيخ التي يقخر اتخاذىا 

اختراصات مجمذ األمغ بذأن حفع الدمع واألمغ الجولييغ وما يختبط بحلظ مغ 
فممسجمذ  ؛لسيثاق لمسجمذإعادتيا إلى نرابيا مغ أىع االختراصات التي أقخىا ا

اختراص حل  ،نػعان مغ االختراصات في حفع الدمع واألمغ الجولييغ
إلى  33السشازعات سمسيًا وقج ورد ذلظ في الفرل الدادس مغ السيثاق )مغ السادة 
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واختراص قسع ورد ذلظ في الفرل الدابع مغ السيثاق )مغ السادة  ،(38السادة 
ول يعج أسمػبًا وقائيًا أما الثاني فيػ أسمػب لحا فاأل (38)( 51إلى السادة  31

 .عالجي
ومع كل ما تقجم مغ أغخاض تدعى مشطسة األمع الستحجة لتحؿيقيا وعمى 

د ىحه السشطسة ػ جمغ البػح عغ حؿيقة ميسة ىي أن و البج لشا  ،رأسيا األمغ الجولي
لة حفع األمغ لحا فإن مدأ ،الجولية لع يسشع نذػب الحخوب الجولية في البيئة الجولية

د األمع الستحجة  التي شاب ػ جدل ندبية في عالع اليػم حتى بطل و الجولي لع ت
 –عسميا مذكمتان أساسيتان : أوليسا فقجان الرجؾية لعجم تػافخ اإلرادة أو اإلمكانات 

خاصة عمى صعيج مجمذ  ،اتخحتيالتشفيح العجيج مغ القخارات التي  –أو األثشيغ معًا 
ويعػد  .ة قخاراتيا الرادرة عغ الجسعية العامة إلى سياسات فاعمةأو لتخجس ،األمغ

سبب ذلظ إلى االنفرام الحادث بيغ سيػلة استرجار قخار أكثخؼ مغ جية وعجم 
تػافخ القجرة عمى تػضيف اإلمكانات الزخورية مغ سياسية ومادية لػضع القخار 

د غصاء أو أداة مػضع التشفيح مغ جية أخخػ. وثانييسا تحػل السشطسة إلى مجخ 
لت األمع لحا تحػ  .لذخعشة سياسات يتػافق عمييا "الكبار" أو أحجىع في لحطة معيشة

وإلى حمبة مبارزة أحيانًا ومشرة إشالق  ،دولي حيشاً  ػ الستحجة إلى صشجوق شكاو 
مػاقف مفخغة مغ أؼ مزسػن في حاالت كثيخة األمخ الحؼ يجعل مغ مػضػعة 

عمى أسذ وقػاعج ثابتة ومتيشة في مخحمة ما بعج  األمغ العالسي مدألة ال تقػم
 .(39)األحادية 
وعميو يتػجب عمى الجول إذا ما أرادت تحقيق األمغ العالسي فعاًل أن تمتدم  

وأال تتخح  ييغبالسػضػعية في التعامل مع القزايا التي تسذ األمغ والدالم العالسي
عمى فخندا أن تكػن مدتعجة  فسثاًل يتعيغ ،مغ عػاشفيا وسيمة لمتعبيخ عغ مػاقفيا

لمجفاع عغ ألسانيا ضج العجوان مثمسا ىي مدتعجة لمجفاع عغ بمجيكا، ويشبغي عمى 
بخيصانيا أن تكػن راغبة في االشتخاك في تػؾيع الجداءات ضج الػاليات الستحجة 
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ذلظ يتصمب نطام األمغ الجولي  فزال عغ .األمخيكية أو ضج روسيا االتحادية
في العزػية فيشبغي أن تشطع جسيع الجول ليحا الشطام وأال يدتبعج عالسية جػىخية 

وأخيخا فإن مفيػم الدالم الحؼ يعسل عمى تحؿيقو مغ خالل األمغ  .األعجاء أيزاً 
ألن التجدئة تعشي أوضاعًا مغ الُسحاباة  ،الجولي مغ السفاـيع التي ال تقبل التجدئة

أؼ عجوان وإن كان عمى دولة فإن  ،مسا يديل عمى السعتجؼ جشي ثسار عجوانو
 .(40)بعيجة البج أن يقابل بالقػة الجساعية لمسجتسع الجولي كمو

وبالخغع مغ بعس السداوغ التي تؤخح عمى دور مشطسة االمع  ،وعميو
الستحجة، وتأثخىا بسيػل ورغبات القػػ الكبخػ، تبقى االمع الستحجة ىي السشطسة 

واألليات الخاصة بسجابية السخاشخ  اتاإلجخاءالعالسية الػحيجة السعشية بتمظ 
وتحجيجًا مجمذ  ،ةمة العالسية، عبخ أجيدتيا الخئيدوالتيجيجات التي تشتاب السشطػ 

 .األمغ الجولي، كػن احج اىع مقاصجىا ىػ حفع األمغ والدمع الجولييغ، وصيانتيسا
 ُمدتقبل االمؼ االستخاتيجي العالسي: .1

االستخاتيجية السيسة والُسدتجامة بحات بسا أن ُمتغيخ األمغ ىػ مغ السػاضيع 
الػقت، فإنو مغ الزخورؼ ججًا التصمع الى ُمدتقبل ىحا الستغيخ، ومتابعة حخكتو، 

، وتجمياتو وافاقو السدتقبمية، بإخاللوومداراتو االستخاتيجية، والسجخالت السدببة 
جيجات التي التيتمظ وال يشحرخ ببعج واحج، فمع تعج  االتجاىاتتذعب السيسا وانو مُ 

تريب األمغ البذخؼ تتأتى مغ الرخاع السدمح والقتال والحخب فحدب ولكغ أيزًا 
احجاث خمل في البخامج االمشية نقل السعمػمة والتجخبة الحجيثة و مغ االختخاق و 

والسػاقع السؤسداتية او ذات الذأن االمشي او الخجمي العام، في ضل عالع اليػم 
 معخؼيًا.-الستخابط تكشػ

غ سياقات السشيج االستذخافي وأدواتو العمسية، ثسة مذاىج يسكغ ان يتبمػر وضس
عشيا مدتقبل االمغ االستخاتيجي العالسي في ضل الفزاء الديبخاني الحؼ يتدع بو 

 وكاالتي : ،عالع اليػم
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 .العالسي االستخاتيجيمذيج تعديد استجامة االمغ  -
 .مذيج اخالل وارباك االمغ االستخاتيجي العالسي -

 .مذيج التعديد واالخالل لألمغ االستخاتيجي العالسي -
ومغ الزخورؼ االشارة ُىشا الى ان الفخضيات الفخعية لمسذاىج الُسدتقبمية 

تشصمق مغ ذات الفخضية الخئيدة التي  ،الثالثة الخاصة باألمغ االستخاتيجي العالسي
مسية، و العوان لكل مذيج افتخاضاتو واشتخاشات ،استشج عمييا البحث في العسػم

 : وكاالتي
 :العالسي االستخاتيجي: مذيج تعديد استجامة االمؼ .9.1

يختكد ىحا السذيج عمى فخضية مفادىا ان ُمتغيخ االمغ يسثل ضخورة  
االمخ الحؼ يجفع بالجول جسيعا الى الدعي بجيج فخدؼ احيانًا،  ،استخاتيجية لمبقاء

عيا الى درء تمظ االخصار بقائيا عبخ تصم الستجامةوجساعي في احيان اخخػ 
 االستخاتيجية الشاجسة عغ االخالل بستغيخ االمغ الخاص بيا.

وتقتخن رغبة الجول في تعديد واستجامة امشيا الفخعي ضسغ السشطػمة  
العالسية بتمظ الجيػد الجولية الخامية الى تػفيخ بيئة عالسية تخبصيا مذتخكات الديخ 

في ضل ما افخزتو الثػرة السعخؼية  ،الدالم في عالع أمغ ومدتقخ، يدػده بانتطام
والسعمػماتية مغ التكشػلػجيا الشاشئة والعرخ الخقسي، والتعاون الجولي، وتبادل 

 (.41السعمػمات، دون ان نغفل تمظ السخاشخ والتحجيات السخافقة ليا بحات الػقت)
أن اليجسات اإللكتخونية أو الديبخانية أصبحت خصخًا يؤثخ عمى أمغ ذلظ 

لجول، ولحلظ بجأت تمقى اىتسامًا متراعجًا عمى أجشجة األمغ الجولي، في محاولة ا
لسا كانت لسػاجية تراعج التيجيجات اإللكتخونية، والسسارسات الفعمية ليا، وبالتالي 

التحجيات والسخاشخ الُسيجدة لألمغ العالسي ماثمة في عالع  اليػم األكثخ حجاثة 
جولية بحات الػقت سارية لمتعامل مع تمظ السخاشخ وتصػرًا، ولسا كانت الخغبة ال

الشاجسة عشيا، ثسة أجساع دولي عمى ضخورة تكاتف الجيػد الجولية لتذكيل نػاة 
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امشية عالسية يسكغ الخكػن الييا في عسمية السجابية لتمظ السخاشخ التي قج تتبمػر 
 .(42)عشيا اشكاليات كبيخة تزخ بجول العالع وشعػبيا

إن األمغ يعج مغ السػاضيع السيسة والسذتخكة الجراسة الى وتفيج مزاميغ 
في خصػرتيا وأثارىا عمى البيئة الجولية وذلظ لسا لو مغ انعكاسات ال نبالغ إن قمشا 
بأنيا تسذ البيئة الجاخمية لمجول أحيانًا السيسا وأن مفيػم األمغ الجولي كان قج خخج 

ليجخل مجاالت أخخػ أوسع ذات بعج  العدكخؼ  –مغ إشاره التقميجؼ بالسفيػم األمشي
األمغ الجولي ـ"عالسي سػاء البيئية مشيا أم الرحية مغ ىشا ضيخ ما يعخف ب

مسا يعشي ضخورة تػفيخ  ،"Humanitarian International Security اإلنداني
دعع أفزل في إشار عالسي يذسل كل البيئة الجولية لتحقيق األمغ الجولي بسفيػمو 

بجوره يعتسج عمى بمػرة ثقافة التعاون الجولي التي تقػم عمى تعديد كل الذامل، وىحا 
ما ىػ مذتخك في مشطػمة ؾيع ومرالح عالسية وتحجيج مخاشخ تدتجعي نػعًا مغ 

تعاضج الجول الستقجمة والشامية عمى حج  سػاء، فزاًل  ،التعاضج الجولي في معالجتيا
يسي قائسة عمى خاصية كل قزية عغ بمػرة آلية تذاور وتعاون تشطيسي دولي وإقم

دولية وفي إشارىا لمتشديق والتعاون حػليا لرياغة " ميكاندم" مخن يزع الجولي 
    .(43)واإلقميسي بػية تحقيق االستقخار العالسي

وغشي عغ القػل، ان سعي الجول ضسغ ىحا السذيج الى تحقيق تعديد 
يبخاني لعالع اليػم وتحجياتو استجامة االمغ االستخاتيجي العالسي في ضل الفزاء الد

قجراتيا الذاممة الجول لقجر كبيخ مغ امكانياتيا و معخؼية، يقتزي وضع جسيع -التكشػ
مشطسة االمع الستحجة او عبخ تكتالت  إشارتحت ترخف جساعي دولي سػاء في 

امشية واقترادية مباشخة وبذكل دورؼ، وبسا يذكل دالة ضامشة عمى االمغ الجولي 
او ذات قجرة عالية  ،استبقاء بيئة عالسية خالية مغ االزمات السخمة بووغاياتو في 

 .واالحتػاءعمى السجابية 
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 مذيج اخالل وارباك االمؼ االستخاتيجي العالسي ::  .0.1
عمى عكذ السذيج االول، يقػم ىحا السذيج عمى افتخاض مفاده، ان  

ربسا يكػن جدءًا  ،لع اليػمالتكشػلػجيا السعخؼية والتقجم الكبيخ الحؼ تحقق في عا
ويخل بو في اؼ لحطة زمشية،  ،ُميسًا، مغ تيجيج ُيخبظ االمغ االستخاتيجي العالسي

وذلظ لبخوز ُمتغيخات عجيجة تجعع ىحا االتجاه مشيا عمى سبيل السثال التقجم الكبيخ 
في مجال مشطػمات االسمحة واالجيال الستصػرة لمقتال، وسعي الجول بخغبة قػية 

يث مشطػماتيا القتالية الذاممة، االمخ الحؼ قج يعخض ُمدتقبل العالع ال محال لتحج
الى مخاشخ جسة في حال وقػع اؼ تزاد او تعارض في السرالح ما بيغ القػػ 

إذا ما أنعكذ عمى ترادم دولي مباشخ في نقصة معيشة مغ نصاق الفعل و  ،الجولية
 .(44)رد الفعل السباشخ

يات الكبيخة التي وصل الييا العالع االلكتخوني مغ جانب اخخ، فان التقش
ال تخمػ مغ تمظ الجػانب الدمبية السؤثخة عمى السشطػمة العالسية، كػنيا  ،اليػم

بقعة مغ ارجاء السعسػرة الى  ةتداعج عمى سخعة انتذار اؼ خمل يحجث في اي
كسا ان  ،سػاىا، بفعل ذلظ التخابط الحؼ احجثتو السشطػمات التكشػلػجية العالسية

خصػرة االمخ تدداد في ضل التحجيات الجديسة التي تتبمػر في عالع اليػم والتي تشال 
بذكل مباشخ او غيخ مباشخ مغ السشطػمات الفخعية لألمغ الخاص بالجول، او 

وكحلظ  ،السشطػمة االمشية العالسية بالسجسل، تتقجميا أنتذار اسمحة الجمار الذامل
، فزاًل عغ احتسالية وقػع ىحه االسمحة بيج الجساعات االسمحة التقميجية الستصػرة

الستصخفة او االرىابية، ناـيظ عغ تمظ االخصار الصبيعية التي قج تعخض االمغ 
العالسي لمسخاشخ العالسية، كالتغييخات السشاخية، واالزمات االقترادية والسالية 

لحؼ يفتظ بالبذخ ، كسا في مخض كػرونا ا(45)العالسية، وانتذار االوبئة واالمخاض
 اليػم بجءًا مغ الريغ و مخورًا بإيخان ودول العالع التي انتذخ فييا.
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وبالسجسل، فأن اساس ىحا السذيج يختكغ الى ثسة ُمجخالت او ُمدببات  
يسكغ  ،العالسي االستخاتيجيعمييا مذيج االخالل باألمغ  يتأسذتذكل ركائد ميسة 

 ( أدناه. 2ايزاحيا بالسخصط رقع )
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ( مؼ ترسيػ الباحث يؽضح مجخالت ارباك االمؼ العالسي0رقػ ) افتخاضيمخطط 
 

 مذيج التعديد واالخالل لألمؼ االستخاتيجي العالسي ::  3.1
يشصمق ىحا السذيج مغ رؤية مفادىا ان قجرة دول العالع عمى ُمجابية  

يء، وذلظ ألن بل ندبية بعس الذ ،التحجيات السخمة باألمغ العالسي ليدت مصمقة
السشصق يقػل انو ثسة مجخالت او مدببات قج تكػن خارج نصاق قجرة الجول عمى 
السجابية واالحتػاء، السيسا تمظ التحجيات والتيجيجات التي تأتي مغ مرادر 
شبيعية، كالتغييخات السشاخية، اليدات االرضية، الدالزل، البخاكيغ، الؽيزانات، 

 ،كااليجز وااليبػال وكػرونا ،خصيخة التي تفتظ بالبذخيةفزاًل عغ االوبئة واالمخاض ال
 (.46ُسديصخ عمييا )الوغيخىا مغ األخصار غيخ 

واتداقًا لحلظ فأن قجرات الجول وامكانياتيا قج تكػن ناجحة ؼيسا اذا تع تفعيميا  
وتأثيخؼ ىادف لمحج مغ االخصار السيجدة لألمغ العالسي في ضل  إيجابيبذكل 

ُمدخالت أرببك 

 االمن العبلمي 

 

 االرهبة الدولي

 التغييرات المنبخية

 الصراع الدولي 

 األوبئة واألمراض

 االختراق اإللكتروني 

األخالل ببألمن 

 العبلمي
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اال ان الحجيث عغ استجامة االمغ  ،تقجمة والعرخ الخقسي اليػمالتكشػلػجيا الس
العالسي بحات الصخق واالدوات في السدتقبل ىػ امخ صعب مغ الشاحية 

مع التصػر العالسي قج تجعل مغ الرعػبة  أسػضػعية، الن التغييخات التي تشذال
لسجابية في دون االرتقاء الى مدتػػ التحجيات ا ،بسكان االستجابة السباشخة معيا

 .(47)القابل مغ االيام
معخفي، اضحت  -فزاًل عسا تقجم، فإن التحجيات التي فخضيا التقجم التكشػ 

واسعة الشصاق، وليذ مغ الديػلة بسكان حرخ تمظ االثار الدمبية التي قج تتػلج 
وتحييج اخصاره  ،عشيا، مع اؼ اختخاق الكتخوني لسشطػمة االمغ الديبخاني العالسي

 غ عغ سػاه.بجدء معي
وغشي عغ القػل ىشا ان السذاىج الثالثة ىحه ىي نتاج السشيج االستذخافي  

الحؼ تع اعتساده ىشا، وان السػضػعية العمسية تفتخض بشا تحجيج السذيج االكثخ 
والستػافقة مع الػاقع  ،شبقًا لسعصياتو الدانجة ،واألقخب الى الػاقع ،احتسااًل لمحجوث

بية ث ان السذيج الثالث الحؼ يعبخ عغ تمظ الحالة الشدالعسمي، وىشا يخػ الباح
كػن  ،في ان واحج، ىػ السذيج االقخب لمحجوث لتعديد واخالل االمغ العالسي

 واقعية مغ معصيات سػاه مغ السذاىج االخخػ. أكثخمعصياتو الساثمة 
 خاتسة واستشتاجات:

مغ الباحثيغ  ال شظ أن األمغ الجولي بات مغ السفاـيع الخئيدة التي تتصمب
واألكاديسييغ والستخرريغ البحث في حيثيات وآليات تػفيخه والعسل عمى تييئة كل 
الطخوف لتحقيق بيئة مدتقخة في شسػليتيا سػاء عمى صعيج مكشػناتيا الجاخمية أم 

مغ االدوات التقميجية،  أتيجيجات لألمغ البذخؼ لع تعج تشذالجولية، السيسا وأن ال
قتال والحخب فحدب ولكغ أيزًا مغ مػاضيع أخخػ بالغة األثخ كالرخاع السدمح وال

عمى مجسل البذخية مغ قبيل التخمف والتجدئة والتبعية وعػق التشسية، والتغييخات 
واالختخاق االلكتخوني في ضل التحجيات التكشػلػجية  السشاخية واالرىاب الجولي

  .والسعخؼية لعرخ العالع الخقسي اليػم
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مفيػمًا شاماًل وقاباًل لمتأثيخ بأؼ معصى دولي أو ضاىخة وعميو يعج األمغ 
ومغ ثع فإن األمخ يعتسج عمى شخيقة وأسمػب تػضيف التصػر التقشي قجر  ،دولية

تعمق االمخ بالجػانب السديصخ عمييا، ضسغ الشطخية الشدبية لألمغ الجولي 
لتقجم واستجامتو، وكحلظ تػضيف الدالح بػجيتو الجولية، والسيسا في مجال ا

خه الحؼ سيشعكذ عمى التكشػلػجي الحؼ أذا ما استثسخ بذكل إيجابي فإن لو أث
والعكذ تسامًا أذا ما تع  ،وبذكل كبيخ مشو في تحقيق األمغ الجولي مجسل البذخية

 تػضيفو بذكل يخل بسختكدات األمغ الجولي عالسيًا.
ث لتذكل وفي نياية بحثشا العمسي ىحا، ثسة استشتاجات تػصل الييا الباح

 :باآلتيخالصة ُميسة يسكغ أيجازىا 
يعج االىع عمى االشالق بيغ ُمجسل تمظ  ،ال ججال في ان متغيخ االمغ -1

 الستغيخات التي تترل بكيان الجول، ومجػ قجرتيا عمى االستسخار والبقاء.
االستخاتيجي العالسي تشصمق مغ مختكد التخابط بيغ  لألمغثسة مدتػيات عجيجة  -2

مغ االمغ الفخدؼ، ومخورًا بأمغ الجولة، ثع االمغ القػمي، واالمغ جسيعيا، بجًء 
 أصبحاالقميسي، ليرل الى االمغ الجولي، وبعجىا العالسي، لصالسا ان األندان 

 .محػرًا لألمغ في جسيع اجداء السعسػرة
تعج السعمػماتية، واالنجازات التقشية والسعخؼية ذات الرمة، أىع ُمجخالت الفزاء  -3

وأدواتو، الحؼ اتدع بو عالع اليػم، والحؼ اضفى عميو التقجم التقشي سسة  الديبخاني
الى العرخ اآللي،  اإلنداني"عرخ الدخعة والسعخفة"، ليشتقل األمخ مغ العرخ 

وىػ خالصة معبخة عغ تجخل التكشػلػجيا في مجسل نػاحي الحياة العامة لمذعػب 
 .والجول

التكشػ_معمػماتي عمى االمغ  ثسة فخص وتحجيات يفخضيا تأثيخ الُستغيخ -4
االستخاتيجي العالسي، ببعجييا االيجابي والدمبي، فإذا كانت الُسعصيات التكشػلػجية 
والسعخؼية قج ساعجت الجول وشعػبيا عمى سيػلة استخجام االدوات التقشية في 
مجاالت شتى اقترادية واجتساعية وصحية وما الى ذلظ لتذكل جسيعيا ابعادًا 

فإن تحجيات تخاجع سيادة الجول في ضل ىحه التقشيات اثخت  ،ية لألمغوفخصًا داخم
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بذكل كبيخ عمى مشطػماتيا األمشية، فزاًل عغ تمظ السخاشخ التي تفخضيا 
التغييخات السشاخية او الجساعات االرىابية او انتذار االوبئة واالمخاض الخصيخة، 

 االمغ العالسي ببعجه االستخاتيجي. انحداروبالتالي 
يغة سا كانت ُمجسل دول العالع عخضة لسخاشخ وتيجيجات مذتخكة، فإن صل -5

اليات السجابية لمسخاشخ السخمة باألمغ  ػحجإالعسل الجساعي الُسشطع تربح 
كػنيا اداة اقػػ لتعديد االمغ العالسي، ومغ ىشا تمعب مشطسة  ،االستخاتيجي العالسي

الجولييغ، عبخ مجمذ االمغ الجولي،  االمع الستحجة دورًا كبيخًا في حفع الدمع واالمغ
وان رافق ذلظ بعس االنتقادات التي وجيت الييا ؼيسا يتعمق بسيميا الى التأثخ 

 بخغبات القػػ الجولية الكبخػ، وتصمعاتيا.
تػصل الباحث الى ثالثة مذاىج ؼيسا يتعمق بسدتقبل االمغ االستخاتيجي  -6

العالسي، بيشسا  االستخاتيجيلألمغ  واالستجامةالعالسي، األول يختكد عمى التعديد 
يحىب الثاني الى اإلرباك واألخالل نتيجة لسجخالت ومدببات عجيجة، مشيا الرخاع 

األمخاض واألوبئة، في  ، وانتذاراإللكتخوني واالختخاقالجولي، واالرىاب الجولي، 
مغ ان  انصالقاحيغ يشرخف السذيج الثالث الى التعديد واالخالل في ان واحج، 

ضية األمغ ىي الشدبية وليذ السصمق، وبالتالي فإن بعس التحجيات مديصخ فخ 
اخخػ قج تكػن خارج  والتعامل معيا، في حيغ ان مخاشخعمييا، ويسكغ مجابيتيا 

نصاق سيصخة الجول، وبالتالي ال يسكغ استجامة األمغ في ضل تػقعات حجوثيا. وىشا 
الثالث، وىػ مذيج التعديد واالخالل يسيل الباحث كسا ذكخ أنفًا، الى تخجيح السذيج 

كػنو االقخب الى معصيات الػاقع الحالي،  ،باألمغ االستخاتيجي العالسي في ان واحج
 وعالع اليػم "العرخ الخقسي والسعخفي".
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