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 الدبلوماسية في عصر العولمة بين االستمرارية والتغير 

 
  

 

 

  :ستخلصم

تتلخص إشكالية هذه الورقة في استكشاف تأثير التغيرات فيي الييةية الليلييةخ يةا يةع الةول يةخ 
الةليييل سييد علييا اللولوساسيييةخ سييد ريييو ظيرهييا ييماطهاييا ي خ اتاييار يقييل ةلّيين الورقيية إلييا     ه ييا  

ع ا ير اسسييت رارفة فييي الوميهية اللولوساسيييةخ يسسييي ا هييلفاا اليرطياخ يسها،ي اييا ا ساسيييةخ ي س ييااخ 
يال ةضيي ت الرطي يية التييي يوالااييا اللولوساسيييو خ يظير اللةمييات اللولوساسيييةر يسيياتلا  ع لييية الت مييي  

فتيأت اللولوساسيية فيي القير  ال ياظ   اللولوساسي يالق ّلي سكوخاع  ساسياع فيي الة قيات وييد اليلي ر يسيا
 يالةشرفد س شغلة با ل لة التقليلية التي ترتكل علا ا سد يالتجارة يالتةاي  اسقتّاظ ر

يسع ذلكخ تر ت علة تغيرات علا الوميهة اللولوساسية في إتار س ايلتاا التكيف سع الييةة الجليلة التيي 
غييرات بللييات اللولوساسييةخ يسجيا  رر،تاياخ يتوسييع  فاقايا ةلقاا ت ارع ع لية الةول ةر يتتةلق هذه الت

يزفيياظة تةقيييلهاخ فضيي ع عييد إزاليية ال ييوالل ويييد ال ياسيية اللاةلييية يالخارليييةر يقييل زاظت  ه ييية تشييابك 
القضاياخ يبرزت قضايا لليلة علا  ل لة اللولوساسيةخ يت ياسا ظير القيوة ال اع ية يالقيوة ال  يقة يالقيوة 

للة   اللولوساسير ع ية علا ذلكخ  فضين التغييرات الليليية إليا ظرلية  سيير س ييوقة سيد  ال اظة ،أظيات
الشهافية الةال ية في إظارة الشؤي  الةاسة؛ سا يجة  ال طلب الخاص بال رفة اللولوساسية  يةب ال  يا خ 

  يرلو  ال  وذج الشلكي س   ال  وذج الر سي ال ت  ور رو  الليلة في الة   اللولوساسير 
يا هييم سييد ذلييكخ تيلييورت  خ ييا  لليييلة سييد اللولوساسييية ال ةا ييرةخ تج ييع ويييد ع ا يير الرسيي ية يسييير 
الرسي يةخ سمي  اللولوساسيية اسفترا،ييةخ ياللولوساسيية الرق يية ياللولوساسيية الةاسية الجلييلة ياللولوساسيية 

يظولوساسية ال ل  يسيرهار ، يا  ال وازفة ) ي اللولوساسية سا ظي  س توى الليلة( ياللولوساسية التأسي ية
تغييير تييةيية ا خ ييا  القاط يية سييد الة يي  اللولوساسيييخ سميي  اللولوساسييية ستةييلظة ا تييرافخ ياللولوساسييية 

 ال تخّّةخ يتّاعل  ه ية  خ ا   ةرىخ سم  اللولوساسية اسقتّاظية ياللولوساسية المقافيةر

 : كلمات مفتاحية 
اسيييةخ اللولوساسييية اسفترا،يييةخ ال  ييوذج الشييلكيخ اللولوساسييية الةول ييةخ القييوة ال اع ييةخ اللولوس

  الرق يةخ اللولوساسية الةاسة الجليلةخ اللولوساسية ال وازفة
 

   . مصر  ،القاهرة، جامعة االقتصاد والعلوم السياسية ، كليةأستاذ •
 

 *  ي د إورا،يم اللسوقي رظ
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 :مقدمـــة

التغيرات الجوهرفة في الييةة الليليةخ التي ُيرسل لاا إل اسع وي"الةول ة"خ إلا تغيير  ظت 
لوميهة اللولوساسية ي ظيارها ي خ اتاار يسع ذلكخ م  التقاليل اللولوساسية يال اارات ال رتلطة با

 ه ا  الةليل سد ع ا ر اسست رار في هذا الخّوصر
التغيرات في الييةة الليليةخ يةا ةع الةول ةخ  استكشاف تأثيريتتلخص إشكالية هذه اللراسة في  

ذه اللراسة اإللابة  علا اللولوساسيةخ سد ريو  ظيارها ييماطهاا ي خ اتاار بعلارة  ةرىخ ت اي  ه
 عد ال ؤا  التالي: ،يف  ثرت الةول ة علا الوميهة اللولوساسية؟

يفتهرع عد هذه اإلشكالية علة ت اؤست فرعية  ه اا: ،يف ي كد لللولوساسية    تتوافق سع 
التغيرات ال ت ارعة في القر  ال اظ  يالةشرفد؟ ي،يف تكو  فة الة في سوالاة ا ظيات ا ةرى 

 الخارلية؟ يسا هي ا خ ا  الجليلة لللولوساسية التي  فرزتاا التغيرات الليلية؟  لل ياسة
 س االية اللراسة: 

سد  ل  سةالجة إشكالية اللراسةخ يتم توميف اإلتار ال ظر  الذ   تم تطوفره في سةال هول لا 
ا  (خ وواسطة علظ  سد اللارميدخ هم: ورايا  هو، جخ لClingendaelللة قات الليلية )

ا خ شو  رفورظا خ يبو  شارب ر يف اض هذْا اإلتار ال ظر  علا علظ  سد ال تغيرات؛ 1ِسلي  
ظير  -تييةة الهاعليد الليلييدخ يثالماا -ال ياق الذ  تة   فيه اللولوساسيةخ يثاخياا - يلاا

ا ي  الوميهة اللولوساسية ي خ اتاار يقل ولور اللارمو  ال ذ،وري  ع قة سييية ويد ال تغير 
 يخظيره المالوخ سد ة   عاس  يسيط هو ال تغير الماخي؛ ، ا يو، ه الشك  التالي:

 
 

ع ية علا ذلكخ سد الضرير   ْ  ُخجر  ت لي ع ي فياع للوميهة اللولوساسية ي ظيارهار 
خ فإ   "الو ف ال تأخي سررلةع  ساسية في ،   خواع الل وثخ Collierفطلقاع لي"كوليير" 

ر ، ا تةت ل اللراسة علا  ظاة ال قارخة في ال قاو ت التي 2تلس  ال ييي ]ررر[ يةت ل عليه"ياسس
 ُتجرفاا ويد  توار اللولوساسية ي خ اتاا ي ظيارها في ا قاليم الجغرافية ال ختلهةر 

يت ق م هذه الورقة إلا ث ثة  ق ام رطي ةر ية ل الق م ا ي  إلا ت لي  سةيالم التغيير فيي 
اسسيت رارفة يالتغيير فيي ةة الليليةخ يبّهة  ةا ة الةول ةخ في ا ي تقرئ الق يم المياخي سةيالم اليي

اللولوساسية في ال ظام الليلي في عّير الوميهة اللولوساسيةر  س ا الق م المالوخ فُير،ل علا ظير 

 الدبلوماسية طبيعة الفاعلين الدوليين السياق

 الدبلوماسية
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 الةول ةر

 معالم التغير في البيئة الدولية: :أوالا 

ي كد تق يم الةالم إلا  ربةة م  خّار الت لي  الواقةيخ  رل  هخ 3يفقاع لي"ه ر  ، ي جر"
ظياطر: اللاطرة ا يلا تضم  يريبا يالوسيات ال ت لة ياليابا خ ريو ت وظ سها،يم اللي قراتية  

تت ر  اللي  علا  ساس خ يفياا يالة   الج اعير يتشير اللاطرة الماخية إلا القارة اآلسيوفة
س اف اع استراتيجياعخ يف ك اا ال  طق "الواقةي" في سوالاة  ليوبوليتيكيخ يتةتير اآلةرفد 

التاليلات ال ولاة  س اا الوت ير  سا اللاطرة المالمةخ فاي الشرق ا يسطخ يُتةل سجاسع  
اللاطرة الرابةة في  فرفقياخ التي ت ةا للت  يةخ تت م  للّراعات ا يليولولية يالةقيلية ياللي يةر ي 

 ات يسجاعات يسشك ت  ةرى علةر  ي راع اع يتواله رريب
يفتلع ،ٌ  سد هذه اللياطر قواعل في ال ر،ة ال ياسية تتشابه سع ال رار  الم ث التي سرت  
واا  يريبا في تطورها التارفخي س ذ القر  ال ابع عشرر فأيريبا اآل  تضم سج وعة ظي  اتهقن 

يا ه ا  إسكاخية للتّاظم ال  لح يقواعل  س لظة يثاوتةخ يل ٍ  علا التةاس  في ا وي اا علا  سا
ويد ظيلااخ و  إ   سةظم ال شك ت ياسةت فات وي اا ذات تييةة سياسية  ي اقتّاظية س لظةخ 
ي كد ت وفتاا عد ترفق ال هاي،ات يال  ايساتر ويل      يريباخ في القر  التاسع عشر 

ةخ ت ك اا  يليولوليات يال ّف ا ي  سد القر  الةشرفدخ ،اخن سج وعة سد اللي  ال ت ازع
سختلهةخ يفج ع وي اا الت افا اسستة ار ر يبالتاليخ ،ا  ه ا  ظاط اع ارت استخ يإْ  لم تكد 
ظاط ة  ي عالية ال  توىخ ل رتكام إلا القوة ال  ل ة يخشوب ال رب وي اار يُفشير ،ي  جر إلا 

ي،اخن  يريباخ في القرخيد ال ابع      هذا ال  وذج هو ا قرب إلا الة قات ويد اللي  اآلسيوفةر
عشر يالماسد عشرخ س رراع لّراعات  يليولولية يظي يةخ ،لهن القارة س ييد الض اياخ يلم يكد 

ر 1648ه ا  إسكاخية ل لاا إس بالقوةخ رتا تم التو   إلا ت وفة شاسلة في سؤت ر يستهاليا 
 ر ة ظيلية يس لييهذا ال  وذج يشله سا ي لث في الشرق ا يسط سد  راعات  

يب اءع علا هذا الت لي خ تتخذ الوميهة اللولوساسية  ظياراع سختلهة في ،  س رحر فهي 
ال  رح ا يريبيخ يكو  القاخو  يال هاي،ات ال لاشرة ه ا ا ساسر يفي ال  رح اآلسيو خ 

ح لل يات؛ ب ة ا التو،يح لألتراف ا ل ة ية     تلةب اللولوساسية ظير ال الئ يال واز  يال و، 
الطرف اآلةر س ية ي ال رب )رالة الا ل يباك تا (ر يفي س رح الشرق ا يسطخ تّلح 
اللولوساسية سهيلة بإيجاظ  فكار ي يغ للتواز  ويد القوى ي فكار سيتكرة للل و عد ال  م 

 ر4ياسستقرار
سختلهتا ر يفي سقاو  الرؤفة الواقعية للةالمخ تيرز في إتار ال لرسة التةلظية رؤفتا  

خ ي كد تق يم ال ظام الةال ي إلا اث يدخ  يلا ا ي م  ال ظام الليلي ، ا  5فوفقاع لي"لي ا ريزف اي"
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خ State-centric Systemيُفطلق عليه ال ظام القاطم علا سر،لفة اللي  خةرفه تارفخياعخ 
ت سع القاخو  يفتض د الة قات ويد اللي  ذات ال ياظةخ يت ك ه القواعل ال ةريفة التي تطور 

الليلي يقواعل اللولوساسية يالةرف ال اطل في الة قات الليليةر  سا الماخيخ فاو خظام ظيلي  ةر 
ليا يا، اع خ Multi-centric Systemيُفطلق عليه ال ظام ستةلظ ال راكل س افا لألي خ 

ليد سد سير علظ الهاعليد فيهخ يس ظرلة التهاع  وي امخ يفشتر  فيهخ إلا لاخب اللي خ فاع
خ سد س ظ ات ظيلية يل اعات سّل ية يت ظي ات سلخية إلا Non-state Actorsاللي  

 سج وعات س ل ة يسيرهار
ث ث  فيخ يسؤظاها     الليلة تت ر  6يالرؤفة الماخية يطرراا لوزفف خا  يريبرت ،يوهيد

وبوليتيكيةخ يالماخي هو س ارح ستشابكةخ ا ي  هو ال  رح اسستراتيجي الذ  ُية ا بالقضايا الجي
ال  رح اسقتّاظ  ريو القوى الهاعلة فيه لي ن بالضريرة هي خه اا الهاعلة في ال  رح 

خ 7ا ي خ يالمالو هو س رح القوى ال ياسية سير ال كوسية يالت ظي ات ال لخيةر ييفقاع لي"خا "
ة ا بةاظر في ق ة  فإ   القوة سوزعة ويد اللي  في خ وذج يشله سلاراة شطرخج سةقلة ث ثي

الشطرخجخ القوة الة كرفةخ يهي ت تظم في خ ق ُ راظ  القطييةر يعلا اللورة اسقتّاظيةخ خجل 
    الوسيات ال ت لة لي ن ساي  ة  ي رتا إسيراتورفة؛ فاي يجب  ْ  ت ايم ، ت اي  سع القوى 

  اللورةخ ريو الة قات اسقتّاظية ال  اِف ةخ يعلا ر ساا است اظ ا يريبي يالّيدر يفي  سه
 خ خجل     القوة ت تشر بطرفقة  فو،وفةرtransnationalعير القوسية 

سير      هم ال تغيرات الليلية التي  ثرت علا تييةة الوميهة اللولوساسيةخ هي الةول ةخ  
خظام  التي ترلع إلا الربع ا ةير سد القر  ال  ّرمخ يالتي ُتةل القوة ال ر،لفة اللافةة إلا قيام

عال ي لليلر يالةول ة ع لية سر،لةخ يماهرة ستةلظة ا بةاظخ ت ةكا في التغيرات اسلت اعية  
 يال ياسية ياسقتّاظية يالمقافية التي تةيل تشكي  ال جت ةات ال ةا رة يال ظام الةال ير

ت  يفي بةلها اسقتّاظ خ تشير الةول ة إلا ت اسي اسعت اظ ال تلاظ  ال كمف ويد اقتّاظا 
الةالمخ يالريابط ال ت ارعة يالكميهة وي ااخ يرر،ية التجارة ير س ال ا ر يفي بةلها ال ياسيخ 
تتجلا الةول ة في تقليص سلطة الليلة يت كيد ا فراظر يتةكاخ في بةلها المقافيخ شلكة ،ميهة  

،وخية لليلةر  خ يتيلور قيم  يسةاييرخ يخشوء سجت ع ال ةرفة يست اسية سد الريابط المقافية ال ةقلة
يفي بةلها اسلت اعيخ تشير الةول ة إلا تكميف الة قات اسلت اعية ويد ال اس عير الكرة 
ا ر،يةخ يسسي ا عير يساط  استّا  اسلت اعيخ ريو يتم الربط ويد ا ساكد اللةيلة ب ا ية ي  

 ر 8ةكا بالةكا    ال واظث ال  لية تتشك  بأرلاث  تقع في س اتق تلةل  سف ا سيا خ يال
يسد الّ يح      ثار الةول ة لم تظار بشك   ست اي يستواز  في ،   خ اء الةالمخ لكد 

تت م  - ثارها شكلن اإلتار الذ  خعيش فيه اليومخ يتتهاع  سةه الوميهة اللولوساسيةر فأيسع 
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 ة  تجايز ال ليظ يت اقص قي -الةول ة بةلة ةّاطص  ثرت علا ماهرة اللولوساسيةخ  يلاا
؛ ب ة ا     التهاع ت ويد اللشر يالشةوب يالكياخات Deterritorializationالظواهر اإلقلي ية 

اسقتّاظية يسيرها   ل ن تتم بّرف ال ظر عد ال ليظ يال  افات ويد اللي ؛ فقل فقلت 
ي  ال ليظ ياإلقليم  ه يتا اخ يخشأت شلكات ستجايزة القوسية ي شكا  لليلة سد الت ظيم اسلت اع

ستجايزة ال ليظ يا قاليمر  س ا ةّاطص الةول ة ا ةرى يال ؤثرة في الةول ةخ فتتةلق بالهورفة؛ 
ب ة ا     الظواهر الليلية   ل ن تتم في خها الوقنخ ي،مافة التهاع ت ياسرتلاتات ويد 

ستخ ب يو الهاعليد الليلييد في ،افة ال جاستخ يالت لظ الااط  لل شاتات الليلية في ،افة ال جا
    سا ي لث في س طقة سةي ة قل يؤثر علا ال  اتق ا ةرىخ يسا ي لث في اللاة  يؤثر علا 

ر يسد ثمخ زالن الهوا   ويد ال ياسة اللاةلية يال ياسة الخارليةخ ي  لح 9الخارج يبالةكا
تّاظ اللولوساسي يت ر  علا ال  رح الةال ي ،ك ر ، ا اخك ش ظير ا يليولوليات ليظار اسق 

باعتلاره ال  ر  ا كير لل ّالح يالتهاع ت ال ياسيةخ يتّاعل ظير القوة ال اع ة علا ر اب 
القوة الّللة في ت هيذ ال ياسات الخارلية لللي خ يتلايل تأثير الر   الةام يت ظي ات ال جت ع 

ةر  بّهة عاس Public Sphere  10ال لخي في ال ياسة الخارليةخ يات ع خطاق ال جا  الةام
ع ية علا ذلكخ مارت قضايا لليلة لم تكد سطريرة علا  ل لة ال ياسة الليلية بشك   لاظ 
في الةقوظ ال ابقةخ سم  القر  ة اإللكتريخيةخ و  يمارت قضايا ،وخية ت تاج سةالجتاا إلا 
تضافر لاوظ ل يع ظي  الةالم؛    تقتضي رلوسع ،وخيةخ سم  تغير ال  اخ  ي اسرترار الةال ي 

 ياإلرهاب الليلي يسيره ار 
بأعلاظ  هاطلة في ال ارة الةال يةخ   11يا هم سد ذلكخ يلج فاعلو  للظ سد سير اللي 

يتّاعل تأثيرهم في ال ياسة الليلية ب ا يهوق بةض  ي ،مير سد اللي خ يخشأت قضايا لليلة س  
يبةل    ،اخن الوميهة  ت تطيع اللي  يرلها التةاس  سةاا سد ظي  التةاي  سع هؤسء الهاعليدر 

اللولوساسية تةير عد التهاع  ويد ال كوساتخ   ل ن اآل  سطاللةع بأ  تتهاع  سع هؤسء 
الهاعليد الجلظ الذيد   ل وا سؤثرفد ولرلة ،ييرة؛ سا  ظى إلا ولورة  خ ا   لليلة سد 

لولوساسية لم تةل اللولوساسية لم تكد سةريفة سد قي ر يقل  ظت هذه التطورات إلا اليقيد بأ   ال
 ر12ركراع علا اللي ؛     خاا لم تةل ت تكر تطوفر  خشطة ظولوساسية

 
ا   الدبلوماسية بين االستمرارية والتغير: -ثانيا

علا الرسم سد التغيرات الجوهرفة في الييةة الليلية التي ُيرسل لاا إل اسع وي"الةول ة"خ يالتي 
إس     ه ا  الةليل سد ع ا ر اسست رار في الوميهة  ُتشك  اإلتار الذ  تة   فيه اللولوساسيةخ 

اللولوساسية يال اارات ال رتلطة واار ف ايلا  الةليل سد ال ها،يم التي است لت سد ظولوساسية  
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القر  التاسع عشرخ يالتي سجلاا ،ي  جر في ،تابه "عالم ستجلظ" الّاظر في  ياةر 
 ولرلة ،ييرة للراسة تييةة الة قات ويد اللي  خ سم  تواز  القوى يالوفاقخ  ال اع 13الخ  ي يات

بةضام اللةض يبيد الهاعليد الليلييدخ ظيسع يسير ظي خ بّهة  عاسةر ف م عخ ُترح سهاوم الوفاق 
سد لاخب الليلة ال اي  ة علا ال ظام ال ظام الليلي )الوسيات ال ت لة( في سوالاة ظي  

 Coalition of theا سا ي  ا "ت الف الراسييد" يت ظي ات  إرهاوية؛ يهو سا تجلا في تأسي
Willing  خ يالت الف الليلي ل والاة الليلة اإلس سية  2003 ث اء ررب الةراق

ال لعوسة/ظاعشر بعلارة س لظةخ فإ   ال ها،يم التي استخلسن في و اء الوفاق ا يريبيخ  ث اء 
ال ليمةخ سا تلا  ع ّراع سا اع  خ ريو تم  ياسة  سا يقواعل اللولوساسية1815سؤت ر فيي ا 

 في ال ياة اللولوساسيةر
ع ية علا ذلكخ سا تلا  ال ةضلة التي يالان اللولوساسية ا يريبية  ث اء ال ريب  

(؛ ب ة ا ،يفية التةاس  سع قوة ترفض ُ سا ال ظام الليلي يت اي  1815-1803ال اووليوخية )
خ تواله اللولوساسية في القر  (Rogue Stateقة فرض رؤفتاا علا القوى ا ةرى )الليلة ال ار 

ال اظ  يالةشرفد في سوالاة ظي  سم  ،ورفا الش الية يإيرا ر يسا يلا  الالف الرطيا 
لللولوساسية يلقا ، ا هو؛    ت قيق ال ّل ة الوت ية؛    ر اية يتةلفل  سد ياستقرار الليلة  

للة قات اسقتّاظيةخ الذ  ي م  اسهت ام كك خ يسسي ا اسهت اسات الة كرفة يالو،ع الةام 
ر ، ا      ساس الة   اللولوساسيخ 14الرطيا لل شا  اللولوساسي علا سلار تارفخ الليلة ال ليمة

ال ت م  في تطوفر الة قات ويد اللي  في سجاستاا ال ياسية ياللفاعية ياسقتّاظية يالمقافيةخ 
ارات تقوم ولير  ُسام ورسم ،  التطورات في استّاست سيلا  ، ا هو ظي  تغييرر يسا تلا  ال ه

ال لاشرة ويد اللي خ و  يتلايلت  ه يتااخ ةا ةع بةلسا   لح ال هر إلا الخارج  كمر ساولة 
يف راع؛ للرلة      كاظي ية اللولوساسية ا سرفكية تطلق علياا "ةط اللفاع ا ي  عد ال ّالح 

ع لية الت مي  اللولوساسي يالق ّلي سكوخاع  ساسياع في ر يسا تلا  15ا سرفكية في الخارج"
الة قات ويد اللي ر يس تلا  اللولوساسية في القر  ال اظ  يالةشرفد س شغلة با ل لة التقليلية 

 ر16التي ترتكل علا ا سد يالتجارة يالتةاي  اسقتّاظ 
قات الم اطية ويد اللي  يعلا الرسم سد يلوظ س ظ ات ظيلية يإقلي ية عليلةخ إس     الة 

تكاظ ت كم التهاع ت ظاة  هذه ال  ظ ات للرلة اعتلار هذا ال  ط سد الة قات ال  ور ا ي  
يا ساسي في الة قات الليليةر يفي ال  ظ ات الليليةخ ُت تخلم علارات سم  تلاظ  ال يلات 

Trading Horsesاف  الليليةر خ ،وسيلة لل  ايسات ياستهاقيات ويد اللي  ظاة  ال   
يسع ذلكخ تر ت علة تغيرات علا الوميهة اللولوساسية في إتار س ايلتاا التكيف سع 
سن  الييةة الجليلة التي ةلقتاا ت ارع ع لية الةول ةر ي ي  هذه التغيرات تتةلق بالتةرفف؛ فقل قل 
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س ا عليه   تةرفهاع  كمر قرباع  The Hague Journal of Diplomacyظيرفة هايج لللولوساسية 
اآل ؛ ريو ُتةرف اللولوساسية بأخ اا ال ؤس ات يالة ليات التي سد ة لاا ت م  اللي  يسيرها 

ر ، ا  فرزت الةول ة علة ستغيرات  ث رت تأثيراع ،ييراع في  17خه اا يسّال اا للى بةضاا اللةض
يةخ ب ا في ذلك تكميف الشلكات اسلت اعية التي تتجايز ال ليظ التقليل -اللولوساسيةخ ي ه اا

ال ليظ الجغرافية يتلك التي تهّ  ال ياسة اللاةلية عد ال ياسة الخارليةخ يت لظ الة قات 
اسلت اعية سد التي ت ملاا ا سواق ال الية إلا ال ج وعات اإلرهاويةخ ي،غط الوقن يال  افةخ  

 ر18يالتطورات التك ولولية في سجالي استّاست يال ةلوسات
استّاست يشلكة اإلخترخن  هم  ليات الةول ةخ فلم تشال الوميهة  يإذا ،اخن ثورة

  ي المورات اللولوساسية تكيهاع سرفةاع سةاار ي،ا  هذا را  اللولوساسية علا    را  سع التطورات
التك ولولية في سجا  استّاست س ذ اكتشاف الطلاعةخ ثم ماور اإلذاعة يالتليهلفو ر فقل ،اخن 

يزارات الخارلية ال ختلهة لللولوساسييد بةلم استخلام اإلخترخن في ال راس ت  ه ا  تةلي ات سد
ال ا ة  ي التي لاا تابع ال رفةر ثم تطورت ا سور لتّلح اإلخترخن يسيلة  ساسية في التراس  
اللولوساسيخ سواء ال ر  س اا  ي الةل ير يياله استخلام اإلخترخن سشكلة ،ييرة و شر يثاطق 

خ  ي القر  ة اإللكتريخية علا خ و سا رّ  ل واسب اللج ة الوت ية  Wiki leaksيفكيليكا 
لل لب اللي قراتي ا سرفكيخ ياةتراق اليرفل اإللكتريخي للةليل سد ال  ؤيليد فيااخ يت رفياا إلا 

ر 2016يوليو  25"يفكيليكا"خ الذ  خشرها عشية سؤت ر ال لب اللي قراتي في في ظلفياخ في 
إلا قيام إظارة الرطيا بارا   يباسا بإعاظة ال ظر في تييةة التراس  اللولوساسي سد  يهو سا  ظى

ة   اإلخترخنخ يتطوفر يساط  ا سد الخاص بهر يلة   ةطر قضايا القر  ة اإللكتريخية هو سا 
سليو  يثيقة سد شر،ة   5ر11"خ يتتلخص في ت رفب Panama Papersعرف وي" يراق و  ا 

سد قياظات الةالمخ يسا  12للخلسات القاخوخية فا و  اخ التي تكشف ف اظ  "سوسا  فوخ يكا"
سياسيًّا سد ُسختلف اللي خ سد ريسيا ي ي ل لاخ إلا ليييا يسورفا يقطرخ سريرعا   128يقارب 
يُفةل هذا الت رفب الضخم  كير ع لية ت رفب تتةلق بالتارب الضرفيا يس ي  ا سوا   .ب ّر

ر يسد خارية   ةرىخ  خشأ علظاع سد اللي  ق  اع ةا اع في 19 افة الةال ية ياله اظ في تارفخ الّ
يزارة الخارلية واا ل تابةة اإلخترخنخ يسسي ا يساط  التوا   اسلت اعيخ يللرظ علا ت اؤست 
ال وات يد  ي ا لاخبخ يي،ع  ةلار الوزارة يسياساتاا علا  ه ات الكتريخية ستةلظة باسم 

،يفية التةاس  سع التطورات ال ليمة في تك ولوليا ال ةلوسات ياستّاست للءاع   الوزارةر يقل   لح
 ساسياع في تلرفب  عضاء ال لك اللولوساسي يالق ّلي؛ إذ س ظولوساسية فاعلة بغير  ساليب 

 التوا   التك ولولي في تلقي ال ةلوسات يإرسالاا بشك    سا  ي ش   ي سرعر 
سجا  استّاست ال ليظ ويد اللي  ي س تاا عد  ليات يقل  لغن المورة الااطلة في 
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اللولوساسية التقليلية بظاور  لالة اةترقن ال ليظ اللساخية يال كاخية؛ ب يو لم تةل ال ةلوسة  
ييفرت التك ولوليا  .رّراع علا تقارفر ال هراء يرؤساء اللةمات اللولوساسية ي لياتام التقليلية

ي عهن ال هراء سد ال ضور إلا وللاخام لتقليم ال ةلوسات بشك  ال تقلسة لللولوساسية الوقنخ 
ظير خ يبات ستي راع عقل اسلت اع سع ال  ؤيليد سد سكاتيام عير ا ق ار اس ط اعية في  
لل ة سهتورة بالّوت يالّورةر ، ا  فضن التطورات في سجالي استّا  يالتك ولوليا إلا 

ال ةا رةخ يهو اللولوساسية اسفترا،ية التي ت ت ضر تيلور شك  لليل سد  شكا  اللولوساسية 
ل يع ال ي ارفوهات ال  ت   يقوعاا يتهترض يقوعاا ل يةاع لت لظ التلاوير التي علا 

 ر20اللولوساسييد اتخاذها ل والاتاا
ك ا     يساط  اإلع مخ بهة  المورة التك ولولية ياستّالية الااطلةخ ،ميرعا سا ت يق اللةمات 

ساسية في إيّا  الخير يت ليله يالتةليق عليه بخيرة يظرايةر يه ا تيرز ال  اف ة سير اللولو 
ال ت ايفة التي ول ت هذه الوساط  تالظ واا اللولوساسية الك سيكيةر فلم تةل يساط  اإلع م 
اإللكتريخية  ظاة سستراتيجيات اللولوساسية الةاسة سد لاخب ال كوساتخ يلك اا اآل  قاظرة علا 

"ر يهذا CNNت ليل ال ياسة الخارليةخ يةا ة في سواقف ا زساتر يهذا سا ُيةرف وي"تأثير الي
"ر CNNيه ا   يضاع "سا بةل تأثير الي ي شئ ،غطاع علا  اخع القرار ،ي ي تجيب  رلاث ا زسةر

قة  فقل  فضن التطورات التك ولوليةخ سم  تّغير رجم ا لالة اسلكتريخيةخ إلا ظرلة  سير س يو 
سد الشهافية الةال ية في ا يتةلق بالشؤي  الةاسةر يهذا يجة  ا فراظ يال ج وعات قاظرفد علا 
اكت اب ال ةلوسات سلاشرة؛ سا يجة  ال طلب الخاص بال رفة اللولوساسية ة   ال هاي،ات 

 ر  21  ةب  ْ  ُيليا
ار ال  وذج  يسد خارية   ةرىخ   ل ن اللولوساسية تة   في ويةة  شلكيةخ يليا في إت

الر سي ال ت  ور رو  الليلةر يُفقلم ال  وذج الشلكي رؤفةع سختلهةع ت اساع عد ،يفية ع   
ر فهي هذا ال  وذجخ يتةاي  الهاعلو  ال كوسيو  يسير ال كوسييد 21اللولوساسية في القر  الي

فراظ يال ةريفة  يرلا  ا ع ا  ل ةالجة قضية  سةي ةر يسما  ذلك اتهاقية رظر ا لغام ال ضاظة لأل
خ يإخشاء خظام  لألل اسر ، ا     ال  و الااط  لل  ظ ات سير 1997 يضا باتهاقية  يتايا لةام 

ال كوسيةخ يالتأثير ال ت اسي ل ر،ات اسرتجاج عير القوسيةخ يال  و ال رفع لوساط  التوا   
رةر ع ية علا ذلكخ فإ   اسلت اعيخ ،  ذلك قي ل ررفة اللولوساسية الرس ية يقلرتاا علا ال  اي 

خ و ال جت ع ال لخي يال ر،ات اسلت اعية الةال ية سا فتأ ُيغير تييةة اللولوساسية ستةلظة 
ا تراف؛     ةّاطّاا سير ال كوسية ُيةاظ تةرفهاا في ،وء ال شار،ة ال ت اسية سد لاخب 

 ر22ال  ظ ات سير ال كوسية
 اللولوساسية الةاسة الجليلة:
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الةام ع ّراع هاساع في الة   اللولوساسيخ فكميٌر سد ال و،وعات الةاسة في    لح الر   
الة قات الم اطية  ي ستةلظة ا تراف تت و  إلا قضايا ر   عامر يريو     ت ظي ات ال جت ع  
ال لخي ييساط  استّا  اسلت اعي   ل ن ع ّراع فة اسع في تشكي  ال ياساتخ فإ   اللولوساسية  

 ب تأثير هذه الة ا ر علا ت ر،اتاا يالتو يات التي ترس  واا إلا القياظة علياا    ت 
ال ياسية في الليلةر يسد ه اخ خجل     سةظم اللي  الكيرى قل  خشأت اظارات ستخّّة  
لللولوساسية الةاسة؛ سد  ل  التهاع  سع ا فراظ يال  ظ ات في اللي  ا ةرىخ يالتأثير في الر   

ةلق  ورة  فض  للليلة في الخارجخ يب اء المقةخ يتريفج ال يارة يفرص الةام فياا؛ والف 
اسستم ار في الليلةخ يتةلفل ال ّالح يخشر القيم في اللي  ال  تالفةر يفي بةض اللي خ 

ر يقل رازت  23ت اي  يزارات الخارلية إظةا  اللولوساسية الةاسة في ،  ال شا  اللولوساسي
ام اإلظارة الةليا في يزارات الخارليةخ و  ياهت ام القياظة ال ياسيةخ اللولوساسية الةاسة علا اهت 

في ،مير  سد اللي ر يُفةل ذلك سظاراع سد سظاهر  ةوظ تأثير القوة ال اع ة في الة قات الليليةر 
يت ارس اللولوساسية الةاسة تأثيرها سير ال لاشر سد ة   ق وات سير رس يةخ تش   يساط  

يسد ة   شلكات  كمر تخّّية سختلهة ا خواعخ ت تل خ التوا   اسلت اعياإلع مخ ييساط  
سد ريابط رلا  ا ع ا  يات اظات الة ا  يالج عيات الةل ية يال ؤس ات اللي ية يالة قات التي 

 ر Diasporic Relations24ُت شةاا الجاليات ا ل يية في الخارج 
علا اللولوساسية الةاسة؛  ك  بةض  يبال ظر إلا ات اع سلى تأثير الةول ة يع قه

،  تج لاذا التأثيرر ياللولوساسية الةاسة الجليلة  25اللارسيد سّطلح اللولوساسية الةاسة الجليلة
ل  هي  كمر سد ،وخاا  ظاة ف ية لل ياسة الخارلية؛ فقل   ل ن للءاع س يتجلء سد تغير ل  

للولوساسية الكليةخ يسرتلطة و  يج الة قات الليليةر لقل   ل ن سكو   ساسي لل  ارسة ا
ال شا  اللولوساسي الرطي ير يتتطلب اللولوساسية الةاسة الجليلة ساارات يتك يكات ياتجاهات 

  لح الالف يسواقف سختلهة ع ا ،ا  سولوظاع في اللولوساسية الةاسة التقليليةر ف د خارية خ 
سع ال جت ةات ا ةرىر يُف رظ      سد اللولوساسية الةاسة تشكي  ا فكار يإخشاء الة قات

التر،يل علا تشكي  ريابط سجت عيةخ  ي إخشاء شلكات ويد ا تراف سير ال كوسيةخ يال ّو  
علا تأثير سلاشر للليلة علا ركوسات اللي  ال  تالفة ،ك خ سد سير إعطاء سيلة  ي رتا 

ذا التأثير الجليل ع يقةر يقل اسعتراف بالة قات ال كوسية اليي يةر يال قيقة     اخةكاسات ه
 ةذت بةض اللي  هذا استجاه الجليل بةيلاع بالتر،يل علا ال جت ع ال لخي في اللي  ا ةرىر 
ي  ل ن اللولوساسية الةاسة ي كد  ْ  تكو   ظاة لتغيير ال ظامر ي كد  ْ  تكو  اللولوساسية  

ة ب يب ارتهاع تكلهة ال رب يا ظيات الةاسة  ظاة ثورفةخ يرب ا تكو  رتا ا ظاة المورفة ال هضل
الة كرفة ا ةرىخ في عالم  يقوم علا الةول ة ياسعت اظ ال تلاظ ر يهذا يختلف عد اللولوساسية  
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الةاسة في ال ا،يخ رتا في سةظم س وات ال رب اللارظةر يسد خارية  ةرىخ   لح التوا  خ 
فة ال ؤس ات اللولوساسيةخ سواء عد ترفق يساط  التوا   اسلت اعيخ ع ّراع سا اع في ،ا

ر يف رظ     بةض الوزراء  26يزارات الخارلية  ي ال هارات يالق ّليات ياللةمات في الخارج
يال هراءخ و  رؤساء اللي  يال كوسات ي تخلسو  هذه الوساط خ سم  توفتر يسيرهاخ لتقليم 

د ةطاب ال ياسة الخارليةخ س رظات يتةليقات يةتيريخاا سير رس يةخ يلك اا في الواقع تةير ع
 يرفل ال  ؤي  تقلي اا بشك   سير رس ير  

يالواقع     الذيد يؤفلي  استة ا  اللولوساسييد للتغرفلات علا توفتر ي ال و  بأخ اا 
ترفقة فة الة للغاية يةي ري  واا عد  فكارهم يتةليقاتام يتقاس اا بشك   سلاشر سع ل اور  

ر يسما  27الةاظية عير ال ؤت رات اإلع سية ياليياخات الّ فيةياسعخ يتجايز ق وات استّا  
ذلكخ سا قام به الرطيا اإليراخي ر د ريراخي علا  ه ته في توفتر في  ي  فترة توليه للرطاسة 
و شره رسالة سهاظها  خه س ُي كر الاولو،وسنخ يالتي لم يةترف واا سلهه  ر ل  خجاظخ ، لاظرة 

  غرب يالوسيات ال ت لة بالذاترسد الرطيا الجليل خ و ال
يقل اشتار عد الرطيا ا سرفكي ظيخالل تراسب استخلاسه "توفتر" بشك   سكمفخ يلطال ا 

الشةب ا سرفكي ظي   ى ب  اره بالتوا   بّورة  سلاشرة سع سيرراع ذلك ي هه بأخه " سر راطع"؛ 
فلة استخلاسه لوساط  يفّف تراسب في تغر  .ي    اإلع م ا سرفكي يتّف بالكذب خيسيط

سليو   33يُفتابع تراسب  كمر سد  ."التوا   اسلت اعي بأخ ه "ليا رطاسياعر إخه رطاسي سةا ر
يقل يم ف تراسب تغرفلات توفتر ب رعة ،ييرةخ ة   ال  لة اسختخاوية ر 28شخص علا توفتر

التي ،اخن توله إليهر ؛ للرظ علا استااسات الكميرة 2016الرطاسية ال ميرة ل خق ام في الةام 
يقل ظ ب علا اختااج هذا ا سلوب س ذ  ْ  فاز باسختخابات الرطاسية في الماسد سد خوف ير 

يت اي  فياا تلاعيات استخلام  30يفي هذا الخّوصخ خشر ساثيو إخجرام ر201629 ظراسة ع
اته إلا الرطيا تراسب ال هر  لي"توفتر"؛ ريو يقوم باستخلاسه بشك  يوسيخ يفشير فا تغرفل

القضايا القاخوخية يالمقافية يا ة قية التا لم تتم سةالجتاا في ال ياسة ا سرفكيةر ، ا يقوم فا 
تغرفلاته بالم اء علا سؤفليهخ يتةلفل  ل لة  ع اله اإلظارفةخ يالاجوم علا سةار،يه سد 

 ال ياسييد ياإلع سييد علا ال واءر
ثورة لليلة د لوساط  التوا   اسلت اعي إلا علا  ية را خ قل ُيهضي استخلام ال ياسيي

 ر 31توشك    ت شب فا ال ارة اإلع سيةخ يفا الة قة ويد اإلع م يال لطة
  اللولوساسية المقافية:
المقافية إلا التأكيل علا  ه ية الة ا ر اللي ية يالمقافية ، د ُتشير اللولوساسية 

علا    تضطلع اللولوساسية اللي ية يالمقافية الة ا ر ال ك لة لللولوساسية الرس ية؛ يال رص 
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يتهةي   ٬يسوالاة التةقيلات في الة قات الليلية ٬ب لفل سد ا ظيار في ر  ال شاك  يا زسات
ظير اإلع م يالر   الةام واذا الّلظ؛ ي ه ية ولورة ظولوساسية ظي ية تلام الشةوب الت ر   

 ر32اإليجاوي ال شتر  في سوالاة الت ليات
كخ سلت اللولوساسية المقافيةخ ،أظاة لتةلفل التهاهم يالتةاي  في علظ سد ال جاستخ كذل

سو،وعاع  ساسياع في تلرفب اللولوساسييدر ي  لح اللولوساسييد سطاليو  ولراسة ترق استّا  
خ ياستكشاف استراتيجيات لليلة لتقوفة  Intercultural Communicationعير المقافي 

ويد اللي خ يسراعاة اسةت فات المقافيةر يتتض د اللولوساسية المقافية  يلوفات  الة قات المقافية
لليلة سد قيي  تةلفل رقوق اإلخ ا  يخشر القيم اللي قراتية يخشر سةايير سم  ال و، ة في  
 هوف ت ظي ات ال جت ع ال لخير يال قيقة     ث ة تطاوقخ في عالم اليومخ ويد اللولوساسية 

 ر33لوساسية المقافية؛ فال ليظ وي ا ا ت شنالةاسة ياللو
يتطرح اللولوساسية المقافية )ياللي ية(خ يقيلاا اللولوساسية ال وازفة س ألة في ساية  
ا ه ية تتةلق بأ   اللولوساسية لم تةل ركراع علا الليلة  ي يزفر ةارلية  ي ال هارات يالق ّليات 

 التي تةت لها اللي  في توا لاا الخارلير
 لولوساسية الرق ية: ال

اآل  للءاع سد ع   الوزارات   Digital Diplomacyيقل   ل ن اللولوساسية الرق ية 
ياللولوساسية الرق ية هي سهاوم يربط ويد تأثير التطورات في سجا  الخارلية يال هاراتر 

رة الخارلية ف م عخ  خشأت يزاتك ولوليا استّاست يال ةلوسات يال ياسة الخارلية ياللولوساسيةر 
سي ا ةا اع لللولوساسية الرق ية   –( لاا13-2009 ث اء يسية هي ر  ،لي تو  ) –ا سرفكية 

ل راقلة ا رلاث علا شلكة اإلخترخنخ يالرظ علا بةض الت اؤستخ يترح بةض ا فكار علا 
 ه ة الوزارةر يقل قاسن سةظم ال هارات بطرح  ه ات  ةا ة وااخ تجيب علا ت اؤست  

 ر34 وات يدخ يتةطيام ال ق في تقييم ع   ال هارة  ي اللةمة يتقييم ةلساتااال
 اللولوساسية ال وازفة ي ةواتاا:

يقل ت ر،ن اللولوساسية لكي تربط ويد ال جت ةات ليا فقط علا ال  توى القوسيخ يإخ ا  
علا ال  توى ال  لير يفي هذا اإلتارخ مارت سها،يم اللولوساسية ال وازفة    يضاع 

Paradiplomacy  ي اللولوساسية سا ظي  س توى الليلة (Sub-state Diplomacy خ)
خ يظولوساسية ال ل  يسيرهاخ ي،لاا  خ ا  لليلة Protodiplomacyياللولوساسية التأسي ية 

ال وازفةخ التي  -الرس يةر يتشير اللولوساسيةسد اللولوساسية تج ع ويد ع ا ر الرس ية يسير 
إلا إلا  خGlocalizationللةول ة يبّهة  ةا ة  لظاهرة الةول ة ال  لية  يراها اللةض ختيجةع 

   ي الورلات سا ظي  الليلة  Subnational Entities اخخرا  الكياخات ظي  ال  توى القوسي
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state Units-Subإل اسعخ في   35خ سم  الوسيات يال قاتةات يالكاختوخات ياإلسارات  ي ا قاليم
  لح اخخرا  هذه الورلات في تهاع ت  ظولوساسية ست وعة سع ساطر  يقل الليليةر شؤي  ال

الهاعليد الليلييد )سد اللي  يسد ال ظي ( ي م  اتجاهاع تييعياع يست اسياع وو،وح في ال ظام 
 ر 36الليليخ يسقيوسع سد ،مير  سد اللي  رو  الةالم

ت قيقاا سد ة   يث ة  هلاف يميفية يسياسية ت اي  الورلات ظي  س توى الليلة 
ظولوساسيتاا ال وازفةخ لة   كمرها وريزاع هي ا هلاف اسقتّاظيةخ التي تتض د لذب اسستم ارات 
ا ل يية يالتريفج لل يارة يالل و عد  سواق ل  تجاتاا يعد التك ولوليا ال ليمةر يه ا   هلاف 

م الةالم الخارلي للغة  ثقافية يالت اعية لللولوساسية ال وازفةخ تت م  في ال ّو  علا ظع
الورلة يثقافته الخا ةخ يالتريفج لااخ يإوراز ت يلها المقافي يالقوسي للةالم الخارليخ يتةلفل 
الريابط سع اللي  ال تشاواة ثقافياع سةاا  ي سع لالياتاا في الخارجر  س ا الليافع ال ياسية 

وى الليلة في الخارجخ  ي ال ةي  لللولوساسية ال وازفةخ فتتةلق وتةلفل سّالح الورلة ظي  س ت
ر يف رظ  37ل ي  اسعتراف الخارلي ياكت اب الشرعية بأخ اا ت م   سةخ يإ  ،اخن  سة و  ظيلة

    اللولوساسية ال وازفة قل تكو  ستوافقة سع ال ياسة الخارلية لل كوسة ال ر،لفةخ  ي سك لة  
 ر 38لااخ  ي ستةار،ة سةاا 

 وازفة يتت وع في ا وي ااخ يف كد تلخيّاا في ث ثة: سؤس ية  ال-يتتةلظ  بةاظ اللولوساسية
ال وازفةخ -،  سد الايك  الت ظي ي لللولوساسية ا بةاظ ال ؤس يةر تتض د 39يسلو،ية يتهاعلية

رجم ال ّاظر ال الية ياللشرفة ال خّّة للشةو  الخارليةخ ال ياسات ياسستراتيجيات 
-لورلة ظي  س توى الليلةخ يالت مي  اللولوساسيال و،وعة لتوليه ال شاتات الخارلية ل

إلا اللفارات يال ا ات الخارلية الرس ية التي ترسلاا  ي  ا بةاظ ال لو،ية ال واز ر يتشير
ت تقيلاا الورلة ظي  س توى الليلةخ ب ا تتض  ه سد التهايض سع الهاعليد الليلييد اآلةرفيدخ 

ت ا ل يية  ي استقلالااخ يال شار،ة في  خشطة  يسلى الت وع الجغرافي لااخ يس ح ال  اعلا
ال وازفة  -ال  ظ ات يال  تليات يال ؤت رات الليليةر ي ةيراعخ تشت   ال ظاهر التهاعلية لللولوساسية

علا رجم يت وع الة قات الم اطية يستةلظة ا تراف التي ت خر  فياا الورلة ظي  س توى الليلة 
ليلة ا ل ييةخ ب ا في ذلك استهاقات الليلية ال وقةة ويد سع اللي  يالورلات ظي  س توى ال

الورلة ظي  س توى الليلة يسيرها سد الهاعليد الليلييدخ يسسي ا اللي  ا ل يية يال  ظ ات 
-الليليةخ باإل،افة إلا سا يةرف وي"سياسة الشتات"ر يقل  ةذت ال ليظ تت شا ويد اللولوساسية 

   ال وازفة يظولوساسية الليلةر
؛  Protodiplomacy" تأس يةال-ال وازفة عد "اللولوساسية-اللولوساسيةيفختلف سهاوم 

 ريابطاايالتي ت تخلم لو ف سلاظرات الورلة ظي  س توى الليلة ي خشطتاا الخارليةخ ي 
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ال ياسية ياسقتّاظية ياسلت اعية يالمقافية باللي  ا ل يية التي تتض د رسالة اخهّالية بشك  
رساط  استق لية " تأس يةال -"اللولوساسيةبعلارة س لظةخ ت    ر 40لرلات ستلاي ة ي بلةر يب
ت قيق إلا ال ارة الليليةخ يتراظف ال ةي "الخارلي" ل الورلة ظي  س توى الليلةسد لاخب 

اسستق  ر يهي واذا ال ة ا ذات يلايد: فاي ت ةا إلا ال لو  س   ظولوساسية الليلة التي  
خ سد خاريةخ يت م  ا ساس الذ  ستي ا عليه ظولوساسية الليلة  41رلة رالياع ت ت ي إلياا الو 

" هي ظولوساسية س وات سا قي  اسستق  ر تأس يةال-الجليلة سد خارية  ةرىر ،أ   "اللولوساسية
بعلارة  ةرىخ يف ةا هذا ال شا  إلا س اكاة ال لو  اللولوساسي سد  ل  ظعم شرعية الايةة  

ة ظي  س توى الليلة(؛ ريو ت ةا اللولوساسية التأسي ية لك ب الشرعية  الُ  ِملة )الورل
الليلية للورلة  ي الشةب ال  م  لهر يلذلكخ فاي تتةلق با خشطة ال رتلطة بالتريفج ياسعتراف 
المقافي يالوت ير يفي هذه ال الةخ ت تخلم ركوسة الورلة ظي  س توى الليلة تهاع تاا 

عتراف الليليخ يت ايل الطرفق ل خهّا  سد ة   إعلاظ الر   الةام الخارلية يسيلة ل ي  اس
الةال يخ ياكت اب   لقاء يكوخو  س تةليد ل عتراف باستق لاا في سررلة سلكرةر ، ا تةتير 
س ملياتاا  ي بةماتاا  ي سكاتياا في الخارج سشريع سهارات  ي ق ّليات لليلة س ت لة ذات 

ال  ليظةخ تةاس  اللي  ال  تقيلة بةمات الورلة ظي  س توى ر يفي بةض ال است 42سياظة
الليلة للياا سمل ا تةاس  ال هاراتخ ، ا ،ا  رالة ال  ملية الةاسة ل قاتةة ،يييك في فرخ ا في  

" تأس يةال-ذلكخ ُيطلق علا اللولوساسيةسد  ل  ر 43ال تي يات يال لةي يات سد القر  ال  ّرم
Protodiplomacy   يه ا   سملة علا  قاليم ت تاج  ي ا "اللولوساسية اسخهّالية"ر  رياخاع س

(خ في ريسيا )الشيشا  ا ث يةاختاجن هذا ال  ط سد اللولوساسيةخ س اا بةض الج اورفات 
ياعتراف بةض اللي  به ظيلة س تقلةخ   2008يإقليم ،وسوفا قي  إع خه اسستق   في فيراير 

خ اسكتل لا في ال  لكة ال ت لةإقليم تالوخيا في اسلاخياخ ي يسقاتةة ،يييك في ، لاخ يإقليم ،
 ر  في  ي،راخيا لوهاخ كي  ظيخيت كيإقلي ي 

التأسي ية" علا الجاوظ اللولوساسية التي تتابةاا  شلاه -يف كد  ْ  ُتطيق "اللولوساسية
 في سولليفاخ  ل اورفة تراخ  ي ترفاي خ الةراق-إقليم ،رظستا خ سم  Quasi Statesاللي  

 علد استق له عد )الذ   ورخي ،اراباخلقليم خايإ خيإقلي ي  بخازفا ي يسيتيا الج وبية في لورليا
(خ يإقلي ي  رض الّوسا  يبوخت خل في   ذربيجا  سد ظي     ي ظا باعتراف    ظيلة

يه ا  يرلات ظي  س توى الليلة تتض د تهاع تاا الليلية سلفجاع سد   ر44الّوسا 
ازفة يخظيرتاا اسخهّاليةخ سم  ل اورفة تتارستا  في ريسيار ،أ  ال ليظ  ي ال و -اللولوساسية

يه ا  علة ستغيرات ته ر الت و  سد اللولوساسية  ر45الهوا   ويد ال  طيد لي ن ظاط اع يا، ة
خ يهي: القوسيةخ يالايكلي اللاةلي  Protodiplomacyال وازفة إلا "اللولوساسية التأسي ية" 
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اإلقلي يخ اإلتار اللستور خ خ ط الة قات ال كوسية اليي ية(خ يالةاس  الخارلي  )ظرلة اسستق   
 ر46)،يك  ال ظام الليليخ ظير اللي  اإلقلي ية  ي الكيرى(

يزفاظة س اعتاا يعلم قاوليتاا  ماهرة اللولوساسية ال وازفةعلا الرسم سد ت اسي اختشار 
رقاطق ال ياة الليليةر يعلا الرسم سد ا،طراظ  ل رتلاظر يعلا الرسم سد  خ اا   ل ن رقيقةع سد
ة  خظرف  ُ تر  في ولورة  سا ن  ظويات ال ابقة اتجاهات التطييع سةاار يعلا الرسم سد     ا

لم تلة  اللولوساسية ال وازفة ؛ فإ   47رولااخظرفة ست اسكة  يتكوفدظاهرةخ و  لراسة الل ستةلظة
يبقلر سا  رى في ال  تقي   لية خظرفةع يس ارسةعربةل ، د التيار الرطي ي في الة قات اللي 

سوف ي بازساع في الة قات الليليةخ  فرعياع ال  ظورخ فإ   اللولوساسية ال وازفة تتجه لتكو  رق ع 
تلظاظ  ه يتاا في ال  وات القاظسةخ يسوف يتم تكرف اا ، د التيار الرطي ي في لللراسات 

 ر  48يم الليلياللولوساسية يالة قات الليلية يالت ظ
 اللولوساسية ال تخّّة:

ي،ا  سد ختاطج الت ر  ال رفع خ و اسعت اظ ال تلاظ  يالةول ة      ل ن القضايا التي 
تتةاس  واا اللولوساسية ستةلظة يست وعة ذات تخّّات عل يةر يسد ه اخ ول  ماور سا ي  ا 

ت وعةر فظار سا ي  ا و ظام ال ختلهة في ال جاست الةل ية يالييةية ال  Regimesبا خظ ة 
التةاس  بال  لة للل ار يال  يطاتخ يخظام التةاس  بال  لة للت وف ت ال اليةخ  ي  خظ ة إختاج  
اللياءر يلم تةل اللولوساسية في إتارها ال ياسي قاظرة علا التةاس  سع ،  هذه القضايار يسد 

ير لوزفف خا خ يهو ظولوساسي  سرفكيخ إلا    ر يفشه اخ مارت اللولوساسية ال تخّّة
ة ا اللولوساسييد ا سرفكييد الةاسليد في الخارج فقط سد يزارة الخارليةر  سا اآلةري خ ف د 
ي،است ييزارات  ةرىر يبالتاليخ فإ  القضية ا ساسية  سام  الة   اللولوساسي هي الت  يق ويد 

ياا إلا ي، ء س تقليدخ ب يو يةوق الت  يق الشاس  هذه الو،استخ يالتأكل سد علم ت و  س مل
 ر49ويد هذه ال كاتب ي الو،است في اتار ال ياسة الةاسة للليلة

 اللولوساسية اسقتّاظية:
لم يةل سهاوم اللولوساسية يقتّر علا إظارة الة قات ال ياسية ويد اللي  ف  بخ و   

 ر يالمقافية ةات ع ليش   سجاست علةخ  ه اا الة قات اسقتّاظي
فهي م  التغير في تييةة ال ظام الليلي يبيةة ا ع ا خ يالتلاة  ال لاشر يالتأثير ال تلاظ  
ويد ال ياسة ياسقتّاظخ يتلايل  ه ية ا ةير ،وخه ال  ر  ا ي  للةول ةخ تلايلت  ه ية  

ولوساسية  اللولوساسية اسقتّاظية بال  لة لجااز الخلسة الخارليةر يسد الّ يح     الل
 ثيوظير  ا سرفكي الرطيا فترة في ال ت لة الوسيات في اسقتّاظية لي ن لليلةخ ريو مارت

ولولوساسية الليسرخ إس     الةول ة ساه ن في   خذا  (خ يُس ين1909-1901) ريزفلن
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 رل  ع لة ال ياسة الخارلية    ظيلةر و  يفرى  رل خ و  يسلت 50تّاعل  ه يتاا
ال ابقيد     "اللولوساسية اسقتّاظية يالتك ولولية تتلع ا  اللولوساسية الةال ية اللولوساسييد 

إذ لم تةل  سليية ال هاي،ات ذات تابع سياسير يتخلن  ٬ةا ة في م  سياظة خظام الةول ة
 ر51اللولوساسية ال ياسية عد ظيرها لهاطلة اللولوساسية اسقتّاظية يالتق ية"

 Economic andقتّاظية يظولوساسية ا ع ا  يقل   ل ن اللولوساسية اس
Business Diplomacy   سو،وعاع  ساسياع في تلرفب سومهي لااز الخلسة الخارلية في

ر ي رياخاع ُيطلق علياا اللولوساسية التجارفة 52سةظم ا كاظي يات اللولوساسية في الةالم
Commercial Diplomacy اللولوساسية اسقتّاظية   ُتشير؛  خ اا ظولوساسية وذراع  تجار ر ي

إلا استخلام ا ظيات اسقتّاظية للليلة لت قيق ال ّالح القوسيةخ يُتشير  رياخاع إلا فد ةلسة  
ا سد اسقتّاظ  يال ّالح اسستراتيجية للليلة باستخلام ا ظيات اسقتّاظية؛ يهي سّ  ة  

اتاا التي تؤثر في التجارة للتأثير في سياسات ال كوسات ا ل يية يال  ظ ات الليلية يقرار 
تةلفل الة قات الليلية ولفع اسقتّاظخ  -ياسستم ارر يه ا  يلاا  لللولوساسية اسقتّاظيةخ ه ا

يتالف اللولوساسية اسقتّاظية إلا تةلفل تجارة الليلة   يتةلفل اسقتّاظ بالة قات الخارليةر
ية الّاظراتخ يالتريفج لل ّالح الخارلية: زفاظة سةلست يرجم التلاظست التجارفة يت  

اسقتّاظية يت كيد  ع ا /شر،ات الليلة في ا سواق الخارليةخ يلذب اسستم ارات ا ل يية  
يالتك ولوليا يتشجيع ال يارةخ يتةلفل ال  و اسقتّاظ  يظعم لاوظ الت  ية اسقتّاظيةخ يب اء 

الهات اسقتّاظيةخ يسةالجة الّراعات ع قات اقتّاظية سع الكت  اسقتّاظية الليلية/ و اء الت 
 ر53اسقتّاظية

يُفطلق علا اللولوساسييد اسقتّاظييد  رياخاع "س تشاري  تجارفو "خ ي كد  ْ  ُيو هو  
بأخ ام س الوْا  ع ا   ي سلاظري  في سجا  ا ع ا ر يسطلوٌب س ام    ي اليْا الطرفق لشر،ات 

ر فام في رالة إلا networkingسجرظ التشييك وللاخام في الخارجخ يسا تام تذهب  بةل سد 
التهكير يفقاع سستراتيجية الشر،ةخ  ي علا ا ق  يجب    يكو  لليام تهكير سة ق عد الّاظرات 
ياسستم ار ي خ ا  اللةو  إلا ا سواق ي سةار الّرف يت لي  ا سواقرررإلخر يهذْا ية ي سةرفة  

 قوفة با ع ا  الليليةر
 لوساسية:توسيع  فاق اللو

سد  هم ا ثار ال ال ة عد الةول ة هو توسيع  فاق اللولوساسيةخ يزفاظة تةقيلهار فأيسعخ ي 
 ظت الةول ة إلا إزالة ال والل ويد ال ياسة اللاةلية يالخارلية؛ بشك   يجة  الوميهة  

ر ف ةظم القضايا 54اللولوساسية تت ر  علا ال  رريد اللاةلي يالخارلي في خها الوقن
رلية في عّر الةول ة   ل ن لاا  بةاظ ظاةليةخ يلاا سؤفليد يسةار،يد سد اللاة ر الخا
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؛ ف م ع قضية تغير ال  اخ لاا سضاسيد issue linkagesيثاخياعخ زاظت  ه ية تشابك القضايا 
تتةلق ب قوق اإلخ ا خ يسياسة ا سد اإلقلي ي لاا سضاسيد تتةلق باللي قراتيةخ يال و، ة له  

ر يثالماعخ ورزت قضايا لليلة علا  ل لة اللولوساسية سع 55ةلق بال  م ياسستقرارسضاسيد تت
الةول ةخ سم  تغير ال  اخ ياختشار ا سراض يا يبةة يالتشابكية ال تلايلة في اسقتّاظ الليليخ  

،ييراع  ي زسة ال لةيدخ ياإلرهاب يالجرف ة الليليةخ ياإلقلي يةرررإلخر يرابةاعخ لةلن الةول ة للءاع 
 ر56بال  ارسات اللولوساسية يس خرتاع فياا اع سد ال كا  سات 

يسد ه اخ   لح سد ال ام  ْ  خلرس اللولوساسية لي ن فقط  فض  الطرق لل هاي،ات    
سع الطرف اآلةرخ يإخ ا  يضاع    تلرس ساذا سي لث في اللاة  رالة الو و  ستهاقيةخ  

يتلة   57يسد سي تهيل يسد سي يطر ظاةليا؟ يةّو ا ال ؤا  الرطي ي: سد سيلفع الم د
قضايا ستةلظة في هذا استار ال تشابك سع  ال ياسات اللاةلية سواء قضايا الة الة  في الخارج  

  ي قضايا ال ق  الل ر  يالجو   ي القضايا ال رتلطة وت اي ت ال هر يال يارةر 
 

ا   الدبلوماسية والنظام الدولي في عصر العولمة:  -ثالثا

   الرؤفة اللولوساسية لل ظام الليليخ يالتي تقترب سد ال  ارسة  كمر سد الت ظيرخ ترى إ
ال ظام الليلي ذ  س توفات   ربع: ال  توى الم اطي ويد اللي خ ال  توى اإلقلي يخ س توى 

 الليليةخ ثم ال جت ع الليلي ،ك ر  regimesال  ظ ات يال ظم 
القواعل يالقواخيدخ بةضاا للء سد القواخيد يف ظم ال ظام الليلي علة س توفات سد 

يالقواعل الوت ية ال  ليةخ يبةضاا قواعل ظيلية عاسةخ يبةضاا قواعل ةا ةخ يه ا  راست  
لتوزفع  اع ليا لاا قواعل إلا اآل ر ،ذلكخ فإ   ال ظام الليلي ي    في ظاةله  يضاع إتاراع سختله

   يت ر  سا ويد ال جاليد: ال ظام القاخوخي  القوىر يسد ثمخ يكو  علا ال  م  اللولوساسي 
 ر58يإتار توزفع القوى؛ ،ي ي قق  هلاف ظيلته ة   ال هاي،ات يال  ايسات يالتهاه ات

 الة قات الم اطية:   ر 
ث ة خوعا  سد ال و،وعات التي ت ر  اللولوساسية في القر  ال اظ  يالةشرفدخ  يلا ا 

لا ا سد يالتجارة يالتةاي  اسقتّاظ ر يثاخيا ا يتّ  يتةلق با ل لة التقليلية التي ترتكل ع
با ل لة الجليلةخ التي تتي ا قضايا   ل ن ذات  ه ية ،ييرةخ يس اا قضايا ال  اخ يسكاف ة  

 ر59الجرف ة ياإلرهاب يالتةاي  التك ولولي يسيرها
إ   يسواء  ةذخا بالتق يم الذ  عر،ه ،ي  جرخ  ي  ةذخا بالتق يم الذ  قلسه خا خ ف 

الت ر  اللولوساسي في ،  ظاطرة سول ي   يأةذ في اعتلاره ارتيالات ياهت اسات الليلة التي ية   
واا اللولوساسير فال جت ةاتخ ، ا يقو  ،ي  جرخ "تولل في التارفخ قي     تولل في  
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ليلة يهذا ية ي     اإلتار التارفخي لل جت ع يال ياق ال ياسي يالجيوبوليتيكي للر 60الجغرافيا"
 ي لظ اهت اساتاا ياخت اءاتاا يقي اا ي هلافاار

يتلقاع لتق يم ،ي  جر للي  الةالمخ فإ   التةاي  سع ظي  اللاطرة ا يلا ) يريبا يالوسيات 
ال ت لة ياليابا (خ ي كد    يرتكل علا ت كيم القاخو  الليلي سد خاريةخ يال  طق اسقتّاظ  

   ي تهيل سد سجاست الت ر  في ال جت ع ال هتوح   اليرال اتي سد خارية  ةرىر ، ا يجب
ل تّا خ ليا فقط بال ؤس ات ال كوسية يإخ ا  يضا بال جت ع ،ك ر ،ذلك يكو  سد ال ام تهام 
الّراعات ظاة  ال كوسات ياإلظاراتخ سواء ،ا  ب يب الت افا علا ا ظيارخ  ي الّراع ويد 

ل ياسة الخارليةر يفجلر باللولوساسية  ْ  تكو  ال ؤس ات الييريقراتية التي تشتر  في   ع ا
 ر اسة للّراعات ال اشةة ياستجاهات الةلاطية ويد ظي  يسجت ةات اللاطرة الماخية )ظي   سيا(ر 

كذلك يكو  سد ال ام تهام ال ظام ال ياسي اللاةليخ يتييةة الّراع ويد القوى ال ياسية ظاة  
 راع ويد سؤس ات ويريقراتية ظاة  ال كوسة خه ااراإلتار ال ياسي يالييريقراتي ب ة ا الّ

يفي التةاس  سع الشرق ا يسطخ اللاطرة المالمةخ فإ   القضية ال  ورفة ،اخن ظاط اع الّراع  
اإلسراطيلير ي،ا  ه ا  تّور للى الغرب     اللولوساسية في الشرق ا يسط هي  -الةربي

يت لث عد هذه القضية في ،  سجا ر ويل      ظولوساسية القضية الوارلة؛ فاللولوساسي سول   
التطورات ا ةيرة  ظت الا تةلظ و وظ الّراع في س طقة الشرق ا يسطخ سواء الّراعات 
اللاةلية في علظ  سد اللي  الةربيةخ  ي ال شك ت ال تةلقة بال ياه اإلقلي ية ياكتشافات الغاز 

ختلهة التي تواله هذه ال جت ةاتر يفي  فرفقيا ياليتري خ إلا ال شك ت اسقتّاظية يا زسات ال 
)اللاطرة الرابةة في تق يم ،ي  جر(خ تكو  قضية الت  يةخ ير  سشاك  الهقر يال رض  هم س ور 

 ر61لت ر  اللولوساسيخ باإل،افة إلا التةاي  اسقتّاظ  يال ياسي
ر سهاوم القوة في لكد في إظارة الة قات الم اطيةخ تظار  ربةة س رظات سا ة تتةلق وتطو 

    سهاوم القوة قل ت ر  سد استخلام ال قلرات الة كرفة ياسقتّاظيةخ  -الة قات الليليةر  يلاا
ر يفةت ل هذا ال  ط سد القوة علا Soft Power ي القوة الّللةخ إلا استخلام القوة ال اع ة 

علالة  ي شرعية ال ياسات القلرات اللولوساسية يالمقافية ياإلع سية التي ت تلكاا الليلةخ ي 
الخارلية التي تتابةااخ يلاذوية ال  وذج )اسقتّاظ   ي ال ياسي( الذ  تطررهخ يقلرتاا علا 
اسخلساج الليليخ ي  ع  ورة ظيلية إيجاوية لذاتاا ، ما  ي تذى في سجاست الت  ية اسقتّاظية  

اعتراف ياسع ال طاق ويد يث ة  يالتقلم التك ولولي يالة   اإلخ اخيخ يظعم الشرعية الليليةر
اللارسيد يال  ارسيد علا ال واء وتلايل  ه ية يفة الية ع ا ر القوة ال اع ة علا ر اب  ظيات 
القوة الّللة في ت قيق  هلاف الليلةخ يفي ت هيذ ال ياسات الخارلية لللي  في الةالم بشك   

ل اع ة لليلتهخ ياستخلاساا  فض  يه ا يكو  ظير اللولوساسي في ت ليل ع ا ر القوة ار 62عام



 

 

 

  الدسوقي إبراهيم أيمند.                                                                                                         ات ـدراس

116 

 

استخلام سد ة   ا تر المقافية يال ضارفةخ سرتلطة بالتةاي  اسقتّاظ  يالتك ولولير يفأةذ 
اللولوساسي في ال  لا      الق م ا كير سد إسكاخيات القوة ال اع ة لي ن ت ن سيطرة 

 ر  63ال كوسة  ي سد إختالااخ يإخ ا سد إختاج ال جت ع ال لخي 
القوة ال  قة  -تّ  ب هاوم القوة ال اع ة سهاوسا  علا قلر  ،يير سد ا ه يةخ يه ايف

م اللةض سهاوم "القوة يالقوة ال اظةر  يفي م  تّاعل  ه ية القوة ال اع ة في عالم اليومخ قل 
"  ي قوة الجذب/اسخجذاب اسقتّاظ ر يالة قة ويد القوة ال اع ة Sticky Powerال  قة 
ال  قة يا، ٌة بالللي ؛ فالقوة اسقتّاظية تتشك  للطياع سد لاذوية يإسكاخية تّلير  يخظيرتاا

خ فيقّل وااخ تلقاع لي"كرف توفر يي،ر Sharp Powerر  س ا القوة ال اظة 64ال لاظئ اسقتّاظية
ر يترتلط 65يلي يكا لوظيفج"خ "اسستخلام الخاظع لل ةلوسات يا خلاء لت قيق  سراض علياخية"

يفلجأ  ة ال اظة  يضاع بالقوة ال اع ة؛ فا ةيرة تت و  إلا قوة راظة لو استخلسن الخلاعرالقو 
اللولوساسيو  ييساط  اإلع مخ في اللي  اللي قراتية يالت لطية يبّهة  ةا ة ا ةيرةخ ل تابةة 

  هلاف ال ياسة الخارليةر 
يرى يالّغرى تةكا علم يثاخي هذه ال  رظات تتّ  بأ   تييةة الة قات ويد اللي  الك

تواز  القوى وي اار يه ا تأتي سشكلة     اللي  الكيرى قل س ُتطيق قواعل القاخو  الليلي 
ياللولوساسي و ها الته ير الذ  تتي اه اللي  الّغرى يال توسطةر يه اخ تك د  ه ية  ْ  تتةاس  

ال و،وعات التي خ ب ة ا    Issue Linkageاللولوساسية سد س طقة تشابك ال و،وعات 
تكو  لللي  الّغرى فياا يز  ،يير ي كد    تكو   ظاة في سررلة ال  ايسات يال هاي،ات 

تّوفن اللي  الّغرى في ال  ظ ات الليلية في قضايا و)سما  ذلك اهت ام اللي  الكيرى 
ل ظام     سجا  اللولوساسية في الت ر  هو في ال  ارة الواقةة ويد ا -اقتّاظية سا ة(ر ثالماا

القاخوخي الليلي ياإلتار الليلي لتوزفع القوى؛ سا ية ي     اللي  الّغرى ي ك اا    ت ارس 
 ظياراع  كير سد يزخاا الة كر   ي اسقتّاظ  في قضايا سرتلطة با ل لة الجليلة  ي القلي ة  

اللي  في      الة قات الليلية ويد  -رابةااع لسا يكو  لاا قلرة علا ال  ايسة يال هاي،ةر 
ال ااية ع قات ويد سجت ةاتر يإذا استطاعن اللولوساسية    تطور سد سهاوم تشابك 

 خ فإخاا تجة  سد ت قيق  هلافاا  ق   ةوبةرSocial Linkageال جت ةات 
ك ا     ثورة اإلع م ياستّا   ظت إلا استلاق يساط  اإلع م الةال ية ال هارات في خق   

يفي استضافة  كير الخيراء لت ليلاا  ٬تطورات في سختلف و ظ الةالمال ةلوسات يا رلاث يال
يالتةليق علياا يفي عرض ةلفياتاا التارفخية ب يو لو يقع اخق ب ع كر  سم  في ظيلة  

فإ   يساط  اإلع م ت ق  ذلك فوراع يتةلق عليه يس يلقا ل هارة الليلة ال قي ة   ٬افرفقية  ي ستي ية
خق ب إس    تضيف لواخب رب ا ت ا تأثير هذا ال لث في ع قة اليلليدخ في عا  ة ظيلة اس



 

 

 

 2019  يناير األول ، العشرون ، العدد المجلد 

117 

يفة ي هذا     لاخلاع سد ساام ال هارة ال  لظة في سةاهلة فيي ا للة قات اللولوساسية لةام 
قل تقلص إلا رل  ،ييرر ي ظت ،ذلك ثورة استّا   ٬يهو إراتة وللها بالتطورات يا رلاث ٬1961

سا  ظى إلا تشابك التةاس ت  ٬ظير ال هارة ال  ت ية إلا إرلى وؤر الّراع إلا التأثير علا
الليلية ييلوظ ق وات سوازفة للة   اللولوساسيخ س اا سم  اللولوساسية الشةيية سد ة   

 ر66سؤس ات ال جت ع ال لخي يالوفوظ اليرل اخية
 الة قات اإلقلي ية:  رب

  خظ ة اإلقلي ية: يتض د اإلتار اإلقلي ي ث ث س توفات سد ا
ال ظام اإلقلي ي في إتار س ظ ة إقلي يةخ ،الجاسةة الةربية  ي سجلا التةاي   - يسع    

الخليجي  ي است اظ ا يريبي يس ظ ة اللي  ا سرفكية يسيرهاخ  ي تج ةات إقلي ية لليلة ت شأ 
سم  تج ع علي  ساس يلوظ سّالح سشتر،ة ويد سج وعة سد اللي  تقع في قارات سختلهةخ 

ر يفتر،ل ظير ال  ظ ات اإلقلي ية  BRICSيسج وعة اليرفكا خ APECال  يط الا ل خ يا بك 
ا ساسي في ةلق س ير  ل  اقشة القضايا اإلقلي ية يالةال يةخ يإيجاظ إتار  للت  يق وي اا يبيد 

  عضاطااخ يفي تةلفل التةاي  ال ياسا يا س ا ويد ظي  القارةر
اسقلي ي  يضاع ه ا  إتار لتوزفع القوى ويد اللي  ال ختلهة؛ يهو سا  في اإلتار -ثاخياع 

يجة  اإلتار اإلقلي ي ي ق م إلا تج ةات س ظ ة  ي سير س ظ ة  ي سير سرتلة ويد سج وعات 
سد اللي  لل هاظ علا سّال اا في سوالاة س ايلة الاي  ة سد لاخب ترف سد ا ترافخ 

 تغير القضاياريتتغير الت الهات وتغير الظريف ي 
في اإلتار اسقلي ي  يضاعخ ي شأ سا ي  ا بال جت ع اسقلي ي الذ  يضم س ظ ات   -ثالماع 

سير ركوسية يشر،ات ،يرى يسؤس ات إع سية يشلكات سّالحخ ي ك اا التأثير علا ال ياسات 
ل  ل ة  اللاةلية يالخارلية لللي ر يه ا   يضاع الت ظي ات سير ال شريعة التي ت تخلم القوة ا

  ي الة ف ياإلرهابر
يفكو  علا اللولوساسية    تأةذ في اعتلارها هذه ال  توفات الم ث سد توزفع القوى 
يا ظيار  في اإلتار اسقلي يخ ي ْ  ت لظ  هلافاا يفقا ل ا ي كد ت قيقه في هذا اإلتارر يقل  ظى 

ل الضغو  علا الوميهة  إخشاء ال  ظ ات اإلقلي ية بكمافة في الةقليد ال ا،ييد إلا تلاي
 اللولوساسيةخ ي  ل ن ال  ظ ات اإلقلي ية ت م  سجاسع سا اع يسؤثراع في ال ياسات اإلقلي يةر 

 ال  ظ ات الليلية: رت
خ ت لث سهير الوسيات ال ت لة ال اوق في ا سم ال ت لةخ لو  وولتو خ 2005في عام 

قر تجت ع فيه اللي خ لتقرر ساذا ترفل يذ،ر     ا سم ال ت لة ،  ظ ة س يلوظ لااخ إخ ا هي س
ع لهر        ال  ظ ة ليا لاا ظير س تق خ ي خاا تلةب اللير الذ  يراه ا عضاءر يسد خارية  
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 ةرىخ مار سد يلافع عد ا سم ال ت لةخ يفةطي  سملة علا     لاا ظيراع س تق عخ بةيلاع عد عد 
 ت الهات اللي  ا عضاء ي راعاتاار

يف كد القو   اخييد ال ت اقضيد ي كد ت ليل اللير ال قيقي لألسم ال ت لةر يسد هذيد الج
    ا سم ال ت لة   لح لاا ظير رقيقي في ال جت ع الليليخ فاي ت م  ال جت ع الليلي بشك  
عامخ يسا تةير ع ه قراراتاا الّاظرة سد الج عية الةاسة  ي سجلا ا سد ي م  اسخجازات 

خ يس ير Actorالليلير فا سم ال ت لة تلةب  ظيارا ث ثة: فاي فاع  ظيلي الرطي ية في ال جت ع 
للقوة يال ةلوسات يلل ضور بال  لة لللي  الّغيرة  Sourceلل وار الليليخ يسّلر 

ليا فقط في   –يال توسطةر بعلارة  ةرىخ تقوم ا سم ال ت لة ولير  لوهر  في ال ظام الليلي 
جلا ا سد يالج عية الةاسةخ التي ت م  س يراع س ورفاع لرؤساء اإلتار ال ياسي ست م ع في س 

اللي  في افتتاح الج عية الةاسة في ،  عام في سيت يرخ ريو تتلارى رؤساء اللي  ي يزراء 
الخارلية علا تقليم إتار  عام  ل ياستام ياللعوة لألفكار يال لاظرات اإلقلي ية يالليليةر ي يضاع 

راع لوهرفاع في ال جاست ال ختلهة لل ياة الليلية ياسقتّاظية يالمقافية تلةب ا سم ال ت لة ظي 
ياسلت اعية يال  اةية يالةل ية؛ ف ؤت رات ا سم ال ت لة ال ختلهة في شتا ال جاست سد الييةة  
يرقوق ال ر ة إلا الت  يةخ ت م  زة اع عال ياع للت ر  خ و  هلاف  ظيلية سشتر،ةر ، ا     

 تخّّة تلةب ظيراع لوهرفا في تطوفر التةاي  ويد اللي  في ال جاست ال اوق ي،استاا ال
 ذ،رهار

يرسم ذلكخ فإ   ه ا  فجوة ،ييرة ويد ا سم ال ت لة ،إتار فل هي يقاخوخي ي،ع في 
ال يماق يتطور باليياخات ال ختلهة التي  لرت عد اسلت اع الليليخ ياللير ال قيقي الذ  تلعله  

 يةخ ريو تجل ه ا  ،مير سد اسختقاظات لل  ارسة يعلم الهةاليةرال  ظ ة الليل
 الت ر  الليلي ةارج ا سم ال ت لة: رث

في ال هاي،ات التي  -تت ر  اللي  في ث ث سجاست ةارج إتار ا سم ال ت لةر  يلاا
تجل اللي  الكيرى  خاا ت تطيع    ت ارساا لت قيق  هلاف تتوازى سع  هلاف ا سم ال ت لةخ 

( سع إيرا خ 1+5س اا سهاي،ات اللي  الخ ا ظاط ة الةضوفة في سجلا ا سد زاطل  ل اخيا )ي 
يسهاي،ات اللي  ال ن سع ،ورفا الش الية يسيرها؛ للو و  الا اتهاقيات رو  ال ل سد اختشار 

 ا سل ة ال ويفةر 
ي سجلا ت ر  اللي  الكيرى لت قيق  هلاف س يكو  ه ا  اتهاق علياا ف  -يثاخياا      

في إتار سا  س اه الرطيا  2003ا سدر يسد ذلك ت ر  الوسيات ال ت لة ،ل الةراق عام 
 رAlliance of the Willingت الف الراسييد   –اسسرفكي ري ذا  

استهاقات ال يرسة ويد اللي  الكيرى ال  تجة للتك ولوليا الة كرفة ال تطورة  -يثالماا      
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 The missileظام تقييل تك ولوليا الّوارفخ ا ةرىر يسما  ذلك خ ل  ع تّليرها إلا اللي 
technology control regime  خ يهو اتهاق ويد ث ثيد ظيلة علا علم تّلير 1987عام

 2002علا هذا عام   The international codeتك ولوليا الّوارفخخ يتلةه اتهاق ظيلي  
 ر67ظيلة 119اتهقن عليه 

 خاتمة:

التغيرات في الييةة الليليةخ يةا ةع الةول ةخ علا  استقراء تأثيرورقة إلا ع لت هذه ال
 اللولوساسيةخ سد ريو ظيرها ييماطهاا ي خ اتاار

يقل ةلص اللارو إلا     ه ا  الةليل سد ع ا ر اسست رار في الوميهة اللولوساسيةخ 
لولوساسية التي تواله  يسسي ا هلفاا الرطياخ يسها،ي اا ا ساسيةخ ي س ااخ يال ةض ت ال

اللي خ يظير اللةمات اللولوساسيةر يساتلا  ع لية الت مي  اللولوساسي يالق ّلي سكوخاع  ساسياع 
في الة قات ويد اللي ر يسا فتأت اللولوساسيةخ في القر  ال اظ  يالةشرفدخ س شغلة با ل لة 

 .التقليلية التي ترتكل علا ا سد يالتجارة يالتةاي  اسقتّاظ 
يسع ذلكخ تر ت علة تغيرات علا الوميهة اللولوساسية في إتار س ايلتاا التكيف سع 
الييةة الجليلة التي ةلقتاا ع لية الةول ة بأبةاظها ال ختلهةر يتتةلق هذه التغيرات بلليات 
اللولوساسيةخ يسجا  رر،تااخ ي فاقاا يظرلة تةقيلهاخ يإزالة ال والل ويد ال ياسة اللاةلية  

اسة الخارليةر ع ية علا ذلكخ زاظت  ه ية تشابك القضاياخ يبرزت قضايا لليلة علا يال ي
 ل لة اللولوساسيةخ يت اسا ظير القوة ال اع ة يالقوة ال  قة يالقوة ال اظة ،أظيات للة   

 .اللولوساسي
؛  يقل  فضن التغيرات الليلية إلا ظرلة  سير س يوقة سد الشهافية في إظارة الشؤي  الةاسة

سا يجة  ال طلب الخاص بال رفة اللولوساسية  ةب ال  ا ر ، ا  فضن هذه التغيرات إلا رلو  
 .ال  وذج الشلكي س   ال  وذج الر سي ال ت  ور رو  الليلة في الة   اللولوساسي

يا هييم سييد ذلييكخ تيلييورت  خ ييا  لليييلة سييد اللولوساسييية ال ةا ييرةخ تج ييع ويييد ع ا يير 
سم  اللولوساسية اسفترا،يةخ ياللولوساسية الرق ييةخ ياللولوساسيية الةاسية  الرس ية يسير الرس يةخ

الجليلةخ ياللولوساسية ال وازفة ) ي اللولوساسية سا ظي  س توى الليلية( ياللولوساسيية التأسي يية 
يظولوساسييية ال يييل  يسيرهييار ، يييا تغيييرت تييةييية ا خ ييا  القاط ييية سييد الة ييي  اللولوساسيييخ سمييي  

ستةييلظة ا تييرافخ ياللولوساسييية ال تخّّييةخ يتّيياعلت  ه ييية  خ ييا    ةييرىخ سميي  اللولوساسييية 
 اللولوساسية اسقتّاظية ياللولوساسية المقافيةر
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