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ملخــــــــــــــــــــــــص 

في النظام الدولي الجديد، من  الفاشمة تطرح ىذه الورقة البحثية موضوع تأثير الدول
خالل التغيرات التي حدثت في البيئة الدولية، ودفعت إلى ظيور العديد من القضايا 
والمشكالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية واالثنية في تمك الدول، ما تسبب في 

فقدان وظائفيا األساسية، األمر الذي أتاح الفرصة أمام القوى الدولية لمتدخل في 
سيادتيا، عن طريق منظمة األمم المتحدة في أحيانا كثيرة، ما يمقي الضوء عمى ىذه 

 .مكممة لمنظام الدولي الجديد أو دوال تمثل مصادر تيديد مستجدةالدول أما أن تكون
اإلطار المفاهيمي لمصطلح الدولة وتأسيسا عمى ما سبق، لقد تضمن المحور األول، 

 وما اعترى ذلك من غموض حول المصطمح، وتضمن المحور الثاني، الفاشلة،
وشممت مصير الدول الفاشمة، بين تداعيات الدول الفاشلة على النظام الدولي الجديد، 

تهديدات الدول الفاشلة على النظام تضمن المحور الثالث، البقاء والسقوط، وأخيرا،
حيث يوجد عدة تيديدات عمى المستوى األمني والسياسي واالقتصادي الدولي الجديد، 

وعمى ىذا األساس، فإن أىم األىداف تكمن في إيضاح التيديدات التي . واالجتماعي
ظيرت مع ظيور الدول الفاشمة في النظام الدولي الجديد، وما أصاب ىذا األخير من 
اختالل في التوازن الدولي، وتسميط الضوء عمى تداعيات استخدام المصطمح وأثره عمى 

" شبو دولة"النظام الدولي الجديد، وىو ما يؤسس إلى حالة جديدة لمدول الفاشمة واعتبارىا 
. تتمتع بواجبات وحقوق أقل من الدول العادية
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Abstract 

This paper raises the issue of the impact of failed states in the new 

international order, through the changes that took place in the 

international environment, and led to the emergence of many 

political, economic, social and ethnic issues and problems in those 

countries, which caused the loss of their basic functions, which 

provided an opportunity for forces Intervention in their 

sovereignty, often through the United Nations, highlights the fact 

that these States are complementary to the new international order 

or are emerging threats. 

      Based on the above, the first axis included the conceptual 

framework of the term of the failed state, and the ambiguity that 

was felt about the term, while the second axis included the 

repercussions of the failed states on the new international order, 

and included the fate of the failed states, between survival and fall, 

and finally, the axis included Third, the threats of failed states to 

the new international order, where there are several threats at the 

level of security, political, economic and social. On this basis, the 

most important objective is to clarify the threats that have emerged 

with the emergence of failed states in the new international order, 

and the imbalance in the latter international imbalance, highlighting 

the implications of the use of the term and its impact on the new 

international order, which establishes a new situation Failure states 

as "quasi-state" have fewer duties and rights than ordinary states. 

 

مقــــــدمــــــة 
تتشابك الظواىر السياسية واالقتصادية والعسكرية وغيرىا في البيئة الدولية، حيث تعتبر 
الدول إحدى تمك الظواىر، ووحدات أساسية في النظام الدولي، فيي تمعب أدوارًا مميزًة 

 قد طرأ عميو تغييرا كبيرا، نظرا لما يشيده األدوارفي مجال العالقات الدولية، وأن ىذه 
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النظام الدولي من تغيرات جذرية أثرت بشكل أو أخر عمى الدول وما تقوم بو من أدوار 
في البيئة الدولية، فمع بداية األلفية الجديدة ظير إلى جانب الدول أو في أحضانيا 

العديد من الكيانات التي تطالب باالستقالل عنيا أو حماية حقوقيا السياسية 
واالجتماعية،باعتبارىا كيان مستقل لو مورثوه الثقافي، أو االثنين معا، فصار العالم أكثر 

غموضا وتعقيدا، خاصة في ضوء انتشار الحركات والجماعات والشبكات والمنظمات 
 في ضوء ما يسمى بالربيع العربي، حيث أضحت الدول غير 2011واألقميات، بعد عام 

قادرة عمى حماية كيانيا وحدودىا، وتواجو تحديات البقاء في البيئة الدولية، أو خطر 
التفكك واالنييار، وعدم القدرة عمى مقاومة سياسات القوى الدولية التي ترمي إلى 

استغالل مصالحيا وتحقيق أىدافيا، حتى ولو كان ذلك عمى حساب الدول الفاشمة،  وما 
زاد األمر تعقيدا ىو انتشار العولمة التي تعني في أضيق معانييا أن يصبح العالم قرية 
صغيرة، وبالتالي يمكن القول إن العالم قد صار أكثر تعقيدا من قّبل بسبب العولمة من 

. جانب، والتفكك الذي أصاب الدول الفاشمة من جانب أخر
      فعمى األساس السابق، فإن الدول القوية في البيئة الدولية تسعى إلى العولمة 

والتكامل وقبول التعددية الثقافية، بينما تفرض عمى الدول الفاشمة مثل ىذه العمميات التي 
تنطمق منيا الدول القوية لتحقيق أىدافيا في البيئة الدولية، ما أدى إلى الصراع بين 
القوى وفرض سياساتيا عمى تمك الدول، وبطبيعة الحال أدى ذلك إلى عدم استقرار 

يطمق عمييا، أنيا ناجحة، تستطيع تحقيق أىدافيا -النظام الدولي، بظيور دوال قوية
ال تستطيع تحقيق أىدافيا والحصول عمى مصالحيا، - واستغالل مصالحيا، ودوال فاشمة

وقد الحظ أن عدد الدول المتفككة قد تزايد مع نياية القرن العشرين، مثل ما حدث في 
 i.االتحاد السوفياتي السابق، والبمقان، والقوقاز، وشمال ووسط أفريقيا
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      ووفقا لما سبق، فإن ىذه الورقة تسعى لتحقيق جممة أىداف ليا صمة بحيوية 
ومن ىذه  الموضوع وأىميتو، ومحاولة الباحث اإلجابة عمى التساؤالت المطروحة، 

 :األهداف
محاولة توضيح مصطمح الدول الفاشمة، ألن في الفترة الالحقة لظيور  .1

المصطمح كثر الجدل حولو بين عددا من الباحثين، فالبعض يرى أنو المصطمح يميد 
الطريق لمتدخل في سيادة الدول وىو مبدأ راسخ في القانون الدولي، والبعض األخر يرى 
أن ىناك دوال ال تستطيع القيام بوظائفيا األساسية وتعد دول فاشمة أو ىشة في النظام 

 الدولي الجديد؛ 
تسميط الضوء عمى تداعيات استخدام المصطمح وأثره عمى النظام الدولي  .2

تتمتع " شبو دولة"الجديد، وىو ما يؤسس إلى حالة جديدة لمدول الفاشمة واعتبارىا 
 بواجبات وحقوق أقل من الدول العادية؛

إيضاح التيديدات التي ظيرت مع ظيور الدول الفاشمة في النظام الدولي  .3
 .الجديد، وما أصاب ىذا األخير من اختالل في التوازن الدولي

 من خالل ما يحدث في النظام الدولي الجديد من تغيرات أهمية الموضوع      وتأتي 
دفعت النظام من حالة القطبية الثنائية إلى القطبية المتعددة التي تسعى إلى إنشاء 

. وحدات اقتصادية كبيرة مقابل أن يتم العمل عمى قيام وحدات سياسية أصغر فأصغر
بمعنى أخر أن يتم تكوين الوحدات االقتصادية الكبيرة الواسعة في مقابل تفكيك الوحدات 

عمى المستوى الدولي، وىو ما أثر عمى التوازن الدولي، وأنتج حاالت " الدول"السياسية 
السقوط واالنييار بالنسبة لمدول التي ال تستطيع الدخول أو مجاراة المنظومة الدولية التي 

أسست عمى الكيانات االقتصادية والتكنولوجية مستندة عمى المنظومة العسكرية في 
النظام الدولي الجديد بدال من االستناد عمى المنظومة العسكرية فقط، التي كانت سائدة 

 ii.في القرون السابقة
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      ويضاف إلى ذلك، ما نشر حول موضوع الورقة من احصائيات مخيفة حول الدول 
الفاشمة، وأن ىذه االحصائيات تشمل الدول العربية وىي في تزايد مستمر، االمر الذي 

.   يدعو الباحثين المتخصصين إلى زيادة االىتمام بمثل ىذه الموضوعات
      عميو، فإن ىناك جدل واسع بين الباحثين حول مصطمح الدول الفاشمة الذي انتشر 
مع بداية التسعينيات من القرن العشرين، يتضمن أن ىذه الدول التي اختمفت تسمياتيا 

عمى النظام الدولي الجديد الذي يعتمد تؤثر في الوسط العممي واالعالمي، ليا تفاعالت  
عمى أسس اقتصادية من خالل تكوين التكتالت االقتصادية الكبيرة الواسعة، ويعمل من 

، حيث توجد دوال ال تستطيع القيام بوظائفيا األساسية "الدول"خالل الوحدات السياسية 
سواء عمى المستوى الداخمي أو الدولي، وبالتالي يتم محاولة السيطرة عمييا من قبل 

الدول القوية أو المجموعة الدولية، ما يسمح بالتدخل فييا من قبل ىذه األخيرة، بيدف 
عادة بناء ىذه الدول التي تصفيا بالفاشمة "التدخل إلعراض إنسانية"حماية المدنيين  ، وا 

: تطرح تساؤالت حولوعمى ىذا األساس، . أو أي تسميات أخرى
 متى ظير مصطمح الدول الفاشمة في ضوء النظام الدولي الجديد؟ 
  ما ىي التداعيات والمأالت التي أحدثيا مصطمح الدول الفاشمة في النظام

 الدولي الجديد؟
 ما ىو مصير الدول الفاشمة في ظل توازن القوى في النظام الدولي الجديد؟ 
  ىل الدول الفاشمة دوال مكممة لمنظام الدولي الجديد أو دوال تمثل مصادر تيديد

 مستجدة؟
تحاول ىذه الورقة مقاربة التساؤالت المطرحة، وتسعى من خالل ذلك، لتقديم إجابات 
يضاح أن الدول الفاشمة ليس ليا القدرة عمى  مترابطة، تيدف إلى استقراء الواقع، وا 

: التكيف في البيئة الدولية، وألجل ذلك تم تقسيم محاور الورقة إلى
. اإلطار المفاىيمي لمصطمح الدول الفاشمة:       المحور األول
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. عمى النظام الدولي الجديد الدول الفاشمة تداعيات:    المحور الثاني
 . تيديدات الدول الفاشمة عمى النظام الدولي الجديد:       المحور الثالث

 
اإلطار المفاهيمي لمصطلح الدول الفاشلة :المحور األول

ظير مصطمح الدول الفاشمة في منتصف التسعينيات، حين وصف بعض الباحثين، 
 iiiالدول التي ال تستطيع القيام بوظائفيا األساسية عمى مستويات مختمفة بأنيا دوال فاشمة،

، وستيفن "Gerald B. Helman"وىو ما تضمنو التعريف الذي قدمو جيرالد ىيرمان
، وعمى ىذا األساس، قد صنفا الدول 1993في عام " Steven R. Ratner"راتنر

الفاشمة إلى ثالث مستويات تتبين بين انييار المؤسسات الحكومية في ىذه الدول، ووجود 
صراع داخمي عنيف يقود إلى االنييار الكامل ليذه الدول، وعدم قدرة ىذه الدول عمى 

 وبالتالي فقد استخدم مصطمح الدول الفاشمة عند اإلشارة إلى الدول iv.القيام باإلدارة الكف
التي لم تعد قادرة عمى القيام بوظائفيا األساسية وفقا لعدد من المعايير المتفق عمييا 
عالميا، ويتم استخدام المصطمح إلضفاء الشرعية عمى تدخالت المجموعة الدولية في 

 نظرا إلى كثرة التساؤالت حول ىذه vىذه الدول،" إعادة بناء"سيادة الدول الفاشمة من أجل 
، وخصوصا بعد التدخل األمريكي في "التدخل اإلنساني"التدخالت التي ارتبطت بـ 

.     ، وما نتج عنو من نتائج غير مرجوة1994الصومال عام 
      وتبعا لذلك، فإن مصطمح الدول الفاشمة يكتنفو الغموض، فيو مصطمح غير دقيق 
وتدور حولو التساؤالت، ويشمل عددا من الدول الضعيفة وغير الضعيفة، والدول التي 
ىي بصدد االنييار، والدول المفمسة، والدول الميّدمة، وفي ىذا الصدد فقد ذكرت وزيرة 

، حاالت من الدول منيا الدول الفاشمة، والتي ظيرت 1997الخارجية األمريكية في عام 
الدول التي تعمل في إطار النظام الدولي، والدول المارقة "بعد الحرب الباردة، وىي 
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 Transitional Statesالخارجة عمى النظام الدولي، وأخيرا، يوجد مصطمح أخر جديد 
 vi".الدول االنتقالية

وبناءا عمى ما سبق، يمكن أن نورد مجموعة من التعريفات التي حاولت أن تضع 
المصطمح في سياقو العممي من خالل توضيح مدلولو وموضوعو، حيث يوجد ىناك 

بأنيا الدولة التي ال توجد فييا حكومة "تعريف لمدولة الفاشمة في القانون الدولي يصفيا 
شرعية، ويحتدم فييا العنف، وقد صدر بحقيا قرار من مجمس األمن ينص بالتدخل 

بأنيا الدولة " كما يوجد تعريفا أخر صادر عن صندوق السالم يصفيا vii.لدواعي إنسانية
التي تشيد تراجع قدرة السمطة الشرعية عمى اتخاذ القرارات الجماعية، وعدم القدرة عمى 
نيل رضاء معظم أفراد الشعب، وأحيانا تفتقد السيطرة عمى جزء من إقميميا وال تستطيع 

بأنيا الدول " وأيضا يوجد تعريف يصف الدول الفاشمة viii.ممارسة سمطتيا المباشرة عميو
التي تفقد السيطرة عمى وسائل وأدوات العنف، وبالتالي ال تستطيع تحقيق االستقرار 

المجتمعي، وال تستطيع فرض السيطرة عمى أراضييا، ما يترتب عميو عدم النمو 
 ix.االقتصادي، وانعدام المساواة االقتصادية، واستخدام العنف لمحصول عمى الموارد

بأنيا الدول التي تعجز عن أداء وظائفيا، وال يشير "وىناك تعريف يصف الدول الفاشمة 
ىنا فقط إلى الدول التي تكثر فييا الفوضى بسبب الحرب أىمية بل حتى تمك الدول التي 

 x.تنخفض قدرتيا عمى تحمل مسئولياتيا
      وبالنظر لما سبق، فإن مصطمح الدول الفاشمة يشير بشكل عام عمى المستوى 
الداخمي، إلى أن ىناك إخفاق وظيفي في الدول يؤدي إلى عدم قدرتيا عمى الحكم 

بفاعمية وكفاءة، يترتب عميو ضعف عام في أركانيا يدفع بيا إلى السقوط أو االنييار، 
وعادة ما يحدث فشل داخمي لمدولة، تفقد بو السيطرة عمى أراضييا، وتأمين حدودىا، 
ويضعف قدرتيا عمى اتخاذ القرارات المؤثرة، وتوفير ما يحتاجو األفراد من حاجات 

أساسية وضرورية، كما يشير عمى المستوى الدولي أو تفاعل الدول في البيئة الدولية، 
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إلى تراجع قدرة الدول الفاشمة عمى التفاعل مع بقية الوحدات األساسية في البيئة الدولية، 
وقد يؤدي ذلك إلى فقدان ىذه الدول مكانتيا، والتأثير عمى مصالحيا، وعدم تحقيق 

 xi.أىدافيا أو تقمصيا حتى تصل إلى حالة السقوط أو االنييار
، بالتعاون 2005      وفي نفس السياق، فقد أصدر صندوق السالم العالمي في عام 

 الذي ضم ستة xii مؤشره السنوي األولForeign Policyمع مجمة السياسة الخارجية 
وسبعون دولة فاشمة من بينيا ثالثة عشر دولة عربية، بينما زادت نسبة الدول الفاشمة في 

 لتصل إلى مائة وستة واربعون من بينيا ستة عشر دولة عربية، ولم تتوقف 2006عام 
 إلى مائة سبعة 2007نسب الدول الفاشمة عند ىذا الحد بل زادت لتصل في عام 

 xiii.وسبعون دولة فاشمة من بينيا عشرون دولة عربية
وعمى األساس السابق، فإن المؤشرات التي يعتمد عمييا في معرفة الدول الفاشمة، فيي 

مؤشرات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية، فالمؤشرات السياسية تشمل تراجع 
وظيفة الدولة وصعوبة تقديم الخدمات األساسية العامة، كما تتراجع مساحة الشرعية في 
النظام السياسي القائم، ما ينتج عنو فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتيا، وكثر الصراعات 
سواء بين األحزاب السياسية أو النخب الحاكمة، مع تزايد التدخل الخارجي في شؤونيا 

الداخمية؛ بينما تشمل المؤشرات االقتصادية، اإلنماء غير المتوازن بين مجموعات 
األفراد، واختالالت بنيوية، وركود في الدورة االقتصادية، وانييار قيمة النقد الوطني؛ في 
حين تشير المؤشرات االجتماعية إلى نزوح السكان في الداخل من منطقة إلى أخرى، 

وتنامي عدد المجموعات التي تسعى لالنتقام ضد بعضيا البعض، باإلضافة إلى 
مشكالت الفقر والبطالة والجريمة والمخدرات والسرقة، وأخيرا فإن المؤشرات العسكرية 
فيي تشمل انتياكات حقوق اإلنسان، وضعف السمطة األمنية، وبروز قوى أمنية غير 

 وبيذا، نستطيع قراءة تمك المؤشرات من خالل الجدول التالي الذي يبينيا في xiv.نظامية
 حسب المؤشر الصادر عن صندوق السالم العالمي، وتم التركيز 2018 و2017عامي 
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فييا عمى الدول العربية، حيث يالحظ عميو أن بعض الدول تتحسن بشكل ممحوظ مثل 
الكويت واإلمارات وقطر، بينما تستمر دول مثل العراق وسورية واليمن وليبيا في دورة 

 .2018 و2017الفشل عند مقارنة الفرق بين عامي 
جدول ترتيب الدول العربية الفاشلة أو الهشة حسب مؤشر صندوق السالم العالمي لعامي 

2017-2018xv 
المرتبة في عام  2017المرتبة في عام 

2018 
البلد  2017/2018الفرق بين عامي 

الكويت  16▲ 42 58
االمارات  20▲ 45 65
قطر  26▼ 56 30
المغرب  4▲ 71 75
عمان  3▼ 73 70
تونس  9▼ 78 69
االردن  3▼ 98 95

الجزائر   109 109
جيبوتي  8▼ 115 107
موريتانيا  1▲ 127 128
السعودية  4▲ 129 133
البحرين  1▲ 130 131
فمسطين  4▲ 141 145
مصر  3▼ 142 139
لبنان  1▲ 147 148
السودان  2▲ 153 155
ليبيا   157 157
اليمن  1▲ 158 159
الصومال  1▼ 159 158
العراق  1▲ 160 161
سورية   163 163
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الذي أصدره صندوق السالم " الدول الفاشمة"وفي ضوء ذلك، فأننا نشير إلى أن مصطمح 
مكانو، ولعمنا " الدول اليشة" ليصبح مصطمح 2012العالمي، قد تغيرت تسميتو في عام 

 رصد حيث، 10/04/2019نذكر ما جاء في أخر تقرير صدر عن الصندوق في 
العالم، حين ذكر أن دولتي  في الصراع حالة بتطور الخاصة االتجاىات أىم التقرير

 مستوى عمى ممحوظا تقدما حققت التي تتصدران قائمة الدول وسنغافورة موريشيوس
ثيوبيا، جامبيا، الخمسة، وأن دول أخرى قد تحسنت مؤشراتيا مثل المؤشرات  وكينيا، وا 

 والبرازيل، ونيبال، وأيضا ىناك دول تدىورت مؤشراتيا مثل فنزويال، وأوزبكستان،
 وعمى عكس ذلك، فأن التقرير أشار إلى أن اليمن المتحدة، والمممكة وتوجو، ونيكاراجوا،

.      وليبيا كل من سوريا إلى باإلضافة العالم، في مستقرة وغير ىشة، دولة كأكبر
والتي  اليشة، الدول وتأسيسا عمى ذلك، فإن التقرير يشير وبشكل واضح إلى أن معظم
ولزيادة التوضيح،   xvi.تشيد حاالت من الصراع، ىي دول تقع في منطقة الشرق األوسط

يمكن الحديث عن تداعيات مصطمح الدول الفاشمة عمى النظام الدولي الجديد، حيث 
كثر الجدال حول وضعية الدول الفاشمة، وكيفية التعامل معيا في البيئة الدولية، من 

 :خالل 
تداعيات الدول الفاشلة على النظام الدولي الجديد :المحور الثاني

تسعى الدول القوية لتحقيق غايات سياسية واقتصادية في النظام الدولي عن طريق 
مخمفات الدول الفاشمة أو المنيارة، وقد تتضمن تمك الغايات حماية مصالحيا، ورسم 

مخططاتيا إلعادة ترسيم مناطق النفوذ، والحصول عمى الموارد االقتصادية بأقل تكمفة، 
وكذلك زيادة التأثير في الرأي العام العالمي واإلقميمي من خالل التطور الحاصل في 

وسائل االتصال والتكنولوجيا، وعميو، فإن النظام الدولي الجديد سيكون أخطر بكثير من 
النظام الدولي السابق، ألنو يعمل عمى اختراق القوميات، وتفتيت الدول والكيانات 
 xvii.السياسية واالجتماعية، والسعي وراء تكوين التكتالت االقتصادية الكبيرة والواسعة
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      وتبعا لذلك، فإن الدول الفاشمة التي ينيار فييا النظام السياسي، ال تستطيع 
السيطرة عمى أوضاعيا الداخمية، ما يترتب عميو تدخل الدول المجاورة أو الدول القوية، 

ويعتبر ذلك انتياك لسيادتيا، وىو أمر ال يقره القانون الدولي، ومن ىذه الناحية يعد 
الخروج من دورة الفشل غير ممكن إال إذا توافقت القوى الخارجية المتدخمة عمى مجموعة 

وىو ما يتيح لتمك القوى . من النقاط إلخراج الدول الفاشمة من حالتيا التي ىي عمييا
وضع قيود عمى الدول الفاشمة تسمح ليا بالتدخل فييا، وتحد من سيادتيا، وتسيطر عمى 

.  مقدراتيا، دون تقديم حمول ناجعة تخرجيا من دورة الفشل
يتيح ليا التدخل في " مسؤولية الحماية"      وقد عممت األمم المتحدة عمى إنشاء مبدأ 

الحاالت التي ال تستطيع الدول الفاشمة تجنب معاناة شعبيا، وفي ىذا الخصوص، تجدر 
اإلشارة إلى أنو ال يوجد تحديد لمدول الفاشمة معترف بو دوليا، االمر الذي جعل بعض 

وعميو، يمكن القول إنو ليس ىناك .    الدول القوية تستفيد من المبدأ لتحقيق مصالحيا
تحديد لمكونات الدول الفاشمة في القانون الدولي، كما إن ىناك تعارض قانوني بين 

باعتباره ردا " مسؤولية الحماية"التدخل الذي تيدف إليو األمم المتحدة من وراء مبدأ 
ضروري عمى ما يحدث في داخل الدول الفاشمة من أعمال العنف الدموية، وبين تدخل 
الدول المجاورة في سيادة الدول الفاشمة، إال أن الكثير من الدول المنضوية في المنظمة 

قد تكون أيضا ممتزمة عدم تدخل الدول الخارجية في الشؤون الداخمية لمدول ذات 
 xviii.السيادة

وفي ضوء ما تسعى إليو بعض الدول القوية في النظام الدولي الجديد تحقيقا لمصالحيا، 
فأنيا قد تمجأ إلى تفسير مبدأ قانوني لصالحيا، وتعمل بطريقة أو أخرى لتكييف 

التعريفات القانونية ألجل غايات سياسية، وفي ىذا الصدد، يمكن اإلشارة إلى المذكرة 
، إلى وزارة الدفاع مبينا 2002التي إرساليا وكيل المدعي العام في الواليات المتحدة عام 

أن "فييا، ما قد يعرض التزام الواليات المتحدة بمعاىدة جنيف لمخطر، حين أشار إلى 
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أفغانستان ىي بالفعل دولة فاشمة، وأن األفراد المعتقمين في عمميات عسكرية، والمشتبو 
بكونيم أعضاء من الطالبان أو القاعدة، ال يحق ليم التمتع بحماية جنيف، ألن تمك 

". البالد لم تعد تمتمك مقومات الدولة الضرورية لالستمرار كطرف في المعاىدة
      وفي نفس السياق، يجب أن تتم اإلشارة إلى نقطتين ىامتين، تتعمق األولى بالدول 
ذاتيا، بينما تتعمق الثانية بالحكومات في الدول، نظرا إلى أن ىناك تأييد مستمر لبقاء 
الدول المتواصل الذي يرتكز عمى وجود استقرار فييا، ويعتبر إحدى وظائف القانون 

والجدير بالذكر إن الشرعية القانونية لمدول تصبح مقوضو . الدولي لمحفاظ عمى النظام
في حال فقدت ىذه الدول السيطرة عمى جزء من أراضي أقاليميا، بسبب تعديل واجباتيا 
تجاه الدول األخرى ال بسبب خسارة جزء من ىذه األراضي الذي ال يفقد الدول شخصيتيا 
القانونية، بمعنى أخر أن الدول ال تفقد شخصيتيا القانونية في حالة فقدت السيطرة عمى 

جزء من أراضييا، ولكن تقوض شرعيتيا القانونية بنفس الحالة، الن حدث تعديل في 
واجباتيا تجاه دوال أخرى، حيث نستطيع القول إن ذات الشرط ينسحب عمى الكيانات 

فعمى ىذا األساس، نجد أن في الواقع الدولي المعاصر . التي يشار إلييا بأنيا دوال فاشمة
أكثر من مائة وعشرون دولة قد استمرت في البقاء بالرغم من أنيا فقدت السيطرة عمى 

. جزء من أراضييا، ومن بين تمك الدول، أفغانستان والكويت وأثيوبيا
      وعميو، فإن سبب وجود حكومة مرنة في دولة ما، يكمن في العقبات والتحديات 

التي تواجو الدولة في بداية تشكيميا، وبالتالي قد تصاب تمك الحكومة باإلخفاق أو تكون 
غير فاعمة، وىذا ال يعني بأي حال من األحوال زوال الدولة، فالمثال الحاضر في 

االدىان، وىو بقاء دولة الصومال بدون حكومة فاعمة لمدة أكثر من عشرة سنوات، دون 
أن تتمتع بالتمثيل الدبموماسي داخل أو خارج العاصمة مقديشو، ما أدى إلى عجز في 

حصوليا عمى مقعد في الجمعية العامة لألمم المتحدة، باإلضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 
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مائة دولة نجحت في البقاء واالستمرارية دون السيطرة عمى كامل أراضييا خالل فترات 
. متفاوتة تمتد ما بين ثمانية أشير في حالة الكويت، وعشرة سنوات في حالة إثيوبيا

      وتأسيسا عمى ما سبق، فإن مصير الدول الفاشمة يبقى معمقا بين سقوط ىذه الدول 
بالفعل ولكن ال يسمح ليا باالختفاء من الناحية القضائية، أو أن تصبح دوال أقل مرتبة 

تمتمك كيانا دوليا وقضائيا، "،"شبو دولة"من الدول العادية تسمى من الناحية القانونية 
وتدل عمى كيان سياسي أخر مستقل ومحدود، وتتمتع بواجبات وحقوق أقل من الدول 

العادية، بحيث ال يمكن التوقع من دولة فاشمة أن تنفذ واجباتيا كاممة وحقوقيا قميمة، ألنو 
يطرح " شبو دولة"عميو، أن مقترح ". يجب عمى ىذه الواجبات والحقوق أن تتساوى

تساؤالت حول طريقة تعامل ىذه الدولة مع تعادل سيادة  الدول العادية األخرى من 
ناحية، وأي الحقوق التي سيتم تقميصيا وعند أي حد يتوقف عنده إلغاء تمك الحقوق من 
ناحية أخرى، وأيضا الكيفية التي يتم بيا مثول الدول الفاشمة أمام محكمة العدل الدولية 

 xix!في ضوء فقدانيا جزء من حقوقيا وواجباتيا، واستمرارية عضويتيا في األمم المتحدة
تهديدات الدول الفاشلة على النظام الدولي الجديد : المحور الثالث

يشيد النظام الدولي الجديد منذ بداياتو الكثير من حاالت االضطراب والفوضى في 
أماكن متفرقة من العالم، وىذه الحاالت تيدد بشكل مستمر كيان الدول وسيادتيا، 

وبالفعل قد آلت األوضاع إلى انقسامات جوىرية في نسيج الدولة الواحدة، وخاصة بعد 
، األمر الذي مزق وحدة الدولة وترابط أقاليميا، من خالل "الربيع العربي"ما يسمى بـ

مطالبة الجميع بالحقوق والحريات التي كانت األنظمة السابقة ترى انيا ال تخرج عن 
إطار الدولة، وبينما ترى الجماعات او الكيانات المحمية ان ىذه الحقوق والحريات 
اغتصبتيا الدولة منيم، واحتفظت بيا لنفسيا، في ظل تزايد النفوذ المحمي من قبل 
. أشخاص تمثل الدولة، تستخدم او تصادر ىذه الحقوق والحريات دون حدود واضحة

إن النظام الدولي الجديد قد زادت فيو األزمات سواء االقتصادية فباإلضافة إلى ذلك، 
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الصراع بين ما ترتب عمى والسياسية وغيرىا، ويرجع ذلك األمر إلى عدة أسباب، منيا،
الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي السابق، من جذب لمقوى الدولية األخرى، 

عالن الواليات المتحدة xxوانقسام العالم إلى قطبين،  ثم انييار االتحاد السوفيتي، وا 
األمريكية سياسة القطب الواحد أو القوى العظمى في العالم، إلى أن تعددت القوى الدولية 
التي تتصارع وتيدد النظام الدولي الجديد بالفناء أو سياسة التدخالت في الدول األخرى 

وعمى الرغم من أن النظام الدولي الجديد ينتقل . األقل تأثيرا في النظام أو الدول الفاشمة
من نقطة إلى أخرى ولكنو محاصر بالعديد من القضايا والمشاكل التي ظيرت مع ظيور 
الدول الفاشمة بشكل جميا، فاإلرىاب لم يكن وليد اليوم أو األمس بل تم توظيفو لمقضاء 
عمى الخصوم الدوليين أو استغاللو من قبل الغرب لتنفيذ أجندة معينة، وأن كان مرتكز 

 من حرب 2001من مرتكزات التدخل في سيادات الدول الداخمية، فإن ما تم في عام 
 من تدخالت قوى دولية لحماية اإلنسانية 2011عمى اإلرىاب نجد أساسو فيما بعد عام 

، وتفكيك أواصر الدول ووحدتيا الداخمية، "التدخل ألغراض إنسانية"في بعض الدول 
وىو ما xxiواتيام األنظمة السياسية بالتباطؤ عند االستجابة لمطالب فئة معينة أو أكثر،

عبرت عنو الواليات المتحدة األمريكية عن طريق وزيرة خارجيتيا حين أشارت إلى الدول 
 .الفاشمة، والمارقة، والضعيفة، واالنتقالية، واقرأنيا ممن يوجيون السياسة األمريكية

وتأسيسا عمى ما سبق، فإن ىناك عدة مؤشرات تيدد النظام الدولي الجديد عبر ما 
يحدث أو ما أنتجتو االضطرابات والفوضى في الدول الفاشمة، وأن كانت ىذه الدول قد 

وقعت في جاذبية الدول القوية التي تيدف إلى تحقيق مصالحيا عمى حسابيا بكافة 
الوسائل المشروعة وغير المشروعة، من خالل ما قامت بو الدول المستفيدة من توظيف 

لبعض القضايا والمشاكل، عمى غرار اإلرىاب، ومحاربة اإلسالم عن طريق نشر 
الكراىية من جانب، وبث القيم واألخالق الغربية من جانب أخر عبر الشبكة العنكبوتية، 
وغير ذلك من الوسائل واألساليب لمحاصرة الدول التي يوجد بيا بوادر الفشل، فتصبح 
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ىذه الدول غير قادرة عمى تقديم الخدمات لمواطنييا أو السيطرة عمى جزء من أراضييا 
بعد أن تم التركيز عمييا من الدول المستفيدة، وذلك قد يكون لنيب ثرواتيا أو السيطرة 

. عمى سياساتيا
      فمن ىنا، يمكن الحديث عمى المؤشرات األمنية التي قد تعكس فشل الدول،وتزيد 
من احتماالت التيديد األمني عمى النظام الدولي الجديد، وذلك من خالل اندالع العنف 
بين الكيانات في الدولة الواحدة أو فيما بين الدول المحيطة، أو من خالل تعدد األطراف 

 داخل وخارج الدولة، وأطراف أخرى أقل سمطة من الدولة تنافسيا عمى سمطتيا الفاعمين
وما تتخذه من إجراءات الزمة لضبط اإلقميم، فتؤثر عمى سياسة ىذه الدولة بالطرق 
والوسائل المشروعة وغير المشروعة، ويطال ىذا التأثير البنية الداخمية،والسياسة 
الخارجية، والفواعل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية، وعميو، فإن 

الممارسات والضغوط المستمرة ليذه األطراف ستؤثر عمى الفاعميين في السياسة الدولية، 
في " باسم شعبيا"ما قد ينتج اعترافا دوليا،ألىمية تمك األطراف ودورىا في التعامل 

وقد يترتب عمى ذلك، في ظل تفاقم األزمة داخل الدولة، وتزايد أنشطة األطراف . الخارج
،عمى المستوى المحمي واإلقميمي، التعامل واالتصال بأطراف "منظمات وغيرىا"المتعددة 

أقل من الدولة، من جانب أطراف دوليين ينشطون في المجال المدني أو اإلنساني، 
يتدخمون في قضايا ذات طابع عالمي مثل تيريب األسمحة، واإلرىاب، وتجارة المخدرات، 
وغيرىا من القضايا، حتى تصبح الدولة فاشمة، ال تستطيع الحد من نفوذ الفاعمين األقل 

 xxii.منيا مرتبة، وال تستطيع مقاومة التدخالت الخارجية عبر المنظمات الدولية وغيرىا
  باإلضافة إلى ذلك، فإن مصطمح الدول الفاشمة ارتبط بتيديد خطير يطال حقوق 

اإلنسان التي أصبحت تنتيك بالرغم من وجود وثائق ومواثيق أممية دولية، تحمى أدمية 
اإلنسان وحقوقو في العالم، وحتى التدخالت التي تصنفيا األمم المتحدة أنيا تدخالت 

، أضحت تحمل مدلول، الدمار، والتخريب، والنزاع، وغيرىا داخل "ألغراض إنسانية"



 

www.stc-rs.com.ly 

 2019 أكتوبر –العدد التاسع 

Volume. 9 – October  2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 201 9لمجلة دراسات اإلنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2019 16 

 

الدولة الواحدة، وقد تمتد ىذه الحالة إلى الدول المجاورة عن طريق تيريب السالح إلييا، 
ودعم جماعات مناوئة لمحكومة فييا، وانتشار ظواىر اإلرىاب الدولي، والجريمة 

وتزداد خطورة انتياكات حقوق اإلنسان عندما تقابل بصمت دولي يعبر عنو . المنظمة
باالستثنائية أو االزدواجية السياسية لمحفاظ عمى مصالح القوى الكبرى من خالل 

 xxiii.االعتماد عمى وجود النظم المنتيكة لحقوق اإلنسان
      وكنتيجة ليذا، تبدأ أعداد من البشر بالنزوح واليجرة والمجوء إلى الدول المجاورة، 
والدول البعيدة لمذين يستطيعون تحمل تكاليف وأعباء اإلقامة في ىذه الدول، ويؤدي 

تزايد احتماالت االقتتال واندالع العنف بين الالجئين أنفسيم أو بينيم "النزوح والمجوء إلى 
وبين مواطني الدولة المستقبمة ليم، نتيجة االستبعاد والتيميش أو معاناتيم من انتياكات 

ويجب اإلشارة إلى أنو ال ". حقوق اإلنسان أو المنافسة المحتممة عمى الموارد المتاحة
تقف تيديدات الدول الفاشمة عند الحاالت المذكورة بل تتعداىا، ما يصعب معو حصر 

.   ىذه الحاالت
خـــــاتمـــــة 

يواجو النظام الدولي الجديد منذ بدء تفاعالتو في البيئة الدولية تزايد التحديات التي 
عالن الواليات المتحدة األمريكية 2001تراكمت وتعقدت وخاصة بعد أحداث عام  ،  وا 

وحمفائيا الحرب عمى اإلرىاب، وفي ضوء التفاعالت الدولية ظيرت من ضمن 
، فيذه الدول قد تضافرت عمييا المشاكل، "الدول الفاشمة"التحديات، ما يطمق عمييا 

، "ألغراض إنسانية"وانتيكت سيادتيا من خالل التدخالت المبررة من جانب القوى الدولية 
ما جعميا غير قادرة عمى اإليفاء بالتزاماتيا تجاه المجتمع الدولي، بعد ما أحدثو التدخل 
من نتائج سمبية عمى مستوى البنية الداخمية، وانخفاض شديد في المؤشرات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية واألمنية، األمر الذي يفسر وصف المراكز البحثية األمريكية 
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الدول التي ال تستطيع القيام بوظائفيا، كتقديم الخدمات لمواطنييا، أو السيطرة عمى جزء 
. من إقميميا، بأنيا دول فاشمة

      عمى ىذا األساس، فإن ىناك عدة دراسات تيتم بيذا المجال، تؤكد خطورة الفشل 
الذي تصاب بو الدول، وأنو قد يتحول من دولة إلى دولة مجاورة، ما ييدد النظام الدولي 

الجديد، نتيجة إىمال األخير لتأثير العالقات بين القوى اإلقميمية والدول المجاورة، 
بدال من تدارك مظاىر الفشل الداخمية االقتصادية واىتمامو بحل النزاعات اإلقميمية 

. واالجتماعية واألمنية في الدول الفاشمة
  ووفقا لما ذكر، فإن احتماالت تزايد خطر الدول الفاشمة عمى األمن والسالم الدوليين، 
جاء نتيجة ما تعرضت لو ىذه الدول من استعمار في الماضي، وتدخالت استعمارية في 
الحاضر، وفرض أمر واقع في المستقبل، وكل ىذه الحاالت مجتمعة عند توافرىا، سوف 

تنتج دول فاشمة بطبيعة الحال، ان مراكز البحث األمريكية وىي الميتمة بما تؤل إليو 
أوضاع الدول الفاشمة، لم تأتي بجديد غير أنيا وجيت الضوء في المكان المظمم، وعميو، 
فإن تفاعل األسباب والعوامل والظروف المحفزة عمى الفشل، قد زاد من خطورة تداعيات 

 .وتيديدات الدول الفاشمة في النظام الدولي الجديد
النتــــــــــائج 

السياسية إن مفيوم الدول الفاشمة مفيوما شموليا يتضمن العديد من القضايا  -1
واالقتصادية واالجتماعية واألمنية، األمر الذي ال تستطيع معو الدول الدفاع عن كيانيا 

، وما يؤيد ىذا االتجاه، تزايد عدد الدول الفاشمة "تيمة الدول الفاشمة"أو التنصل من 
 السالم بالتعاون صندوق يصدره الذي الفاشمة، لمدول السنوي المقياس"بحسب تصنيف 

 ؛"األميركية الخارجية الشؤون مجمة مع
ىناك إجماع عمى توصيف الدول الفاشمة بأنيا الدول التي ال تستطيع القيام  -2

غفال األسباب والظروف الموضوعية التي أدت إلى فشل الدول، ومنيا  بأدائيا وظيفتيا، وا 
ما خمفو اإلرث االستعماري، وخاصة في أغمب الدول التي تم تصنيفيا من خالل 
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المقياس السنوي سالف الذكر، فقد ساىمت النظم االستعمارية بشكل أو أخر في تدمير 
البنى االجتماعية التقميدية لبعض الدول اإلفريقية، وفرض سياسات غربية أدت النييار 

 المؤسسية القائمة داخل الدول التي توصف بأنيا فاشمة؛ اليياكل
ىناك أطراف وأدوار دولية تسعى إلى وضع أطر قانونية تحكم عالقة الدول  -3

الفاشمة بالمجتمع الدولي في ضوء التدخالت األممية في الدول الفاشمة من جانب، 
وتدخالت القوى الدولية، واإلقميمية المجاورة لمدول الفاشمة، بمعنى أخر، قد يتم في 

المستقبل التعامل مع الدول الفاشمة عمى أساس أنيا أقل درجة من الدول العادية، تتمتع 
 ببعض الحقوق وال تستطيع تنفيذ واجباتيا إال حسب المطموب منيا؛

يوجد تيديد حقيقي لمدول الفاشمة حسب التصنيف المذكور عمى النظام الدولي  -4
الجديد، تمثل في المؤشرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية، وربما جاء ىذا 

التيديد من خالل ما حدث من تدخالت دولية سابقة في دول لم تكن فاشمة، مثل 
الصومال والعراق والسودان وغيرىا من الدول، فيذه التدخالت اتاحة الفرصة بشكل أو 
أخر ألطراف دون الدولة أن تتحرك باتجاه تحقيق مصالحيا الضيقة، االمر الذي يفسر 

تفاقم المؤشرات وعدم السيطرة عمييا من قبل الدولة التي بالكاد كانت تتعامل مع الحقوق 
، وغيرىا "عدالة التوزيع، والمشاكل القبمية واالثنية، والجرائم والحوادث األمنية"والحريات، 

. من القضايا والمشاكل المتراكمة

التـــــوصيـــــات 
 أن اليشة، أو الفاشمة الدول خاصة العنيفة، القوة فييا تكافح التي الدول عمى .1

 من الخروج ألن لمسمطة، السممي االنتقال إلى والسعي النزاع، إلنياء آليات إليجاد تسعى
 لدييا وغيرىا الكبرى الدول. التبعية تأثير من الدول الفاشمة عمى أقل تأثير لو الفشل نفق

 الدول"بقاء  لضمان الوسائل بكل تعمل فيي لذا عمييا، والمحافظة السعي في مصالح
 عمى والسيطرة الخاصة مواردىا إدارة يمكنيا من ال مستمر صراع في" اليشة أو الفاشمة
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 من مباشر غير أو بشكل مباشر بشكل األخرى األطراف أو الحرب دعم مع أراضييا،
 آخر؛ طرف

يجب عمى الدول الفاشمة أو اليشة رفع مستواىا الدولي من خالل تحسين  .2
البيئة الداخمية، وعدم االىتمام بالمستوى الخارجي لمدولة وفًقا لما تعانيو في الداخل، من 
خالل زيادة اإلنفاق دون النظر في االستحقاقات المتتالية، ومحاولة تقديم حمول مستقبمية 
لممشاكل اليومية والموضوعية، دون اإلفراط في ذكر أمجاد الماضي، وكذلك السعي إلى 
التكتل االقتصادي مع الدول المجاورة لتأمين متطمباتيا واحتياجاتيا، واالنفتاح عمى دول 

 العالم وفًق المعايير ونيج أجراء قانوني؛
أن تقاوم الدول  الفاشمة أو اليشة التيديد األمني، بالتعاون مع الدول المجاورة  .3

األخرى، من خالل وضع خطط أمنية مشتركة، والموافقة عمى مكافحة اإلرىاب، وتجارة 
األسمحة والمخدرات، وغيرىا من القضايا التي تيم البمدين، من خالل توسيع المشاركة 

 السياسية، واعتماد مبدأ المصالحة الوطنية في مقابل التعويض المادي والمعنوي؛
يجب أن تتعامل الدول  الفاشمة أو اليشة مع التيديدات االقتصادية  .4

واالجتماعية كممف واحد، من خالل فتح أبواب االستثمار األجنبي من أجل تحقيق عائد 
مالي، وتخفيف الضغط عمى الدولة المتعثرة في تقديم خدماتيا، لتوفير البيئة األمنية 

المناسبة لممواطنين الذين ال يسعون إلى مغادرة الدولة، خاصة ما يسمى بعقول اليجرة، 
 أو حدوث نزوح كبير داخل الدولة يساىم في الضغط عمى الموارد والصراع عمييا؛

يجب أن يتدخل النظام الدولي الذي تيتم فييا لقوى الدولية بمصالحيا لصالح  .5
الدول التي تفشل، من خالل الدعم االقتصادي والسياسي، بعيًدا عن الدعم العسكري 

المستخدم ألغراض أخرى دون االستفادة من حماية ىذه الدول، وعن طريق المساىمة في 
 .كفاءة وفعالية الييكمية في ىذه البمدان، ومعالجة اليياكل التالفة والمبعثرة
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". الحكومات واألجيزة األمنية ومنظمات المجتمع المدني

: ، عمى الرابط27/4/2019غادة موسى، دول فاشمة أم دول ىشة، الجزء األول، - 

https://www.masrawy.com/news/news_essays/details/2019/4/27/1558489 
 

xiii- 04/03/2018كيف نشأ وتطور، صحيفة راي اليوم، " الدول الفاشمة"نسيم خوري، مفيوم ،
: عمى الرابط

https://www.raialyoum.com/index.php  

xiv" -يرتكز مؤشر الدول اليشة عمى خمسة محاور متفرعة بدورىا إلى عدد من المحاور الفرعية .
ويتم قياس تمك المحاور من خالل تحميل الدراسات واألبحاث التي تصدر عن الجامعات والمراكز 

 مميون 50-45البحثية والمنظمات الدولية والتقارير اإلعالمية، حيث يتم كل عام تحميل بين 
فـ المؤشرات التي عمى أساسيا ُتقاس ىشاشة الدول أو ضعفيا .  دولة175تقرير خاص بحوالي 

وتنقسم بدورىا إلى " التماسك  واالستقرار"نجدىا تنقسم إلى خمسة مؤشرات رئيسية، وىي مؤشرات 

https://www.masrawy.com/news/news_essays/details/2019/4/27/1558489
https://www.raialyoum.com/index.php
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أما المؤشر .  مؤشرات فرعية تشمل األمن وانقسامات الفصائل والشكاوى والمطالب الجماعية
الثاني فيو المؤشر االقتصادي ويضم مؤشرات تتعمق بالتدىور االقتصادي والتنمية االقتصادية 

وفيما يتعمق بالمؤشر الثالث فيتعمق بالمؤشرات .  غير المتوازنة وىجرة العقول واليجرة بشكل عام
ثم المؤشر الرابع . السياسية مثل شرعية الدولة والخدمات العامة وحقوق اإلنسان وحكم القانون

وأخيرًا ىنا كالمؤشر . ويتناول األبعاد االجتماعية وتتمثل في الضغوط الديموغرافية والالجئين
غادة "- العرضي الذي يتقاطع مع المؤشرات األربعة السابقة ويشمل التدخالت العسكرية الخارجية

. موسى، دول فاشمة أم دول ىشة، مرجع سبق ذكره

xv -ويكيبيديا الموسوعة الحرة، عمى الرابط :
https://ar.wikipedia.org/wiki   

xvi -غادة موسى، دول فاشمة أم دول ىشة، مرجع سبق ذكره .

xvii-الموسوعة السياسية، الدول الفاشمة، عمى الرابط :
https://political-encyclopedia.org/dictionary  

xviii- كيف نشأ وتطور، مرجع سبق ذكره" الدول الفاشمة"نسيم خوري، مفيوم  .
xix -نفس المرجع .
xx- حسن رزق سممان عبدو، النظام العالمي ومستقبل الدولة في الشرق األوسط، رسالة ماجستير

. 35،33، ص2010في دراسات الشرق األوسط، 
xxi-44،38نفس المرجع، ص .

xxii- إن تزايد وتباين الفاعمين،  منظمات حكومية وغير حكومية، حركات اجتماعية، جماعات فرعية
داخل المجتمعات والتي قد يكون ليا عالقاتيا العابرة لمحدود مثل الشركات المتعددة الجنسية 

والمجتمع المدني العالمي المنظمات الدولية العاممة في مجال التنمية أو ما يسمى بالقطاع الثالث 
قد ساىم في تقميص مساحة الدولة في التحكم في صمامات امان مجاليا الحيوي والسياسي 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://political-encyclopedia.org/dictionary
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واالقتصادي واالجتماعي وبالتالي لم يعد الخالف حول قدرة الدولة بال صبح يدور حول عمميات 
وأدوات إدارة السمطة ومن ناحية أخرى قد يؤدي فشل الدولة إلى فقدان الثقة في المرجعية 

الدستورية الديمقراطية لمنظم السياسية وظيور المرجعيات البديمة كالمرجعية الدينية أو قد ينتج 
. عنيا فوضى المرجعيات ما يؤدي إلى اندالع الصراعات والنزاعات المسمحة وغير المسمحة

: ، عمى الرابط2014رنا أبو عمرة، أمريكا والدول الفاشمة، دار ميريت، الطبعة األولى، - 
https://books.google.com.ly/books=  

xxiii-نفس المرجع. 

https://books.google.com.ly/books

