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: أثر إدارة األزمات االقتصادية على مبدأ سيادة الدولة  عـنـوان البحث

  دراسة حالة لألزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا
  ةاإلسكندري  جـامـعــــة
  التجارة  كـلـيـــــة
  العلوم السياسية  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
اإلجابة عن التساؤل الرئيسى " المقام األول"استهدف هذا البحث فى 

الذى يدور حول أثر إدارة األزمات االقتصادية بالسلب أو ) المشكلة البحثية(
: حفاظ على مبدأ سيادة الدولة، واألسئلة التى تفرعت منه وهى اإليجاب فى ال

ما طبيعة األزمة التى تعرضت لها دول جنوب شرق آسيا وبالتحديد كل من 
م؟ كيف يمكن استخالص ١٩٩٧فى العام ) كحالتى دراسة(ماليزيا وإندونيسيا 

 األسباب الخاصة بهذه األزمة والتداعيات التى أحدثتها فى دول جنوب شرق
آسيا؟ وإلى أى مدى تأثرت سيادة دول جنوب شرق آسيا نتيجة أزمتها 
االقتصادية؟ وما عوامل القوة ومواطن الضعف فى تجربة دول جنوب شرق 
آسيا نتيجة أزمتها االقتصادية؟ وما عوامل القوة ومواطن الضعف فى تجربة 

ألزمة دول جنوب شرق آسيا وتحديا فى كل من ماليزيا وإندونيسيا فى إدارة ا
والحفاظ على السيادة الوطنية؟ وكيف يمكن ألصول وقواعد إدارة األزمات 
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المساعدة فى التخفيف من حدتها والحفاظ على سيادة الدولة من دون انتهاك 
  "السياسية واالقتصادية"فى شتى الجوانب 

لقد حاول الباحث فى هذا البحث الوصول إلى مقدمة يمكن من خاللها 
األزمة "مفهوم إدارة األزمة وتطبيقه على حالة الدراسة التعرف على طبيعة 

، فقد اشتملت المقدمة تعريفا بأهمية البحث "المالية لدول جنوب شرق آسيا
وموضوعه، وتناولت المقدمة أيضا الصعوبات التى واجهت الباحث 
والدراسات السابقة لتطبيقه على حالة دول جنوب شرق آسيا وتحديدا على 

ا وإندونيسيا، ومدى تأثر سيادة تلك الدول من جراء إدارة كل من ماليزي
  .األزمات االقتصادية

  منهج الدراسة
استخدم المنهج االستقرائى كمنهج لهذا البحث، واستخدم الباحث كذلك 
المدخل التاريخى للوقوف على األحداث التى ساهمت فى تكوين األزمة 

ة من العوامل التى المالية لدول جنوب شرق آسيا عبر استعراض مجموع
مهدت إلشعال فتيل األزمة، باإلضافة إلى دراسة األوضاع السياسية 

  .واالقتصادية فى تلك الدول فى فترة ما قبل األزمة
كما استعان الباحث بمدخل إدارة األزمة لدراسة أهم اإلجراءات 

األزمة (والقرارات التى اتخذت من قبل حكومات الدول فى مواجهة األزمة 
وأثرها على السيادة الوطنية للدول التى ) ية لدول جنوب شرق آسياالمال

  .تعرضت لألزمة
كما استعان الباحث أيضا بالمدخل المقارن بهدف الوقوف على دالالت 

، وهذه المقارنة تقتضى "ماليزيا واندونيسيا"الشبه والخالف بين حالى الدراسة 
بين النظامين محل وجود حد أدنى من المالمح العامة ودرجات التركيب 
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  .المقارنة حتى تتم
كما قدم الباحث تعريفا ألهم المفاهيم التى استخدمت فى هذه الراسة 

  .كفهوم سيادة الدولة، ومفهوم إدارة األزمات، ومفهوم االقتصاد السياسى
  استنتاجات الدراسة

أن عملية االستعداد القائم لمواجهة األزمات تعنى تطوير القدرات العملية  -١
جهة األزمة أو لمنع وقوعها من خالل مراجعة اإلجراءات الوقائية، لموا

ووضع الخطط وتدريب األفراد على األدوار المختلفة أثناء مواجهة 
األزمات، لما يمثل ذلك من رفع مستوى الدولة فى مواجهة األزمات 

  .وتخطيطها
تعد القرارات وقت األزمة جوهر عملية إدارة األزمة، إن الحكم على  -٢

 القرار فى ظل عدم وضوح األهداف لدى صانع القرار يعد أمرا رشد
غاية فى الصعوبة، نظرا ألن صناع القرار مطالبون باتخاذ قرارات فعالة 

فى إطار زمنى محدد نظرا للظروف " فى ظل تصاعد حدة األزمة"
والضغوط التى تفرزها األزمات على وحدة صنع القرار، ونظرا لعدم 

أوسع للمفاضلة بين البدائل واختيار أفضلها، وأحياناً ترك حرية ومجال 
لعدم وضوح األهداف التى تجعل من الصعب على متخذ القرار صياغتها 
فى شكل سياسات قابلة للتنفيذ، هذا باإلضافة إلى سيطرة اتجاهات الرأى 
العام التى قد تعمل على تضييق نطاق االختيار بين البدائل المتاحة بشكل 

بهذا يكون الرأى العام قيدا ضاغطًا على اختيار بعض البدائل أو بآخر، و
التى تعتبر أكثرها من غيرها وفق رؤية صانعى القرار، هذا إلى جانب 
المواقف الخارجية للدول والمنظمات العالمية التى قد تبلغ حدا من التعقيد 
بحيث يكون من الصعب على صانعى القرار استيعابها وتفسيرها بطرق 
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ة تحت وطأة األزمة، األمر الذى ينعكس بصورة سلبية على صحيح
 .السياسات والقرارات التى يتم اتخاذها

وبالعودة إلى التساؤل الرئيسى لهذا البحث وهو إلى أى مدى تؤثر 
إدارة األزمات االقتصادية بالسلب أو اإليجاب فى الحفاظ على مبدأ سيادة 

زمة أثرا مهما فى الحفاظ على الدولة؟ يمكن للباحث القول أن إلدارة األ
مكتسبات الدول ومواطنيها والسيما فى الحفاظ على سيادة الدول من دون 
انتهاك، وأن اإلدارة الوطنية واالعتماد على الذات تعد من أهم العوامل التى 
تحفظ للدولة سيادتها من أى انتهاك يأتبها من الخارج، فيجب على الدول أن 

تطوير المؤسسات المختصة فى إدارة األزمة، لقد تتبنى برنامجا إلنشاء و
أوضحت هذه الدراسة مدى ترابط النشاطات السياسية والنشاطات 
االقتصادية مما يجعلها يتأثران ويؤثران فى بعضهما البعض، فنجد أن 

فى إدارة األزمة االقتصادية أثرت " الفعالة"ماليزيا باتباعها األساليب السليمة 
ن انتهاك، بينما نجد أن حفاظ على السيادة الماليزية من دوعلى ال" باإليجاب"

على " بالسلب"أندونيسيا باتباعها ألساليب غير فعالة فى إدارة األزمة أثرت 
الحفاظ على السيادة اإلندونيسية من خالل انتهاك سيادتها عن طريق 
صندوق النقد الدولى، فبذلك لم تمتلك إندونيسيا ناصية قرارها السياسى 

  .األزمة المالية التى عصفت بهانتيجة اعتمادها على الغير فى إدارة 
  

  
  
  
  


