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موقع الدولة في النظام الدولي من منظور المدارس الفكرية الكبرى في العالقات الدولية
م.م مها احمد المولى

أ .م.د .صالح حسن محمد
كلية العلوم السياسية  ،جامعة الموصل

معلومات البحث :
تواريخ البحث:

-

االستالم /16 :ايار2019/

 -القبول /26 :ايار2019/

 -النشر المباشر 2019/6/16 :

كلية العلوم السياسية  ،جامعة الموصل

الخالصة  :يدور موضوع البحث حول الدولة بوصفها أحد أهم الفواعل في السياسة الدولية ،ويتناول البحث

موقعها في النظام الدولي من وجهة نظر المدارس الفكرية الكبرى في العالقات الدولية ،السيما وأن هذه

المدارس تختلف في وضع وترتيب الدولة في سلم أولوياتها وكل منها ينظر الى الدولة من زاوية واتجاه
مختلف ،كما يحاول البحث تقديم رؤية مستقبلية لموقع الدولة في النظام الدولي إنطالقا من رؤية المدارس

الفكرية الكبرى في العالقات الدولية.

الكلمات المفتاحية :
 الدولة الواقعية الليبرالية الماركسية -البنائية

المقدمة

يعد مفهوم الدولة وموقعها في النظام الدولي من اهم المواضيع التي تناولتها المدارس الفكرية في العالقات الدولية

بالشرح والتفسير وتعد الدول جزء ال يتجزأ من الفرضيات االساسية لهذه المدارس غير ان موقع الدولة في النظام الدولي
تعرض للعديد من التغيرات التي حصلت نتيجة التطورات على مستوى النظام الدولي ،ولعل من ابرز تلك التطورات التحول

في بنية النظام الدولي من نظام ثنائي القطبية الى نظام احادي القطبية بقيادة الواليات المتحدة االمريكية ،ومن ثم الى نظام
يجمع بين خصائص القطبية االحادية والقطبية المتعددة ،وبروز العولمة كظاهرة اعادت تشكيل العالم ،واثرت تأثيرا جوهريا

في بنيته االساسية ،الى جانب التأثيرات المتعاظمة للثورة العلمية والتكنولوجية فضال عن تأثيرات األعتمادية الدولية المتبادلة
المكثفة.

اهمية البحث:

تنطلق اهمية البحث من ان معرفة رؤية المدارس الفكرية في العالقات الدولية لموقع الدولة في النظام الدولي تعطينا فهما

وخطوطا اساسية يمكن ان نعرف من خاللها ما الذي سيؤول اليه موقع الدولة في النظام الدولي مستقبال ،في ظل وجود
فواعل اخرى من غير الدول باتت تلعب دورا كبيرا في النظام الدولي وتؤثر فيه.

اشكالية البحث:

Tikrit Journal For Political Sciences 16 (2019) 79-99

81

تكمن اشكالية البحث في بروز اتجاهات نظرية مختلفة ضمن المدارس الفكرية للعالقات الدولية ،كل منها حاول ان

يعطي فهما مختلفا للدولة ولموقعها في النظام الدولي ،مما ادى الى حدوث نوع من التشابك والتعقيد في محاولة اعطاء
صورة واضحة وموحدة لرؤية كل مدرسة لموقع الدولة في النظام الدولي.

فرضية البحث:

ينبثق البحث من فرضية مفادها ان المدارس الفكرية في العالقات الدولية اولت اهتماما كبيرا بالدولة وموقعها في النظام

الدولي بالرغم من اختالفها حول ترتيب الدولة في سلم أولوياتها ،سيما وان كل مدرسة نظرت الى الدولة من زاويا واتجاهات
مختلفة مادية واقتصادية واجتماعية.

هدف البحث:

اعطاء تصور عن رؤية المدارس الفكرية الكبرى للعالقات الدولية للدولة وموقعها في النظام الدولي ،وكيف يمكن ان يتغير

هذا الموقع مستقبال انطالقا من رؤية المدارس الفكرية نفسها.

منهجية البحث:

وألثبات ماتقدم فقد تم اعتماد المنهج الوصفي والمنهج المقارن في وصف وشرح المفاهيم والنظريات وفي شرح موقع

الدولة في النظام الدولي في ضوء المدارس الفكرية ،كما تم استخدام منهج االستشراف المستقبلي في محاولة معرفة مستقبل

موقع الدولة في النظام الدولي حسب رؤية المدارس الفكرية ،وقد قسم البحث الى ثالثة مباحث ،حيث تضمن المبحث

االول نبذة تعريفية عن الدولة والنظام الدولي والمدارس الفكرية الكبرى في العالقات للدولة :الواقعية ،الليبرالية ،الماركسية،

والبنائية_ وقد تم اختيار هذه المدارس تحديدا ألنها تمكنت من وضع بناء فكري متكامل لتفسير العالقات الدولية اكثر من

غيرها_ وتناول المبحث الثاني موقع الدولة في النظام الدولي من منظور المدارس الفكرية االربعة في العالقات الدولية ،اما
فيما يخص المبحث الثالث فقد شمل رؤية مستقبلية لموقع الدولة في النظام الدولي حسب رؤية المدارس الفكرية للعالقات
الدولية.

المبحث االول( :إطار مفاهيمي)

قبل الحديث عن موقع الدولة ودورها في النظام الدولي على وفق رؤية نظريات العالقات الدولية ،البد من ان نبين ما

المقصود بمفهوم الدولة ،ومفهوم النظام الدولي والبد من اعطاء نبذة تعريفية عن اهم المدارس الفكرية في العالقات الدولية

(الواقعية ،الليبرالية ،الماركسية ،البنائية) ،وسنحاول في هذا المبحث وضع اطار نظري لتوضيح هذه المفاهيم وهذه المدارس.

المطلب االول :مفهوم الدولة والنظام الدولي

اوال :الدولة :تعد الدولة الوحدة الرئيسة في صيياغة االنمياو والمظياهر المتنوعية التيي تتصيف بهيا العالقيات الدوليية،

والدولة بوصفها ظاهرة سياسية اجتماعية ،يمكن تعريفها بانها كيان مؤسس ،يقوم على رقعة جغرافيية محيددة تقطنهيا مجموعية
اجتماعييية ييرتبض اعضيياؤها بييروابض تاريخييية ولغوييية وحضييارية وثقافييية وهييذه المجموعيية االجتماعييية تعييي

فييي ظييل سييلطة تتمتييع

بالسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييادة والشخصي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييية القانونيي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية الدوليي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية

(
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،)1وان الد ولة ذات السيادة تعد الفاعل االساسيي فيي العالقيات الدوليية الحديثية ،فالدولية ذات السييادة هيي حقيقيية

جيو سياسية ،ومفهيوم قيانوني ثابيت ( ، )2وتعيد اليدول االطيراف االساسيية فيي العالقيات الدوليية ،ألنهيا هيي الكيانيات السياسيية
التي تمتلك حق اتخاذ القرار في العالم ،اذ تتمتع الدول بالسيادة المتالكها القوة والسلطة اللتين تمكنانها مين وضيع القواعيد

وتنفيذها في داخل اقليمها الواقع تحت سيطرتها(.)3

وقييد عبيير ميياكس فيبيير عيين هييذا الموضييوع ميين خييالل تعريفييه للدوليية علييى انهييا )مجتمييع انسيياني يمييارس (بنجيياح) حييق

احتكييار شييرعية اسييتخدام السييلطة والقييوة فييي منطقيية معينيية) ،بعبييارة اخييرى ،جييوهر الدوليية القسيير واالكييراه ( ،)4وتعييد معاهييدة

وستفاليا ،التي انهت حرب الثالثين عاما ( )1648-1618مصدر سيادة ،الدولة القومية الحديثة ،نظرا لميا ترتيب عليهيا مين

نتييائج غيييرت شييكل المنظوميية الدولييية( ،)5ومنييذ ذلييك الحييين اصييبحت سيييادة الدوليية هييي السييمة المحييددة للدوليية القومييية،
وتحملت حكومة الدولة على عاتقها مسيؤولية حيل النزاعيات ودعيم الرفياه االقتصيادي وضيمان تحقييق النظيام اليداخلي واالمين

الدولي.)6(.

ثانيا :النظام الدولي:يمكن القول ان مفهوم النظام اليدولي يعيد مين اكثير المفياهيم التيي تعرضيت للنقيد والدراسية كميا

وتعددت تعاريفه حسب المنطلق الفكري للباحثين وحسب رؤيتهم لطبيعته.

وقد عرفه )مورتن كابلن) بانه مجموعة من المتغيرات التي تترابض عالقتها وتتداخل ،وتؤدي تفاعالت تلك المتغيرات

كلها ،من داخلية وخارجية ،الى انتاج انماو متميزة من السلوك الدولي( ،)7فالنظام اليدولي ،هيو بنيية هيكليية قوامهيا الوحيدات
الدوليية ويتحيدد شييكل هيذه البنييية وطبيعية هويتهيا ميين خيالل ديناميكييية التفاعيل واليروابض القائميية بيين تلييك الوحيدات وعليييه ال

يخرج النظام الدولي عن كونه نتاجا ألنماو من التفاعالت يمكين مالحظتهيا بيين العدييد مين الوحيدات السياسيية التيي يتشيكل

منها(.)8

واذا ك انت معظم الدراسات التي تناولت النظام الدولي قد عدت الدولية هيي الفاعيل االساسيي فيي السياسية الدوليية،

فان هناك عددا اخر من الدراسات تتبنى وجهة نظر مختلفة ،وتركز على الدولة اضيافة اليى فياعلين اخيرين فيي السياحة الدوليية
مثل :المنظمات الدولية ،والشركات متعددة الجنسيات ( )MNCفضال عن االفراد(.)9

المطلب الثاني :مفهوم المدارس الفكرية الكبرى في العالقات الدولية

أوال :المدرسة الواقعية:يعود تاريخ المذهب الواقعي ،إلى بداية ظهور الفكر السياسي في الحضارة اليونانية القديمية،

ويعييد المييؤرغ االغريقييي )ثيوسيييديز) مؤسييس مييذهب الواقعييية اضييافة الييى مفكييرين اخييرين سيياهموا بشييكل كبييير فييي تعزيييز الرؤييية
الواقعية ،مثل القديس )اوجستين) و )المفكر السياسي توماس هوبز) و )ميكافيللي)(.)10

وقد كانت الواقعية ألعوام عديدة النظرية المهيمنة في دراسات االمن الدولي والعالقات الدولية وهي تسعى إليضياح

الييية عمييل النظييام الييدولي وسييبب حييدوث الصييراع بييين الييدول ،وقييد سيياهم كييل ميين )ات ي كييار) و )هييانز مورغنثيياو) فييي وضييع
االفتراضييات االساسييية للواقعييية  ،وتضييم النظرييية الواقعييية العديييد ميين التيييارات التييي تختلييف حييول العديييد ميين القضييايا ولكنهييا

تشترك في اقتراحات حيويية تميزهيا عين النظرييات االخيرى ،وحسيب النظريية الواقعيية فيان اليدول تتيابع مصيلحتها الوطنيية التيي
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تقاس بمضاعفة القوة القومية التي تقاس بدورها بالقوة العسكرية ،وتتميز العالقات الدولية بصراع مستمر على القوى تتجه فيه

الدول الى سياسات تؤدي الى توازن القوى(.)11

وتعد الواقعية الجديدة التيي تعيرف ايضيا بالواقعيية البن يويية بمثابية امتيداد للواقعيية التقليديية فيي الثمانينيات ،ومين اهيم

مؤيييديها ) كينيييت والتييز) و )اسييتيفن كريزنيير) وتتمثييل جهييودهم فييي محاوليية ايجيياد نظييرة علمييية موضييوعية للسياسيية الخارجييية

ومحاولة تغير السياسية الخارجية نحو مواد العلوم االجتماعية( ،)12ولكن بالرغم من هذه المحاوالت اال ان الواقعيية تبقيى هيي
نظرية الدولة التي تختزل كل التفياعالت عليى السياحة الدوليية فيي نطيال اليدول ،وتجعيل مين اليدول محورهيا االساسيي فيي كيل

القضايا.

ثانيا :المدرسة الليبرالية:يمكن القول ان الليبرالية هي نتاج االفكار المختلفة للثورة الصيناعية التيي ظهيرت فيي القيرن

ا لسابع عشر في اوربا ،والتي تعتمد التلقائية في تحقيق الرفاه االجتمياعي واالقتصيادي ،وقيد تجليت بأفكيار كيل مين )ايمانوييل
كانض) و )جيرمي بنثام) حول السالم الدائم(.)13

وان تطور العالقات الحديثة ال يفهم من دون فهم اليدور اليذي لعبتيه المدرسية الليبراليية ،فييمكن ميثال ،ان تعيزو دور

منظمات دولية مثل عصبة االمم مباشرة الى السعي الليبرالي إلزالة الفوضى الدولية واالنتقال الى حكم القانون(.)14

كما يجب التنويه الى ان الليبرالية ليست نظرية واحدة واننا لسينا بصيدد كيل نظيري ومتماسيك فقيد تعيددت الليبراليية بنسيخها

وصورها النظرية كما تنوعت اطرها الفكرية ،فالليبراليون عادة ما يقدمون اجابات مختلفة عما يعدونه معضلة العالقيات الدوليية

وهي ظاهرة الحرب(.)15

غيير ان االتجياه الليبراليي االكثير اهميية ظهير فيي الثمانينيات مين القيرن الماضيي عليى ييد كيل مين )روبيرت كيوهيان) و

)اكسلورد) من خالل تعريفها )للمؤسساتية الليبرالية) التي اصبحت الشكل المهيمن للنظرية الليبرالية الدولية ،جنبا اليى جنيب

مع مفهوم )السالم الديموقراطي) (.)16

وتعد المدرسة الليبرالية احد اكبر المدارس الفكرية في العالقيات الدوليية والتيي تقيدم فهميا مختلفيا عين المدرسية الواقعيية

في العديد من قضايا السياسة الدولية ولعل اهمها تعددية الفواعل في الساحة الدولية .

ثالثا :المدرسة الماركسية:تعد المدرسة الماركسية مدرسة مهمة في العالقيات الدوليية ورؤيية مكونيات النظيام اليدولي،

والمدرسيية الماركسييية هييي ميين حيييث االصييل امتييداد لالشييتراكية وهييي تعييود الييى الفيلسييوف االلميياني المعييروف )كييارل ميياركس،
ويرتبض االتجاه الماركسي في تحليل العالقات الدولية بمرجعية فلسفية عليى قيدر كبيير مين العميق ،تتمثيل فيميا يعيرف بالماديية
الجدلية والتي تصور تاريخ العالم ليس على انه مظهر لتطور العقل او الروح ،بل على انه مظهر لتطور المادة(.)17

وال يختلف التنظير الماركسي للعالقات الدوليية عين التنظيير الليبراليي واليواقعي ،مين حييث التنيوع فيي اليرؤى النظريية

المقدمية حيول تحلييل وتفسيير العالقيات الدوليية ،بيالرغم مين االتفيال حيول بعيا المسيلمات االساسيية التيي قيام عليهيا الفكيير

الماركسييي عمومييا ،وفييي مقييدمتها )اعتبييار الرأسييمالية (بكييل تجلياتهييا ومسييتوياتها) ،المصييدر االول واالساسييي لكييل النزاعييات
والصراعات على المستوى الدولي ،ويعزى هذا التنيوع اليى محاولية المنظيرين الماركسييين جعيل التنظيير الماركسيي يتماشيى ميع
مستجدات الواقع الدولي من جهة ،وجعله اكثير قيدرة عليى المنافسية النظريية ميع بياقي النظرييات مين جهية اخيرى( .)18ويمكين
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القول ان المدرسة الماركسية متميزة عن باقي المدارس بكونها تركز على العاميل االقتصيادي والفروقيات الطبقيية فيي تفسييرها
للعالقات الدولية.

رابعا :المدرسة البنائية تعد النظرية البنائية احد النظريات الجديدة التي يقدمها اتباعها على انها جسر يصل النظريات الوضعية

بالنظريات ما بعد الوضعية ،وقد دخلت البنائية العالقات الدولية مع اواخر الثمانينات من القرن العشرين ولكن سرعان ما
تطورت لتصبح ركنا اساسيا من ادبيات علم العالقات الدولية ،)19(،وتعود النصوص االساسية للنظرية البنائية في العالقات
الدولية الى كتاب )فريدريك كراتوشفيل) )القواعد والمعايير والقرارات) عام ( )1989وكتاب نيكوالس اونوف )عالم من

صنعنا) عام ( )1990وكذلك كتاب اليكسندر وندت )النظرية االجتماعية في السياسة الدولية) عام ( ،)20( )1999وقد كان
السبب االساس في ظهور النظرية البنائية هو ان كل من النظرية الواقعية والليبرالية ،لم تستطع ان تقدم فهما وشرحا واضحا

وبناء للكيفية التي انهار بها االتحاد السوفيتي ،مما ادى الى تغيير بنية النظام الدولي والعالقات الدولية المشكلة له ،لذلك

فان ظهور البنائية واستنكارها للتركيز العقالني على القوى المادية في تفسير العالقات الدولية كان من شأنه ان يزودنا بفهم

لالفتراضات االنطولوجية* للمواقف النظرية ما بعد الوضعية(.)21

والبنائيية هيي مقاربيية مختلفية ومميييزة للعالقيات الدوليية تركييز عليى دور القيييم والقواعيد والمعيايير واللغيية والهوييات فييي

العالقات الدولية كميا انهيا تركيز عليى الجانيب اوالبعيد االجتمياعي فيي السياسية العالميية ،وهيي تفتيرض ان الوجيود البشيري هيو

وجييود اجتميياعي ،حيييث تييرى النيياس يشييكلون المجتمييع ،والمجتمييع يصيينع النيياس( ، )22كمييا يفتييرض البنييائيون ان مفهييوم الهوييية

ومفهوم المصلحة  ،يعدان من اهم االدوات التحليلية ،فمن وجهة نظرهم تتمتع كيل دولية بهويتهيا الخاصية المشيكلة اجتماعييا

من خالل المعايير ،القيم واالفكار المؤسساتية للبيئة االجتماعية التي تتفاعل فيها الدول( ،)23ويمكن القول ان النظرية البنائية
تقدم فهما وتصورا جديدا للتغيرات في السياسة الدولية من خالل تأكيدها على الجانب االجتماعي ،فهيي تيرى ان اليدول هيي

عبييارة عيين بنيياءات اجتماعييية ،تقييوم بتغيييير القواعييد والمثييل للنظييام الييدولي عنييدما يحييدث تغيييير فييي معتقييدات وقيييم الفيياعليين
المحليين داخلها وبناء على هذا التغيير فإن الدول تقيوم بإعيادة تعرييف دورهيا عليى السياحة الدوليية ،او كميا يسيميها البنيائيون

عملية إعادة انتاج الهوية فضال عن ذلك فإن النظرية البنائية تولي إهتماميا كبييرا بمسيألة اللغية (لغية الخطياب) التيي تسيتخدمها

الدول ،وترى انها تلعب كذلك دورا في تحديد الهويات والتأثير في العالقات بين الدول ،وعلى سيبيل المثيال إذا قاميت دولية

ما بتوجيه خطاب عدائي ضد دولة اخرى ،فإنها بذلك تحدد هويتها وهوية الدولة المقابلة وتحدد طبيعة العالقات بينهما.

المبحث الثاني :موقع الدولة في النظام الدولي من منظور المدارس الفكرية الكبرى في العالقات الدولية

بداية ال بد من القول أن فكرة أن تكون الدولة هي الالعب االساسي والوحيد في العالقات الدولية بقيت هي الفكرة

المهيمنة على العالقات لمدة طويلة من الزمن ،وقد آمن بهذه الفكرة العديد من الكتاب والدارسين وعدوها غير قابلة للنقد،
لكن نتيجة للتغييرات واألحداث المختلفة على المستوى الدولي ،بدأ البعا يقلل من شان ودور الدولة وبدأوا يشيرون الى

وجود فواعل أخرى لها وزنها وتأثيرها في النظام الدولي ،لذلك سنحاول في هذا المبحث أن نوضح دور وموقع الدولة في
النظام الدولي باإلضافة الى التغيرات التي طرأت على هذا الموقع من وجهة نظر المدارس الفكرية .

المطلب األول :موقع الدولة في النظام الدولي من منظور المدرسة الواقعية
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تطرح النظرية الواقعية وصفا للعالم متمحورا حول الدولة ،فهي تعتبر أن للدولة دورا مركزيا في العالقات الدولية ،كما أن

الدولة وحدة أساسية ذات أساس أقليمي تتميز بآلية لصنع القرارات وتنفيذها ،كما أنها (اي الدولة) ال تعترف بقوة خارجية
أعلى منها وال بكيان داخلي مسا ٍو لها ،والدولة توجد في عالم يتكون من وحدات سياسية تتميز بالخصائص االقليمية

والسيادية نفسها(.)24

والييدول حسييب رأي الييواقعيين ،هييي العناصيير الوحيييدة التييي يعتييد بهييا حقييا ،والشييركات متعييددة الجنسيييات والمنظمييات الدولييية

والمييذاهب الدينييية مثلهييا مثييل بيياقي االيييديولوجيات جميعييا ،يصييعد نجمهييا ويأفييل ،لكيين الدوليية تبقييى المعلييم الييدائم ميين معييالم
السياسيية العالمييية الحديثيية ،فضييال عيين ذلييك فإنييه ميين غييير الواضييح ميياإذا كانييت هييذه المنظمييات والشييركات وااليييديولوجيات

المنفصلة عن الدولة تتمتع باالستقالل عن سلطة الدولة ،سواء كان ذلك مثل حال ايطاليا والبابوية فيها او الوالييات المتحيدة

وشركاتها العمالقة كشركة مايكروسوفت العالمية إلنتاج برامج الحاسوب( ،)25ويرفا الواقعيون مقوالت المثاليين (الليبيراليين)
بوجييود تناسييق فييي المصييالح بييين مختلييف االمييم ،ويييرون ان الييدول فييي الغالييب تتضييارب فييي مصييالحها الييى درجيية يقييود بعضييها

للحرب ، )26( ،وقد اعطت الواقعية الجديدة التي اتيى بهيا كينيث والتيز عيام ( )1979فيي كتابيه نظريية السياسية الدوليية) شيرحا

اكبيير لموقييع الدوليية فييي النظييام الييدولي اضييافة الييى اهتمامييه واضييافته لمجيياالت اخييرى ،لييم تركييز عليهييا الواقعييية التقليدييية ،وقييد

انحصرت الغاية الرئيسة في الواقعية الجديدة في التخلي عن قناعة ان نتائج السياسة الدوليية تقررهيا ،ولييس فقيض تيؤثر فيهيا،

طبيعة الدول  ،أي سمات وخصائص الوحدات الفاعلة (الوكالء) ،ومن اجل ذلك يقترح والتز تبني نظرية )منظومية) تركز على

بنية المنظومية فيي تشيكيل سيلوك هيذه الوحيدات (اليدول) فيي كتابيه ( ،)27فبنيية النظيام اليدولي ،حسيب والتيز هيي التيي تحيدد

تصرفات ا لدول ،وال يمكن ان يكتب للدول البقياء اال عنيدما تسيتطيع ان تحقيق نتيائج وانجيازات ضيمن الحيدود التيي تمكنهيا

ميين المنافسيية والبقيياء( . )28ويمكيين تلخيييص العديييد ميين االقتراحييات االساسييية للنظرييية الواقعييية والتييي تييدور كلهييا حييول الدوليية

ونظام الدول اهمها:

-1الدول اساس التفاعل او الفواعل االساسية في النظام الدولي وستبقى سمة الترتيب فيما بينها
هي الفوضى ،كما ان توزيع القدرات هو ما يحدد مركز الدول في النظام الدولي(.)29

 -2الدولة فاعل عقالني راشد باألساس ،أي ان الدول فواعل عقالنيون يسعون لتعظيم فوائدهم وتقليص التكياليف ميع سيعيها
لتحقيييق اهييدافها( )30وهييذه العقالنييية متأتييية ميين كييون ان الفاعييل االول هييو الفييرد السييابق علييى التجمعييات االجتماعييية ،وهييو
المحرك الفعلي ألهدافه الذي يقوم باختيارات عقالنية لتحقيق مصالحه

()31

 -3ان الدولة هي وحدة واحدة بوصفها فاعال دوليا ،بمعنى انه طالما ان المشاكل المحورية للدولة ترتبض ارتباطا وثيقا بطبيعة
النسق او النظام الدولي فان تصرفاتها ستأتي بطبيعة الحال ،استجابة لسلوكيات القوى السياسية الدولية ال الداخلية(.)32

 -4ان الدول )تتوازن) و ال تتقاطر ،اذ ينزع الفاعلون في النظم السياسية الهيراركية الى القفيز عليى قياطرة المرشيح اليرئيس او
الفائز الراهن حتى ) ال تعرض للخسارة امنهم للخطر ويحاول المتقاطرون زيادة مكاسبهم لتقليل خسائرهم(.)33
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وبذلك تكون الدولة من وجهة نظر المدرسة الواقعية تمتلك موقعا مركزيا ومحوريا في النظام الدولي واليوجد فواعل اخرى

عليى الصيعيد الييدولي يمكين ان تكيون نييدا لليدول وحتيى وإن وجييدت هيذه الفواعيل فالبييد ان تكيون تابعية للييدول سيواء بشييكل
مباشر او بشكل غير مباشر.

المطلب الثاني :موقع الدولة في النظام الدولي من منظور المدرسة الليبرالي

اليتفق الليبراليون مع الرأي القائل ان الدولة هي الفاعل الوحيد في العالقات الدولية برغم انهم ال ينكرون مدى اهميتها،

غير انهم يرون ان الشركات متعددة الجنسيات ،واالطراف الفاعلة التي تتخطى الحدود الوطنية كالجماعات االرهابية ذات

اهمية كبيرة على صعيد بعا القضايا في السياسة العالمية( ،)34كما يرفا الليبراليون(التعدديون) االفتراض الواقعي القائم

على عد الدولة فاعال عقالنيا ( )Rational Actorفالنظرة المجزئة للدولة تترك االنطباع بان صدام المصالح ،والمساومة
والرغبة في التسوية ،لن تؤدي دوما الى اتباع مسار صناعة قرار عقالني ،الن سوء االدراك والسياسة البيروقراطية قد يسيطران

على صناعة القرار وبالتالي احتمال اتخاذ قرارات لم تكن منتظرة او مرغوبة( ،)35كما ان الليبراليين اليعدون الدولة فاعال
موحدا  ،بل هي تتكون من افراد وجماعات مصالح وبيروقراطيات متنافسة فيما بينها ،فالدولة ليست فاعال بل مؤسسة تخضع
لتحالفات القوى االجتماعية( ،)36وفيما يلي مخطض يضع تصنيفا لألطراف الفاعلة في السياسة العالمية
الشكل ( )1االطراف الفاعلة في السياسة العالمية

كافة االطراف الفاعلة في السياسة
العالمية في بلدما

االطراف الفاعلة المتخطية للحدود

االطراف الفاعلة المتخطية للحدود

والتي تتمتع بالصفة الشرعية

والتي ال تتمتع بالصفة الشرعية

رجال العصابات وحركات
التحرر

منظمات غير حكومية

االحزاب السياسية

االدارات واالجهزة البيروقراطية
الحكومية

المجرمون

الشركات المتخطية للحدود

التابعة لدولة واحدة

المصدر :جون بيليس وستيف سميث ،عولمة السياسة العالمية( ،دبي ،مركز الخليج لألبحاث) ،و ،2004 ،1ص.600

غييير ان هييذه النظييرة الليبرالييية للدوليية واالطييراف الفاعليية فييي السياسيية العالمييية طييرأ عليهييا بعييا التغييرات بعييد ظهييور

النظرييية المؤسسيياتية الجديييدة ،اذ قييام كييل ميين )اكسييلورد) و )كيوهييان) بتطييوير النظرييية الليبرالييية لتصييبح اكثيير مالءميية للعصيير

الحديث ويرتكز المذهب الجديد على المبادئ الجوهرية اآلتية:
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اوال :يرى انصار المذهب المؤسسي الجديد انه من المسلم بيه ان الدولية ممثيل شيرعي للمجتميع وميع ان روبيرت كيوهيان اكيد
عليى اهمييية االطييراف الفاعلية ميين بييين اليدول فييي عملييه السيابق عيين التعددييية ،فيان فهمييه للمييذهب المؤسسيي الجديييد يقيير بييان

االطراف الفاعلة من غير الدول تخضع للدول (.)37

ثانيا :يسلم الليبراليون بالوضع البنيوي للفوضى في النظام الدولي لكن الفوضى ال تعني ان التعاون شيء متعذر بين الدول ،كما
ان االعتم يياد ال ييدولي المتب ييادل المعق ييد يش ييكل وص ييفا للعالق ييات ب ييين الالعب ييين م يين ال ييدول وغي يير ال ييدول ف ييي ظ ييل ه ييذه البيئ يية

الفوضوية(.)38

ثالثا :في ظل نظام دولي فوضوي ،هنالك امكانية للتعاون والتكامل سواء االقليمي او الدولي بوجود تكتالت مختلفة عسيكرية
وسياسية واقتصادية ،بحيث ان تقلص دور الدولة ال يجب ان ينظر اليه بأنه شيء سلبي بيل هيو شيي ايجيابي ،مين خيالل ظهيور

فواعل دولية جديدة تشكل امتدادات للدولة مثل المؤسسات الدولية التيي ال تتعيارض مين حييث االهيداف ميع مصيلحة اليدول

بل تعمل بوصفها منظما لبنية المجتمع الدولي(.)39

رابعا :الليبراليون الجدد يفترضون ان الدول تهتم بشكل اساسي بالمكاسب المطلقة التي تجنيها من التعاون ،ميا داميت اليدول

راضية عن وضعها فأنها لن تقلق كثيرا على اوضاع الدول االخرى(.)40

وبذلك يمكن القيول ان الليبراليية تعيد الدولية فياعال اساسييا فيي النظيام اليدولي لكنهيا ليسيت الفاعيل الوحييد فهنياك فواعيل

اخرى التقل اهمية عنها مثل المؤسسات الدولية والشركات المتعددة الجنسية وغيرها من الفواعل التيي باتيت تلعيب دورا كبييرا

على الصعيد الدولي ،ولربما تكون وجهة النظر هذه اقرب اليى الحقيقية مين وجهية النظير الواقعيية التيي باتيت مرفوضية مين قبيل

الكثيرين في عصر العولمة واالعتماد االقتصادي الدولي المتبادل.

المطلب الثالث :موقع الدولة في النظام الدولي من منظور الماركسية

بداييية البييد ميين القييول ان هنيياك ميين يعييد ان )كييارل ميياركس) لييم ينشييي نظرييية متكامليية فييي العالقييات الدولييية ،لكيين

االتجاهات الالحقة في الفكر الماركسي شكلت نظريات متكاملة في العالقات الدولية ،لذلك سوف نتطرل الى موقع الدولة

في النظام الدولي لدى ماركس -بداية -بوصفه االساس الذي استندت إليه االتجاهات الالحقية ،ومين ثيم سينتطرل اليى الدولية

وموقعها في هذه االتجاهات والتي يسميها البعا الماركسية الجديدة.

يرى ماركس ان وجود الدولية يعبير عين وجيود تميايز طبقيي وصيراع بيين البرجوازيية -الفكيرة -والبروليتارييا -نقيضيها-

سيعزز النظام االشتراكي ،حيث ستنقضي مدة زمنية من السيطرة (الحكومية الشديدة على وسائل االنتاج والتوزيع اليى ان تيزول

اخ ي يير مع ي ييالم الرأس ي ييمالية ،ليك ي ييون ذل ي ييك مقدم ي يية ل ي ييزوال الدول ي يية عن ي ييد تط ي ييور النظ ي ييام ال ي ييى نظ ي ييام ش ي يييوعي اقتص ي يياديا وسياس ي يييا

واجتماعيا(. )41فماركس يعتمد في مفهومه لتحرير االنسان على الغاء القيمة والغياء الدولية ،فإلغياء القيمية هيو شيرو التحريير مين
عبودية االقتصاد ،فالقيمة هي ي تعبيير عين النيدرة والفقير ،وهيي تيؤدي بيدورها اليى ان تفيرض القيوانين االقتصيادية نفسيها بوصيفها
قييوى طبيعييية ،امييا الدوليية فهييي تعبييير عيين هيمنيية طبقييية وهيمنيية قييوانين االقتصيياد( )42لييذلك فييان الثييورة البروليتارييية تمثييل الطريييق

االفضل إلصالح نظام الدول وازالة استغالل االنسان من قبيل االنسيان ضيمن الدولية( ،)43كميا ان الماركسييين وبصيورة عامية ال
يؤمنون بالتنظيمات الدولية البمجلس االمن وال بالمحكمة الدولية وال بمنظمات حقول االنسان وال نحيو ذليك ،ويعتقيدون انيه
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(اي النظام الدولي) خاضع للهيمنة الرأسمالية التي تسعى لخلق طبقة غنية ال تبالي بالفقراء وان النظام الدولي مسيطر عليه من
قبل الشركات الكبرى مثل جنرال موتيوز وبتيروليم وغيرهميا ،كميا ييرى الماركسييون ان السياسيية الدوليية هيي نتياج حتميي للنظيام

الرأسييمالي العييالمي ،ففييي هييذا النظييام ،الفيياعلون االساسيييون هييم الطبقييات وممثلوهييا االقتصيياديون الييذين يسيييطرون علييى الييدول

ويسخرون قوتها لخدمية مصيالحهم ،وتسيعى هيذه المجموعيات الرأسيمالية للتغلغيل فيي البليدان االقيل نميوا السيتغالل اسيواقها

ومصادرها ،كما يرى الماركسيون ان الدافع الوحيد الذي يحرك سلوك الدولة هو الدافع االقتصادي اي ان القيرارات السياسيية

التي تتخذها الدول ليس ألجل غرض انساني او ديني وانما هو لغرض اقتصادي بحت(.)44

كمييا ان الماركسيييين الجييدد قييدموا رؤييية جديييدة ال تبتعييد بشييكل كلييي عيين جييوهر الماركسييية ،وتتماشييى مييع متطلبييات

العصيير ،علييى اعتبييار ان مجتمييع الالدوليية ومجتمييع الالطبقييات ،غييير ممكيين التحقيييق فييي المييدى المنظييور ،وان اليربض الحتمييي

للعالقات الدولية بالحتمية التاريخية والمادية الجدلية لم يعد واردا ،وان مفهوم االهمية االشتراكية لم يعد يتماشى مع متطلبات
النظام الدولي الجديد ،فالحديث عن الدولة والعالقات الدولية كما تطرحه الماركسية الجديدة مغاير تماما لما طرحته الماركسية

الكالسيييكية ،حيييث ال تنكيير المارك سييية الجديييدة وجييود الدوليية الحديثيية وال تييرى انهييا تمثييل بالضييرورة اداة قمييع فييي يييد طبقيية
اجتماعييية عليييا ،بييل هييي تجمييع قييانوني اجتميياعي ألفييراد المجتمييع وتعبييير عيين التوافييق للقييوى الفاعليية بداخلييه ،يفييرز قييوانين

وتشريعات وانظمة تحقق الحد االدنى من المصلحة ألفراد المجتمع دون استثناء(.)45

وبصورة عامة فان الماركسية في العالقات الدولية تنقسم الى اربعة اتجاهات اساسية :اتجاه التبعية التي ركزت عليى

عمليات التبادل غير المتكافي ،والثاني هو نظرية النظام العالم التي ركزت على هيكيل النظيام الرأسيمالي العيالمي )الثاليث اهيتم

باألثار) الثقافية المترتبة على عالقات التبادل غير المتكافي ويعبر الرابع عن تطور جديد برز في التسعينات ركيز عليى عالقيات

االنتيياج( ،)46غييير ان نظرييية )النظييام -العييالم) التييي قييدمها والرشييتاين تعييد االبييرز واالكثيير شييمولية بييين هييذه االتجاهييات ،لييذلك

سنحاول ن نقدم شرحا مختصرا عنها وعن رؤيتها لموقع الدولة في النظام الدولي ،ففي كتابه )سياسات االقتصياد العيالمي) قيام
ايمانوييل والرشييتاين ،وهومييؤرغ اقتصييادي امريكييي ،بتلخيييص فرضييياته حييول مسييالة التبييادل غييير المتكييافي ،حيييث تتمثييل الفكييرة
الرئيسة لورشتاين في ان ضعف دول المحيض يجعلها عرضة لالستغالل من قبل دول المركز الرأسيمالية( ،)47كميا انيه يركيز عليى

النظييام – العييالم) ويعييده وحييدة التحليييل االساسييية لدراسيية سييلوك (الييدولط المجتمعييات) وينطييوي هييذا المفهييوم علييى عنصييرين

اساسيين(.)48

اوال :كون العناصرط المكونات التي تشيكل هيذا النظيام مترابطية فيميا بينهيا ،وتربطهيا عالقية ديناميكيية نشيطة ،بحييث ال يمكين

ف هيم وظيائف وادوار وانمياو وسيلوك عنصير مين العناصير اال اذا فهيم موقعيه ضيمن النظيام الشيامل بيين العناصير المكونية للنظييام
الدولي ،كالعناصر االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية التي ال تؤدي الى نتائج.

ثانيييا :التفاعييل الحاصييل داخييل النظييام هييو تفاعييل ذاتييي االحتييواء ،بمعنييى ان انميياو التفاعييل ثابتيية بغييا النظيير عيين المييؤثرات
الخارجية ،فاذا تم عزل النظام عن هذه المؤثرات فان نتيائج التفياعالت داخليه تكيون متطابقية تماميا ،وعلييه فأنيه يسيعى اليى ان
يركز على ديناميكيات التفاعل الداخلية بدال من هدر الوقت في البحث في العوامل الخارجية.
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ويتميييز االقتصيياد العييالمي حسييب والرشييتاين بهيكييل دولييي هرمييي يعكييس تراتبييية اقتصييادية تجعييل ميين عييدد قليييل ميين

الييدول الرأسييمالية يعتلييي ويحتكيير قميية الهييرم (دول المركييز) وعييدد كبييير يقييع فييي قاعدتييه (دوليية االطييراف او المحيييض) ،وهييذه

التراتبية تعكس في الحقيقة التقسييم للعميل اليذي راكيم راس الميال فيي اليدول الرأسيمالية المتقدمية وبالمقابيل عميل عليى تيأخر
البلدان المتخلفة كما انه يضيف فئة ثالثة تكونت من خالل ما انتجته تفاعالت السول الرأسمالية وهي دول شبه االطراف

(49

الشكل ( )2العالقات بين دول المركز ،المحيض ،شبه المحيض ضمن االقتصاد العالمي
المركز
شبه الطرف
حكومات استبدادية الصادرات:
منتجات مصنعة ،مواد خام

حكومات ديمقراطية
اجور مرتفعة
االستيراد :المواد الخام
التصدير :منتجات مصنعة

الواردات :منتجات مصنعة،
مواد خام اجور متدنية

استثمارات مالية

خدمات ورفاة متدنية

خدمات و رفاه اجتماعي

االطراف
حكومات غير ديمقراطية
الصادرات :مواد خام
الواردات منتجات مصنعة اجور
ادنى من مستوى المعيشة
خدمات الرفاه غير متاحة

المصدر :جون بيليس وستيف سميث ،عولمة السياسة العالمية( ،دبي ،مركز الخليج لالبحاث) ،و ،2004 ،1ص.280

وييرى والرشييتاين وزمييالؤه ،ان االقتصياد العييالمي اليمكيين ان يعمييل ويتحيرك ميين دون وجييود نظيام مييا بييين الييدول ،وان

نظييام مييا بييين الييدول ال يمكيين ان يسييتمر بشييكله الييراهن ميين دون وجييود النظييام العييالمي الرأسييمالي ،فهمييا متشييابكان فييي جميييع
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اجزائهما ،كما ان وجود الدول يعد حيويا إلداء االقتصاد العالمي الرأسمالي الن الدول تشكل اطارا يمكن الحفاظ ضمنه على
حقييول الملكييية وترسيييخها وبييدون الييدول ال يتييوفر للرأسييمالي البيئيية المسييتمرة لالسييتثمار ،كمييا ان الييدول تلعييب دورا مهمييا فييي

تقليييص درجيية التناقضييات فييي االقتصيياد العييالمي الرأسييمالي ،غييير ان الييدول منتظميية فييي نظييام مييا بييين الييدول ال تتمتييع فيييه دوليية

بمفردها بهيمنة كاملة عليى اليدول االخيرى ،ليذلك مين غيير المحتميل ان تعميد الحكوميات اليى فيرض قييود فوقيية صيارمة عليى

الرأسمالية في بالدها خشية االضرار باالزدهار النسبي لدولهم ،وبالتالي المكانة التي تحظى بها هذه الدول ،واذا افترضينا قييام

دوليية عالمييية واحييدة (وهييي سييتكون ،حسييب مفهييوم والرشييتاين امبراطورييية عالمييية ،فسيييكون لتلييك الدوليية القييدرة علييى محييو
استقاللية الرأسماليين من دون ان تخشى احتمال قيامهم بنقل انشطتهم اليى منياطق ال تخضيع للسيلطة القانونيية لتليك الدولية،

وبهذا يمكن ان تقوض امبراطورية عالمية االساس ذاته ،الذي يقوم عليه االقتصاد العالمي الرأسمالي.))50(( .

وبييذلك تكييون الماركسييية قييد قللييت ميين دور الدوليية وميين اهمييية موقعهييا فييي النظييام الييدولي وهييي بييالرغم ميين اعترافهييا

بضرورة وجود الدولة بوصفها تجمعا قانونيا ينظم مصالح االفراد في المجتمع ،لكنها بالمقابل اكدت عليى دور االقتصياد ودور
الطبقات المحوري واالساسي في النظام الدولي.

المطلب الرابع :موقع الدولة في النظام الدولي من منظور البنائية

تعكس الدراسات الحديثة في مجال نظرية العالقات الدولية اهتماما واضحا بتيار البنائية االجتماعية الذي يركز على

دور الثقافات والقيم واالفكار في العالقات الدولية(.)51

والبنائية ،ترى ان هوية الدولة وتحدييدها لماهيية نفسيها متغييرة ،وتعتميد عليى االطير التاريخيية والثقافيية واالجتماعيية:

لذا فان فهم الهويات اساسي ومحوري لفهم السياسات العالميية ،فالهوييات تيؤثر فيي المصيالح واالفضيليات وافعالهيا القادمية.

وتفهيم الييدول االخييرين بنياءا علييى الهويييات التييي تضييفها عليييهم ،بينمييا تقييوم فيي الوقييت نفسييه باعييادة انتياج هويتهييا ميين خييالل
التفاعل االجتماعي الدائم((.))52

كما تفترض البنائية ان الدول وسياسياتها ليسيت محكومية بالضيرورة بيالقوة والمصيلحة فقيض ،فهنياك مبيادئ وقييم ومفياهيم

عديييدة تؤلييف ضييابطا لسييلوك هييذه الوحييدات وان كانييت هييذه المبييادئ والمفيياهيم والقيييم تختييرل فييي بعييا االحيييان فمخالفيية
القاعدة ال يعني عدم وجودها ،فعلى سبيل المثال مفهوم توازن القوى ( )Balance of powerال يصبح قانونا كما يعتقده

الواقعييون وهييو مفهييوم او قاعييدة تقبلييه الييدول علييى ميير اليزمن نتيجيية اسييتخدامه المتكييرر ميين قبييل الييدول والوحييدات االخييرى،

وتتصرف بناءا على اساس هذه القاعدة ،او العرف ،مما يجعله يبدو وكأنه قانون ملزم في العالقات الدوليية تأخيذه اليدول عليى
انه نافذ في كل زمان ومكان(.)53

فاألعتبيارات الماديية مين وجهيية نظير البنيائيين التقيدم وحييدها تفسييرا مقنعيا للعدييد ميين الحياالت فيي السياسية العالمييية،

فمثال تعتقد الواقعية الجديدة ان الدول تتحالف لمواجهة قوة اخرى ،لكن هذا االفتراض غير دقيق ،فالدول التتوازن ضد القوة
المجردة ،وانما ضد نوع معين من القوة ،وهي القوة المملوكة لدولة قادرة نسبيا وقريبة جغرافيا ،ولها قدرات عسكرية هجومية،

وتييدرك انهييا ذات نوايييا عدوانييية وهييذا يعنييي ضييرورة اخييذ االبعيياد الثقافييية فييي االعتبييار ،وذلييك الن عملييية االدراك تشييتمل علييى
جوانيب قيمييية وفكريية ،واالهييم مين ذلييك ان اليذوات المادييية التيي يقييوم عليهيا التحليييل هيي فييي المقيام االول ذوات اجتماعييية،
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وايضا المهم في السياسة الدولية ليس وجود الجانب المادي ،وانما كيف يجيري عكيس هيذا الجانيب الميادي وتمثيليه ،فتيوازن
القوى مثال ،ينبغي االيفهم على انه توازن بين وسائل الدمار ،ولكن على انه توازن التهديد ،فالشيء الذي يردع قادة الدول عن

اللجوء الى الحرب ليس ماهو موجودا فعال ،ولكن مايعتقده قادة الدول موجودا ،ويقوم التركيز هنا عليى المعرفية ،فهيي مرتبطية

بالمجتمع وليس الفرد

()54

وقييد طرحييت البنائييية فييي العالقييات الدولييية موضييوع (الوكيييل  )agentsو (الهيكييل  ، )structureوميين اوائييل

اللذين اثاروا هذه القضية )الكسندر ويندت) الذي كان يسعى الى ايجاد نظرية هيكلية للسياسات العالمية تاخذ الدولة بوصفها

وحيدتها االساسيية ،وتكيون قيادرة عليى شييرح وتفسيير التغيير فيي السياسية العالميية وتحريييك النظيام مين قيانون الغابية (كميا تييزعم

الواقعيية) الييى حكييم القييانون( . )55ويوضييح )وينييدت) كيييف ان التمركيز حييول الدوليية بهييذا المعنييى ال يحييول بالضييرورة دون وجييود

فواعل من غير الدولة مثيل اال فيراد او الجماعيات عبير القوميية ،ومين ثيم فيان مركزيية الدولية ال تعنيي ان تفسيير الحيرب والسيالم
يتوقف على سلوك الدول وحدها ،وقد تكون الفواعل من غير الدول اكثر اهمية من الدول بوصفها البادئة بيالتغير ،ولكين تغيير

النظيام فيي النهاييية يبيدأ ميين خيالل الييدول( ،)56كميا تؤكييد البنائيي ة علييى ان اليوكالء )الييدول) و)االبنيية) يشييكلون بعضيهم الييبعا،
بصييورة تبادلييية فالحييياة االجتماعييية تمثييل جييانبين ،الجانييب االول هييو ان البشيير وتنظيميياتهم يعييدون فواعييل تعمييل افع ييالهم

وتصرفاتهم على )اعيادة االنتياج) او تحوييل وتغييير المجتميع اليذي يعيشيون فييه  ،والثياني هيو ان المجتميع مكيون مين عالقيات

اجتماعية والتي بدورها تشكل او تبني التفاعالت بين الفواعل(.)57

كما ان االبنية المعمارية او المثالية تحدد معنى وهوية الفرد (الفاعل) ومن ثم انمياو النشياو االقتصيادي والسياسيي

والثقييافي المالئييم التييي يييدخل فيهييا هييؤالء االفييراد كمييا ان هييذه االبنييية ال توجييد بشييكل مسييتقل عيين الييوكالء االجتميياعيين وتؤكييد

البنائييية ايضييا علييى عملييية التأهيييل االجتميياعي بييين الييدول ،وضييمنيا علييى الييدور الييذي تقييوم بييه الييدول الكبييرى فييي هييذه العملييية
االجتماعية ،ويقول )ويندت) ان البنية الدولية تعد ظاهرة اجتماعية وليسيت ماديية بحتية ،كميا ييزعم الواقعييون ،فبيدال مين ميأزل

القوة والحيرب بيين اليدول ،ينظير )وينيدت) اليى االفكيار والمعيارف والقواعيد والمعيايير المشيتركة التيي تخلقهيا اليدول وتشيترك

فيها( ، )58كما يرى )ويندت) ان الفوضى بين اليدول تعيرف بأنهيا غيياب السيلطة المركزيية فيي النظيام اليدولي وهيي نتيجية منطقيية

وطبيعييية للتفيياعالت االجتماعييية بييين الفيياعلين فييي النظييام الييدولي وان هييذه التفيياعالت االجتماعييية بييين الفيياعلين اثييرت وتييأثرت
بالنظام الدولي

()59

وبناء عليى ماتقيدم يمكين القيول ان المدرسية البنائيية تيرى ان اليدول تحتيل موقعيا كبييرا ومهميا فيي النظيام اليدولي وان

التغيير في النظام الدولي يحدث من خاللها ،لكنهيا تعطيي اهميية ايضيا لالفيراد والجماعيات االجتماعيية داخيل الدولية ،فالبنائيية

تعد الدولة بناء اجتماعي تتأثر بالتفاعالت االجتماعية التي تحدث داخلها ،وتقوم بإحداث التغيير فيي النظيام اليدولي بنياء عليى

ذلك.

المبحييث الثالييث :رؤييية مسييتقبلية لموقييع الدوليية فييي النظ يام الييدولي ميين منظييور المييدارس الفكرييية الكبييرى فييي
العالقات الدولية
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يمكن القول ان موضوع مستقبل موقع الدولة في النظام الدولي ،يعد من المواضيع المهمة التي يتناولها العديد من

الكتاب والباحثين كال من وجهة نظره ،فالبعا تحدث عن ضعف دور الدولة في النظام الدولي وحتى زوالها وتحدث البعا
اآلخر عن استمرارية موقعها القوي والمهيمن في النظام الدولي ،لذلك سنحاول في هذا المبحث أن نلقي نظرة على هذه

األفكار وأن نرسم صورة لما سيؤول اليه وضع الدول في المستقبل.

المطلب األول :مستقبل موقع الدولة في النظام الدولي من المنظور الواقعي

يرى الواقعيون أن الدول ستبقى تشكل الوحدة األساسية للعالقات الدولية ،وعلى الرغم من أن المنظمات الدولية

كاألمم المتحدة واالتحاد األوربي واتحاد دول جنوب شرل آسيا تستطيع أن تمهد سبل التعاون والتنسيق بين أعضائها ،فإن

هذه المنظمات ليست ذات سيادة ،وبالتالي فإنها ال تستطيع ضمان األمن اإلقليمي أو حماية حقول االنسان أو تحقيق
()60

الرخاء االقتصادي ،عالوة على ذلك  ،فهي ال تستطيع اخضاع الدول لسيطرتها اال بحاالت استثنائية

وهنالك عوامل

تدعم وجهة النظر هذه فعلى سبيل المثال يعد األمن قضية السياسة الدولية الجوهرية األولى وحتى وقت قريب كان األمن
يشمل الى حد كبير القوى العسكرية ،أما اليوم باعتبار أن األمن قد يتعرض للزعزعة من داخل الدول فضال عن زعزعة بين

الدول ،ينظر الى األمن والحفاظ على وحدة الدولة وأراضيها من مناظير سياسية واقتصادية متعددة ( )61وتشكل الدولة االطار

السياسي والنظامي لمفهوم األمن والسيادة وهي الجهة الشرعية التي تتحمل تبعات األمن كافة ،وهي المسؤولة مسؤولية
مباشرة عن هذا الدور بمعناها الحقيقي والكلي( ، )62لذلك فان الدولة هي ستبقى الفاعل االساسي في النظام الدولي الرتباطها
بأهم قضايا العالقات الدولية وهي األمن ،كذلك فان األزمات االقتصادية العالمية التي عانى منها النظام العالمي منذ عام

( )2008اعادت للدولة مكانتها في النظام الدولي ،اذ احتاجت الدول الى تدخالت واسعة واجراءات حمائية في االقتصاد
من أجل تخطي األزمة.

وعلى سبيل المثال فان الواليات المتحدة االمريكية عمدت الى وضع خطة عرفت بخطة االنقاذ ،قامت من خاللها

بإقرار برنامج بقيمة () 700مليار دوالر إلنقاذ االقتصاد وتصحيح الخلل ،كما قامت بتخفيف معدالت الفوائد وشراء اصول
المصارف والشركات المتعثرة وضمان ودائع األفراد اضافة الى المطالبة بتشديد الرقابة على المؤسسات المالية ومحاسبة

المسؤولين عن األزمة ( ، )63وقد شكلت هذه المسألة ضربة لدور الدولة في النظرية الليبرالية وتأكيدا على موقع ودور الدولة
في النظام الدولي ،كما تراه المدرسة الواقعية.

المطلب الثاني :مستقبل موقع الدولة في النظام الدولي من المنظور الليبرالي

على وفق المنظور الليبرالي فان الدولة ستبقى تشكل احد الفواعل في السياسة الدولية لكن الى جانب تنامي فواعل

أخرى ال تقل أهمية عن الدولة وزيادة ظاهرة االعتماد المتبادلة بين الدولة والفواعل األخرى مثل المنظمات الحكومية وغير

الحكومية والشركات متعددة الجنسية وغيرها.

فمنذ مطلع القرن العشرين ازداد بشكل ملحوظ االهتمام بفكرة التنظيم الدولي من أجل تنظيم العالقات الدولية

ولمعالجة النزاعات والحروب فظهرت عصبة األمم ومن ثم األمم المتحدة ،وتحول التعاون الفني بين الدول الى منظمات

دولية متخصصة تسعى لتحقيق أهداف غير سياسية ،كما ازداد بشكل كبير عدد المنظمات الدولية غير الحكومية مثل،
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الصليب األحمر الدولي ،االتحاد البرلماني الدولي ،الغرفة الدولية للتجارة  ،االتحاد الدولي لنقابات العمال وغيرها وهي

منظمات دولية النها الترتبض بجنسية واحدة أو أقليم واحد( ،)64وأيضا يمكن مالحظة ازدياد عدد الشركات متعددة

الجنسيات وضخامة أرباحها ،وانتشار فروعها على الصعيد العالمي فبعد أن كان عددها سنة ( )11000( )1975شركة
اصبح العدد عام ( )450000( )2000شركة( ،)65ايضا فإن اإلعتمادية المتبادلة قد تطورت بشكل كبير في العقود
األخيرة  ،وذلك نتيجة أللتقاء ثالثة عوامل تاريخية

األول :التقدم الحاصل في التكنلوجيا والذي كان من شأنه ان يخفا تكاليف االتصاالت والنقل ،والثاني  :التقدم

الحاصل على مستوى السياسة مثل انتهاء الحرب الباردة والمعجزة االقتصادية الشرل اسيوية التي شككت بقدرات النماذج

الستاتيكية في العالم الثالث ومكنت نحو ثالثة مليارات نسمة من دخول اقتصاد السول العالمي ،والثالث  :هو التغيرات
االقتصادية التي حدثت بفعل التقدم التكنلوجي وبدافع من المنافسة العالمية الجديدة  ،فقد مكنت واجبرت األفراد على أن

يتعلموا وان يمولوا وينتجوا ويتبادلوا البضائع والخدمات على المستوى العالمي

()66

المطلب الثالث :مستقبل موقع الدولة في النظام الدولي من المنظور الماركسي

وفقا هذا المنظور فان الدول لن تكون الفواعل األساسية في العالقات الدولية وأن دورها سيضعف شيئا فشيئا لصالح

الطبقات االجتماعية ،وأن الدول والمنظمات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات تمثل المصلحة الطبقية السائدة في

النظام االقتصادي العالمي .وهناك عوامل داعمة لهذه الرؤية ،فمنذ تسعينيات القرن العشرين رأى البعا أن األهمية
الماركسية تزايدت مع انقضاء الثنائية القطبية وتزايد وتيرة العولمة االقتصادية( ،)67وألكثر من جيل كامل كانت النزعة السائدة

في السياسة العالمية ،وال تزال ،اضعاف مفهوم الدولة ،وجاءت هذه النزعة ألسباب معيارية واقتصادية ،فالعديد من دول القرن
العشرين كانت أقوى من الالزم ،وكانت دوال تستبد بشعوبها من الداخل وتعتدي على جيرانها حتى الدول الكبيرة التي لم

تكن ديكتاتوريات استبدادية ،اعاقت بطرل مختلفة النمو االقتصادي في بلدانها ،لذلك سعت النزعة السائدة الى تحجيم
القطاعات الحكومية وتسليم السول االقتصادي والمجتمع المدني ،وفي الوقت نفسه ،ادى نمو االقتصاد العالمي وما رافقه

من ازدياد حركة المعلومات وحركة رأس المال الى تآكل استقاللية وسيادة الدولة -األمة (. )68

ومما الشك فيه أن العولمة في منطلقها األساسي اتسمت بمركزية المظاهر االقتصادية عبر تنامي آليات التفاعالت

االقتصادية العابر للحدود وتشعب التفاعالت والمعامالت التجارية التي فرضتها ديناميكية السول ،بحيث سمحت التحوالت
المعولمة على المستوى االقتصادي بتالشي الحدود الجغرافية وتداخل المجاالت الداخلية والخارجية امام امتداد المصلحة

واالمتيازات التجارية ،وبهذا حل النفوذ األفقي للسول محل القدرة الرأسية للدولة ( ،)69وفي هذا الصدد البد من االشارة الى
أحد أهم جوانب العولمة وهي الشركات المتعددة الجنسية ،حيث ان تنامى تحكمها اقتصاديا في العالم المعاصر ،وتصاعد

دورها السياسي هما انعكاس طبيعي لصعود االمبريالية وتحكمها في مجمل العالقات واالرتباطات التجارية في العالم ،يقول
بول سويزي ) ان الشركات متعددة الجنسية هي من النتاجات ومن الشروو الضرورية للطريقة التي تطورت بها االمبريالية في
المرحلة التاريخية المعاصرة ،فهذه الشركات هي في األساس أداة امريكية تهدف الى تعزيز هيمنة الواليات المتحدة على
()70

الدول الرأسمالية في المركز ،وكذلك على المستعمرات التابعة والواقعة في اطراف النظام االقتصادي العالمي )
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المطلب الرابع :مستقبل موقع الدولة في النظام الدولي من المنظور البنائي

وفقا ل هذا المنظور ستبقى الدولة تشكل وحدة اجتماعية تؤثر وتتأثر بالنظام الدولي الذي يتكون من التفاعالت

االجتماعية بين هذه الوحدات (التي يشكل الجانب االدراكي_الهويات_ جزءا كبيرا منها) وتحكمه المبادئ والقيم والثقافات

واألفكار ونمو الحركات االجتماعية  ،ومن ابرز العوامل الداعمة لهذه الرؤية هو تنامي فكرة مشروعية التدخل االنساني،
وبالنسبة لبعا المفكرين يعد االلتزام االخالقي بمساعدة اولئك الذين يواجهون المعاناة التي التوصف بسبب الحروب

االهلية واالنظمة القمعية واالستبدادية الموضوع االهم على االطالل( ،)71وعلى سبيل المثال ففي تسعينيات القرن العشرين
قامت الواليات المتحدة االمريكية بأربع عمليات عسكرية انسانية في الصومال وهاييتي والبوسنة وكوسوفو وقد اخذت دول

اخرى المبادرة في تيمور الشرقية (تحت قيادة استراليا) وسيراليون (بقيادة المملكة المتحدة) وقد صادقت االمم المتحدة
()72

على كل هذه التدخالت بأستثناء التدخل في كوسوفو

 ،فضال عن ذلك فأن مما يدعم هذا المشهد هو تنامي دور

الحركات االجتماعية العالمية التي تتميز بتنوع هائل .ومن مظاهر ذلك انها تتصدى لمعالجة مجموعات واسعة من القضايا

تتراوح ما بين حقول السكان األصليين ألقليم ما الى قضايا حاملي فايروس مرض نقص المناعة المكتسب ( االيدز ) أو
المصابين به  ،كما أن لدى تلك الحركات تصورات متباينة للغاية فيها بينها عن العالم المتحول الذي تحلم باقامته(.)73
ويمكن تقسيم الحركات االجتماعية الى عدة أقسام (: )74

-1

حركات أخالقية  :وهي حركات تشجع تغيير بعا القوانين والمعايير مثل النقابة التي تهدف الى زيادة حقول العمال

والحركة الخضراء التي تدعوا الى سن مجموعة من القوانين البيئية وحركات تأييد عقوبة االعدام ،وحركات تدعو الى التغيير
في العرل والمعايير االخالقية.

-2

حركات راديكالية  :وهي حركات تدعو ل تغيير أنظمة القيم الجذرية مثل حركة الحقول المدنية في الواليات المتحدة

-3

حركات القيمية :وهي تلك الحركات التي تهدف الى تغيير القيم مثل حركات االصالح الديني.

االمريكية التي دعت الى تحقيق المساواة وطالبت بالحقول المدنية الكاملة لجميع األمريكيين بغا النظر عن العرل.

-4

نفسها.

-5
-6

الخاتمة

حركات معيارية  :والتي تهدف الى تغيير في االجراءات والقواعد في القيم في المجتمع ،لكنها ال تتحدى القيم
حركات الخالص  :وهي تلك الحركات التي توجه جهودها ال لتغيير المجتمع وانما لتغيير األفراد أنفسهم
حركات العنف وحركات السالم.
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تعد الدول ذات السيادة الفاعل األساسي في العالقات الدولية ،فهي تشكل الوحدة الرئيسة في صياغة األنماو

والمظاه ر المتنوعة التي تتصف بها العالقات الدولية ،كما أن النظام الدولي هو بنية هيكلية قوامها الوحدات الدولية وأهم هذه
الوحدات هي الدول.

وان جميع مدارس العالقات الدولية اهتمت بالدولة وموقعها في النظام الدولي ،غير ان كل من هذه المدارس تناولت

موضوع الدول بطريقة مختلفة ،يمكن تلخيصها كما يأتي :

 -1بالنسبة للنظرية الواقعية فهي تنظر للدولة على انها الفاعل االساسي والوحيد في النظام الدولي وان جميع الفاعلين
االخرين مجرد تابعين للدول.

 -2ترى الليبرالية ان الدول فواعل رئيسة في النظام الدولي ،لكن هناك الى جانب الدول فواعل اخرى في النظام الدولي
ال تقل اهمية عن الدول مثل المنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات وغيرها.

 -3تقلل الماركسية من شان الدول في النظام الدولي وتركز على دور االقتصاد والطبقات الموجودة داخل الدول في
النظام الدولي بوصفها اهم الفواعل في العالقات الدولية.

 -4تقدم البنائية فهما مختلفا للدولة وموقعها في النظام الدولي ،حيث تعتبر ان الدول والنظام الدولي يعبران عن بناءات
اجتماعية ،اساسها االفكار والقيم والهويات والقواعد والمعايير ،كما ان الدول هي الوحدات االساسية في النظام
الدولي لكنها ليست الوحيدة

فاألفراد والجماعات االجتماعية في داخل الدول تعد فواعل ايضا لكونها هي التي

تبدأ بالتغيير ،ويمكن القول أن التنبؤ بمستقبل موقع الدولة في النظام الدولي من منظور مدارس العالقات الدولية
يختلف بحس ب رؤية كل مدرسة وان كل رؤية يدعمها عوامل وظواهر موجودة في النظام الدولي ،فالحاجة الضرورية
للدولة في قضايا األمن واألزمات االقتصادية تجتمع للتركيز على الدولة بوصفها فاعال أساسيا في النظام الدولي من

وجهة النظر الواقعية ،كما أن تزايد عدد المنظمات الحكومية وغير الحكومية وبروز ظاهرة العولمة واالعتماد
المتبادل بين الدول توجب التركيز على الفواعل األخرى في النظام الدولي من وجهة النظر الليبرالية ،أيضا فإن

العولمة وزيادة االهتمام باالقتصاد في النظام الدولي وسيطرة الشركات متعددة الجنسية تدعم وجهة النظر

الماركسية ،كما أن بروز االهتمامات بالقيم واألفكار والمبادئ التي تمت ترجمتها على المستوى الدولي مثل التدخل
االنساني في العديد من الدول اضافة الى ازدياد دور الحركات االجتماعية في العالم تدعم وجهة النظر البنائية ،ومن

خالل ماتقدم فقد تم التوصل الى مجموعة من االستنتاجات اهمها:

 -1ان المدارس الفكرية الكبرى للعالقات الدولية تختلف في نظرتها للدولة وموقعها في النظام الدولي ،وان هذا
االختالف هو نتيجة للتغيرات التي طرأت على النظام الدولي واثرت فيه ،ومن اهم هذه التغييرات بروز فواعل من

غير الدول باتت تلعب دورا كبيرا في النظام الدولي .

 -2بالرغم من اختالف رؤية المدرس الفكرية لموقع الدولة في النظام الدولي ،اال ان جميع المدارس التنكر الدور
المحوري والرئيس للدولة في النظام الدولي.
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 -3بالرغم من اهمية عناصر قوة الدولة المادية وسيما العسكرية ،اال ان العامل االقتصادي بات يمثل احد اهم العوامل
المحددة لدور الدولة وموقعها في النظام الدولي ،كما ان الثقافات والقيم والمعايير اصبحت تؤثر في رسم سياسات

الدول وتحديد هوياتها وموقعها في النظام الدولي.
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