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 المنظمات ونظريات العالقات الدولية

 كلية العالقات الدولية والدبلوماسية  -جامعة الشام الخاصة  -طالل مقلد  ند. حسي

هل لدى الصفة متعددة األطراف: السمة العامة للتعددية، التي تنسق العالقات بين ثالث دول أو أكثر وفًقا  
ماًدا على نوع العالقات المؤسسية التي تتعلق بها. دعونا  لمبادئ السلوك المعممة، تعبيرات محددة مختلفة اعت

 مجاالت للعالقات بين الدول:  ث ثالدراسة بعض الحاالت. يميز االستخدام الشائع في األدب بين 

ينشأ عندما يكون هناك وحدتان أو أكثر بينهم عالقات مستمرة   "International System"النظام الدولي 
وجون  ، (Kenneth Waltzالعالقات الدولية، مثل: كينيث ولتز ) ب ب كّتاأن أغل تتصف بالديمومة. 

إلى كلمة نظام بمعنى أن هناك وحدات يتفاعل بعضها مع   ، يشيرون (Jhon Mearsheimerميرشايمر)
بعض، وينتج عن هذا التفاعل مخرجات لها أثرها على الوحدات الفاعلة، وأي تغيير في دور أي فاعل أو أية  

 ير في طبيعة المخرجات، وبدوره يؤثر على سلوك الوحدات األخرى. وحدة قد يغ

  ,international ordersاألنظمة الدولية، 

"النسق " بمعناه الذي يشير إلى نوع من الهرمية والتراتبية في المجتمع الدولي مكانة   "Order"يحتل مفهوم 
ليست ناتجة من توازن القوى بين الفاعلين فقط،   هامة لدى أتباع المدرسة اإلنكليزية. إن هذه النسقية والهرمية

والمؤسسات والترتيبات المتفق عليها التي تحكم  بل من قبول هؤالء الفاعلين لمجموعة من المبادئ المشتركة 
فتعني وجود نوع من التراتبية أو النسقية بين وحدات معينة قد تشكل نظاماً ، فنقول هناك   .1سلوك هذه الدول

أو نقول إن الواليات  ، (Liberal Order in the International Systemي النظام الدولي)نسق ليبرالي ف
   .2كما كان أيام اإلمبراطورية البريطانية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر   (Orderبني )المتحدة تحاول أن ت 

ولي والنظام البحري الدولي وما تشير األدبيات بشكل متكرر إلى النظام االقتصادي الدولي والنظام األمني الد 
طراف من حيث الشكل، وكذلك النظام " أو "الليبرالي" متعدد األإلى ذلك. النظام االقتصادي الدولي "المفتوح

 .3البحري القائم على حرية البحار
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  حيث يرى غروشيوس في كتابه )حول قانون الغنائم( بأن هذا الحق البديهي وغير الثابت في السفر والتجارة 
 يتطلب:  

 حق المرور الحيادي على األرض،  (1)
 حق مماثل في المرور البريء في البحر.  (2)

 ومع ذلك، كان البحر أشبه بالهواء منه برًا، وكان، على عكس األرض، ملكية مشتركة للجميع: 

مشترك ينتمي الهواء إلى هذا النوع من األشياء لسببين. أواًل، ليست عرضة لالحتالل، والثاني هو االستخدام ال
، يعد البحر مشترًكا للجميع، ألنه ال حدود له لدرجة أنه ال يمكن أن يصبح  مقدر لجميع األفراد. لألسباب نفسها

 ملًكا ألي شخص، وألنه متكيف مع الجميع، سواء نظرنا إليه من وجهة نظر التنقل أو مصائد األسماك. 

 رية التجارة  يعتمد على ح الذي Liberal orderكما نتحدث عن نظام ليبرالي 

   International regimesاألنظمة الدولية، 

على أنه مجموعة القواعد  عّرفه كوهيني و ستيفن كراسنر والذي International Regimeالنظام الدولي 
والقوانين و المؤسسات التي تحكم موضوعًا معينًا في العالقات الدولية ) مثل النظام الدولي الخاص باأللغام  

  4الفردية(

مرحلة من مراحل الحوكمة العالمية  هذا المفهوم لفهم    International Regimes"طور علماء األنظمة الدولية  
حيث ترتبط المبادئ والقواعد وإجراءات صنع القرار  التي تتجسد فيها دور المؤسسات والنظم الدولية الخاصة ، 

ثل انتشار األسلحة النووية، وصيد الحيتان،  بعضها ببعض في مجال قضية معينة. حيثما توجد أنظمة دولية، م
وروبي، والمساعدات الغذائية، تعترف الدول المشاركة والجهات الفاعلة الدولية وتلوث الهواء عبر الحدود األ

األخرى بوجود التزامات معينة وتشعر بأنها مضطرة للوفاء بها. ألن هذا هو "الحكم بدون حكومة"، فإنهم  
قعون أيًضا ل شرعية القواعد والمعايير األساسية، وصالحية إجراءات صنع القرار. ويتو يمتثلون بناء على قبو 

من الدول والجهات الفاعلة األخرى االمتثال واستخدام إجراءات تسوية النزاعات لحل النزاعات. الخصائص 
. تشمل األنظمة  الرئيسية لألنظمة الدولية هي ارتباطها بمجال قضية محددة والروابط بين العناصر المكونة

 ت الفاعلة التي ُتظهر كيف تتالقى توقعاتهم وقبولهمالدولية القواعد والمعايير، باإلضافة إلى ممارسات الجها 
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،  IGOاالمتثال للقواعد. قد تكون هناك حاجة إلى إجراءات صنع القرار في المنظمات الدولية بين الحكوماتية 
منظمات الدولية بين  صية االعتبارية في نطاق قضية معينة، ولكن الوالبيروقراطية، والميزانية، والمقر، والشخ

تية، في حد ذاتها، ال تشكل نظامًا. بعض القضايا، مثل الحوادث النووية التي تؤدي إلى تداعيات نووية  الحكوما
واسعة النطاق، ال تحتاج إلى منظمة رسمية تعمل بغض النظر عما إذا كان هناك حادث. يمكن أن تقترن  

د والمعايير. ومع ذلك، يستفيد  ترتيبات المخصصة لصنع القرار واتخاذ اإلجراءات عند وقوع حادث مع القواعال
نظام انتشار األسلحة النووية من أجهزة التفتيش وأنظمة الضمانات التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك  

مل للتجارب النووية )حتى على الرغم من أنها لم  معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، ومعاهدة الحظر الشا
، وسلطات إنفاذ مجلس األمن الدولي، وبرامج المساعدة التقنية للوكالة الدولية للطاقة  تصبح سارية المفعول بعد(

 .5الذرية إلى البلدان غير الحائزة لألسلحة النووية لتطوير االستخدامات السلمية للطاقة النووية  

  International organizationsةالمنظمات الدولي

ويتقاضى الموظفون فيها  ضحة لها مقرات وإجراءات تصويت وخطط المنظمات الدولية الرسمية هي كيانات وا
 .رواتب عالية ومعاشات في نهاية الخدمة

لتعددية  يوجد اتجاه مشترك في عالم المنظمات الدولية الفعلية، وأحيانا في المجتمع األكاديمي، لمساواة ظاهرة ا
 .الدبلوماسيةذاتها مع عالم المنظمات المتعددة األطراف أو 

ما يميز الشكل متعدد األطراف عن اآلخرين هو أنه ينسق السلوك  ،institutionوعندما نتحدث عن مؤسسة 
 بين ثالث دول أو أكثر على أساس مبادئ السلوك المعممة. 

  تكون  ال تشمل هذا البعد النوعي للتعددية من المحتم أنتبعا لذلك، فإن أي نظرية للمؤسسات الدولية التي 
نظرية مجردة إلى حد ما وتلك الصامتة حول واحدة من أهم الفروق داخل مرجع األشكال المؤسسية الدولية.  
عالوة على ذلك، ألغراض تحليلية، من المهم عدم )ضم( دمج معنى التعددية ذاته بأي تعبير مؤسسي معين  

ل منها، ولكن ليس بالضرورة، متعدد امًا أو نظامًا دوليا أو منظمة دولية. يمكن أن يكون كعنه، سواء كان نظ
األطراف في الشكل. باإلضافة إلى ذلك، ال ينبغي مساواة الشكل المتعدد األطراف بالنطاق الجغرافي العالمي،  

ن عن كون األمم بأسره.  تميز سمات التعددية العالقات داخل مجموعات محددة قد تقصر في كثير من األحيا
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ار أن هذه تعاريف رسمية وليست أوصاًفا تجريبية للحاالت الفعلية، وال نتوقع  أخيرًا، يجب أن يؤخذ في االعتب
أن تتوافق الحاالت الفعلية تمامًا مع التعاريف الرسمية. لكن دعنا ننتقل اآلن إلى بعض الحاالت التاريخية  

 .6ألطراف الفعلية التي تظهر الشكل المتعدد ا

ألنشطة التعاونية لحل المشكالت التي وضعتها الدول والجهات إن أجزاء الحوكمة العالمية هي الترتيبات وا
مختلف القضايا والمشكالت. وهي تشمل الهياكل الدولية أو عبر الوطنية مثل   الفاعلة األخرى للتعامل معها

ة أو مية الدولية، القواعد أو القوانين أو القواعد الدوليالمنظمات الحكومية الدولية الرسمية والمنظمات غير الحكو 
"القانون غير الملزم"، وكذلك األنظمة الدولية التي يتم فيها ربط القواعد والمعايير والهياكل مًعا في مجال قضية  
محددة، الترتيبات المخصصة والمؤتمرات العالمية، ومخططات الحوكمة العامة والخاصة المختلطة )انظر  

 (. 1.1شكل ال

لمنظمات الحكومية الدولية هي منظمات تضم ثالث دول على األقل من بين أعضائها، ولها أنشطة في عدة  ا
،  2009-2008دول، ويتم إنشاؤها من خالل اتفاقية حكومية دولية رسمية مثل معاهدة، ميثاق، أو قانون. في  

  3اوح حجم هذه المنظمات من ة دولية. يتر منظمة حكومي 240حدد الكتاب السنوي للمنظمات الدولية حوالي 
عضوًا )االتحاد البريدي العالمي   190أعضاء )اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية ]نافتا[( إلى أكثر من 

[UPU]  (. يمكن أن يأتي األعضاء في األساس من منطقة جغرافية واحدة )منظمة الدول األمريكية[OAS]    أو
لدولي(. على الرغم من أن بعض المنظمات الحكومية الدولية مصممة  فية )البنك امن جميع المناطق الجغرا

لتحقيق غرض واحد )منظمة البلدان المصدرة للنفط ]أوبك[(، فقد تم تطوير البعض اآلخر لمهام متعددة مثل  
ز المصلحة  األمم المتحدة. معظم المنظمات الحكومية الدولية ليست عالمية في عضويتها بل إقليمية، حيث تحف

مشتركة الدول على التعاون في القضايا التي تؤثر عليها بشكل مباشر. ومن بين مجموعات المنظمات ال
الحكومية الدولية، فإن معظمها صغير في العضوية ومصمَّم للتعامل مع وظائف محددة. تم تشكيل معظمها  

كثيف من المنظمات الحكومية    أوروبا تركيزمنذ الحرب العالمية الثانية، ومن بين المناطق المختلفة، يوجد في  
 الدولية.
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 IGOs   تصنيف أنواع المنظمات الحكومية الدولية 1.1الشكل 

 امثلة أمثلة النطاق الجغرافي 

 Globalعالمية  
 UNمنظمة األمم المتحدة العالمية 

 WTO منظمة التجارة العالمية
 WHOمنظمة العمل الدولية 

 Regionalإقليمية 
 -ASEANأسيان 

 EUاالتحاد األوروبي 
AU  االتحاد األفريقي 

 األفراد(، )الدولاالتحاد األوروبي  اندماجية 

 sub regionalشبه اإلقليمية  

Economic Community of West African 
(ECOWAS) States 

 الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
 GCCالخليجي جلس التعاون م
 أمثلة(: التصنيف وفقًا للهدف)الغرض

  متخصصة 

 WHOمنظمة الصحة العالمية 
 ILOمنظمة العمل الدول 
 WTO  منظمة التجارة العالمية

 عامة 
 OAS  منظمة الدول األمريكية

 UNمنظمة األمم المتحدة 
دولي مع مكانة منفصلة عن الدول تتمتع المنظمات الحكومية الدولية بشخصية اعتبارية مستقلة في القانون ال

 ضرر الذي لحق بخدمة األمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، جبر ال1949األعضاء فيها. في فتوى عام 

( إلى أن: "المنظمة  International Commission of Jurists ICJ)7وخلصت لجنة الحقوقيين الدولية 
وهي في الواقع تمارس وتمتع بها،  والحقوق والتمتع بها،]األمم المتحدة[ كانت تهدف إلى ممارسة الوظائف 

على أساس دولي". وهي في الوقت  والتي ال يمكن تفسيرها إال على أساس الشخصية الدولية والقدرة على العمل  
الحاضر النوع األعلى من المنظمات الدولية، وال يمكنها تنفيذ أهدافها إذا كانت ال تتمتع بالشخصية الدولية". 

 
   جنة الحقوقيين الدولية ومقرها في سويسرا  ل 7

https://www.ecowas.int/
https://www.ecowas.int/
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م المنظمات الحكومية الدولية العديد من الوظائف المتنوعة، بما في ذلك جمع المعلومات ورصد االتجاهات  تخد 
، وتقديم الخدمات والمعونات 8( [UN Environmental program UNEP]يئة )برنامج األمم المتحدة للب 

الدولية )االتحاد األوروبي،   )مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين(، وتوفير منتديات للمفاوضة الحكومية
عادات   تساعد الدول على تشكيل  والفصل في المنازعات )محكمة العدل الدولية، منظمة التجارة العالمية( .كما

مستقرة من التعاون من خالل االجتماعات المنتظمة، وجمع المعلومات وتحليلها، وتسوية المنازعات فضاًل عن  
(. إنها تعزز الرفاهية الفردية والجماعية. كما أنهم "يبنون العالم االجتماعي  2  الجدول  األنشطة التنفيذية )انظر

دون في تحديد المصالح التي تتبناها الدول والجهات الفاعلة  الذي يتم فيه التعاون واالختيار". و"إنهم يساع
اختالف المنظمات. األخرى." ومع ذلك، تختلف كيفية قيام المنظمات الحكومية الدولية بوظائفها المختلفة ب

تختلف المنظمات في العضوية. تختلف حسب نطاق الموضوع والقواعد. وهي تختلف في كمية الموارد المتاحة 
 ى ودرجة البيروقراطية وكذلك في فعاليتها.  وحسب مستو 

لماذا تنضم الدول إلى مثل هذه المنظمات؟ لماذا يختارون العمل والتعاون من خالل المنظمات الحكومية 
 لدولية الرسمية؟ ا

 IGOوظائف المنظمات الدولية الحكوماتية  2 الجدول

 • معلوماتية: جمع البيانات وتحليلها ونشرها  

 توفير مكان لتبادل وجهات النظر وصنع القرار   -• منتدى  

 تحديد معايير السلوك   -• معياري 

 صياغة معاهدات ملزمة قانوًنا   -• إنشاء قواعد 

 متثال للقواعد والفصل في النزاعات واتخاذ اإلنفاذ التدابير مراقبة اال -واعد • اإلشراف على الق

 تخصيص الموارد وتقديم المساعدة الفنية واإلغاثة ونشر القوات   -• العملياتية 

 

 

 
 رنامج األمم المتحدة للبيئة هو جهة النشاط المعني بالبيئة والتابع لمنظمة األمم المتحدة.  ب  8
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 مكونات الحوكمة العالمية: 

ة  نها ليست هيكل سلطعالمًيا واحدًا، إوبالتالي، فإن الحوكمة العالمية ليست حكومة عالمية، إنه ليس نظامًا 
هرمي من أعلى إلى أسفل. إنها مجموعة من األنشطة والقواعد واآلليات المتعلقة بالحوكمة، الرسمية وغير  

 .9الرسمية، الموجودة على مستويات مختلفة في العالم اليوم. نشير إلى هذه على أنها "أجزاء من الحكم العالمي 

 عالمية (: مكونات الحوكمة ال3جدول رقم )

القواعد الدولية 
 والقوانين 

 3000القوانين  

 اتفاقيات متعددة األطراف  

 الممارسات العرفية 

 اآلراء القضائية  

معايير "القانون  
 الناعم" 

 بعض حقوق االنسان  

 حقوق العمل 

 المعاهدات اإلطارية حول التغير المناخي والتعدد الحيوي 

البنى  
Structures 

 الرسمية، العالمية، اإلقليمية، وغيرها. ية الرسمية وغيرالمنظمات الحكوم

 المحاكم الدولية 

 المؤتمرات العالمية 

 مجموعة السبع 

حقوق   المنظمات غير الحكومية التي تقدم اإلغاثة اإلنسانية، الدعم التنموي 
 االنسان،  

 مثل معاهدة الغام األرضية   AD Hocالمؤتمرات 

 
9 Margaret P. Karns and Karen A. Mingst,International Organizations: The Politics and Process of Global 
Governance SECOND EDITIONCopyright © 2010 ISBN: 978-1-58826-698-p.4-5. 



 

8 
 

 

األنظمة الدولية  
International 

regimes 

تعلق بالمبادئ، القواعد، بنى صنع القرار في مجال معين مثل التجارة، عدم  
 انتشار السالح، النقل، االتصاالت، دعم الغذائي. 

 أواًل: القانون الدولي: 

اتسع نطاق ما ُيعرف عموًما بالقانون الدولي العام بشكل كبير منذ الستينيات. على الرغم من أن النظام   
من   38ي لمحكمة العدل الدولية يعترف بخمسة مصادر للقانون الدولي وهي بحسب ما عددتها المادة األساس

 لمحكمة العدل الدولية:النظام األساسي 

 38المادة 

المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا ألحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا وظيفة  -1
 الشأن:

 خاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة. دولية العامة وال)أ( االتفاقات ال

 ستعمال. )ب( العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر اال

 )ج( مبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم المتمدنة. 

العام في مختلف األمم، ويعتبر هذا أو ذاك مصدرا  )د( أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون 
 .59اطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة  احتي

بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل   ال يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخالل  - 2
 واإلنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك. 

 ستداللية للقانون الدولي العام التي ركزت عليها المحكمة فهي:االحتياطية أو االوبالنسبة للمصادر 

ل للقانون الدولي. أما بالنسبة إلى  تعد أحكام المحاكم الدولية المصدر االستداللي األو أ ـ اجتهاد المحاكم: 
ة، ولكن إزاء قاعدة أحكام المحاكم الوطنية فليس لمقررات المحاكم في دولة ما أثر خارج أراضي هذه الدول
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شك   قانونية واحدة لدى عدة دول وجاءت محاكم تلك الدول بتفسير واحد وتكرر هذا التفسير على نمط واحد ال
 ليًا يركن إليه ويمكن االستنارة به في تطبيق القواعد القانونية الدولية المماثلة. فيه أن هذا يصبح مصدرًا استدال

كبيرة من العلماء الذين تولوا شرح قواعده مدين منذ القديم لدراسات مجموعة  ب ـ الفقه الدولي: القانون الدولي
ماء يسمى »الفقه الدولي«  المتعارف عليها وبناء نظرياته المختلفة، ومجموع ما نشر من أبحاث هؤالء العل

 ويستند إليه على أنه مصدر استداللي في استخراج القاعدة القانونية الدولية.

الشديد ألنها كثيرًا ما تكون مشبعة بالروح القومية، وال  الحذر هاء ينبغي ع إلى مذاهب الفقغير أنه في الرجو 
 يكون الغرض منها إال تأييد السياسة الوطنية لدولة الفقيه.

ـ مبادئ العدالة واإلنصاف: نص القانون األساسي لمحكمة العدل الدولية على أن لجوء المحكمة إلى العدالة ج  
تصدار أحكامها يتوقف على اإلرادة الصريحة للفرقاء المتنازعين، ومرد ذلك أن فكرة العدالة واإلنصاف في اس

 بادئ التي يوحي بها العقل وحكمة التشريع. نًا، ويقصد بها عمومًا مجموعة المغير دقيقة تتغير زمانًا ومكا

 للقانون الدولي العام، وعلى هذا البد من اإلشارة أخيرًا إلى أن الفقه الغربي عّد هوغو غروشيوس الهولندي أباً 
محمد "وشيوس للقانون الدولي، غير أنه ظهر منذ مدة أن األساس أسست جمعيات علمية باسم جمعيات غر 

لعربي المسلم في كتابه »شرح السير الكبير« سبق غروشيوس بقرون عدة في الكتابة  ا "بن الحسين الشيباني
 عن القانون الدولي. 

 مية(  المنظمات غير الحكو )أشكال  :(4) الجدول رقم

AGO  منظمات معادية للحكومات 

TRANGO  منظمات غير حكومية عابرة للقوميات 

GONGO 

Government-organized 

non-governmental organization 

منظمات غير حكومية تم إنشاؤها أو رعايتها من  
قبل الحكومة من أجل تعزيز مصالحها السياسية  

المدنية والمجتمع المدني في  وتقليد الجماعات 
 الداخل، أو تعزيز مصالحها الدولية في الخارج.

DONGO منظمات غير حكومية مانحة 
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GSM  ية العالميةالحركات االجتماع 

TSMO  الحركات االجتماعية العابرة للقوميات 

ANGO  منظمات غير حكومية للمناصرة 

PO  منظمات شعبية 

FLAMINGO  منظمات تمثل الدول الغنية 

ODANGO  الممولة منODA 

 ظرة الليبرالية إلى المنظمات الدولية: ن

المنظمات الدولية واستقالليتها ودورها في السياسات الدولية. هناك خمس وظائف  الليبرالية أكثر تفاؤاًل بدور 
 .:10تقوم بها المنظمات الدولية

في معضلة السجناء في حال  اكل الدولية من خالل التعاون، كما  تساهم المنظمات الدولية في حل المش .1
 ح.تعاون السجينين وبقيا صامتين يستطيعان تحقيق الحد األدنى من النجا 

، ويشبه دورها دور  فالمنظمات الدولية تستطيع تقديم االستشارة الى الدول األعضاء، وهي تشكل وسيط
ل. في  مي أو وسيط من المؤكد أن الوضع سيكون أفضحامي في حالة السجناء فإذا كان لديهم محاالم

ل البيئة الفوضوية.  المقابل يستخدم الواقعيون مصطلح معضلة السجين من أجل شرح المعضلة األمنية في ظ
 معيار الحياة والموت بالنسبة لبعض الناس.  والنزاعات المتعلقة بالتعاون واألمن ليس لعبة. فاألمن هو 

الذاتية قادت إلى الحرب، وليس إلى االستقرار، كما يقترح   عي وراء القوة والمصلحةوترى الليبرالية أن الس
سويسرا والسويد وكوستاريكا استطاعت ضمان أمن حدودها  الواقعيون، فدول ليس لها إمكانات عسكرية مثل  

شكل من خالل تجنب الحروب. كما ان وجود األحالف هو عامل ردع اآلخرين عن االعتداء فحلف الناتو ي 
عامل ردع للدول األخرى من االعتداء على الدول األعضاء في الحلف، ويعد المرساة بالنسبة لالتحاد  

 
10by Kelly-Kate S. Pease, International Organizations (5th Edition) 5th Edition, Pearson; 5 edition (March 
2, 2011),p. 69-70 -71  
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دول األوروبية في كل من االتحاد األوروبي والناتو شكلت لهم ضمانة أمام  األوروبي، كما أن عضوية ال
 الدول األخرى وحماية لهذه الدول.

مختلف المجاالت بدءًا من االقتصاد إلى  ي معالجة المشاكل في  نالحظ ان المنظمات تقوم بدور أساسي فو 
قصود الالعب الذي يستفيد من الخدمات البيئة واألوبئة. فالمشكلة األكبر هي ما يعرف بالراكب المجان والم

والسلع العامة من دون أن يساهم بها، والسلع العامة هي الخدمات والمجاالت التي يستفيد منها الجميع  
وي، فالليبراليون يعدون حرية التجارة بأنها سلعة عامة تم فرضها من قبل الدول المهيمنة. فالدول بشكل عف

قامة هذا النظام، أما الدول التي تصنف بالالعب المجان فهي تستفيد من  الكبرى هي التي تتحمل تكاليف إ
ى. وهنا يأتي دور المنظمات األسواق المفتوحة وتراكم الفوائد وتبقي أسواقها مغلقة في وجه الدول األخر 

الدولية في تجاوز دور الالعب المجاني من خالل القضاء على الحواجز ولعب دور هام في الفصل  
ت التجارية بين الدول ومحاولة إيجاد أرضية النخراط جميع الدول في هذه المنافسات. واتهمت بالمنازعا

 تجارة من دون ان تساهم فيها. أمريكا الصين بأنها العب مجاني تستفيد من الخدمات وال

تعمل المنظمات الدولية على تحقيق الخير العام واالزدهار والرفاهية على المستوى العالمي، وفقًا   .2
لليبراليين فالخدمات والبضائع والموارد يجب توزيعها على العالم ليستفيدوا منها، وهدف منظمات مثل 

تطوير السوق لحصول التنمية وتحقيق الخير العام  منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي هو 
زالة الحواجز بين الدول ألغلبية الناس في العالم وفقًا للفكر الليبرالي. فالمنظمات الدولية عملت على إ

وألغت اإلجراءات الحمائية وانجزت برامج تنموية من أجل تسهيل االستثمارات الخارجية وتقديم التمويل  
ل الفقيرة بهدف تصديرها وتحقيق الخير العام للمواطنين، كما تساهم االعتمادية  لخلق صناعات في الدو 

 الدول.  المتبادلة المعقدة تخفض من الحروب والصراعات بين
مساعدة المجتمعات على خلق القيم والمعايير المشتركة. فالمنظمات الدولية تساعد على اعتماد القيم   .3

ات والعمل على دعم التعاون المتبادل بن الدول، وخلق قيم  المشتركة بهدف تجنب الصراعات والنزاع 
 multilateralismعددية والت reciprocityمثل سيادة القانون وحل النزاعات بشكل سلمي والتبادل 

كما تحاول المنظمات توطيد حقوق االنسان ومحاربة اإلرهاب   .interdependenceوالتعاون المتبادل
فاع عن الملكية الخاصة لألفراد، وتركز على ضرورة سيادة أفكار السوق وتخفيف الفقر في العالم والد 

 ي عالمي يحقق المصلحة والربح لألفراد. لمنافسة وأهمية تحقيق نظام سياسي واقتصاد المفتوح والحر وا
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تلعب الشركات المتعددة الجنسيات دورًا هامًا في خلق سوق عالمي كبير، وتذليل الحواجز بين الدول  .4
لرفاهية من خالل خلق فرص العمل وصناعات جديدة كبيرة وهامة، والتقليل من البطالة  وتحقيق ا

والقارات، وأداة من أدوات الليبرالية للحد من دور الدولة لدول فهي عابرة للدول وتعزيز المبادالت بين ا
 في التدخل باالقتصاد كما أنها تملك أدوات هامة للتأثير على الحكومات وعلى األفراد.

عب المنظمات الدولية دورًا هامًا في معالجة المشاكل التي تخلفها السياسات والوصول إلى ضحايا  لت .5
السياسة من الالجئين والفقراء والمتضررين من المجاعات واألوبئة والمخاطر البيئية والكوارث والنازحين  

 كوارث بمفردها.  لاذلك عبر عمليات اإلغاثة والمساعدة الالزمة فالدول غير قادرة عن حل هذه 

 الليبرالية المؤسساتية 

الليبرالية الجديدة مرشحة لتصبح النظرية السائدة في العالقات   العشرين بدت مع منتصف السبعينيات من القرن  
ليصبح لها اتجاهات متعددة ضمن النظرية  وتطورت الدولية. وانتشرت الكتابات التي تنتمي إلى هذا التيار 

ر يركز على نظريات التكامل و االعتمادية، واتجاه آخر يرّكز على دور التعاون الدولي، ايالواحدة. فكان هناك ت 
وتعد الليبرالية المؤسساتية آخر  " International Regimes"...وخاصة دور المؤسسات الدولية، و ما يسمى

ران ينغ، وغيرهم و أشكل تطورت إليه الليبرالية وضمت نتاج كّتاب كثر مثل: روبرت كوهيني، وجوزيف ناي،و 
 .11الكثير 

وقد شّكل الجدل الفكري بين الليبرالية المؤسساتية الجديدة والواقعية الجديدة المجال األكبر في دراسة العالقات 
 الدولية.

نذ البداية األولى لعلم العالقات الدولية في مطلع القرن العشرين كانت المثالية تشكل أهم االتجاهات النظرية  م
قات بين الدول. اذ هيمنت اراء ما سمي بالتيار المثالي والذي مثله الرئيس االمريكي ذاك الوقت لدراسة العال

تشكيل منظمة دولية هي عصبة األمم لتكون   م قواعد العالقات بين الدول وودرو ويلسون على صياغة اه
هذا التيار من ان الدول المرجعية التي تعود اليها الدول في تنظيم عالقاتها مع بعضها بعض. انطلق اتباع 

ية التعاون  يمكن ان تتعاون في مواجهة المشاكل المشتركة. فتمت الدعوة الى احترام قواعد القانون الدولي وتنم
الصراع. اي ان المثالية كانت تدعو الى ما يجب ان تكون عليه العالقات الدولية و ليس  بين الدول بدال من

 
 خالد المصري،نظرية العالقات الدولية،  11
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لمتفائلة من اتباع الليبرالية لطبيعة االنسان واعتقادهم  بقدرة الفرد على  ما هي عليه في الواقع. ان النظرة ا
 .12 من الصراع الفرد في اختيار التعاون بدال التعاون جعل التركيز الكبير ينصب على عقالنية

 يعزو علماء العالقات الدولية بروز المثالية في تلك الفترة الى سببين:  

 ها الحرب العالمية االولى. : الخسائر الكبيرة التي خلفتاوالً 

: النتائج التي توصل اليها العالم من ان الحرب لن تجلب اال الكوارث وان الحضارة االنسانية ترفض الحرب ثانياً 
  13النزاعات الدولية. كشكل لحل 

ي رأت بان  اال ان هذا االتجاه لم يلبث ان تراجع مع بداية الحرب العالمية الثانية لتحل محله النظرة الواقعية الت
ة العالقات  الدول تتصرف وفقا لمصالحها الوطنية المعرفة باألمن القومي و على راسه البقاء ورأت بان دراس

ستها كما هي على ارض الواقع و ليس ما يجب ان تكون عليه و هذا ما الدولية يجب ان تتم من خالل درا
 تناوله الفصل الثاني.

والذي ساعدها على ان تهيمن على  لواقعية بعد الحرب العالمية الثانية ولكن رغم الزخم الذي تلقته النظرية ا
بمفاهيم وفرضيات جديدة. اهم  دراسة العالقات بين الدول، اال ان افكار المثالية عادت وبرزت مرة اخرى ولكن  

الحسنة   هذه المفاهيم والطروحات هي التعاون الدولي المبني على المصلحة للدول بدل من االعتماد على النية
في تفسير مظاهر التقارب الدولي واالعتمادية بين الدول. اي اعتماد المصلحة الوطنية كأساس لتفسير التعاون  

شارة الى القيم والطبيعة الجيدة للدول، وخاصة ان الواقعية انطلقت من  عوضا عن االكتفاء باإلبين الدول 
 المصلحة لبناء نظريتها في العالقات الدولية. 

للرؤية   رابط المعقد" ألول مرة من قبل روبرت كوهيني وجوزيف ناي باعتباره نقدًا نيوليبرالياً وم "التظهر مفه
 هو فكرة أن الدول وثرواتها مرتبطة ببعضها البعض بشكل ال ينفصم. الواقعية أو التفسير للعالم. الترابط المعقد  

العتماد المتبادل بين الدول والمجتمعات آخذة في  أدرك المنظرون أن الروابط عبر الوطنية المختلفة والمعقدة وا
ي االستفادة ي حين أن استخدام القوة العسكرية وموازنة القوة آخذ في التناقص ولكن ال تزال مهمة. فاالزدياد، ف

 
 خالد المصري،   12
13 Smith, Explaining and Understanding International Relations, London, Oxford,  Martin Hollis and Steve

1990, p. 17  
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من مفهوم االعتماد المتبادل، فرق كوهيني وناي أيضًا بين االعتماد المتبادل واالعتماد في تحليل دور القوة في 
 سياسة والعالقات بين الجهات الفاعلة الدولية.ال

وغيرها   وبالتالي، يجادل ناي وكوهيني بأن تراجع القوة العسكرية كأداة سياسية وزيادة في األشكال االقتصادية
من أشكال االعتماد المتبادل يجب أن يزيد من احتمال التعاون بين الدول. ظهر عمل المنظرين في السبعينيات  

 ا كبيرًا للنظرية الواقعية السياسية في السياسة الدولية وأصبح أساسًا للنظريات الحالية. ليصبح تحديً 

لثانية أصبحت البلدان متشابكة بشكل متزايد. أدى يجادل المنظرون في أنه في فترة ما بعد الحرب العالمية ا
ات الواقعية التقليدية حول  النمو الضخم في الشركات عبر الوطنية إلى طمس حدود الدولة، مما يضع االفتراض 

 مركزية الدولة في الشؤون الدولية على الدفاع الفكري. 

في خلفية الرؤية الواقعية للعالم. يؤكد  يمكن تفسير مفهوم االعتماد المتبادل المعقد ولكن األكثر مالءمة 
رية هما الوسيلتان  الواقعيون أن الدولة هي الفاعل المهيمن في السياسة العالمية وأن العنف والقوة العسك

م  األساسيتان اللتان تحاول بهما الدول تحقيق أهدافها وتعزيز مصالحها. إن االعتماد المتبادل المعقد الذي يت
 .14يؤكد على التعاون بداًل من الصراع في العالقات الدوليةمعارضته بشكل كبير  

تغفل عوامل عديدة في العالقات الدولية فعلى   تبلورت االتجاهات التي سميت بالليبرالية باإلشارة الى ان الواقعية
د تطيع تفسير ازدياد درجة االعتمادية بين الدول وان هناك قوى يتعدى أثرها الحدو سبيل المثال هي ال تس

"العالقات     Transnational Relationsالجغرافية للدول وهذا ما اسماه جوزف ناي وروبرت كوهيني ب 
وسرعان ما طّور    15جزءا مهما منها. دورا كبيرا في العالقات الدولية وتعتبر  العابرة للحدود" والتي تلعب 

ة واالعتمادية" والذي يقوم على  "القو    Power and Interdependenceكوهيني وناي افكارهم في كتابهم 
 :16اسس وفرضيات اهمها 

ذي يفترض بدوره وجود هذه االعتمادية هي شكل من الترابط المعقد بين الدول في النظام الدولي وال -1
في ذلك بعض مؤسسات وفروع داخل الدولة الية وقنوات وصول واتصال متعددة بين المجتمعات، بما  

 
14  

15 Robert Keohane and Joseph Nye, Transnational Relations and World Politics, Cambridge, Harvard 
University Press, 1972, p 10-13 

 لية ،  نظرية العالقات الدوري، خالد المص 16
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غير الدولة، وذلك عكس افتراض الواقعية بان الدولة هي الفاعل االهم    نفسها عالوة على القوى الفاعلة
 في العالقات بين الدول

 ي العالقات الدولية.معقد ان القوة سيكون لها دور بسيط ف يعتقد اتباع االعتمادية والترابط ال -2
انه ال يوجد هرمية في المواضيع    Complex Interdependenceيفترض الترابط المعقد )االعتمادية(   -3

من  والقضايا للدولة، فأي موضوع قد يكون على رأس االجندة للدولة بعكس الواقعية التي ترى ان األ
  17اجندة الدولة. ع وعلى رأسهم المواضيأ القومي دائما 

ية، بل على العكس،  واذ نذكر ذلك ال يعني ان الليبرالية الجديدة قد رفضت جميع المفاهيم واالفتراضات للواقع
الليبرالية اخذت الكثير من مفاهيم الواقعية فعلى سبيل المثال مفهوم "القوة" الذي استخدمته الليبرالية الجديدة  

ية  و ولفي تحليل العالقات الدولية وان كانت نظرتها للقوة تختلف من حيث الدور واألبشكل واسع يعتبر اساسا 
في قوتها وليس    Absolute Gainن الدول تسعى الى الزيادة المطلقة أرى هداف. فالليبرالية الجديدة تفي األ

 Joseph Griecoكما يرى الواقعيون. وهذا ما اشار اليه جوزيف غريغو  Relative Gainالزيادة النسبية 
وة  نها تقلل من اهمية القوالتي انتقد الليبرالية أل   Anarchy and the Limits of Cooperationفي مقالته“ “

وقد شكل الجدل الفكري بين الليبرالية المؤسساتية الجديدة و الواقعية الجديدة المجال االكبر في    و توازن القوى.
 .18دراسة العالقات الدولية

( ، قبل كوهين الفرضية  1984التعاون والخالف في االقتصاد السياسي العالمي" )عد الهيمنة: في كتابه، "ب
بأن الدول هي أنانية عقالنية لكنه جادل بأن السعي لتحقيق المصلحة الذاتية يمكن أن  الواقعية الجديدة القائلة 

ن الدول ال يمكن أن يوجد إال عندما  يؤدي إلى التعاون. كما جادل في ادعاء الليبراليين الجدد بأن التعاون بي 
  ق، وفقا لكوهيني، ألن يتم فرضه من قبل قوة عسكرية مهيمنة، أو هيمنة. هذا الموقف ال يتعارض مع الحقائ

لم يتقلص التعاون الدولي بعد تراجع الهيمنة األمريكية في السبعينيات. وقال إن السبب الرئيسي هو إنشاء  
 . 19(GATT( واالتفاقية العامة للتعريفات والتجارة )IMFد الدولي )"أنظمة دولية" مثل صندوق النق

النظام الدولي بأنه مجموعة من المعايير والمؤسسات وإجراءات صنع القرار الضمنية أو   Keohaneعّرف 
بأن الدول وقعت يني الصريحة التي تسمح للدول بتعديل توقعاتها والحفاظ على قنوات التعاون. وجادل كوه

اظ على المكاسب  المخاطر والتكاليف المرتبطة بالتعاون وسمحت لهم بالحف  األنظمة ألنها قللت من على هذه

 
17 45-Chris Brown, Understanding International Relations, London,  Palgrave 2001, p. 44 
 خالد المصري،   18
19 neKeoha-O-https://www.britannica.com/biography/Robert 

https://www.britannica.com/biography/Robert-O-Keohane
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فإن "تكاليف التفاعل"   االقتصاد،التي تم الحصول عليها من خالل المفاوضة الجماعية. وكما هو الحال في 
م جانبه من الصفقة. على الرغم  في العالقات الدولية تزداد بحقيقة أنه ال يوجد ضمان بأن الطرف اآلخر سيحتر 

إال أنها تخفض تكلفة المعامالت من خالل تسهيل المفاوضات   مضمونًا،  من أن األنظمة الدولية ال تقدم ضماناً 
في النهاية بأن األنظمة    ينيوزيادة تدفق المعلومات بين الدول وتوفير آليات لرصد االمتثال وتطبيقه. وجادل كوه

 تقيده.الدولية تمّكن أكثر مما 

 مقارنة بين الليبرالية المؤسساتية، المؤسساتية الجديدة، والواقعية (: 5جدول رقم )

 الفرضية 
 الليبرالية المؤسساتية 

Liberal Institutionalism 

 المؤسساتية الجديدة 
Neoliberal 

Institutionalism 
 الواقعية

الدول هي الالعب 
األساسي في  
 العالقات الدولية

 كال، الالعبون اآلخرون: 
 وكاالت الدولية المتخصصةلا

 السلطات فوق القومية -
 مجموعات المصالح -

 شبكات السياسة العابرة للحدود
 الشركات المتعددة الجنسيات -

 نعم 
كذلك المنظمات الدولية 

 تلعب دورًا هاماً 
 نعم 

الدول هم العبون  
 موحدون عقالنيون 

 نعم  نعم  كال، الدول العب مقسم 

الفوضى هي  
ب األساسي  الالع
الت الدولة لتفضي

 وتحركاتها 

welfare-orientation of 
domestic interest are 

also salient 
كال، القوى مثل التكنولوجيا، 
المعرفة، يتم توجيه الرفاه نحو  
المصلحة المحلية وهي ذات 

 أهمية بارزة 

 نعم 
 على ما يبدو 

 نعم 
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المؤسسات الدولية 
هم قوة مستقلة  

 عاون تسهل الت
 كال نعم  نعم 

 متفائل/متشائم 
جل  أفاق من آحول 

 التعاون 
 متشائم  متفائل  متفائل 

 الليبرالية إلى القانون الدولي:كيف تنظر 

يلعب القانون الدولي دورًا هامًا في العالقات الدولية، كما أن سيادة القانون هي أساس المجتمعات والقانون  
ي. فهو يزود الدول بأهم قواعد اللعب في العالقات الدولية وعلى الدول االلتزام  الدولي هو أساس المجتمع العالم

ذه القواعد. كما يزودنا القانون الدولي بآلية إللزام الدول بالمواثيق الدولية واالتفاقيات  بها وعدم الغش وخرق ه
 يزودنا بآلية لحل األزمات. وتطبيقها وعدم خرقها كما انه ضروري لتجنيب الدول المفاوضات لحل النزاعات فهو  

 االنتقادات الموجهة لليبرالية:

والتي تقول بتفوق عرق على كل األعراق    ethnocentrismقية  تعاني الليبرالية من مشكلة المركزية العر  .1
والنظام    الديمقراطية  هم يعدون  تم تبنيها في أمريكا وبريطانيا ويحاولون فرضها على العالم كوناألخرى،  
رأسمالية هي األفضل لإلنتاج. مثال عندما نتحدث عن حرية التجارة  األفضل للحكومات والالليبرالي 

العالمية، يؤكد الليبراليون على ان الجميع يستفيد من هذه السلعة العامة ولكن المستهلكين الذين يفقدون  
رابحين من   سة فعندها يعدون غيرأعمالهم بسبب المنافسة الخارجية وعدم قدرة أسواقهم على المناف

 جارة.حرية الت
يركز الليبراليون على المنفعة المطلقة وليست النسبية فهم فقط يركزون على ان خيارات المستهلكين    .2

واألسعار هي أفضل من قبل من دون التركيز على التنمية كونها مركزية عرقية خاصة بهم ودورها في  
 . 20تصحيح األوضاع 

ات، فالحكومات هي فاسدة وال تستثمر في  كات واألفراد والحكوموعدم التنمية هم الشر أن سبب الفقر  .3
الصناعات الهامة وتتبع سياسات غير عقالنية عبر دعمها صناعات ليس لديها ميزة تفاضلية، ومثل  

 
20by Kelly-Kate S. Pease, International Organizations (5th Edition) 5th Edition, Pearson; 5 edition (March 
2, 2011),p.73 
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دتهم  الشركات التي ال تستثمر في األفراد، ويعد األفراد فقراء ألنهم لم يتخذوا القرار الصائب في استفا
وا من التعليم والخبرات والوظائف. الليبراليون ال يركزون على  ، كما أنهم لم يستفيد من اقتصاد السوق 

 وخاسرين. قضية ان الليبرالية يمكن ان تخلق رابحين 
مجموعات المصالح عن أهدافها وتحاول فرض مصالحها، فعلى سبيل المثال شركات األعمال  تعبر  .4

العامة تحاول دفع الدول التخاذ تنظيمات   لحةلمصجماعات اول بينما الخاصة تحاول تقييد عمل الد 
 وقوانين تحمي البيئة والمواطنية. 

اعتماد الليبرالية وتبعيتها لالقتصاد والسوق، فهم يعتقدون ان االقتصاد هو الذي يحدد السياسات وعلى   .5
 فعلى سبيل المثال في الدول عدم التدخل بالسوق وعلى المجتمعات ان تقوم بالتأقلم مع األسواق،

اليون إلى أن تحل شركات زراعية كبرى محل الشركات الزراعية الصغيرة العائلية  أمريكا، يدعو الليبر 
غير الرابحة، وفي باريس محالت األلبسة )البوتيك( يجب ان تفسح المجال للشركات الكبرى مثل  

 ة األجور. ن العمالة فيها منخفضماكدونالدز وغيرها، والشركات يجب ان ترحل إلى الدول التي تكو 
ان المجتمعات لديها دوافع أخرى غير الفعالية، فهناك مؤسسات تقليدية هي تعكس قيم ومبادئ وأخالق  .6

 ومعاني دينية وقومية  
يركز الليبراليون على ان السوق هو سياسي، لكن السوق محركه األساسي هو العرض والطلب وآلية  .7

على التمييز العنصري والجندر تحصل دائمًا، والرد    ير العقالنية لألسواقالسعر. وبالتالي فالسلوكيات غ
بالنسبة لليبراليين هو األسواق وحريتها، وهذه المشكلة ال تحل عبر األسواق بل على العكس قد تزيد 
األسواق من حدتها فالبد من حلول للمشاكل عقالنية. ترى الليبرالية ان العالم تغير وان االعتماد 

سي في ازدياد بشكل كبير، وهذا يعني ان الحوكمة  في واالجتماعي والسياادل االقتصادي والثقاالمتب
السياسية هي ظاهرة هامة بالنسبة للدول، وان المنظمات هي هامة فالبعض يرى فيها مركز هام من  
 مراكز النظام الدولي، واآلخر يرى انها تساعد الدول في تجاوز مشاكل ومحددات العمل الدولي

فهم دور الدولة والالعبين من غير الدول وكذلك األسواق في   ليبرالية تساعدنا علىالمشترك. النظرية ال
 .     21العالقات الدولية

 

 
21 Kelly-Kate S. Pease, International Organizations (5th Edition) 5th Edition, Pearson; 5 edition (March 2, 
2011), p.74 
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 النظرية الواقعية والمنظمات 

 realpolitikأو " السياسة الواقعية "ريال بوليتيك"   Power politicsوغالبًا ما يشار اليها سياسات القوة 
 بات واحالم.س مع عواطف ورغ مر الواقع، وليتتعامل مع األ

تركز الواقعية على أهمية القوة الصلبة بالنسبة للدولة ونقصد بها القوة العسكرية من دبابات وطائرات وجيوش  
 واالقتصادية للدولة. والقوة الناعمة عبر األفكار والثروة والمكانة السياسية

 االمن والحرب والصراعات والعنف.تركز الواقعية على أهمية الدولة القومية وظواهر دولية مثل 

تحاول الواقعية اإلجابة عن أسئلة مثل العالقة بين النظام واالستقرار في العالقات الدولية؟ كيف يصبح النظام  
لمزمنة في العالقات الدولية مثل الصراعات المسلحة. وتعد أسوء وكيف يتوقف عن العمل؟ كما تعالج الحاالت ا

رض لذي ترعرعت بها الواقعية نظرًا لما شهدته من حروب مثل حرب الثالثين عام  القارة األوروبية هي األ
( والحرب 1914- 1918( والحرب العالمية األولى )1815- 1803( وحروب نابليون )1648- 1618)

( باإلضافة إلى الطموحات االمبريالية التي بدأت مع القرن الخامس عشر 1944-1939العالمية الثانية )
انيا العظمى  إلى القرن العشرين للدول األوروبية ما جعلها تتوسع إلى مرحلة أطلق فيها على بريط واستمرت 

 اإلمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس(.    

 يعني عدم وجود هيراركية في النظام الدولي كما ان  تنظر الواقعية إلى العالقات بأنها فوضى ولكن هذا ال
نظرًا ألن الدولة هي الالعب األساسي وهي التي تشكل  مهتمين  ن ولكنهم غير  الالعبين من غير الدول موجودو 

  .هذه المنظمات وتحاول االستفادة منها وفقًا لتوازنات القوى 

 ذاتها )نفسها( يؤدي إلى ان الدول تندفع نحو مساعدة   وترى الواقعية ان غياب السلطة العليا في النظام الدولي
self-help  الحها وأمنهامن أجل حماية مص. 

العالقات بين الدول هي عالقات نزاع ألن كل دولة تبحث عن مصلحتها وبالتالي هذا يدفع نحو التصادم بين  
بين الدول لتسوية النزاعات   بعضها البعض ما يؤدي إلى العنف. مع اختفاء الدولة المركزية فال يوجد حكم

 م الفوضوي.وبالتالي فالدول تستغل ذلك لزيادة قوتها في ظل النظا 

ويركز الواقعيون أمثال كينيث والتز على أهمية توازن القوى واالنفاق العسكري والقوة العسكرية التي يعدها والتز  
 عليها.  جزءًا من الثقافة السياسية األمريكية والرأي العام األمريكي يشجع
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 كما يركز والتز:

 ي تصنع األحداث في العالم.أهمية الدولة كالعب أساسي وخصوصًا الدول الكبرى فهي الت .1
 ال يوجد في العالم سوى قوة كبرى واحدة وهي أمريكا. وهي التي تسيطر على بنية النظام الدولي.  .2
 لدولي.توزيع القوى السياسية واالقتصادية بين الوحدات السياسية في النظم ا .3

بل     hierarchyالتراتبية(وهي عكس الهرمية )   Anarchyهذا ال يعني بالنسبة للواقعيين سيادة الفوضى 
على العكس هذا يعني وجود مبدأ توازن القوى في النظام الدولي وتوزيع اإلمكانات بين الدول، هذه الهرمية هي  
التي توضح قيام الدول بتأسيس المنظمات الدولية. تصور نظرية استقرار الهيمنة أن النظام الدولي يميل إلى  

المسيطرة أو المهيمنة. لهذا، يقلص انهيار الهيمنة الموجودة مية  ما هي القوة العالعندما تكون دولة    أن يبقى ثابتاً 
استقرار النظام الدولي. عندما تمارس دولة مهيمنة القيادة سواًء من   - أو الدولة التي ال تملك هيمنةً - أساساً 

ي  هذه الدولة المهيمنة ه خالل الدبلوماسية أو اإلكراه أو اإلقناع، فهي تستعرض بشكل حقيقي رجحان قوتها. 
من يشكل المنظمات ويتحكم بها. وهذه المنظمات تخدم أهداف الدولة المهيمنة وبما ان المنافع أكثر من المقابل  
فتستمر هذه المنظمات كأداة لتلك الدولة المهيمنة، وتقوم الدول األخرى باالنضمام إلى هذه المنظمات نظرًا  

خدمة مصالح الدولة المهيمنة، األمن واالستقرار هو  مات تنشأ بشكل أساسي للوجود حوافز لها. وبالتالي المنظ
حصيلة للدولة المهيمنة وبالتالي فالمنظمات الدولية هي امتداد للدول العظمى كما أن في حال تراجع قوة الدولة 

ر المستقل للمنظمات المهيمنة فهذا سيقود إلى تراجع دور المنظمات ونرى ان الواقعيين يبدون عدم التفاؤل بالدو 
 دولية. مصالح وسلوك المنظمات الدولية يجب فهمه في ظل مصالح وهيمنة الدول الكبرى  ال

 . الحوكمة العالمية هي مجال للقوى العظمى يتم تسهيله من خالل المنظمات الدولية

سلسل الهرمي داخل بدوره يرى جاك دونيلي، ان الفوضى والتسلسل الهرمي ليسا متضادين، ويمكن أن يتواجد الت
وضى. األهم من ذلك، االتحاد السوفياتي خالل الحرب الباردة والصين اليوم. تبقى العالقة بين الواليات  الف

المتحدة وهذه البلدان فوضوية، مع كل الضغوط والحوافز األمنية التي يمكن للنظام الدولي أن يغذيها في ظل  
 . ظروف معينة

لدولية شهدت انفجار في تحليل النظم الدولية ضي دراسة المنظمات افي الثمانينات من القرن الما 
international regimes      والنظام هو مجموعة من القواعد والمبادئ وإجراءات صنع القرار التي تجتمع في

 مجال واحد، ودراسة النظم تدفعنا إلى النظر إلى العبين آخرين ما وراء الدول والمنظمات الدولية.
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ي من خالل التعرف على ميثاقها قواعدها مبادئها واالتفاقيات الناظمة لها وغيرها  لمنظمات يأتالنظمي لالتحليل  
 من قواعد لها عالقة بالقانون الدولي.

المنظمات الدولية تشير إلى عدد كبير من الالعبين مثل المنظمات الدولية الحكومية، المنظمات الدولية غير 
 .شكال للمنظمات الدوليةالجنسيات، جميعها أ الحكومية، الشركات المتعددة

أما دور المنظمات الدولية فهو ضعيف فهي ال تستطيع وقف الحروب أو الحد من دور الدولة أو منعها كما  
وصفه الواقعيون بأنه يخدم مصالح القوى العظمى، كمعظم الحروب انتهت بتشكيل منظمات دولية مثل حروب 

  Europe Concert of تم تأسيس مؤتمر فييناحروب النابليونية نابليون انتهت بتأسيس، بعد  

ويرى الواقعيون ان الصراعات والحرب سببه سوء توزيع القوة بين الدول الكبرى، وينحصر تأثير المنظمات  
  الدولية على الدول الضعيفة.. تحاول المنظمات من خالل أهدافها ومبادئها أن تسيطر على الدول الضعيفة.

يكون هناك مصالح أمنية للقوى الكبرى يتم تجاهل   والقوية.. عندما صالح وقيم الدول الهامة عكس مفهي ت
 . 22المنظمات الدولية أو تهميشها

كما انتهت الحرب العالمية األولى بتأسيس عصبة األمم التي فشلت في تحقيق السالم وانتهت الحرب العالمية 
 ب.ر للصراعات والحرو المتحدة مع استمراالثانية بتأسيس األمم 

فقد استخدمت الواليات المتحدة المنظمات الدولية لتحقيق أهدافها، ومصالحها طيلة فترة ما بعد الحرب الباردة. 
إذا وجود نظام دولي أحادي القطب تغيرت فيه قواعد اللعبة وغاب عنه دور المنظمات الدولية والقانون الدولي 

 23اق القرار بغزو العر  ساعد على مثل هذا

هناك ميل لرؤية التقليد الواقعي على أنه غير أخالقي، باعتباره مجرد قبول عملي لواقع سياسة القوة. ولكن 
هناك حجة ديمقراطية يجب اإلدالء بها للحفاظ على استقالل الدولة في مسائل صنع القرار. إن السماح للدول 

. الحكم الذاتي يعزز ه مناسباً تحكم نفسها كما ترا افات المختلفة بأن القومية بوضع قواعدها الخاصة يسمح للثق
أيضا التنافس بين الدول من أجل تحسين الحكم. )قد يجادل منتقدوها بأن الحكومة العالمية ليست أكثر من  

ذا قاسم مشترك، وال تواجه سوى القليل من الضغوط للتحسين.( الدولة هي تمثيل مصالح مواطنيها وثقافتها. إ

 
22by Kelly-Kate S. Pease, International Organizations (5th Edition) 5th Edition, Pearson; 5 edition (March 
2, 2011),p.44 
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ما سعت الدول األخرى إلى تحقيق مصالحها الخاصة، فإن الدولة ى مصلحة عالمية بينتحولت الدولة إل
ومواطنيها يخسرون. وأهم االنتقادات التي توجه للمنظور الواقعي حول األخالق والشرعية الديمقراطية لسياسة  

 القوة: 

في دول قوية هي وحدها التي تحدد  بسبب التباين في القوة بين الدول، فإن مصالح الذين يعيشون  .1
ائج الدولية. وهكذا تبدو الواقعية مختلفة تمام االختالف عن وجهة نظر الواليات المتحدة مقارنة النت

 بمنظور جمهورية أفريقيا الوسطى.
بما أن القضايا التي تواجه الدول عالمية بطبيعتها، فإن هناك حاجة إلى حلول عالمية وليس وطنية.  .2

ت التعامل مع قضايا مثل تغير المناخ، أو التحكم في الحركة الجوية، أو الهيكل المالي  إن محاوال
 الدولي من خالل السياسة الوطنية البحتة هي محاوالت غير مجدية. 

أن استقاللية صنع القرار في الدولة أفضل من اتخاذ القرارات الجماعية هي أن التنافس بين الدول  .3
ع. يمكن أن تؤدي المنافسة إلى توازن مستقر للقوة، ويمكن أن تؤدي إلى يمكن أن يضر أكثر مما ينف 

ابتكار السياسات. لكنه يمكن أن يؤدي أيًضا إلى العداء والحرب، بطريقة ال يرجح أن يقوم بها تعاون  
 .24متعدد األطراف أو عالمي 

 موقف الواقعية من المنظمات الدولية:  .4

الدولية في العالقات الدولية، بالنسبة للواقعيين، فإن الحكم النهائي  المنظمات الواقعية بتشكك إلى دور نظر ت
للنتائج في العالقات الدولية هو القوة. يمكن توقع النتائج لصالح أولئك الذين يتمتعون بأكبر قدر من القوة، أو  

كب، ولديها كرية للكو أولئك الذين يجلبون سلطتهم لتحمل أكثر فعالية. تسيطر الدول على معظم القوة العس
القدرة على فرض الضرائب التي ال تشاركها أي مؤسسة أخرى، وهي جهات إصدار عمالت العالم. ال تشارك  

 المنظمات الدولية في أي من هذه الميزات لعدة أسباب أهمها: 

 عدم وجود قدرة عسكرية مستقلة، فإنها تعتمد على الدول لفرض قواعدها. .1
 تعتمد على الدول لتمويلها.  رائب، فهيعدم القدرة على فرض الض  .2
عدم وجود إقليم، فإنهم يعتمدون على الدول الستضافتهم. على هذا النحو، ال يمكن أن تنجح المنظمات   .3

إال عندما تدعمها الدول القوية. بالنسبة للواقعيين، إذن، من غير المنطقي تركيز    IOsبين الحكوماتية  
 

24J.Samuel Barkin -International organizations theories and institutions -Palgrave Macmillan-first edition 
-March 2006. p.12 
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ات األجنبية تعكس ميزان القوى الحالي ومصالح الدول ن المنظماالنتباه على المنظمات الدولية، أل 
 القوية.

على هذا النحو، فمن المنطقي أن نفهم المنظمات غير الحكومية كأدوات في صراعات الدول على السلطة، 
 أكثر من كونها جهات فاعلة مستقلة أو تأثيرات مستقلة. 

ي وليس في دراسة سياسات القوة. تنظر الواقعية إلى الدول نون الدولالتقاليد الدولية لها جذور في دراسة القا
في المجتمع الدولي كما ينظر إلى الناس في المجتمع المحلي. يعمل المجتمع المحلي ألن معظم الناس  
يتبعون معظم قواعده معظم الوقت. وبالمثل، يقول محللو التقاليد الدولية أن معظم الدول تتبع معظم القانون  

حول كيفية ارتباط    في أي وقت من األوقات، تقول الحجة، هناك قواعد مقبولة عموماً الوقت.    دولي معظمال
الدول ببعضها البعض، وال يمكننا فهم السياسة الدولية دون النظر إلى تلك القواعد. حتى في أوقات الحرب، 

عد معينة من السلوك  الدول قوا عندما نتوقع أن يكون المجتمع الدولي في أضعف حاالته، عادة ما تتبع 
المقبول. انهم ال يفعلون هذا بالضرورة من اإليثار، بنفس الطريقة التي ال يتبع بها األشخاص في المجتمع  

من مجتمع يحكمه حكم، وبالتالي   المحلي القوانين بدافع اإليثار. باألحرى، يدركون أنهم يستفيدون جميعاً 
. من هذا المنظور، أصبحت  القواعد تلزم اآلخرين أيضاً كانت هذه هم على استعداد لقبول القواعد إذا 

تأثير مستقل   IOمنظمات الرقابة تعبيرات عن القواعد التي تحكم المجتمع الدولي. ما إذا كان للمؤسسات 
أم ال، ألن الفاعلين في العالقات الدولية يعتمدون على ما إذا كانوا ينشؤون القواعد، أو ببساطة يشرفون  

 IOsلتي تم إنشاؤها بموجب اتفاق بين الدول. لكن في كلتا الحالتين، تعد المنظمات الدولية القواعد اعلى 
مهمة ألنها تنظم العالقات بين الدول. من المهم أن نالحظ هنا، رغم ذلك، أنه من هذا المنظور، ال تزال  

 الدول تعتبر الجهات الفاعلة الرئيسية في العالقات الدولية

   Neo-utilitarianism     النفعية الجديدة :(6رقم ) .الجدول

 الواقعية الجديدة 
الليبرالية المؤسساتية  

 الجديدة
 البنائية االجتماعية 

 نقاط االختالف 

القضايا األساسية هي البقاء  

والصراع على توزيع الموارد 

 المادية

حل  هي القضية الرئيسية  

 إخفاقات السوق." 
 

ي ترى ان التحول غير موجود فه

تنظر إلى الصراع بين الجماعات 

والتحالفات في عهد العصور 

لم تهتم بموضوع التحول  

 )الصراع( 

ترى أن البنية المادية  

واالجتماعية هي  



 

24 
 

الوسطى بأوروبا شبيهة بأوروبا  

 المعاصرة

 تركز على الصراع 

األساس في عملية  

 )الصراع( التحول 

 
ظرية أصول هذه الن

 االقتصاد الكلي 
 

كز على ظواهر مثل القطبية  تر

 وشكلها 

حالة السوق على افتراض  

ان مصالح الدول محددة 

 ومعطاة 

 

 

 

 

الفوضى تفرض عوائق  

على وصول الدول إلى 

االتفاقات والحفاظ عليها  

حتى في حالة وجود 

مصالح مشتركة للتعاون،  

وهذا يقلل من الفوائد  

مكان ما  المحتملة في كل 

ر  لم يكن من الممكن ابتكا

وسائل للتغلب على هذه 

 العيوب المؤسسية 

غياب السلطة المركزية  

يشكل عائق ولكنه ال يمنع 

 االتفاق 

 

االستخدام المحتمل للقوة موجود في 

العالقات الدولية ويؤثر على 

حسابات الدول. والدول ملزمة 

بالقلق ليس فقط بشأن مقدار ما 

التعاون من حيث القيمة  تكسبه من 

أيضاً كم تكسب  المطلقة، ولكن

بالنسبة لآلخرين، الذين قد 

 يصبحون عدو الغد 

 )الزيادة النسبية( 

يصورون الدول على أنها  

أنانية عقالنية تهتم فقط  

 بالمكاسب المطلقة 

وانتقدت الواقعية النظرية 

الليبرالية لعدم اهتمامها  

 بالقوة وتوازن القوة 

 

 نقاط التشابه 

الدولية أمرا مفروغا منه، على   الفوضى يعتبران وجود كالهما 

 الرغم من أنهما قد يختلفان فيما يتعلق بقوته السببية الدقيقة.

 ثار حتمية وهي الصراع آ للفوضى  :الواقعيون

 للصراع الفوضى تقود   أنليس بالضرورة  :المؤسساتية الجديدة

 

 في السياسة الدولية. الدول هي الجهات الفاعلة الرئيسية 

 الليبرالية المؤسساتية. 
 

ً هويات ومصالح الدول   -، بداهة وبشكل خارجي محددة مسبقا

 أي خارجة وغير مفسرة ضمن شروط نظرياتهم 
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الخاصة بها  نافع الدول هي الجهات الفاعلة العقالنية لتعظيم الم

ألمن المتوقعة، والتي تم تعريفها بمصطلحات مادية مثل القوة وا

 والرفاهية 

 

 كيف تنظر الماركسية إلى المنظمات الدولية: 

 تقوم المنظمات الدولية بثالث وظائف:

تمول وتنشأ من قبل الدول الرأسمالية فهي مسيطر عليها من قبلها وتقوم بتطبيق أجندة رأسمالية، سواء   .1
لمتحدة ومجلس األمن الدولي  م المتحدة أو المنظمات الدولية بين الحكوماتية. فاألمم اكانت منظمة األم 

جميعها تعرقل بعوائق صعبة من قبل الدول تجعلهم غير قادرين على الحركة والعمل بشكل مستقل.  
ق  وتعمل الدول على تحجيم دور المنظمات وجعلها أداة لها، فالهم األول لهذه الدول هو تأمين األسوا 

ل أن تخضع سيادة الدول وتقلل منها بهدف والمواد الخام وكذلك نرى أن المنظمات فوق القومية تحاو 
تدفق البضائع وضمان المصالح الرأسمالية. وتقوم المنظمات األخرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك  

ض على هذه الدولي بفرض سياسات على الدول بهدف تقييدها مثل األجور والملكية الخاصة، يفر 
نخبة والشركات والياته مثل توزيع الثروة والموارد المجتمعات قبول اقتصاد السوق الذي يتحكم به ال

والقيمة. وستبقى الغلبة للمركز على األطراف. في المقابل يستمر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
امية وعدم حصول تنمية فيها، مما  بمطالبة الدول النامية بإنجاز إصالحات تؤدي إلى افقار الدول الن

رالية المتوحشة التي تركز على تجريد العمال من حقوقهم لصالح رؤوس  يؤدي إلى توطيد النيوليب
 األموال.

الوظيفة الثانية تتعلق بدور المنظمات الدولية في الهيمنة، فالمنظمات الدولية تتحول إلى آليات وأدوات  .2
طبقات وطيد عالقاتها مع الطبقات المهيمنة في تلك الدول وتلك الللدول الكبرى وبالتالي فهي تقوم بت

هي التي تمثل الحكومات في المنظمات الدولية وبالتالي فهي تعكس وجهة نظر النخبة أو الطبقات  
المهيمنة التي ترتبط مع دول المركز بعالقات قوية. حق تقرير المصير يطبق على الدول التي تحكم  

لم تهتم األمم المتحدة  لتي تتعرض لالستعمار الجديد من خالل الهيمنة والروابط. و نفسها بنفسها وليست ا
لمبدأ عدم التدخل فقد حصلت تدخالت أمريكية في غواتيماال وإيران وكوبا وتشيلي ونيكارغوا، وغزت 

 غرينادا وبنما والدومينيكان.  وكان استهداف هذه الدول وذلك بسبب توجهاتها االشتراكية.  
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في اخضاع المجتمعات الضعيفة، كذلك يًا، تلعب المنظمات الدولية والبنوك الخاصة دورًا هامًا اقتصاد 
نالحظ ان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يدفعان الدول لالستدانة من أجل الحصول على فائدة خدمة  

 الديون وإخضاع هذه الدول لما يسمى بوصفات تلك المنظمات.  

عدم انجاز تنمية بها، كما  الشركات المتعددة الجنسيات كأداة إلخضاع الدول النامية و تنظر الماركسية إلى  
أنهم مستعدون لتشغيل األطفال والسجناء في سبيل دفع الحد األدنى من األجور، وهم يفضلون العمل في  

ن الشركات الدول التي ال يوجد فيها مؤسسات تدافع عن حقوق العمال واتحادات، فبينما ترى الليبرالية ا
تستغل المنافسة العالمية للحصول على العمل والمساومة   تخلق األعمال فأن الماركسية تنظر اليها كأدوات 

 على األجور لتقديم األجر األدنى. 

الشركات المتعددة الجنسيات تستطيع تحدي سيادة الدول بشكل مباشر وغير مباشر، حيث يستخدمون  
مريكية  وهي شركة عالمية أ  25للسيطرة على الدول مثل شركات الفواكه ثرواتهم من خالل الجيوش والرشاوى  

تقوم بالمتاجرة بالفواكه وبشكل خاص االستوائية مثل الموز في أمريكا الالتينية وتقوم ببيعه في امريكا  
 ,AT&T Official Site - Unlimited Data Plansوأوروبا والعالم وشركات االتصاالت العالمية مثل  

Internet Service, & TV ركة في االتصاالت وأكبر  ات أمريكية وأضخم شوهي شركة متعددة الجنسي
تحولت إلى شركة اعالم جماهيري وهي تحتل المرتبة التاسعة   2018مزود بخدمة الموبايل، ومنذ حزيران 
، وهاتان الشركتان دعمتا التدخل األمريكي في غواتيماال   Fortuneبين الشركات العالمية حسب مجلة 
 Consortium of U.S oilركة األمريكية باإلضافة إلى الش PBوتشيلي. وشركة النفط البريطانية 

companies  .دعمت التدخل في إيران ومصر، أيام عبد الناصر 

كذلك المنافسة وحجم الثروات تقدم ميزة أفضلية للشركات على حساب الدول. حيث تقوم الشركات بتنفيذ  
رات. ويجادل البعض ان مويل وجذب االستثمامشاريع تتعلق بالبنى التحتية باإلضافة إلى قدرتها على الت

هذه الشركات غير مفيدة للدول الوطنية وفوائدها تعود إلى الدول األم وهي العقيدة التي انتشرت في  
الخمسينات من القرن الماضي "ما هو جيد بالنسبة إلى جنرال موتورز جيد بالنسبة إلى أمريكا". ثم أصبحت  

هو الربح، فالربح يؤدي إلى وجود أسواق في دول  ة إلى جنرال موتورزعقيدة أخرى: “ما هو جيد بالنسب

 
25 https://en.wikipedia.org/wiki/United_Fruit_Company 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Fruit_Company
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أخرى فيها عمالة أرخص". وهذا طبعًا ال يناسب الواليات المتحدة التي ستفقد الوظائف وهو ما قام ترامب  
 بإعادته إلى أمريكا من خالل سياساته "أمريكا أواًل". 

ونشر الهيمنة في العالم، فهي  مة هي مجال لتوسيع  العنصر الثالث أن المنظمات الدولية الخاصة والعا .3
تنظر إلى المنظمات بأنها تقوم  26تعكس وتعزز وتفرض الرأسمالية عالميًا، فالماركسية الغرامشية 

باعتبار النظام الرأسمالي هو األفضل للعالم بالرغم من نشر الفقر والبؤس بين مئات الماليين في  
ة الرأسمالية العابرة للقوميات، والمؤسسات الدولية العالم، بيع الرأسمالية، كما يشهد العالم تفوق الطبق

والشركات المتعددة الجنسيات  ي ،الناتو، منظمة التجارة العالمية(العامة )األمم المتحدة ،االتحاد األوروب
وهي مجموعة تجمع قادة األعمال والحكومات 27( Trilateral commissionوالشركات الخاصة )

والذي يضم   Chamber of commerceكذلك  من كافة دول العالم. والباحثين والمجتمع المدني 
لم، جميع هذه المنظمات هدفها خلق هوية تجمع البورجوازيين من  رجال األعمال من مختلف دول العا

كافة أنحاء العالم وتهميش الهوية القومية للدول وإلغاء مشروعية االتحادات العمالية في الدول المتقدمة 
أسماليون العابرون للقوميات هم مرتبطون بشكل كبير عولمة اإلنتاج وحركة رأس المال، والمتخلفة. الر 

ق ويشكل قيود هي الحكومات التي ترغب بالتشغيل الكامل والتنمية على حساب مصالح وما يعي
ول  الرأسمالية العابرة للحدود. وبالتالي المصالح الرأسمالية العابرة للحدود هي ضد المصلحة القومية للد 

لية وتحرير  وهو ما دفع االتحاد األوروبي والسياسات إلى التفكير مليًا باالنضمام إلى المنظمات الدو 
 التجارة. 

الوظيفة األخيرة هي مساعدة المنظمات الدولية للدول لمساعدة وتدعيم أوضاع الرأسمالية، فالرأسمالية    .4
وعة العشرين وصندوق النقد حصلت على دعم من مجم 2008وخصوصًا بسبب األزمة االقتصادية 

 ة.   الدولي كما قام دافعي الضرائب بتحمل مشاق إلنقاذ البنوك المتعثر 

 

 

 
و رائد النظرية الماركسية في السياسة الذي اكد على ان التحول االشتراكي يعني أهمية تشكيل الوعي  نسبة إلى أنطونيو غرامشي وه 26

جتماعي تلقائياً، وتحدث عن الهيمنة التي تقوم الدولة الديكتاتورية بتطبيقه لفرض نمط انتاجي معين  الجمعي للناس التي ستجعل السلوك اال
 ياسية وتدخلهم في الالمباالة السياسية و  على مواطنيها وتستبعدهم من العملية الس

27 http://trilateral.org/ 

http://trilateral.org/
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 الماركسية والقانون الدولي: 

يتمتع القانون الدولي بطبيعة عابرة للقوميات وبالتالي يتحول هذا القانون إلى أداة بيد الرأسمالية إلدارة ملفات  
ية. كما نالحظ وجود طابع دولي للقواعد التي يجب على الدول تطبيقها مثل  مثل االستثمارات والتجارة والمال

 اصة. احترام الملكية الخ

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ولكنه غير معترف به في    17الحق في الملكية معترف به في المادة  
وق االقتصادية واالجتماعية  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو العهد الدولي الخاص بالحق

من البروتوكول األول، بحق األشخاص   1دة  والثقافية. وتعترف االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، في الما
 .28الطبيعيين واالعتباريين في "التمتع السلمي بممتلكاته"، رهنًا بالمصلحة العامة أو ضمان دفع الضرائب 

كانون   16الموقع في  ق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوقد اعترف العهد الدولي الخاص بالحقو 
 29، وفقا للمادة اعترف بالحقوق التالية: 1976كانون الثاني/يناير  3 خ:بتاري والنافذ  1966األول/ديسمبر 

 7المادة 

تعترف الدول األطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية 
 خصوص:تكفل على ال

 )أ( مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:

  لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصاً ، ومكافأة متساوية  " أجر منصفاً 1"
يساوى أجر الرجل لدى   تمتعها بشروط عمل ال تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجراً 

 تساوى العمل،

 ألحكام هذا العهد،  لهم وألسرهم طبقاً  كريماً  " عيشاً 2"

 )ب( ظروف عمل تكفل السالمة والصحة،

 
28  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%
D8%A9 

29 www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspxhttps:// 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx


 

29 
 

ج( تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى مالئمة، دون إخضاع ذلك إال  )
 العتباري األقدمية والكفاءة، 

ازات الدورية المدفوعة األجر، وكذلك )د( االستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، واالج
 المكافأة عن أيام العطل الرسمية. 

 البنائية في المنظمات الدولية: دور 

يلعب المدخل البنائي دورًا هامًا في المنظمات الدولية، فالدول تتأثر بقيم ومعايير المنظمات الدولية  .1
ستخدام القوة في العالقات الدولية. إلى درجة تجعلها تتبنى هذه القيم والعكس صحيح. مثل مبدأ عدم ا

   2003مريكية التي اعتدت على العراق من خالل غزو عام وما هو تأثيره على الواليات المتحدة اال
المحور الثاني للبنائية هو التنشئة االجتماعية، كيف تأثر المنظمات الدولية على سلوك صناع القرار   .2

لسياسات العالمية. فهذا يمكن ان يؤثر على شؤون مثل  في الدول األعضاء وعلى الدول وسلوكها في ا
، كيف تبنى الهويات والمعايير والقيم داخل المنظمات الدولية؟ كيف تنتشر هذه الهجرة واألمن واالنفاق

القيم والمبادئ والهويات من مجموعة إلى أخرى وبين األفراد؟ ما هي العوامل التي تأثر على تنشئة  
 المنظمات واألفراد؟ 

، والتفاعالت االجتماعية  مجموعة الثالثة من البنائيين تنظر إلى القيم المؤسساتية، الهويات الجماعيةال .3
داخل المنظمات الدولية. كيف تؤثر قيم البيروقراطيين العاملين في المنظمات الدولية على صنع القرار  

  .في اثناء األزمات؟ كيف تتغير هويات وقيم المؤسسات عبر الوقت 

 ة والقانون الدولي: البنائي

بناء منظومة   في  intersubjective beliefsقدات تركز البنائية على دور القيم والمبادئ واألفكار والمعت
 القانون الدولي. 

وتركز البنائية على تأثير القانون الدولي على تحسين العالقات الدولية وحل الخالفات وكذلك قيام البيروقراطيين  
الدولية من دون تلقي أي دعم  العالقة بين الدول، كما تبين البنائية إمكانية قيام المنظمات    بحل المشاكل الدولية 

من الواليات المتحدة األمريكية والدول األخرى، وكيف يتم تبني قواعد وأنظمة جيدة في العالقات الدولية. ويعكس 
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والالعبين من غير الدول. ويفصل البنائية القانون الدولي العالم كوحدة يتم بنائها من خالل االفراد والحكومات 
 .30مثل األخالقية الدولية والعقالنية القانونية في قبول القانون كيفية استخدام معايير 

 أما أهم االنتقادات التي وجهت للبنائية فهي: 

ة  أن البنائية هي جسر بين النظريات تنتمي إلى التيارات النقدية أو ما بعد الوضعي    Adllerيرى آدلر   .1
 .وتشكل جسر بين الوضعية وما بعد الوضعية . 

 ان البنائية تتضمن العديد من التعاريف والمعاني ومن الصعب تقييمها.االنتقاد الثاني  .2
البنائية هي أقرب إلى النظرية الليبرالية وعلم االجتماع كونها تركز على الطبيعة البشرية والمجتمعات   .3

 األمنية والتعددية.

ات والموضوع كما ال  ي ان الفرد ال يمكن ان يكون موضوعيًا ومن الصعب الفصل بين الذ ويرى التيار النقد 
 يوجد حقيقة مستقلة عن إرادة البشر يمكن اكتشافها بالطرائق العلمية فالعالم هو دائمًا قضية متجددة ومتطورة. 

من حوله ويتأثر بعالقاته  العالقات االجتماعية هي التي كونت الناس فاإلنسان كائن بشري وهو يصنع العالم   
 مع اآلخرين. 

لفاعلة من غير الدولة مثل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وتركز البنائية  يهتم البنائيون بالقوى ا
 على العوامل المعرفية والذاتية التي تنتج عن تفاعل الوحدات.

 .31التهم واالنسان من صنع المجتمع ويرى أونوف ان المجتمع والدول هي من صنع االنسان من خالل تفاع

م والمبادئ والمصالح في تجسيد العالقات والتفاهمات بين الالعبين األساسيين في  تركز على دور األفكار والقي
 السياسات الدولية.

 رد فوتركز البنائية على كيفية تبلور هوية المنظمة الدولية، تحاول البنائية ان ترينا كيف يصنع العالم ويلعب ال 
 األفكار والمعتقدات التي تعد أساس البنائية. رًا رئيسيًا في هذه النظرية فهو الذي يبلور و د 

 القيم والمبادئ يتم صنعها من قبل االنسان، كذلك المصلحة والواقع يتم بنائه بشكل اجتماعي. 

 
30 Kelly-Kate S. Pease, International Organizations (5th Edition) 5th Edition, Pearson; 5 edition (March 2, 
2011), p.108 

   317ة، جامعة دمشق، ص  قتصادية والقانوني خالد المصري، النظرية البنائية في العالقات الدولية، المجلة اال 31
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 دولي.تطبيق البنائية على المنظمات الدولية تعلمنا ماهية تأثير القيم والمبادئ في النظام ال

 والدولة في العالقات الدولية وكيف يتعاملون مع المشاكل الدولية.المنظمات الدولية تظهر كيف يتعامل الفرد 

 مقارنة بين الواقعية والليبرالية  (:7رقم )دول جال

 النظريات 
 الليبرالية  الواقعية 

 المؤسساتية  الوظيفية  الواقعية الجديدة

 الدولة، االمن، القوة  التركيز على 
  األفراد، الدولة المنظمات الدولية،

 االقتصاديات 

 متفائلة )+(  ( -متشائمة ) وجهة النظر 

 العالم

 
 الفوضى، االعتماد المتبادل  الفوضى، الخطر، العنف 

 التجارة  -تبادل التعاون  صراعي  النظرية 

 الفرضيات 

 كتلة وحدة، العب عقالني،  = الدولة

 المنظمات الدولية: امتداد للدول العظمى 

 دور هامشي، 

 الالعب األساسي المصلحة هي

 

 

 

الهيمنة مطلوبة  

 السيادة

منظمات الدولية: 

العبون هامين 

يقومون بتوطيد 

القيم الديمقراطية  

والقانون الدولي 

كما أن المنظمات  

الدولية تتعامل مع  

الشؤون المعقدة 

 وتقدم لها حلول 

 

 الهيمنة غير مطلوبة 

 المفاهيم 

توازن القوى، السياسات العالية، 

 الصفقات،

نظرية االستقرار  ، األسلحة مقابل الزبدة

لناتج عن وجود قوة مهيمنة  ا

Hegemonic Stability Theory   

ن النظام الدولي أحادي القطبية هو  إ

األكثر استقراراً وخاصة ما دام القائد 

 المهيمن قادراً على القيادة. 

 

Invisible Hand, Comparative 

Advantage, Spill Over, K 

Group,   اليد غير المرئية، االنتشار، القوة

 الناعمة، نظرية اللعبة،

 المؤلفون 
كلوزوفيتس، مكيافيلي، هوبس، 

 ثيوسيديس، هاملتون 

ادم سميث، غروشيوس، كانط، 

 ريكاردو،لوك،بينتام 
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 : حاالت تطبيقية

 حلف الناتو بعد نهاية الحرب الباردة:

 الواقعيون:

ح غير هام بعد سقوط االتحاد السوفيتي وانهيار المعسكر الشرقي وسوف حلف الناتو أصب جون ميرشايمر: 
 ينهار  

 يتوجب على حلف الناتو التوسع   هنري كيسنجر:

 : سيبقى حلف الناتو موجود ولكنه سيدخل في مرحلة جمود وفي النهاية سينهار والتز

ناتو، والبد من توسعه في أوروبا  لخدمات حلف ال   روبرت كوهيني: هناك حاجة  الليبرالية المؤسساتية الجديدة:
ال يصطفون بالدور للدخول إلى  ألنهمالشرقية والوسطى وبشكل أساسي تجاه كل من أوكرانيا وبيالروسيا 

 .32الحلف

 المدخل البنائي:  

هامة جدًا فتغير بنية النظام الدولي يؤدي الى تغيرات عديدة وفقًا لنظرية   تعد البنية وفقًا لنظرية جيدينز
structuration البنية وتكون البنية مادية واجتماعية. 

"ندعوا إلى نظام جديد، نطالب الغرب  : Vaclav Havelجاء في خطاب الرئيس التشيكي  ركز على ما
مننا واستقرارنا، نحن قلقون  أجديد، هذا ليس ألننا قلقين على لب بإعادة تقييم لوضعنا الاونطباالنفتاح علينا، 

 ".بإسقاطهاالتي انكرها النظام الشيوعي سابقًا، ولهذا السبب قمنا  حيال القيم والمبادئ

 .33حيال دول مثل هنغاريا وبولندا التي تراوغ بالخطاب تبقى المراوغة بالخطاب لكن 

 

 
32 John Gerard Ruggie, What Makes the World Hang Together? Neo-Utilitarianism and the Social Constructivist 
Challenge, International Organization, Vol. 52, No. 4, International Organization at Fifty: Exploration and 
Contestation in the Study of World Politics. (Autumn, 1998), pp. 855-885p.876 
33 John Gerard Ruggie, What Makes the World Hang Together? Neo-Utilitarianism and the Social Constructivist 
Challenge, International Organization, Vol. 52, No. 4, International Organization at Fifty: Exploration and 
Contestation in the Study of World Politics. (Autumn, 1998), pp. 855-885p.877 
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 والواقعية والليبرالية: صيد الغزال بين البنائية 

ك وشرح بالتفصيل في وقت ا الذي يمكن أن يخترق منطق الفوضى هذا؟ فقط قوة متفوقة، ذكر والتز آنذام
الحق: تسلسل هرمي للسلطة الرسمية، والذي اعتبره غير قابل للتصور فعليًا على المستوى الدولي، أو السلطة 

ن على استعداد لتجاوز مشاكل العمل الجماعي التي تكمن في  المتمركزة بشدة في أيدي عدد قليل من القادري
الذي بدا، بشكل منحرف، لردع حرب القوى الكبرى، كان لحجة الفوضى. وسط توازن دقيق لإلرهاب النووي 

والتز جاذبية معينة، وإن كانت كئيبة. الذي يورده هؤالء هو مثال الصيادين الذين اتفقوا فيما بينهم على صيد 
ن، كان كفياًل بان يقدم وجبة عشاء سخية تكفيهم جميعا، فحاصروا الغزال وكمن كل منهم في مرصد  غزال سمي

نفذ ينتظر ان يفلت منه، بينما تفرغ بعضهم لمناوشته من الداخل. غير ان أحدهم رأى أرنبا صغيرًا، حسب  او م
لغزال ويهرب، وضاعت بذلك الوجبة انه سيكفي لعشائه منفردًا وانشغل بصيد االرنب، تاركًا مرصده لينفذ منه ا

لدولي الذي يمكنه ـ نظريًا ـ أن يحقق األمن  الجماعية لقاء الطمع الفردي لصائد االرنب. هذه هي صورة النظام ا
والرخاء للجميع طالما التزموا بمقتضياته. ولكن الواقع شيء آخر، اذ تنعدم فيه إمكانية تأسيس مثل ذلك النظام،  

بروز امثال صائد األرنب، ممن يفكرون انطالقًا من مصالحهم الشخصية، ويهملون أمر   وتكثر فيه احتماالت 
ة. ولذا اقتضى االمر ان تفكر كل دولة حسب مصالحها الخاصة اآلنية، ضاربة عرض  المصالح الجماعي

 الحائط بمصالح اآلخرين، وبمصالح النظام الدولي بعيدة المدى 

هاس الليبرالية المؤسساتي، فقد سخر في ندوة للخريجين من مطاردة الغزال وقال: "هؤالء الرجال  أما إرنست 
لرفاهية الحديثة". كانت وجهة نظره أن دولة الرفاهية تدفع قادتها إلى التعاون مع  الخمسة لم يكونوا قادة دول ا

إذا كان القيام بذلك ضروريًا لتلبية   بعضهم البعض إلى حد أكبر من األشكال االجتماعية والسياسية السابقة
ون دولي أكثر اتساعًا  االحتياجات والمطالب اليومية لمكوناتهم المحلية. واستمر هاس في التكهن ليس فقط بتعا

 .34مما فعله والتز، ولكن في حالة أوروبا الغربية، التوحيد االقتصادي وحتى السياسي  

للدخول في المناقشة من خالل ثغرة تحليلية صغيرة تركها   " كانت نقطتي :Ruggieبدوره يقول جون ريغي 
عالم يتدلى معًا؟  شعرت بإجابة أكثر  ما الذي يجعل ال -هؤالء المفكرين العمالقة ) والتز وهاس (. السؤال 

عمومية، كما شعرت، من إجابة اعتمدت على تأثير دولة الرفاهية. عالوة على ذلك، أدركني التوحيد االقتصادي 
اسي أن أكون حالة محدودة وربما فردية، وال تمثل بشكل كامل العمليات الدولية األوسع. في الوقت نفسه،  والسي

 
34Johan Jerard Ruggie, Constructing the world polity, The new international relations series, Routledge, London 
and New York, First published 1998.p.10 
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ال  ال يبدو أنهم  ،ية لمطاردة الغزال: لقد وقع األفراد الخمسة على بعضهم البعض أزعجتني السمات الرئيس 
إلى مجموعة اجتماعية منظمة وال يوجد لديهم عالقات اجتماعية مستمرة مع بعضهم البعض. كان   ينتمون 

بمجرد   -ن؟  إلى أي   -لديهم فقط قدرة بدائية على الكالم. وكانوا يعلمون أنهم سيذهبون بطرق منفصلة مرة أخرى  
شمله مفهوم المؤسسات. ُتظهر إنجاز مشروع محاصرة الغزال. وهكذا، فإن الفضاء التحليلي الذي ادعيت أنه ي

العالقات الدولية، مثل جميع العالقات االجتماعية، قدرًا من إضفاء الطابع المؤسسي: على األقل، الوضوح 
وتين التنظيمي الذي يجعل ذلك ممكنًا. كقاعدة عامة، المتبادل للسلوك جنبًا إلى جنب مع آليات التواصل والر 

ية عن دمج الوحدات المنفصلة حتى على المدى الطويل، ولكن في الحياة  من المحتمل أن تقصر المأسسة الدول
الواقعية نادرًا ما تكون منخفضة مثل البحث عن الغزال. عالوة على ذلك، فإن إضفاء الطابع المؤسسي  

تعريف يحول السلوك من خالل توجيهه في اتجاه واحد بداًل من جميع االتجاهات  من خالل ال )المأسسة(
مكنة نظريًا، على الرغم من أن مدى قوة أو ضعف القوة التي ستكون عليها في أي حالة معينة هو  األخرى الم

 .35سؤال مفتوح تجريبي 

  حالة تطبيقية إيران:

نووي اإليراني في ظل معاهدة عدم انتشار السالح  هنا سنرى كيف يتعامل مجلس األمن مع قضية الملف ال
ام الشاه تعاونت إيران وأمريكا لتطوير الطاقة النووية ولكن عند وصول ، واي1968النووي التي وقعتها في عام  

ومع نهاية الحرب اإليرانية   1989الثورة اإلسالمية توقف ذلك بسبب انقطاع العالقات مع أمريكا والغرب. في 
ت بإعالم  قام  2003وفي    2002دت إيران لتطوير قدراتها النووية. وطورت إيران طاقتها النووية في  العراقية عا

  . لبروتوكولاالوكالة عن نيتها قبول التفتيش. وفد انتقد البرادعي إيران وطالب االتحاد األوروبي بانضمامها إلى  

األمن الدولي ولكن كل من الصين   حاولت بريطانيا وأمريكا الدفع التخاذ قرار في مجلس 2010في شباط 
 وروسيا رفضتا، 

لخمسين دولة من أجل موضوع الحد من السالح النووي الموضوع،  استضافت أمريكا مؤتمر    2010في نيسان  
في أيار كانت هناك وساطة من مجلس األمن الدولي باإلضافة لتركيا والبرازيل للموافقة على تسوية مع إيران  

 
35Johan Jerard Ruggie, Constructing the world polity, The new international relations series, Routledge, London 
and New York, First published 1998.p.2 
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ورانيوم اإليراني لتركيا، لكن الدول األعضاء الدائمين في مجلس االمن الدولي شككوا يتم من خاللها نقل الي 
 تبنى مجلس األمن الدولي قرارًا ضد إيران فرض عقوبات على الحرس الثوري والبنوك     2010ذلك وفي حزيران  ب

 والسؤال كيف نرى دور المنظمات الدولية والقانون الدولي في الملف النووي اإليراني؟ 

 المدخل الواقعي والملف النووي اإليراني: 

باإلضافة إلى عدد من الدول الصاعدة مثل البرازيل وتركيا تجد في عدد من الدول أمريكا وروسيا والصين 
الملف النووي اإليراني فرصة لتأكيد دورها في النظام الدولي، بينما تقوم الدول المتنافسة باستخدام المنظمات 

  NPTالشاملة الدولية للطاقة النووية ومجلس األمن الدولي واتفاقية الحد من أسلحة الدمار الدولية مثل الوكال
بهدف فرض وتحقيق أهدافها. عملية نزع السالح هي من اختصاص الدول الكبرى في النظام الدولي. الواليات  

إيران من خالل وجودها    المتحدة تريد أن تبقى هي المهيمنة في الشرق األوسط من خالل مواجهة إيران. وتهدد 
 ش االبن.  في العراق في الغرب وأفغانستان في الشرق، وقام جورج بو 

كما أن إيران ترى بوجود عدم مساواة بين الدول الموقعة على اتفاقية الحد من انتشار ااٍلسلحة وتلك غير  
 الموقعة التي تملك حق تطوير سالحها النووي من دون العودة إلى الضوابط.  

 اعش في المنطقة،  يات المتحدة وإيران هما عدوان ولكن لديهما نفس المصالح مثل محاربة القاعدة ود الوال

الواليات المتحدة ترى في اتفاقية الحد من السالح النووي والوكالة الدولية للطاقة النووية كأدوات للنيل من ايران  
الذي عزز مكانة كل من الصين وروسيا   ومحاصرة طموحاتها النووية، وخصوصًا بعد فشلها في مجلس األمن 

 على الردع لمواجهة التحدي األمريكي في العراق وأفغانستان.  نتيجة الفيتو، أما ايران فقد قامت بالعمل

أما الخيار العسكري في حال تم بشكل قانوني من خالل مجلس األمن الدولي أو من دون فهو قرار خطير قد  
وضرب القواعد العسكرية األمريكية في كل من أفغانستان والعراق واستهداف يدفع إيران إلى اغالق مضيق هرمز  

وبالتالي تقرير أمريكا أو إسرائيل توجيه ضربة عسكرية إلى إيران سيتوقف على مدى آثار هذه الضربة   أوروبا
 والفوائد أكثر من كونها قانونية أو غير قانونية. 

ستعزز موقفها الجيواستراتيجي وبالتالي سيؤدي ذلك إلى قدرتها في حال أصبحت إيران دولة نووية في المنطقة ف
 على فرض قوتها.
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ظام الحد من انتشار األسلحة النووية فشل بسبب المساومات بين الدول فهي الالعب األساسي في نجاح أو  ن
 فشل هذا النظام  

إلى تبني الردع في الشرق  تطوير سالح نووي فهذا سيدفع الدول األخرى  إيرانوفقا للواقعيين إذا استطاعت 
نتشار السالح، وبالتالي يرى الواقعيون أهمية تحرك  األوسط إلى تطوير أسلحة نووية وبالتالي سيؤدي إلى ا

 الدول الكبرى مجتمعة أو دولة منها إليقاف الطموحات اإليرانية وعدم السماح بنشر السالح النووي.  

النووي بشكل كبير. وهنا يرى الواقعيون أهمية مبادرة الواليات   عملية الفعل ورد الفعل ستؤدي إلى نشر السالح
وحشد عدد من الدول لمواجهة الطموحات اإليرانية،      mini literalismمن خالل التعددية القليلة  المتحدة للعمل  

 . 36واألفضل هو التنسيق والتعاون بين أمريكا وروسيا االتحادية

 المدخل الليبرالي: 

واتفاقية منع السالح النووي  مثل الوكالة الدولية للطاقة النووية الدولية يبرالي إلى المنظمات ينظر المدخل الل
بأنها تقوم بدور إيجابي من خالل تقديم النصح للدول ليتسنى للدول اتخاذ القرارات العقالنية. الوكالة الدولية  

دوره يظهر النظام ان ذلك سيعرض تعمل على تخفيف المخاطر حول قيام الدول بتطوير السالح النووي، وب
بلوماسية على الدول التي توقع االتفاقية ولكنها ال تلتزم بالتعليمات وتطور  الدولة إلى العقوبات والمقاطعة الد 

السالح النووي. الجمع بين المعايير والمصالح يرينا ان المنظمات الدولية والقانون الدولي يساعدان الدول 
 لمشترك وتخفيف القيود التي تقود إلى سباق التسلح. بتجاوز مشاكل التعاون ا

 زع التسلح الدول بآليات لتسوية النزاعات من خالل استخدام الدولة للتكنولوجيا.  كما يزود نظام ن

 ( إدارة رغبات الدول للوصول إلى التكنولوجيا النووية السلمية.  Systemالنظام )

 .التي تملك السالح النووي ر التي توضع لرصد تحركات الدول يقوم بمأسسة القواعد والمعايي  regimeالنظام 

مثل النظام     orderحادي القطبية وثنائي القطبية وشكله األيديولوجي هو أيكون  ممكن  Systemالنظام 
 الليبرالي. 
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ن فوائد  أ ان الدول تلتزم بمعايير معاهدة منع نشر األسلحة النووية ألنهم يعلمون ويرى الليبراليون المؤسساتيون 
ك السالح النووي. الدول ية تساعد على تطوير الطاقة النووية والتي تتفوق على امتال نقل التكنولوجيا النوو 

المتعاونة تجني األرباح والفوائد أما الدول المعارضة فتتعرض للمقاطعة والعقوبات االقتصادية من قبل الدول 
أوكرانيا بهدف أن  األخرى في النادي النووي. لقد تخلت بعض الدول بشكل طوعي عن أسلحتها النووية مثل 

وليبيا التي حصلت على عالقات   بالتعددية،في عالقاتها ولة تتمتع تصبح جزءًا من النظام الليبرالي وتصبح د 
. وكذلك فعلت جنوب أفريقيا. والدول التي ترغب  عندما تخلت عن أسلحتها أفضل مع دول العالم األخرى 

 .بامتالك الوقود النووي من أجل الطب والعالج والطاقة

انتشار السالح النووي او استخدامه بشكل عقالني وفي  نظام منع استخدام الطاقة النووية أدى إلى وقف 
 الخدمات التي تستفيد الدول بطريقة سلمية وعبر اشراف الوكالة وأجهزتها.

 المدخل الماركسي: 

لدول الغنية والعظمى هذا المدخل يقول ان نظام منع انتشار السالح النووي تم تصميمه من أجل ان تتحكم ا
في تملك دول قليلة للسالح النووي ومكنها من تهديد العالم والمدن. الدول التي  بالدول الفقيرة، كذلك ساهم 

تحدى النظام الدولي القائم تواجه من قبل الدول العظمى من خالل مجلس االمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة  
هربت من الضغط عبر  دول بالتغيير. دول مثل إسرائيل وباكستان والهند النووية كأدوات لعرقلة مطالب تلك ال

عدم انضمامها للنادي النووي، وبالرغم من ذلك فتكافأ هذه الدول بالمساعدات والدعم األمريكي وغيره، أما الدول 
لنادي النووي  التي ترفض الهيمنة والنظام الدولي القائم فهي تعاقب من خالل العقوبات بالرغم من وجوده ضمن ا

 . إيرانمثل 

 نشر السالح من خالل: العالم الرأسمالي يدعم 

الطلب على الطاقة النووية يرتفع عندما يرتفع سعر الطاقة األحفورية التقلب بأسعار الطاقة االحفورية   .1
يدفع العديد من الدول إلى البحث عن الطاقة النووية. ولذلك نرى ان أكثر من أربعين دولة تمتلك  

 مية.  النووية بشكل خفي ولديها إمكانيات اقتصادية وعل  الطاقة
يعد السالح النووي والطاقة النووية من أكثر المجاالت ربحية وبالتالي فاالستثمار بها يحقق أموال  .2

طائلة للدول، فقد حققت أمريكا والهند والشركات في البلدين أموال طائلة من صفقة تم عقدها بين  
حال بين باكستان والصين،  فأة للهند لعدم انضمامها للنادي النووي، كذلك الوهي مكا  2010البلدين في  
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انها تريد توقيع خفض باألسلحة النووية مع روسيا أال انها   2010وبالرغم من اعالن إدارة أوباما في 
مليار في تطوير أسلحتها، كذلك هناك السوق السوداء التي يستفيد منها   80قامت باستثمار أكثر من  

 .  37عبين من الدول ومن غير الدول من تجارة األسلحة الال

 المدخل النسوي:   

  أسلحة النخبة األسلحة البيولوجية والكيميائية تسمى "أسلحة الرجل الضعيف"، أما امتالك األسلحة النووية فهي  
ية في العالقات  وهي األسلحة األكثر قوة بالنسبة للدول وتمنح الدول التي تمتلكها ميزة ألن تصبح األكثر أهم

الدولية وتدور حولها العالقات الدولية، كما أنها األكثر افتخارًا على الصعيد القومي فهي تمتلك قدرة على ردع  
اثارة الفزع بالمجتمع الدولي. وهذا ما دفع توشار  الدول األخرى، فالهند التي أجرت ثالث تجارب أدت إلى 

ود أنفسهم". امتالك السالح النووي سيدفع الدولة للشعور بأنها تحسب غاندي للقول ان "الهند فعلتها وبأيدي الهن
مع الدول الكبرى والعظمى باإلضافة للشعور باالستقاللية واالنفرادية ولذلك نالحظ ان ايران كانت دائمًا تسعى  

 ى االستقاللية وامتالك السالح النووي. إل

لمحادثات الدبلوماسية واللجوء إلى المنظمات أمر هام ولكن وبالنسبة للواليات المتحدة األمريكية يعد التفاوض وا
في النهاية لتحقيق أهدافها البد من اللجوء إلى قوتها العسكري فهي األدوات األقوى. فالقانون الدولي والمنظمات 

 ي مكمل لقوة الدول ولكنها ليس الحل. الدولية ه

 المدخل البنائي: 

ناة واالنطباعات والكسندر وندت يرى ان وجود السالح النووي ال يعني  تحدد الدول هوياتها وفقًا للقيم المتب 
الواليات المتحدة األمريكية  أي من يمتلك السالح النووي وطبيعة التصورات حيالهم،  األهم هو الالعبين    ،التهديد 

سالح النووي اإلسرائيلية بأنها خطر ولكن على العكس تنظر إلى الو  تنظر إلى األسلحة النووية البريطانية ال
ن تغير النظرة  أبأنه مصدر الخطر. كما ان التفاعالت عبر التاريخ يمكن سالح كوريا الديمقراطية اإليراني و 

الثانية األعداء األكثر عدائية ألمريكا ولكنهما   من دولة إلى أخرى فاليابان وألمانيا كانتا في الحرب العالمية
ح النووي لديهما خطر عليها. المؤسسات الدولية مثل األمم المتحدة  اآلن األكثر صداقة وأمريكا ال تعتبر السال

  والوكالة الدولية واالتفاقية منع نشر السالح النووي في تشكيل هويات مشتركة وقيم جديدة.
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، ودخلت حيز التنفيذ في NPTم على معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية وقعت دول العال 1968في 
   . اهمت بتشكيل ثقافة جديدة لعدم استخدام السالح النووي س NPT، والتي 1970

 هذه القواعد والقيم التي تنهي عن استخدام األسلحة.  دورًا في مأسسة  القانون الدولي والمنظمات الدولية  وقد لعب  

قام   كما تلعب المنظمات الغير حكومية دورًا هامًا في نشر ثقافة عدم استخدام السالح النووي في العالم، فقد 
أعضاء النادي النووي   مؤسسة نوبل بتقديم جوائز سالم مثل الجائزة المقدمة ألوباما وعلماء الفيزياء والكيمياء،

ضعوا مصالحهم االقتصادية فوق الملف النووي ن وخصوصًا وان إيران هي دولة نووية. كما يجب العمل و 
 .   على ادخال الدول غير األعضاء في اتفاقية حظر السالح النووي 


