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 االندماج األوروبي ونظرية العالقات الدولية

 د.حسين طالل مقلد 

لقد أظهر التعاون األوروبي السياسي وجوداً فعلياً للدور السياسي الخارجي للمجموعة األوروبية 

االقتصادية وبالتالي فقد أجبر هذا األمر بعض المنظرين على التفكير ملياً بهذا الموضوع بعد أن 

فيما مضى. ومن ناحية أخرى فقد أرغم التعاون السياسي األوروبي بعض كانوا يتجاهلونه 

المتحمسين لالندماج إلى إعادة التفكير بموقفهم عندما اتضح لهم بأن المؤسسات األوروبية لن 

إلى  أدت هذه األسباب .في الدولة الكبرى  هتكتسب وبشكل سريع التماسك الذي يفترض توفر

ئيسيتين في نظرية العالقات الدولية وهما الواقعية والليبرالية على تين الريحث المدرستين الفكر

أن يتصالحا ولو بشكل متأخر مع فكرة االندماج األوروبي بشكل عام ومع دور المؤسسات 

 األوروبية في العالم بشكل خاص.

 وتركز الواقعية حول ثالثة فرضيات وهي :

ـــــــــــــــ ا اة اســ ل الويد  ا  ــ  ــ ة ل اي  ل   ا .1 ف عل والالعالق ت الدول ة  لدولة ـ
 .ا      

لدولة دائاً  وا. Unitary actorالدولة اســــــــــ ل ويد  اا  ا ة    ا    ـــــــــــا   .2
ااصـــــــــــــــوا و ــى اــ   ــ عــل وايــد ع   الوز  اق و ود العــد ــد اق اوا   ال و  
وااخ ذ ال واو    الدولة. ااا    ق ه  ك اب  ق    و ا ت ال ظو داخل الدولة 

اؤ ـــ ـــ ت ا ـــ ه     صـــ ا ال واو    ال ا  ة  ـــوا  يل  ب ق الب ووقواط ة  و
هذا الخالا لاصـــــــبة الدولة اا    بصـــــــوت وايد وهذا  ع    ق الدولة اســـــــ ل 

 الف عل ا         العالق ت الدول ة.
 ا اة -.     ق الدولة Rational Actorســــــــــ ل ع ال   بالدولة ااصــــــــــوا  .3

 العب و  عل    العالق ت الدول ة لا   هداا واصــــــ لة و ااصــــــوا بســــــ ل 
 ع ال      اوا ق ب ق الوبة والخ  و      ل اصوا ااصوا به هذه الدولة. 

اة هذه ىا     ق اق ب ق العد د اق ال ض    الا  اوا ه الدولة ا اق ال وا    .4
الع      ل ا  ب ل ـــ   ـــةال ضـــ   . وال و  الع ـــ و ة وال ـــ   ـــ ة والا  ع د   ســـ و  

(High politics)   ا ــــ طو ع   اهاا ا ت و ولو  ت الدولة ي ــــب ا   فاو
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 اب ع ال ظو ة الواقع ة.   لدول    هذا إلط و ا ـــــــــــــع   ل  خداة الاصـــــــــــــ ية 
ا اق ال وا  الاااثل ب لب  ء لاذه الدولة بل   ضً  ب ل     ت الدو  ة و الوط  ة 

ب لا  و  وا اوال  ةالاااث  Low politics)الخط الثـ      ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ ت  د   
 .. الخ .وو  ه الفود  واالقاص د والصية

اب ع ال ظو ة الواقع ة  ق الصـــواع ع   ال و  هو  وهو العالق ت الدول ة  عا د ا .5
 ا  ذ و ه  س اووز ث و )ال ـــ   ـــة الخ و  ة  ى   ـــ   ـــة  خو  صـــواع ع   

 ال و  .

 للدول هو البقاء عبر توطيد السيادة ".تعتبر الواقعية أن الحافز األساسي  .6

 

المدرسة الواقعية والتي سيجري بحثها بعمق الحقاً كانت النموذج السائد في دراسة السياسات 

 الدولية وكانت ترتكز على ثالث فرضيات رئيسية:

قادرة على أن تمارس فعلها كوحدة  يالدولة هي الالعب المسيطر في الساحة الدولية وه -1

 وعقالنية.متحدة متماسكة 

بما أن الدول ال تعترف بأي سلطة عليها فإن العالقات الدولية تكون في حالة فوضوية  -2

 وتنقصها التراتبية األمر الذي يجبر الدول على أن تساعد نفسها بنفسها.

في الحالة الفوضوية، تسيطر االعتبارات العسكرية الثقة والتعاون على العمل السياسي  -3

 رداً.احرب احتماالً ووبالتالي تبقى ال

   ا اق ع)وهي السياسات التي تركز مثل الفيدرالية فإن الواقعية ترتكز على السياسات العليا 

وتشترك في تحليلها على نتائج الصراع الناجمة عن الفوضى وهي ال وا  وال و  الع  و ة  

حاد للدخول في ات أيضاً بعيدة عن التفاؤل بخصوص قدرة الدول على تنمية ثقة كافية تؤهلها

 فيدرالي.

أما الليبراليون الذي كانوا قد تخلوا عن جذورهم الطوباوية فقد استجابوا ولكن بافتراضات 

 :وأهم فرضياتها  مختلفة سمحت لهم بصياغة رؤية للعالم أكثر مرونة وإيجابية

ن يهناك أنماط أخرى من الالعب،إن الدول ليست الالعب الوحيد في السياسات العالمية  -1

أعلى من الدولة )المنظمات الدولية مثل المجموعة االقتصادية األوروبية( وعابرة لألمم 
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الجنسيات والمنظمات الدينية( أو أدنى من األمم )مثل األحزاب شركات المتعددة )مثل ال

 السياسية(.

الدول من خالل شبكة من العالقات بين تلك الدول بين يمكن ترويض )تدجين( الفوضى  -2

 الدول وأنماط أخرى من الالعبين وأيضاً بين أنماط أخرى من الالعبين بذاتهم.وبين ،

ال يمكن صياغة السياسات الدولية من خالل توزع القوة العسكرية فهناك قضايا أخرى  -3

يمكن أن تكون على أهمية كبرى ذات طبيعة اقتصادية . في المدرسة الليبرالية تتوفر 

ي المدرسة الواقعية وهذا األمر يسمح بالتعاون مساحة أكبر للخيار مما هي عليه ف

 وتطوير مؤسسات دولية.

كان الليبراليون يتصورون نموذجاً أكثر تعقيداً للسياسات الدولية والتي بإمكانها أن تعلل  .7

دور المؤسسات األوروبية في السياسات العالمية. وبشكل خاص كان الليبراليون يميلون 

الاااث ة ب لا  و  )فية حول أهمية الساااااياساااااات الدنياللمشااااااركة في االفتراضاااااات الوظي

وضااارورة التعاون بين الدول مع أنهم  وا اوال واالقاصـــــ د والصـــــية وو  ه الفود .. الخ 

كانوا أيضااااً يشااااركون في تشاااكيك المدرساااة الواقعية حول قضاااية التخلي النهائي عن 

 السيادة الوظيفية.

 للنظريات الرئيسية التي تتناول االندماج األوروبي وبالتالي أصبح من الممكن أن نرسم تصنيفاً 

فمن ناحية يركز الواقعيون وأنصار الفيدرالية على  (. 1-1)أنظر الجدول الرقم  طبقاً لمتغيرين

السياسات العليا، فإن الليبراليين وأنصار النظرية الوظيفية يؤكدون وبشكل أكبر على أهمية 

 ل(.السياسات الدنيا )التعاون بين الدو

 أن النتيجة النهائية لعملية االندماجالوظيفيون الجدد من الناحية األخرى يرى أنصار الفيدرالية 

بأن االندماج سيكون قاصراً عن  الواقعيون والليبراليونبينما يرى ،ستخلق اتحاداً كامل النمو 

فإن   Karl Deutsch et al  – Barnett and Adler فطبقاً للمفكرين ،خلق الدولة الكبرى 

أي وجود مجموعة من الدول تكون فيها احتمالية  "،مجتمع األمن"االندماج سيقرب الدول إلى 

 الحرب غير محتملة إذا لم نقل بأنها شبه مستحيلة.  

إذا كان مقدراً لالندماج أن يخلق دولة موحدة فإنه سيؤدي إلى مجتمع مختلط األمن ولكن إن 

)أنظر الجدول حافظ على استقالل أعضاء االتحاد فإن األمر سيؤدي إلى مجتمع متعدد األمن.

 .( 1-1الرقم 
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 المقاربات الرئيسية لالندماج  1-1الجدول الرقم 

النتيجة النهائية 

 للتكامل 

 الفيدرالية والوظيفية الجديدة  يبرالية والواقعية الل

 أعضاء استقالل على المحافظة) األمن مختلط مجتمع مجتمع امني متعدد 

 ( االتحاد

   

 

 الليبرالية والوظيفية الجديدة  الواقعية والفيدرالية  الدافع لالندماج 

 السياسات الدنيا  السياسات العليا 

   النتيجة النهائية للتكامل 

 

الفيدرالية  نهاية التكامل 

والوظيفية 

 الجديدة 

الواقعية 

 والليبراليون 

  

تأسيس دولة  اتحاد كامل النمو  

 عظمى 

  

 

 الرؤى الواقعية للسياسة الخارجية األوروبية:

 ةاقعيالنظريات الوبشكل عام يشك الواقعيون بإمكانية التعاون الدولي وعلى وجه الخصوص فإن 

ريد الحفاظ على سيادتها. ولهذه ،فالدول تتفترض أن الدافع األساسي لكافة الدول هو البقاء

مع هذا فإن و،األسباب فإن المدرسة الواقعية لم تصمم لتفسير االندماج السياسي ألوروبا الغربية 

األوروبية قد أجبر  لسياسة الخارجيةالبداية الناجحة النطالق انجاح االندماج األوروبي و

الواقعيين أن يقدموا تفسيراً لهذه الظواهر حتى ولو كلفهم ذلك تعديالً في نظرياتهم الرئيسية 

فإن االهتمام الذي أبدته الدول األوروبية في فكرة االتحاد األوروبي قد  Griecoوطبقاً لما قاله 

 خلق مشكلة للنظرية الواقعية.

 اهيم مثل األمن القومي ،والقوة ،المصلحة . وتركز الواقعية بشكل عام على مف

الواقعية الجديدة تركز توزيع القوة في النظام الدولي بشكل آلي واتوماتيكي ويأثر في سلوك 

 323مجلة جامعة دمشق العدد ص –الدول )خالد المصري 
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 ث والتزيكينقدم مؤسس الواقعية الجديدة )النسخة المعاصرة األكثر انتشاراً للنظرية الواقعية( و

K.Waltz  فإن االندماج يعتبر حدثاً والتز  فحسب رأي،حالً محلياً لقضية االندماج األوروبي

مع أن االندماج قضية يتحدث عنها الجميع فإنه نادراً ما يحدث .تقوم الدول بتقاسم :"استثنائياً 

ارة تقوم بها مثل اإلدتتقاسم المهام األخرى التي ،لكنها أيضاً السلع  إنتاجالعمل الذي يؤدي إلى 

السياسية واألمور العسكرية الدفاعية وطالما تستطيع القيام بهذه األعمال فما هو السبب الذي 

 يمنع قيام االندماج؟

هناك بعض االستثناءات لهذه القاعدة ألن هناك حقيقة تقول بأن بعض الدول ويتابع والتز :"

تبحث عن أهداف لها قيمة أكبر من البقاء على قيد الحياة فإنها تفضل على سبيل المثال االندماج 

أي االندماج .لكن حتى ولو حصل هذه االندماج في نهاية المطاف فإنه ، 1مع الدول األخرى 

فمثالً الواليات  )،ع السلطة بين الوحدات المختلفة المكونة لهذه االندماج،يمكن أن يغير توز

لكن هذا االندماج لن يتمكن من تبديل الخصائص (،المتحدة األوروبية ستصبح قوة عظمى 

األساسية للنظام الدولي ألن انصهار عدة دول في دولة واحدة ال يغير العالقة غير المنتظمة 

 هذا االتحاد.ندمج في لجديدة  والوحدات األخرى التي لم ت)الفوضوية (بين الوحدة ا

بأن ز:"والت التعليق على مستقبل السياسة الدولية بعد نهاية الحرب الباردة قاله عندما طلب من

العالم الذي سيبرز سيكون واحداً من أربع أو خمس قوى عظمى سواء دعي العالم الجديد 

 ."دة األوروبيةبألمانيا أو الواليات المتح األوروبي 

بأن أوروبا لن تصبح قوة عظمى في غياب تغير جذري :"  2222عام يرى  والتز في مقالة له 

ول ال يتنبأ بتح هوي حصول هذا التحول وبالتالي ففأي أن تصبح أوروبا دولة واحدة إنه يشك 

 أوروبا إلى قوة عظمى.

ساعد على حفظ أفكار تبية قد لتكوين صورة أو مفهوم للمجموعة األورو Waltzمع أن محاولة 

وخطط النموذج الواقعي الجديد فإنها في ذات الوقت ال تعلل األسباب التي كان يمكن لها أن 

 تحقق االندماج. 

هناك نظريات أخرى من المدرسة الواقعية قدمت فرضيات في هذا المجال تنسجم مع إطار 

دها على استراتيجيات الدولة العمل الواقعي بشكل عام وأيضاً على وجه الخصوص في تأكي

  العقالنية والمعوقات التي يفرضها النظام الدولي.

وفي كلمات أخرى يمكن النظر لالندماج على أنه استجابة عقالنية للوضع المنهجي الفريد من 

 .1431نوعه وإلى حالة اإلنهاك الناجمة عن الحرب التي واجهتها الدول األوروبية بعد عام 
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مجموعة من النظريات التي تركز على موقع أوروبا ضمن النظام الدولي األوسع بينما توجد ف

 هناك مجموعة أخرى تحلل الظروف المنتظمة المنهجية ضمن أوروبا بذاتها.

 من هذه النظريات تهتم بدور السيطرة األمريكية ضمن المعسكر الغربي بحسب ما يقوله المفكر

ن التعاون الدولي ممكن فقط عند وجود دولة ( فإ1491) Robert Gilpin روبرت غيلبن 

 .في النظام العالمي بسبب قوتها العظمى )عكس الفوضى (قادرة على فرض النظام 

عند توافر تراتبية سلطة واضحة يقل صراع المصالح ألن الدولة األقوى تستطيع أن تفرض ف

ترغب أثناء الحرب  إرادتها والدول األضعف تتماشى مع رغباتها . فالواليات المتحدة كانت

الباردة بزيادة قوة االئتالف الغربي في مواجهة االتحاد السوفيتي وكانت ترغب أن تقوم أوروبا 

الغربية بالمساهمة في دفاعاتها العسكرية الخاصة بها وبالتالي فقد كانت الواليات المتحدة تفضل 

يف من الصراعات الداخلية التخفالذي سيؤدي إلى  –مثل االندماج األوروبي  –إجراءات معينة 

 في التحالف الغربي وتزيد من الكفاءة االقتصادية والعسكرية الجماعية لهذه التحالف.

ؤكد دور القطبية الثنائية في النظام الدولي والتي نشأت بعد الحرب تهناك نظريات أخرى 

ت بين الدول ( فإن االتفاقيا1494) Joanne Gowa جوا  العالمية الثانية. وبحسب قول المفكر

في ظل القطبية الثنائية تبقى مستمرة ودائمة ألن التحالفات مرسومة هيكلياً وتسمح بدرجة عالية 

 من التعاون والثقة.

خالفاً لذلك فإن التحالف في ظل أنظمة متعددة القطبية تبقى نتيجة لخيار واحد من خيارات 

عيق التعاون حالياً هي المخاطر متعددة وبالتالي فإنها عرضة للتبدل مع مرور الوقت .ما ي

إن النقطة المحورية للنظريات التي تربط  .الناجمة عن تحول صديق اليوم إلى عدو في الغد

االندماج األوروبي بالنظام الدولي الذي تسوده الحرب الباردة هو أن الظروف الهيكلية لبروز 

 التعاون األوروبي ستتبدل عند انتهاء حقبة القطبية المتعددة.

ائم رأي متشهذا األمر قد يكون له تأثيرات ثنائية متناقضة مع تماسك االتحاد األوروبي فهناك 

ويقول بأن االنجازات العريقة والراسخة  John Mearsheimer جون ميرشايمر  يحمله

بغياب التهديد السوفياتي  أو الحارس األمريكي ستعمل ": لالندماج قد تكون عرضة للمراجعة

أي أنها ستراقب بعضها ،قبل بداية الحرب الباردة  نروقكانت تعمله ل مابية الدول األورو

والتعاون في هذا النظام الجديد سيكون أكثر صعوبة مما كان عليه ،الشك والريبة  نالبعض بعي

خالل الحرب الباردة وربما ازدادت فرص الصراع. ولكن فترة نهاية القطبية المتعددة سينظر 

ع زوال التهديد .ومإليها كحافز لتعاون أوروبي أكثر عمقاً في مجال السياسة الخارجية 

 برز لمقاومة هذا التهديد سيفقد أسباب وجوده .  السوفياتي فإن التحالف الغربي الذي
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شأنه شأن سائر التحالفات لمن يصمد بعد زوال   NATOبأن حلف الناتو  waltz  والتز  يقول

الخطر الذي وجد لمقاومته.إن نهاية أو ضعف الروابط بين الدول األطلسية سيدفع أوروبا للعب 

ى على غقوف نداً للقوة األمريكية التي أصبحت تطدور أكثر نشاطاً في العالم أو حتى محاولة الو

المشهد العالمي بعد زوال االتحاد السوفياتي وتحول العالم إلى نظام القطبية األحادية الذي ينتظر 

 منافسين جدد. 

في رأي مفكري المدرسة الواقعية فإن بروز أوروبا أكثر قوية سيساهم في إضعاف العالقة مع 

النظر إلى الوحدة األوروبية ال يمكن "(:1411سنجر )يرأي هنري ك الواليات المتحدة . ففي

لهذه الوحدة أن تزيد من على أنها الشفاء الذي يعالج االختالفات األطلسية ،على العكس يمكن 

في  ستكون أوروبا  االختالفات بدالً من التخفيف منها. كلما ازداد تماسك الهيكل األوروبي فإن

 ."فات التي تعدد أصالً ألسباب هيكلية وليس شخصيةوضع أفضل لتصر على الخال

كون العسكري في حركة االندماج لمإذا دخل ا":  Lawrence Kaplanمؤخراً قال المفكر 

 الناتو . األوروبي فإن هذا سيكون الفصل األخير في تحالف

ة ضمن أما المجموعة األخرى من نظريات المدرسة الواقعية فإنها تركز على العالقات الدولي

 تالي فإنها أقل اعتماداً على شروط منهجية عريضة.لأوروبا الغربية وبا

بأن والذي يقول  Joseph Gireco جوزيف غيرسو  هناك على وجه الخصوص رأي للكاتب

االندماج األوروبي قد يكون نتيجة لمحاوالت الدول األوروبية األخرى للوقوف في وجه ألمانيا 

" إذا كانت  Griecoبحسب  الوحدة األلمانية ،أكثر قوة عقب  وخاصة بعد أن برزت األخيرة

الدول تشترك في مصلحة مشتركة وتجري مفاوضات حول قواعد تكوين ترتيبات تعاون ما 

 سيعملون على بناء قواعد،مازالوا يحتفظون بشيء من النفوذ اللذين فإن الشركاء األضعف و،

ومصالحهم وبالتالي يمنعون أو على األقل يحسنون تؤمن لهم فرصاً كافية للتعبير عن اهتمامهم 

 شروط الهيمنة عليهم من قبل الشركاء األكثر قوة ".

وبشكل عام فإنه يمكن تصور المحاوالت الهادفة إليجاد سياسة خارجية أوروبية مشتركة على 

بأن :" Paul Schroeder باول شرويدر  يقول،أنها شكل قوي دائم من أشكال التحالف 

ق مكاسب ولكي تحق.تراكم القدرات والسيطرة على الحلفاء  :فات تتشكل لهدفين رئيسينالتحال

على هاتين الجبهتين فإن الدول ال تمانع في الحد من استقاللها الذاتي وإتباع قنوات تؤدي إلى 

تحالفات أو أية اتفاقيات دولية أخرى حينها يمكن لالندماج أن يؤدي إلى خسارة مفاجئة وسريعة 

ة دراماتيكية في دصعيد االستقالل الذاتي )الدول( ولكنه في ذات الوقت يقود إلى زياعلى 

 ر ستيفن كراسن يقول ،بدوره القدرات المتبادلة وفي القدرة على السيطرة على الطرف األخر
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Stephen Krasner  بأن دولة أوروبية واحدة ذات سيادة مطلقة هو مفهوم مجرد. ولكن إذا

بار التغيرات الهائلة في وضع أوروبا الدولي عقب الحرب العالمية الثانية أخذنا بعين االعت

واإلدراك األوروبي بأنهم على وشك االقتراب من حافة االنتحار إضافة لعدم قدرتهم على 

منافسة القوى العظمى فإن هذا األمر يجعل من قرار االندماج شيئاً منطقياً.وحيثما كان هذا 

ن النزعة لالندماج تكون أكثر قوة وخاصة في دول القارة األوروبية اإلدراك أكثر وضوحاً فإ

 المنتصرة مثل فرنسا ودول البنيلوكس.

إن األهمية التي يقدمها أنصار المدرسة الواقعية العتبارات األمن كحافز رئيسي يجد له تأييداً 

االندماج هو  بأن  Goertz –Diehl. فمن ناحية وجد المفكران كبيراً من التجربة التاريخية

منها نتيجة لتوحيد  %1ظاهرة نادرة فمن كل التغيرات على وجه األرض لم يوجد سوى 

من التغيرات قد حصلت نتيجة ألسباب تقليدية مثل الغزو والضم  %3،72في حين أن سياسي 

 Williamومن ناحية أخرى يرى المفكر السياسي  والنفصال )البلدان عن بعضها البعض(

Reler  في دراسة له حول النظرية الفيدرالية وفي معرض تحليل للحاالت الناجحة لالتحادات

وجود تهديد عسكري داخلي أو خارجي يكمن ،بأن  1471السياسية التي حصلت حتى عام 

 غياب التهديد فإن االتحادات السياسية لم تكن ناجحة.،وفي حال وراء هذه الحاالت 

 اآلراء الليبرالية:

الية ونظرية العالقات الدولية بدأت في أوروبا وخصوصاً بعد نهاية الحرب العالمية قصة الليبر

وعلى الرغم من تأطيره ضمن المنظمات الدولية ،ومع قدوم الحرب الباردة  األولى والثانية .

أصبحت الواقعية هي حجر الزاوية في دراسة نظرية العالقات الدولية .ولكن ومع ان العناوين 

زت على االزمات في برلين وتصاعد حدة التوتر بين الغرب والشرق نرى أن األساسية رك

إعادة البناء االقتصادي ألوروبا الغربية لم أوروبا كانت أيضاً اختبار مزدهر لتقليد الليبرالية .

يكن أولوية انسانية ولكن كذلك أولوية سياسية .التخوف من فشل اعادة بناء أوروبا سيؤدي إلى 

عي وعم االستقرار السياسي ،وخصوصاً في ألمانيا .وتم النظر الى ان اعادة بناء الدمار الشيو

أوروبا سيؤدي إلى زيادة الروابط بين ألمانيا وفرنسا في فضاء من االعتمادية وذلك لتخفيف حدة 

التوتر بينهما وتفادي وقوع حرب جديدة .زيادة تطور العالقات االقتصادية عزز النظر 

 الليبرالية.

 ديفيد ميتراني .وتجلت نظريته الوظيفيةحث األول الذي شرح مفهوم وأمل التكامل كان البا

ل التقنية وفقط الخبراء قادرون على اك.قال ميتراني ان المجتمعات تواجه عد ضخم من المش

حلها وذلك على عكس السياسيين .وهذا صحيح سواء داخل الدول أو بين الدول في نسق متعددة 
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.فتعدد المشاكل المشتركة يتطلب منطقياً استجابات تعاونية من الدول .هذه المشاكل غير 

السياسية )االقتصادية ،االجتماعية ،التعليم (يجب ان يخصص لمواجهتها خبراء غير سياسيين 

بهدف تسويتها .ورأى ميتراني ان التعاون الناجح في مجال معين لحله سيؤدي إلى تشجيع 

 االت أخرى .التعاون في مج

وف لتعاونية وساالحكومات ستعترف بالمنافع المشتركة التي يمكن تحصيلها من المحاولة     

توسع في العمل التعاوني .ويرى ميتراني امكانية التسلل إلى سلطة الدولة وسيادتها ليسمح 

ي ت.كدول ومجتمعات أصبحت أكثر تكامالً بسبب توسع التعاون في المجاالت التقنية وفي ال

جميع األطراف تحصل على منافع مطلقة ،وثمن خرق هكذا روابط وظيفية سيكون كبير 

 وسيجعل القادة يفكرون جدياً قبل هكذا خرق .

صلب "جماعات الفحم واللـتأسيس الناجح الالمصلحة في نظرية ميتراني الوظيفية انعكست في 

"معاهدة  1411مشتركة في وروبية أو السوق الوتشكيل الجماعة االقتصادية األ 1412"في 

روما ".والتي وعدت بتقدم تدريجي نحو تكامل سياسي تدريجي .وجاء سلوك الدول األوروبية 

بالتوجه نحو السلوك التعاوني بين الدول السيادية ليدحض فكرة هوبس حول جاهزية الدول 

 للتوجه إلى الحرب .

–مني في أوروبا لمجتمع األ(وهو الرائد في مجال تطوير فكرة ا1442-1412كارل دويتش )

.وسيتم بناء أوروبا السلمية "منطقة سالم "لقارة والذي يشار اليه اآلن اوهو المشروع الرائد في 

من خالل استمرار التعاون في النشاطات االقتصادية واالجتماعية وذك لتأسيس فضاء من 

بحث عن سياسة خارجية وروبي يصل عبر أوروبا أكثر تكامالً .االتحاد األااالعتمادية والتو

وأمنية مشتركة بين دوله األعضاء مع البقاء أعضاءاً في الناتو ،مجلس أوروبا ،ومنظمة التعاون 

 (. OSCEواالمن األوروبية )

 ما هو الفارق بين الوظيفية الكالسيكية والوظيفية الجديدة ؟

-1423هو ارنست هاس ) المنظر الثاني البارز في مجال التكامل االقليمي)الوظيفية الجديدة (:

(،والتي يشار إلى أعماله بالوظيفية الجديدة ،فمنطق ميتراني للمنطق الوظيفي للواجبات 2223

دور السياسيين .الوظيفية الجديدة وضعت من خاللها التقنية قاد إلى تأسيس منظمات دولية أهمل 

ر عن أهمية تكامل السياسيين مرة أخرى في مركز االهتمام .وتم اضافة جديدة وذلك للتعبي

السياسات للعمليات التكاملية .وبالرغم من اعتراف هاس بدور ميتراني في نظريته ،إال انه 

رفض فصل األعمال التقنية عن السياسات .من أجل حصول التكامل ،هاس جادل بأنه يجب ان 

كانوا  اءيتم ادراكه من قبل النخب المرتبطة سياسياً واللذين لهم مصلحة في فرض أهدافهم ،سو

 مخبراء في االقتصاد أو المال ،الزراعة ،الصحة ،البيئة ،االتصاالت ،المجاالت العلمية ،التعلي
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لى إ ة،أو أي اختصاص آخر .وقد سبق هاس البنائيين في تركيزه على أهمية األفكار المستند

المصالح لالعبين كقوة محركة في السياسات . وأكد هاس انه من أجل نجاح المنظمات الدولية 

المتخصصة ال تتم إال ي حال ايمان أفرادها ان مصالحها سيكون حالها أفضل من خالل التعهد 

 السياسي بتوطيد وبناء كذا مؤسسات .

تيجة يستطعون انتاج مخرج أو ن نياسيوتطبيق نظرية اللعبة على مفاهيم الوظيفية الجديدة، الس

 . فايجابية لكل األطرا

يمكن وصفها كسلم مقدم لالنتقال من –النقطة األساسية ألفكار الوظيفية الجديدة -التكامل   

 التعاون من مستوى السطح في التعاون إلى أشكال أعمق من التعاون .

هي تأسيس –أو الخطوة األولى من السلم إلى درجة أعمق من التكامل على مستوى السطح ،

في المبدأ ألغاء جميع التعرفات والحواجز األخرى للتجارة كما تم في اتفاقية –منطقة تجارة حرة 

 . 1443(والتي دخلت حيز التنفيذ في NAFTAالتجارة الحرة ألمريكا الشمالية )

عمق من أي جهد آخر للتكامل اإلقليمي .االتحاد لكن التكامل األوروبي ذهب إلى درجة أ

الجمركي أضاف درجة إضافية جديدة أعمق في التكامل االوروبي .فقد ذهب هذا االتحاد أبعد 

من التجارة الحرة بين الدول المشاركة في االتفاقيات بينهم حول التعريفات الخارجية المشتركة 

لثانية األعمق كانت من خالل تأسيس حرية في وجه الواردات من خارج االتحاد .والدرجة ا

في السوق المشتركة .الخطوة األخيرة –عوامل االنتاج –الحركة للموارد ،العمل ،ورأس المال 

تجلت في واألعمق في المجال االقتصادي كانت بناء اتحاد اقتصادي ونقدي مع عملة مشتركة 

 وبنك أوروبي مركزي .

لسياسة الخارجية والدفاعية بقيت من الشؤون االختيارية ولكن درجة التكامل في مجاالت مثل ا

بعض الوظائف احتفظت بها الدول ومستويات مؤسساتية دنيا داخل الدول ،ولكن في المبدأ ،هم –

العمل بشكل أكثر فعالية )والمبدأ في بعض االحيان يسمى بالفرعي أو التابع (.وترى  يستطعون

الوظيفية الجديدة ان النجاح في التكامل االقتصادي سيقود إلى تكامل أكبر في المجاالت األخرى 

عبر االنتشار ،فكلما كان الدولة أكثر اندماجاً في المجال االقتصادي كانت أكثر قدرة على 

الذهاب إلى مابعد منظمة  1419ل في المجاالت األخرى .الدول الست التي اتفقت في التكام

واحدة من أجل –وذلك من خالل تأسيس جماعات إضافية  1413الصلب والفحم المؤسسة في 

واتحاد جمركي -(EEC(وأخرى الجماعة االقتصادية األوروبية ) EURATOMالطاقة الذرية )

 . 1417كامل تم انجازه في 

كن توقعات التقدم بشكل أكبر في الستينات والسبعينات لم يحصل ،فقد كانت مرحلة القادة ول

 القوميين غير الراغبين بتكامل أكبر واالنتقال إلى مرحلة أبعد من سلطات الجماعات الثالثة . 
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د حفي بداية السبعينات العملية التكاملية توقفت . المنطق الداخلي لالنتشار من مجال اقتصادي وا

إلى آخر لم يعد يقود التكامل األوروبي .وأصبح توقع انتشار اكبر باتجاه تكامل أكبر ،البعض 

واعادة النظر بالفوائد المحققة .عوقد واجهت دول -أصبح يتخوف "باالنتشار إلى الخلف "

 الجماعة منافسة قوية من دول مثل الواليات المتحدة األمريكية واليابان واالقتصاديات الصاعدة

 1497العامل الخارجي نظر اليه هاس على انه سيعيد تحريك المحرك األوروبي ودعا في –

.وهذا سيعزز دور أوروبا عالمياً ووزنها في  1442بالتحرك نحو سوق مشتركة كاملة في 

 انتاج البضائع والخدمات .

االوروبي  أعاد زعماء االتحاد في ماستريخت تسمية الجماعة االوروبية إلى االتحاد 1442في 

وعبروا عن طموحهم بإنجاز اتحاد اقتصادي ونقدي كامل حتى حلول بداية القرن الحادي 

والعشرين .بعض الدول رأت عدم الذهاب بعيداً في التكامل ،بينما معظم الدول االخرى اختارت 

ار يالذهاب نحو تكامل أعمق .االنتقادات اآلن توجه إلى التكامل بأنه سمح للدول األعضاء االخت

مستوى التكامل الذي يريدونه .المشكلة ازدادت مع توسع االتحاد األاوروبي ،فدمج الدول 

ي  واالنتقادات لتوسيع االتحاد األوروب–األوروبية المتنوعة في مستويات من التنمية االقتصادية 

 كانت بسبب أن هذا التوسع لن يؤدي إلى تعميق التكامل األوروبي .

ر النخبة المندمجة المرتبطة سياسياً فـأنها سوف تدفع هذا االندماج إلى وركزت النظرية على دو

األمام ،وهنا يركز الباحث على دور المفوضية األوروبية الجهاز التنفيذي لالتحاد األوروبي 

التي شجعت نظرائها في الحكومات األوروبية والنخب في القطاعات الخاصة وغير الحكومية 

  .لذين يتشاركون في وجهة النظر هذه التركيز الخارجي على المنافسين.بالنسبة لهاس وآخرين ال

هاس راى ان نظريات التكامل اإلقليمي يجب ان تكون تابعة لنظرية أوسع من االعتمادية 

تتوقع من الدول القومية نقل سيادتها إلى المنظمة االقليمية .كما نرى في جذور  ،والتي ال

ث في مجال التكامل االقليمي بذور للنقاش حول العالقة بين الوظيفية الجديدة وبرنامج البح

والذي يعد جزء هام من النظرية البنائية .ما هي   agency structureالوكيل والبنية و  

بين األفكار واالعتبارات المادية في رؤوس الوكالء وكيف يتعاملون مع البنى المادية  ةالعالق

ارنست هاس وآخرين مع هذا تعامل ن القرن الماضي ،عندما والفكرية .بالعودة إلى السبعينات م

هذا ف–قال بأننا جميعنا كنا بنائيين ولكننا لم نعلم بذلك  John Ruggieالسؤال ،جون روجي 

المصطلح لم يكن بعد ظهر في مجال العالقات الدولية. ويرى هاس ان هذا الموقف جزء من 

كونوا أسرى البنية النظامية ،ولكنه سيؤثر في مجرى شؤون الوكالة .األفراد بحاجة   إلى ان ال ي

األحداث .المعرفة المتغيرة ،يحتاج إلى إعادة تعريف المصالح .المنظمات تتألف من الناس 

 المفكرين القادرين على التأقلم ،التعلم ،واالختراع في ظروف متغيرة . 
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النظام الدولي ،وفي حالة  هي  Structureهو الدولة والبنية   Agentونالحظ هنا ان الفاعل 

االتحاد األوروبي فأن الفاعل هو االتحاد والبنية هي النظام الدولي .وهناك عملية تفاعل وتبادل 

بين الفاعل البناء فال سلوك الفاعل يطغى على البناء وال البناء يطغى على الفاعل وانما هي 

قيم ية التأثير من خالل الرموز والعملية تبادل وتأثير متبادل وتفاعل بين الجانبين .وتتم عمل

 واالعراف والمؤسسات . 

إن النموذج الليبرالي يقدم تفسيراً أسهل لالندماج األوروبي وبروز سياسة خارجية أوروبية 

 :مشتركة وذلك لسببين 

يتبنى الليبراليون طريقاً أكثر مرونة من الواقعيين بخصوص قضية الالعبين األساسيين  .1

 ية وبالتالي يسمحون بدور أكبر للمنظمات فوق الوطنية في السياسات الدول

الليبراليون هم أكثر تفاؤالً في مجال التعاون المرتقب بين الدول وبالتالي فإنهم على  .2

 استعداد لالعتراف بنجاح المجموعة األوروبية المشتركة واالتحاد األوروبي . 

هناك ثالث مجموعات رئيسية للنظريات الليبرالية والتي تنطبق على هذا الموضوع وهي 

 النظريات الجمهورية والتجارية والمؤسساتية. 

على أهمية أنظمة الحكم المحلية الجمهورية ترتكز المجموعات األولى من النظريات )الليبرالية( 

الدول الديمقراطية عن الدول غير ومساهمتها في صياغة السياسة الخارجية. يختلف سلوك 

الديمقراطية في الساحة الدولية ألنها )الدول الديمقراطية( مرغمة على أخذ رأي الناخبين بعين 

االعتبار كونها محكومة بآلية مؤسساتية معقدة وألنها أيضاً ترتكز على معايير تعتمد الحل 

اإلحجام عن خوض الحروب مع السلمي للصراعات تميل الديمقراطيات، لهذه األسباب، إلى 

بعضها البعض. وبالتالي فإن االندماج األوروبي سيكون نتيجة العملية الديمقراطية التي بدأت 

 باالنتشار بعد الحرب العالمية الثانية في النصف الغربي من القارة .

ظهور " Mancur Olsonواحداً من األعمال الهامة في هذا السياق يمكن أن يكون كتاب 

والذي يؤكد حقيقة مفادها أنه في ظل السياسات الديمقراطية فإن أنظمة الحكم "طاط األمم وانح

الشابه أكثر قدرة على تبني سياسات تفضل المصالح العامة في حين تميل األنظمة األكثر قدماً 

لتتأثر بمصالح معينة تسنى لها الوقت لتنظم عملها الجماعي في حالة االندماج األوروبي فإنها 

سير وفق التوقيت األكثر قرباً من نهاية الحرب هذا األمر يساعدنا في شرح الميول المتلفة ت

لمختلف الدول األوروبية ذات الديمقراطيات الحديثة جداً مثل إيطاليا وألمانيا والتي تبدي حماساً 

 أكثر لالندماج من الديمقراطيات األكثر قدماً مثل المملكة المتحدة.
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تاريخ يلعب دوراً هاماً في شرح عملية االندماج فتلك البلدان التي عانت من وهكذا نرى بأن ال

تمكنت من بناء مؤسسات ديمقراطية وتعاوناً أوروبياً في حين كانت عملية  1431الهزيمة عام 

 التحول الديمقراطي في مناطق أخرى من العالم أقل سرعة وأقل معاصرة.

ل المنافع العامة مقيدة ألنها تسلط الضوء على حدود حو Olsonإن النظرية العامة التي كتبها 

السياسات المشتركة األوروبية. فعندما يقوم ترتيب تعاوني معين بإنتاج منفعة عامة فإن كل 

ق في هذا التفاق يحاول االستفادة منه دون تحمل التكلفة. فإن اتفقت كل الدول األعضاء على يفر

رغوب القيام بتنفيذها فإن هذه السياسة ستفشل ألن كل سياسة أساسية معينة ووجدت أنه من الم

بأن الدول  Christopher hillدولة تفضل أن تقوم الدول االخرى بتحمل تكاليف التنفيذ. ويرى 

 األوروبية تجد صعوبة حقيقية في التوصل إلى اتفاقيات حول االستراتيجيات الجماعية.

 سير التقدم السريع لالندماج األوروبي على الصعيدإن نظرية المنافع العامة تساعدنا أيضاً في تف

االقتصادي وتباطؤه على صعيد السياسة الخارجية. ففي المجال األخير أي السياسة الخارجية 

نرى بأن هذه المساحة من العمل أقل قابلية للقسمة وبالتالي فإن هناك احتماالت لفشل العمل 

 ر حوافز لكل دولة لتشارك فيه بفعالية.الجماعي على خالف التطور االقتصادي الذي يف

ومن ناحية أخرى هناك رجحان القدرة العسكرية األمريكية ضمن التحالف الغربي األمر الذي 

كان ضرورياً وكافياً لردع االتحاد السوفياتي ولكنه بذات الوقت لم يقدم حوافز لألوروبيين لكي 

بي كان مضموناً تحت المظلة العسكرية يصرفوا أمواالً كثيرة على الدفاع ألن األمن األورو

األمريكية. أدى هذا الوضع إلى نقاش مطول ومتكرر حول المشاركة في العبء العسكري 

كون الواليات المتحدة تصرف الكثير من الموارد على جهود الدفاع    NATOحلف الناتو  ضمن

 المشترك .

ون أن حلف الناتو يرتكز على خالفاً لمفكري المدرسة الواقعية، فإن الليبراليون يعتقد

إيديولوجيات وقيم مشتركة وبالتالي يتمكن هذا الحلف من االستمرار في العمل بعد انتهاء 

ن اتحاداً يضم األعضاء األصغر إف Oslon أوسلن  الحرب الباردة. وطبقاً لما يقوله المفكر

كين ا االتحاد للناس المشارلحلف الناتو سيكون مفيداً ويعمل لمصلحة الواليات المتحدة. سيقدم هذ

 فيه دافعاً للمساهمة في تحقيق األهداف التي يشتركون بها مع شركاء متساوون معهم تقريباً .

ومهما كانت المساوئ على الصعيد األخرى فإن هؤالء األعضاء سيتمتعون بمزية المساعدة في 

شترك بها مجموعة من جعل المصالح الوطنية ألممهم منسجمة مع تحقيق فعال لألهداف التي ت

 األمم.
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النظريات الليبرالية والتي ترتكز على العمل التجاري وتؤكد على أهمية المجموعة الثانية من 

العمليات االقتصادية فطبقاً لهذه المدرسة الفكرية فإن التدفقات التجارية ما بين البلدان األوروبية 

بعضها البعض األمر الذي غير المفهوم /  قد خلق مجتمعات حديثة تتمتع باالعتماد المتبادل على

التصور التقليدي للمصلحة الوطنية . وهنا فقدت قضايا األمن أهميتها تجاه االعتبارات 

االقتصادية التي أجبرت الدول إلى رفع درجة التعاون إلى مستويات غير مسبوقة. وبالتالي 

قتصادية( وما ساعد على هذا أصبح االندماج األوروبي من مشتقات هذه العملية العامة )اال

األمر هو هذه الشبكة القوية من العالقات بين الدول األوروبية واألبعاد الصغيرة نسبياً لدولتها 

بالمقارنة مع الواليات المتحدة. تقوم مدرسة االعتماد المتبادل )األوروبي( باالعتماد على 

ومفاهيمها وبخصوص السياسة المنطق الوظيفي ولكنها ال تشترك مع االستنتاجات الغائية 

الخارجية تعتمد على ذلك المدى من الطلب الخارجي للتدخل في األمور الخارجية الذي يوفره 

 .نظام االعتماد المتبادل المعاصر

إن هذا النهج األوروبي يمكن أن يساعد في تقليل المستويات المختلفة من النجاح في تطوير 

مع بروز نزعة أقوى لدمج السياسة االقتصادية الخارجية موقف مشترك في المجاالت المختلفة 

 على حساب القدرات العسكرية والتي ال ترى أوروبا أية عجلة من أمرها في هذا المجال.

لقد بقيت العالقات مع الواليات المتحدة حول قضايا األمن متطابقة نوعاً ما في حين كان هناك 

ين ننظر إلى القدرات األوسع واألكثر عمقاً صراع متكرر حول القضايا التجارية وخاصة ح

 للقضايا االقتصادية في أوروبا.

النظريات الليبرالية فإنها تختص بتطوير المؤسسات الدولية طبقاً لما أما المجموعة األخيرة من 

لنظام فإن الصراع في ا )الليبرالية الجديدة ( يقوله مفكرو المدرسة المؤسساتية النيوليبرالية

الدولي هو نتيجة لعدم وجود ثقة بين دول تعيش حالة من الفوضى . مع أن هذه المقولة تضعهم 

 .جنباً إلى جنب مع فالسفة المدرسة الواقعية، فإنه من المفترض أن يكون التعاون ممكناً 

ناك حتى ولو كانت ه تبين هذه المدرسة الفكرية بأن المفاوضات قد تؤدي إلى نتائج أقل مثالية

مصلحة مشتركة في التعاون. وعلى أي حال فمن الممكن أن نعزز فرص التعاون من خالل 

تحسين وتسريع النواحي المشتركة للمصالح بين الالعبين وذلك من خالل التخفيف من عدد 

 .لالمتغيرات غير األكيدة ومن خالل التأكيد على التفاعل في بيئة تتمتع بهيكلية أعلى وأفض

يمكن خلق هذه الظروف من خالل إقامة مؤسسات دولية تهدف إلى التخفيف من حالة عدم 

 معينة عالية جداً وعندما الصفقة اليقين والشك في العالقات بين الدول. عندما تكون تكاليف 

 تكون اللجان الخاصة اقتصادية بما فيه الكفاية يمكن أن تلجأ الدول إلى االندماج )االتحاد(.

 تم تطبيق النموذج المؤسساتي على السياسة األمنية المشتركة ألوروبا من قبل لقد 
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Carsten Tam   والذي يقول بأن المؤسسات األوروبية تخدم غرضاً محدداً وهو تسهيل مشاكل

العمل الجماعي الناجمة عن التعاون في المجال العسكري. وبينما ترغب فرنسا وألمانيا بإقامة 

ثر قوة العتقاد تلك الدولتين بأنه كلما كان المشروع أكثر طموحاً كلما كانت مؤسسات أوروبية أك

مشاكل العمل الجماعي أكثر حدة، فإن المملكة المتحدة تفضل مؤسسات ضعيفة ألنها ال تريد إال 

 دوراً محدوداً جداً للسياسة الخارجية األوروبية.

 

 البديلة :النظرية المقاربات 

ظهر عدد من المقاالت النقدية خالل السنين الماضية تهاجم الحوار العريض بين أعضاء 

المدرسة الواقعية وأنصار المدرسة الليبرالية والذي أصبح يعتبر قاصراً عن فهم جذور وأساس 

 السياسات الدولية . 

 لمعرفية فيففي العقدين األخيرين ظهرت أعداد من البدائل والتي تؤكد على أهمية العوامل ا

 شرح السياسة الخارجية وهي أمور كان يتم تجاهلها من قبل الواقعيين والليبراليين .

 

الالعبين األساسيين فإن هناك عدداً من النظريات  ةفبينما تفترض النظريات التقليدية عقالني

نية الوسيطة والتي ترتكز على أسلوب تحليل السياسة الخارجية تقوم باستخدام مفهوم " العقال

 المحدودة " والتي تعلل المعيقات المعرفية التي تواجه صناع القرار.

 

تقول هذه النظريات بأن الوقت المحدود لجمع المعلومات واحتمال عدم حيادتها والقدرة 

 المحدودة على معالجتها ستؤدي إلى اتخاذ قرارات ال تتصف بالعقالنية الكاملة.

فة ما بعد الحداثة وتقوم بالتشكيك بالقدرة على رصد أخرى هناك نظريات تأثرت بفلسجهة من 

األحداث االجتماعية بموضوعية كاملة وبالتالي فإنها اختارت منهجاً تأملياً يرتكز على حقيقة 

جب أن يوبالتالي تقول بأنه حتى النظريات ليست سوى جزء ال ينفصل عن الواقع االجتماعي .

أي من داخل وجهة نظر متخذي القرار وعليهم إعادة يركز العلماء على فهم األمور من الداخل 

 هيكلة البيئة الموضوعية والذاتية التي عملوا ضمنها.

هذه المقاربات تميل ألن تعتبر المؤسسات األوروبية شيئاً أكبر من مجموعة من القواعد ويمكن 

ة لفكريتنظيمها إلى ثالث مجموعات ينظر إليها على أنها ترتبط بشكل أو بأخر بالمدرسة ا

الصاعدة والمعروفة بالمدرسة البنائية ألنهم يعلقون أهمية على األصول االجتماعية للسلوك 

)تتفرع عن البنائية اتجاهين األول هو مابعد الحداثة ديفيد كامبول ,روبرت ولكر .ولقوة األفكار



16 
 

ل صو,والثاني هو االتجاه الطبيعي وصاحبه الكسندر وندت وديفيد دسلر .ويركزون على األ

 االجتماعية للسلوك ,وقوة األفكار .

ال تنقل سيادتها إلى المؤسسات وتحتفظ نظرياً بالسيطرة الكاملة أوالً: الرغم من أن الدول 

لتتماشى مع القواعد المؤسساتية واألنظمة التي وافقت  لعلى سياساتها, فعملياً تميل الدو

وبكلمات أخرى فإن الدول تتبنى منطق اللياقة ما لم يخل هذا األمر وبوضوح  على اتباعها .

بواحدة من مصالحها الحيوية ألنها )أي الدول( دوماً تخاف أن ينظر إليها على أنها غير 

 جديرة بالثقة.

يمكن للمؤسسات أن تدخل إجراءات السياسة الخارجية وتؤثر على قرارات تتخذها على سبيل 

تساهم في تقريب المواقف القومية للدول أن عملية األوربة ،يمكن ت حكومية عامة.المثال هيئا

المعرفية ستؤثر على صناعة القرار في إطار األعضاء .شبكات السياسة والمجتمعات 

المؤسسات .أنظمة المعتقدات تستطيع كذلك المساهمة في تشكيل الخطوط العريضة للسياسة 

 لى سبيل المثال خطاب التكامل والسلوكيات القومية.الخارجية للدولة العضو ،وذلك ع

هناك مقاربات أخرى تؤكد على أن الدول ال تبحث فقط عن األهداف المادية ولكنها تتأثر ثانياً: 

أيضاً بالدوافع اإليديولوجية . وبالتالي يجب اعتبار المؤسسات األوروبية على ضوء هذا األمر 

حدود الدنيا فإن حقيقة وجود االتحاد األوروبي يخلق على أنها كيان مطابق للقواعد في ال

ضغطاً للحفاظ على هذه الوحدة ويطور خطاً مستمراً يميل نحو مواقع مشتركة أكثر مما هي 

وطنية. وفي الحد األقصى فإن وجود االتحاد األوروبي كمؤسسة تجسد مبادئ معينة مثل 

لحرة كل هذه األمور تخلق دافعاً لهذه الديمقراطية وحكم القانون وحقوق اإلنسان واألسواق ا

 الدول للمحافظة على استدامة هذه األهداف وتكوين هوية أوروبية.

وتصبح الدول التي تكون جزءاً من هذه العملية أكثر التصاقاً باألهداف المؤسساتية وبأهداف 

تسمح فإن المؤسسات  Sandholtz ساند هولتز األعضاء واآلخرين وطبقاً لما يقوله المفكر

بعضها البعض للحكومات ألن تتعرف وعن كثب بأهداف وبنفور وبأذواق وبمعوقات محلية 

.وبعد أن يؤمن اإلطار المعياري واألخالقي للعالقات ضمن أوروبا الغربية يستطيع اآلخر "

عندها االتحاد األوروبي أن يطرح نفس هذه المواهب الفطرية على الصعيد الخارجي وبالتالي 

 كون قوة أخالقية في الساحة العالمية.ييستطيع أن 

يمكن للمؤسسات والمعايير أن ينظر إليها على أنها جزءاً من البيئة العالمية التي تواجه -ثالثاً 

الدول إن وجود شبكة محكمة من القواعد في أوروبا الغربية أن يكون قريباً من المفهوم 

النظام الدولي فإن المجتمع الدولي يحفل  التقليدي للمجتمع الدولي . وخالفاً لما هو الحال في

 بقواعد وتقاليد توجه السياسة الخارجية وتحد من الصراعات.
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يمكن اعتبار أوروبا الغربية وبسبب المؤسسات الموجودة فيها على أنها مثال متقدم جداً للمجتمع 

ناء له على أنه بالدولي. هناك رأي أكثر تطرفاً يرى النظام الدولي وبحالته الفوضوية المالزمة 

اجتماعي يمكن تبديله من خالل إيجاد عدسة بديلة نستطيع من خاللها تكوين تصور عن 

العالقات الدولية. إذا تم النظر إلى األمور بهذه الطريقة فإن االندماج األوروبي قد يمثل تجربة 

كان بادلة مفي بناء نموذج مختلف للنظام الدولي حيث يحل التعاون مكان الصراع والثقة المت

إلى معاهدة روما  Robert Cooper روبرت كوبر  الشك والريبة. فعلى سبيل المثال ينظر

إن نظام ما بعد الحداثة ال يعتمد  Cooperفحسب كوبر ،على أنها ركيزة أوروبا ما بعد الحداثة 

 على التوازن وال يؤكد على السيادة أو على فصل القضايا الخارجية والداخلية.

االتحاد األوروبي هو نظام عالي التطور يبيح التدخل في كل شاردة وواردة من األمور إن 

 الداخلية.

تنطلق النظرية البنائية من الفرضية التالية ان العالم من حولنا هو من صنعنا وبنفس الوقت هو 
ا البناء ذمحدد لسلوكنا ". فاإلنسان ما هو إال نتاج لتفاعله مع البناء الذي يشكله بحيث يصبح ه

 socially constructedمحدداً لسلوك الفرد .أي أن الفرد ما هو إال فاعل بنائي اجتماعي 
agent   . 

وبذلك يعد البنائيون أن سلوك الفرد في حالة المجتمع والدولة في حالة العالقات الدولية يتحدد من 
 أن النظرية البنائية كانت منخالل الهوية التي تميزه أو يعترف بها ويقرها الفاعل .وبالرغم من 

نتاج علم االجتماع وقد ظهرت مع بداية الثمانينات من القرن العشرين على يد أنتوني جيدنيز 
Anthony Giddens    والذي من خاللها خالف النظريات والتقاليد السائدة ذاك الوقت في

ل لهذا ثر على الفرد .بالمقابدراسة علم االجتماع التي كانت تتنافس ومنها التقليدي الذي بدوره يؤ
التقليد الطرف اآلخر بشأن هذا الجدل الذي بنى دراساته وأفكاره على مساهمات ماكس فيبر الذي 

 يقول بدور الفرد وقدرته على تكوين البناء .

ومع نهاية الثمانينات من القرن الماضي العشرين دخلت النظرية البنائية إلى العالقات الدولية مع 
مجموعة من أساتذة العالقات الدولية وبدأ يتطور اتجاه جديد في العالقات الدولية يناقش كتابات 

تأثير الهوية ,وغيرها من المتغيرات غير المادية في تحديد سلوك الدولة الخارجي ,وأهم 
النظريات المعبرة عن هذا االتجاه النظرية البنائية خاصة بالهوية كل وجه يرتبط بمفكر بنائي 

 وهي :

ويوضح الجدول التالي االختالفات بين المدخلين )أنظر الجدول 

 (.2الرقم 

( مقارنة بين مدخل البين حكوماتي ومدخل االوربة في السياسة 2الجدول الرقم) .1
 الخارجية

  االتجاه ما بين الحكوماتي  نظرية األوربة 

 االتجاه الليبرالي  االتجاه الواقعي 
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المعرفة /التعلم  المتغير المركزي 
 /األدوار 

 مصالح محلية  قوي  

 ( Sch.Aقوية )  دور المؤسسات 
متوسط إلى    ضعيف 

(Sch.B.D) 

 ضعيف  ضعيف 

 عقالني  عقالني  اجتماعي عقالني  التوجه النظري 

تهتم بالمصالح  تهتم بالمنافع النسبية  دور الالعب  النموذج السلوكي 
 المطلقة 

الالعبون 
 األساسيون 

النخب األوروبية,الدول 
األعضاء 

(Sch.Bالمؤسس,)
ات ,المنظمات غير 

الحكومية ,مجموعات 
 المصالح 

النخب الحكومية  الدولة 
 ,المصالح المحلية 

 Socialized تفضيالت الالعبين 
اجتماعي وتفاوضي 

ِ(A,C,D,E) 

Exogenously 
خارجي المنشأ محدد 

 ومعطى 

من فعال ,متصاعد 
العمليات في 

حكومات ال
  الوطنية 

من وجهة نظر البنائيين أن التاريخ المشترك ,التحالفات المشتركة والقيم المشتركة كل ذلك يقول 
لكل من األمريكيين والبريطانيين بانهم ال يشكلون تهديد بعضهم للبعض اآلخر بالرغم من أنهم 

و نحمن القوى العظمى في العالم .هناك رفض للمفهوم الواقعي القائل بأن الدول دائماً تسعى 
الثروة والقوة وكذلك لمفهوم ان مصالح الدول دائماً موجودة بشكل مستقل عن بيئتها وتفاعلها مع 

الدول األخرى .فهم يرون ان هوية الدولة هي هوية معقدة ومتغيرة نتيجة التفاعل مع الدول 
ا مع هاألخرى .بعض الباحثين البنائيين يجادلون بأنه ومع الوقت فأن الدول وصلت نتيجة تفاعل

الدول األخرى إلى استبعاد وجود خطر للمشكل األمني ,وسباق التسلح أو اآلثار الناتجة عن 
الفوضى .ويشير البنائيون إلى أوروبا كمثال ,فالقارة التي عانت من حربين عالميتين األولى 

 نوالثانية في النصف األول من القرن العشرين أزهقت فيهما ماليين األرواح .في نهاية القر
الماضي نرى ان الحرب أصبحت أمر غير مفكر فيه ومستحيل .الهويات األوروبية اليوم تتجادل 

في إطار االتحاد األوروبي ,وليس ضمن الهويات القومية العنيفة التي قادت الى العنف والقتل 
.بالنسبة الى البنائيين ,سياسات القوة ,الفوضى والقوة العسكرية ال تستطيع شرح هذا 

ر.الوحيد القادر على تفسير هذا التغيير هو المؤسسات ,القيم ,األنظمة والتغيرات في التغيي
الهويات .ونالحظ ان ذلك انعكس على السياسات الخارجية لبعض الدول فمثالً سويسرا اختارت 
سياسة االنحياز ونأت بنفسها عن االنضمام إلى كل من الناتو واالتحاد االوروبي )فقط انضمت 

ليست القوة المادية األسلحة والمال –(وترى ان حيادها يمنحها القوة  2112المتحدة في  إلى األمم
,ولكن القوة المعيارية للتدخل دبلوماسياً في معظم الشؤون العالمية .السياسة الخارجية الكندية 

 كذلك تتضمن هويتها ذات البعد القيمي من خالل تركيزها على المشاركة في العمليات اإلنسانية
    وحفظ السالم.

أما المقاربة األخيرة التي تأتي تحت عنوان البدائل فهي " الماركسية الماركسية الجديدة :

الجديدة " والتي تختلف عن نماذج العالقات الدولية العريضة كونها تؤمن بأن المؤسسات 

ن هي جزء مالسياسية محكومة وباستمرار بالمصالح االقتصادية، وإن الدول والمنظمات الدولية 
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البنية القومية المحكومة من قبل النخب الرأسمالية وبالتالي فهي تعمل لصالحهم من األمور التي 

تثير االهتمام في هذا المجال هي المحاوالت لتطوير سياسة مساعدات تنمية مشتركة من خالل 

وكذلك هناك أفكار لالرتقاء بالسمعة األوروبية في المنظمات المالية  Lome لومي  معاهدات

 .World Bank والبنك الدولي  IMFالعالمية مثل صندوق النقد الدولي 

 دور أوروبا في العالم:

بعد ما استعرضنا أهم أسباب صعود وبروز االتحاد األوروبي والسياسة الخارجية المشـتركة ال 

 آلن آلثار هذه الظواهر على النظام العالمي.بد أن نوجه االهتمام ا

 ولهذا الغرض نرى أنه من المفيد أن نقدم عالمتين فارقتين أساسيتين: 

أوالً: يجب على المرء أن يميز بين دور االتحاد األوروبي ضمن حدوده وتأثيره على العالم 

 الخارجي كونه قوة أو مشاركاً في العالقات الدولية. 

ا أن نميز بين تلك النظريات التي تحلل دور أوروبا كالعب أساسي واألخرى ثانياً: يجب علين

التي تتصور االتحاد على أنه مؤسسة ال يمكن أن نشعر بنفوذه بشكل أساسي إال من خالل 

 السياسات الخارجية للدول األعضاء.

إن الوضع الراهن بشكل عام غير مرض إن فيلم الكرتون الذي ظهر فيه اثنا عشر رئيس 

يدلون بأصواتهم حول إمكانية الضغط على الزر النووي يلخص )أعضاء االتحاد سابقاً (وزراء 

وبشكل مقتضب استحالة تشكيل مجموعة أوروبية تعالج قضايا الدفاع. وبالتالي يتضح أنه 

يتوجب على أوروبا أن تختار أحد الطريقين: إما أن تفرز العمود الفقري المؤسساتي وتصوغ 

 أو تقرير السير في مجال المرونة وتلعب دوراً ثانوياً. سياسة مشتركة

إن النظريات التي ترى أوروبا على أنها العب مستقل تنظر بكثير من الشك على إمكانية 

بروزها كقوة عالمية دون أن ترافقها خصاص الدولة. تميل هذه النظريات للتأكيد على عاملين 

ت المحلية األخرى ويتطلب منهجاً متكامالً نابعاً من مميزين يفرق بين السياسة الدولية والسياسا

 مجموعة سياسية موحدة. 

أوالً: ال يمكن ضبط إيقاع اتخاذ القرار )سرعة اتخاذه( من خالل عمليات بيروقراطية معيقة ألن 

 األحداث الخارجية التي تتطلب استجابة سريعة تحدد سرعة العمل اإلجراءات.

رجية قد تؤدي إلى استخدام القوة فإنه ال يمكن تصور قيام سياسة ثانياً: بما أن السياسة الخا

العسكري األمر الذي ال يمكن أن نضمنه في حالة البعد خارجية جديرة بهذا االسم ما لم يرافقها 

 ،مثل أوروبا وهذا يتطلب نقل الشرعية الديمقراطية والسيادة لتتماشى مع المستوى األوروبي 

أو قومي ال بد أن يكون هناك مستوى معين )إما مستوى :" David Allen دافيد آالن  يقول

مستوى مشترك لسائر أوروبا( ويتمتع بكامل المسؤولية : إن التصميم على الحفاظ على سياسات 
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لكل دولة منفردة  يتناقض بشكل كامل مع الطموح لخلق سياسة أوروبية خارجية قومية خارجية 

 على مستوى أوروبا كاملة .

للرأي السابق فإن أنصار " أوروبا كمؤسسة واحدة " يؤمنون بأنه يمكن الوصول إلى خالفاً 

 مستويات عالية من التعاون حتى دون تحول االتحاد األوروبي إلى دولة واحدة .

ويتابع هؤالء قائلين بأن السيادة في مجال السيادة الخارجية يمكن تقسيمها بين المستوى 

شأنه في ذلك شأن السياسات األخرى  ،ي لكل دولة على حدهموقاألوروبي الواحد والمستوى ال

المتعلقة بالزراعة والتجارة على سبيل المثال . طبقاً لهذا الموقف عندما نتحدث عن عدم واقعية 

وعدم الرغبة في قيام دولة أوروبية كبرى، فيمكننا تصور نظام سياسي خارجي تتداخل فيه 

السياسات الخارجية الوطنية لكل دولة على حده والناتج  سياسة السوق األوروبية المشترك مع

مجموع ما يقوم به األعضاء واالتحاد في  Hill كريستوفر هيل  النهائي سيمثل طبقاً لرأي

 العالقات الدولية. 

الموقف األول يؤيد المؤسسة الكاملة للسياسة الخارجية األوروبية أما  وهكذا نرى موقفين :

الموقف الثاني فإنه يؤيد مرونة ترتيبات حكومية مشتركة وإمكانية االعتماد على ائتالفات طارئة 

 إلدارة القضايا الدولية.

دخولها حيز  سنة التوقيع  اسم االتفاقية 

 التنفيذ

 المعاهدة أسست  نوعها 

جماعاة الفوالذ والفحم  تأسيسية  1412 1411 معاهدة باريس 

 ( ECSCاألوروبية)

الجماعة االقتصادية  تأسيسية  1419 1417 معاهدات روما 

األوروبية 

(EEC الجماعة الطاقة+)

الذرية األوروبية 

(Euratom) 

القانون 

األوروبي 

 الموحد 

   اصالحية  1497  1491

معاهدة 

 ماستريخت 

اصالحية  1443 1442

 /تأسيسية 

معاهدة الجماعة 

األوروبية 



21 
 

(TEC االتحاد+)

 األوروبي 

معاهدة 

 امستردام 

  اصالحية  1444 1447

أنهت "الجماعة الفوالذ  اصالحية  2223 2221 معاهدة نيس 

والفحم "والتي دمجت 

مع "معاهدة الجماعة 

األوروبية الموقعة في 

 ماستريخت  

معاهدة الوظيفية لالتحاد  اصالحية   2224  2227 معاهدة لشبونة 

 (+TEFUاألوروبي )

معاهدة المؤسسة لجماعة 

الطاة الذرية األوروبية 

(Euratom معاهدة+)

االتحاد األوروبي) 

(TEU 

وهي آثار ورقية بأكثريتها :إنها أكوام من الخطب أن الساسة يتركون آثاراً تدل على فعالياتهم ,
,التصريحات السياسية ,التشريعات ,المعاهدات ,القرارات ,االتفاقيات .تلك هي كتلة من األدلة 
المركبة الخارجة من رحم  النشاط اإلنساني التي تحاول المقاربة الكالسيكية وضع اليد عليها 

 أكاديمية.–وتفسيرها بلغة بحثية 

درسة االنكليزية ,قام وايت باستكشاف أصوات الواقعية والعقالنية والثورية مع حواراتها في الم
التاريخية .وقام بول بمعاينة تفاعل النظام والعدالة بوصفهما اثنتين من قيم السياسة العالمية 

ا هاألساسية .أما فنسنت فعمل على استكشاف عملية التداخل والتزاوج بين القيم التعددية ونظيرت
التضامنية في المجتمع الدولي الحديث .وكل من وايت وبول وفنسنت يعتبرون الدراسات الدولية 
بحثاً أنسانياً غير تقني يغوص في جملة مميزة من المسائل التي تكون أهمها مسائل معيارية في 

نسق جوهرها .هل ثمة مجتمع دولي ؟ما هي القيم التي يدافع عنها المجتمع الدولي ؟هل ثمة أي 
أخالقي ناظم لما هو مشترك عولمياً؟كيف تستطيع حقوق االنسان أن تجد لها مكاناً في عالم قائم 

 على دول ذات سيادة ؟

 

 


