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تنطلق العالقات الدولية يف مجملها من النظرية الواقعية املرتكزة عىل املصلحة الوطنية والقوة وتوازن القوى. لكن لهذه 
الدولية  العالقات  تحكم  التي  النظريات  هي  فام  الدول.  غالبية  مبصائر  املتحكمني  تغري  مع  تتغري  عدة  اشكاال  النظرية 

وترشح سلوك الدول حيال بعضها البعض؟

النظريات التي تحكم سلوك الدول:
تحقيق املصالح السيادّية عبر القّوة الناعمة

تحكم  التي  واملعايري  االسس  تحليل  يعد  ال 
فعليا  ويرتبط  بسيطا  امرا  الدول  بني  العالقات 
بتفسري العالقات السياسية القامئة منذ قرون من 
والتحالفات.  واالسرتاتيجيات  النفوذ  حيث رصاع 
قوانني  يسمى  ما  معرفة  اهمية  تنبثق  هنا  من 
توجه  التي  والنظريات  السياسية  الجغرافيا 

الحوادث السياسية يف العامل.
العالقات  حقيقة  تفرس  التي  النظريات  تتعدد 
او  الحروب  اىل  تقود  التي  واالسباب  الدول  بني 
التحالفات، ومنها النظرية الواقعية التي شكلت 
الدولية  العالقات  تحكم  التي  االساسية  الظاهرة 
ونشوء   ،1648 العام  يف  وستفاليا  معاهدة  منذ 
السيادة  مبدأ  عىل  القامئة  املؤسساتية  الدولة 

الوطنية. 
يف هذا السياق، تقدم الباحثة يف الشؤون الدولية 
تقول  النظريات.  لهذه  وافيا  رشحا  حتي  رانيا 
لـ"االمن العام" ان "العالقات بني الدول تحكمها 

الباحثة يف الشؤون الدولية رانيا حتي.

الواليات املتحدة التحكم باللعبة السياسية الدولية 
ومبفاصل النظام الدويل عن طريق الجاذبية، ومن 
ثم استفرادها عىل الصعيد الدويل من دون منازع. 
يف هذا االطار،  مل تكن الواليات املتحدة االمريكية 
اقتصاد  من  االستفادة  استطاعت  التي  الوحيدة 
السوق والعوملة النيوليربالية، امنا دول عدة مثل 
الصني،    فيها  استطاعت مبا  التي  "الربيكس"  دول 
الثانوي  القطاع  عىل  االقتصادي  نشاطها  تركيز 
من خالل انتاج سلع بتكلفة منخفضة يف سياق 
العوملة. هذا التنظيم لالقتصاد الدويل سمح لبكني 
نقل  عمليات  من  واالستفادة  صناعتها  بتطوير 
التكنولوجيا. فمنذ العام 1990 وحتى العام 2020،  
بدأت العالقات الدولية تهتز بسبب تغري موازين 
القومي  الناتج  تضاعف  ظل  يف  الدولية  القوى 
الصيني مبقدار 14 ضعفا تقريبا. يف هذا السياق 
البنك االسيوي لالستثامر  املتجدد، انشأت الصني 
 103 اعضائه  عدد  بلغ  والذي  التحتية  البنية  يف 
دول. يقوم املرصف االسيوي باقراض العديد من 
البنك  لدور  منافسة  يشكل  مبا  النامية،  الدول 
الدويل. هكذا متكن العمالق الصيني من تحقيق 
العقدين  اقتصادية خالل  ما يسميه كرث معجزة 
ازمة  من  االمرييك  االقتصاد  عاىن  فيام  املاضيني، 

حادة يف العام 2008". 
اىل  "ادى  ـ  حتي  تضيف  ـ  القائم  الوضع  هذا 
االمريكية  املتحدة  والواليات  الصني  بني  املنافسة 

الدولية،  العالقات  يف  كنموذج  تناوله  وميكن 
بحيث شكل احدى النقاط الرئيسية التي ترتكز 
عليها النظريات لفهم سلوك وحوافز تلك الدول، 
بداية،  عرفناها  التي  الواقعية  للنظرية  وتأكيد 
وتوازن  والقوة  الوطنية  املصلحة  عىل  القامئة 
السيطرة  وانحسار  الصيني  الصعود  بعد  القوى. 
الكاملة للواليات املتحدة االمريكية، زادت الحدة 
تعقيدا يف عامل  اشد  الدولية وباتت  العالقات  يف 

تسوده الفوىض". 
ازداد التأزم يف العالقات بني تلك الدول بعد تفيش 
واالقتصادية  الصحية  وتداعياتها  كورونا  جائحة 
واالجتامعية الكارثية عىل العامل. تشري حتي اىل انه 
"بعد جائحة كورونا انعدمت النظريات التعاونية 
لتتغلب عليها املصلحة الوطنية والذاتية واالنانية، 
االمر الذي عزز طبيعة الرصاع وحرب الكل ضد 
والرصاع  التنافس  من  الرغم  عىل  لكن  الكل. 
"الرضورة"  نظرية  اعطت  الرشس،  االقتصادي 
و"عرب الوطنية" حلوال ملعالجة القضايا العاملية يف 
ظل التناقضات الحاصلة وعدم تجانس املصالح بني 
الدول الكربى بهدف حرص الخالفات والعودة اىل 
االعتامد املتبادل املعقد عىل الرغم من "الدوالتية" 
تعني  )الدوالتية  الدولية  العالقات  يف  املسيطرة 
والشعب  السلطة  الخمسة:  مبقوماتها  الدولة 
واالقليم والشخصية القانونية والسيادة(، ومناهضة 
الخلل عرب االرتكاز عىل القانون والقواعد الدولية، 

واعطاء دور للحوكمة الدولية التي تشمل الجهات 
الرسمية وغري الرسمية لحل القضايا عرب الوطنية، 
واالبتعاد من الهيمنة التي تؤثر يف تلك العالقات 

يف ظل هذه التحديات االنية". 
يف اختصار، ال يزال العامل يعيش يف القرن الحادي 
وخصوصا  فوضوي  عاملي  نظام  يف  والعرشين 
بعد احياء جائحة كورونا للرصاعات من جديد 
بسبب الركود االقتصادي. لكن ينتظر من الالعبني 
الدولية  وغري  الحكومية  واملنظامت  الدوليني 
الحكومية،  غري  واملنظامت  االفراد  بينها  ومن 
توسيع افاق النقاش للدخول اىل معالجة الخلل 
تشاركية  بطريقة  االنسانية  املشاكل  وحل 
والصحي  االقتصادي  االعتامد  واتخاذ  وتعاونية، 
والبيئي املتبادل اطارا جديدا لتجنب الخالفات 

والصدامات بني الدول. 
تقول حتي: "ال شك يف ان تنامي االعتامد املتبادل 
يقلل من احتاملية نشوب حروب باردة حقيقية او 
حروب ساخنة، الن كل الدول لديها حوافز للتعاون 
الصحي. يف  االمن  فيها  املجاالت مبا  يف عدد من 
الوقت نفسه، ان سوء التقدير مثل  خطر السري 
يف اثناء النوم يؤدي اىل كارثة برشية. من املؤكد 
ان ترابطا وتفاعال كهذا يف شتى املجاالت الصحية 
والبيئية الخ... يسهل من احتاملية التعاون والسلم 
واالستقرار. اما عكس ذلك، فيمكن ان يؤدي اىل 
تدمري شامل مؤكد ومتبادل، ورمبا يفكك القواعد 
القانونية التي تقوم عليها العالقات الدولية وقد 
يشعل العامل. فعىل الرغم من بعض قوة  الدول 
اال  الدولية،  الساحة  عىل  االخر  بعضها  وضعف 
ان جميع الدول يف حاجة اىل التعاون والتشارك 

لتفادي الوصول اىل االنهيار".
تختم حتي بقولها: "يبقى الحل االمثل يف السعي 
اىل اتفاق عىل انشاء مؤسسات عرب وطنية، او اطر 
قانونية عليا، تديرها حوكمة دولية  يتم االحتكام 
اليها لعالج الخالفات، لتبقى عامال مهام يف تجنب 
والواليات  الصني  بني  فيها  مبا  الدولية  الصدامات 
الخالفات،  لتسوية  كاطار  الدول  وبقية  املتحدة 
القانونية  او  املؤسسية،  االطر  اعتامد  عن  فضال 
التي تؤدي اىل لعب دور مهم يف ادارة النزاعات 
ومعالجة املشاكل والتحديات والتهديدات العاملية 
املشرتكة. ورمبا قد تقلل تلك االطر من العالقات 
الدولية االكرث تشددا وانانية واالتجاه نحو عالقات 
دولية اكرث انسانية والخضوع مجددا لقواعد قانون 

دويل ال تتحكم فيها االنتقائية واالستنسابية".

واالقتصادية  واالسرتاتيجية  السياسية  املصالح 
واالجتامعية، وتسعى الدول املعربة عن املصلحة 
تسوده  عامل  يف  القوة  عن  التفتيش  اىل  الوطنية 
الفوىض والنزاعات املستمرة، مام يدفع كل دولة 
اىل تحصني ذاتها ملنع الدول االخرى من االعتداء 
من  واالستقرار  السالم  اما  امنها.  وتهديد  عليها 
وجهة نظر هذه الدول،  فال ميكن ان يتحققا اال 
من خالل توازن القوى".  بعد النظرية الواقعية، 
"التي  الليربالية  النظرية  رشح  يف  حتي  تنطلق 
تعني امكان التعاون بني الدول من خالل انشاء 
مؤسسات ومنظامت معنية بتحقيق التعاون يف 
واالستقرار،  االمن  فيام  النزاعات،  حدة  تقليص 
بحسب الفكر الليربايل، ال يتحققان اال من خالل 
ايجاد القيم واملصالح املشرتكة يف مقابل تقليص 
املصالح  حينها  فتتشابك  العسكرية،  االبعاد 
االقتصادية التي تؤدي بدورها اىل تحقيق الرفاهية 

لجميع الفاعلني الدوليني".

العوملة  عرص  وبزوغ  الباردة  الحرب  انتهاء  بعد 
العالقات  التي تفرس طبيعة  النظريات  "تطورت 
بني الدول، فربزت مدارس جديدة منها النيوليربالية 
االقتصادية، ونظرية غرازنر حول االنساق الدولية، 
تحكم  ان  يجب  التي  والقوانني  القواعد  اي 
االعتامد  نظرية  فرضت  فيام  الدولية،  العالقات 
املتبادل لجوزف ناي وروبري كوهني نفسها بفضل 
واالقتصادي  واالجتامعي  الثقايف  التجانس  ازدياد 

بني الدول يف ظل تقلص الحواجز بينها".
السوفيايت  االتحاد  انهيار  رتب  عينه،  السياق  يف 
مجموعة نتائج ساهمت يف تكوين مالمح الفرتة 
التي يتسم بها النظام الدويل يف العالقات الدولية. 
تشري حتي: "خالل تلك الحقبة تربعت الواليات 
مبا  الرأساميل  النظام  قمة  االمريكية عىل  املتحدة 
متلكه من قدرات عسكرية واقتصادية وتكنولوجية، 
الرأساميل االمرييك.  ما عد مثابة انتصار للنموذج 
استطاعت   والعوملة  الناعمة  القوة  فبفضل 
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• منظمة االمم املتحدة.
• منظمة االتحاد االفريقي.  

التعاون االقتصادي لدول اسيا واملحيط  • منتدى 
الهادئ.

• جامعة الدول العربية.
الصني  الهند،  روسيا،  الربازيل،  وتضم  بريكس   •

وجنوب افريقيا.
• مجموعة ريو: تضم دول امريكا الجنوبية وبعض 

دول الكاريبي. 
• دول الكومنولث، تضم 53 دولة.

• مجموعة البلدان الناطقة الربتغالية. 
• مجموعة رشق افريقيا.

•  منظمة التعاون االقتصادي.  

 The European Union  االتحاد االورويب •
• النمور االسيوية االربعة: هونغ كونغ، سنغافورة، 

كوريا الجنوبية وتايوان.
املانيا،  الربازيل،  تضم  االربع:  الدول  مجموعة   •
الهند، اليابان، وهي تدعم بعضها البعض للحصول 

عىل مقعد دائم يف مجلس االمن.
املتحدة،  الواليات  كندا،   )G8( الثامين:  مجموعة   •
الصني، اململكة املتحدة، فرنسا، اليابان، روسيا وايطاليا.

دول  تضم   :5+G8 خمسة   + الثامين  مجموعة   •
مجموعة الثامين، باالضافة اىل دول الربازيل، الصني، 

الهند، املكسيك وجنوب افريقيا.
• مجموعة الخمسة: تضم الربازيل، الصني، الهند، 

املكسيك وجنوب افريقيا.

 .)G20( مجموعة العرشين •
.)G7( مجموعة الدول الصناعية السبع •

 .)G77( 77مجموعة الـ •
• مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الربازيل  دول  يشمل  الذي  ابسا  حوار  منتدى   •
والهند وجنوب افريقيا.

• اتحاد منظمة الدول االمريكية ويضم 35 دولة.
• اوبيك منظمة الدول املصدرة للنفط.

• مجموعة دول املحيط الهادئ.   
• اتحاد دول امريكا الجنوبية.

• مجموعة فيسيغراد: اربع دول يف اوروبا الوسطى. 
• املجلس الرتيك: يضم اذربيجان، تركيا، كازاخستان 

وقريغيزيا.

منظمات واتحادات واحالف ومنتديات ومجموعات 


