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  : الملخص
تعتبر الدراسات العربیة التي تناولت 

الدولیة تأثیر األیدیولوجیا الماركسیة على العالقات 
قلیلة ومحدودة، حیث لم یفرد الباحثون مساحة خاصة 
وكافیة لدراسة ھذا الموضوع، بل تعامل غالبیتھم 
معھ بشكل عابر في سیاق الحدیث عن المنطلقات 
واألسس العامة التي تقوم علیھا األیدیولوجیا 

وتحاول ھذه الدراسة تحلیل تأثیر . الماركسیة
ة بصفتھا أیدیولوجیا الماركسیة على العالقات الدولی

تعبر عن حقبة ھامة في الفكر اإلنساني، بما یحتویھ 
من مذاھب سیاسیة واقتصادیة وفلسفة سیاسیة 
اجتماعیة، وتبیان الدور الذي لعبتھ ھذه األیدیولوجیا 

ولتحقیق ھذا الھدف، فقد . في حركة النظام الدولي
جرى تقسیم ھذه الدراسة إلى ثالثة مباحث یتناول 

تحدید مفھوم العالقات الدولیة وتعریفھ كما ورد أولھا 
في العدید من األدبیات العربیة واألجنبیة ذات 
العالقة، بینما یحاول المبحثان الثاني والثالث تحدید 
التأثیر الذي أحدثتھ األیدیولوجیا وخاصة األیدیولوجیا 

  .الماركسیة على العالقات الدولیة
  

  

  

Abstract:  
Arab studies which have dealt with 

the Marxist ideology and its impact on 
international relations are very limited. Most 
researchers have not attempted to discuss 
this subject on a profound level, choosing to 
tackle it on a shallow one. However, this 
study attempts to analyze the influence of 
Marxist ideology on international relations, 
given that Marxism has played an essential 
role in political behaviour, economic 
thinking, social and philosophical ideas. 
Marxism views the international system as 
being connected with historical 
developments, based on socio – economic 
forces that determine principles and ideals 
on which human relations are based. Marxist 
ideology, especially its understanding of the 
evolution of history and class conflict, has 
been adopted by many followers and 
supporters around the world. Although 
Marxist ideology has played an important 
role in international relations, yet this role 
has never been thoroughly examined by 
analysts, some of whom made a glancing 
and generic reference to the subject. In order 
to fulfill its purposes, this study is divided 
into three sections. The first of which defines 
international relations according to Arabic 
and English sources, while the second and 
third sections discuss the influence of 
ideology in general, and Marxism in 
specific, on international relations.  
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  : مقدمة

يديولوجي و الدولية العالقات حقل أن املعروف البحثيةمن قول ا من و مةا الذي امل

فيھ والبحث ودراستھ تحليلھ نازع متعددةت ات واتجا وأطر،رؤى وسياسية ة فكر مدارس من تنطلق

مختلفة شاملة،علمية بات مق مر واقع والتخصصات،تفرز املنطلقات باختالف تختلف

وصعود،واملرجعيات وز ب تتأثر بالضرورة وأيديولوجيةو عواملو ية ودي ة وحضار ثقافية عاد أ

سابقة،تنوعةم لة طو عقود مدى ع لت البحث،ش من واسعة منوالدراسةمساحات والتأمل

والسيا ادي ن بالشأن ن تم وامل ن والباحث ن الدارس من العديد   .قبل

زالت     وال السياق ذا يديولوجيا لعبت ن،وقد ب العالقات أنماط تحديد ماً م دوراً

عدائية،الدول  صراعية أم انت عاونية الدولية. تحالفية العالقات ع يديولوجيا تأث يقتصر ولم

ذلكبل،فقط السياتجاوز السلوك أنماط كم،ليحدد ا نظم ال النظم،وأش وطبيعة

ال و قتصادية ا الشعوبعتمد ا عل مثالً . س الشيوعية حزاب استطاعت نظم،فقد بناء

الدول  من ا وغ ن والص ي السوفيا تحاد واقتصادية واجتماعية عد،سياسية ما ة ف مثلت

العاملية رب و ،الثانيةا ا احتذى تنماذج ايطبحاول الثالثق والعالم ا أورو وشعوب دول من الكث

ية الالتي كيا وأمر قيا وإفر واستمر،آسيا ا عض البعض ،ن وفشلوأخفق   .خر

عديالت ناك أن ن والعشر الواحد القرن ع وقا ت أثب اتوقد غي ةو وجذر واسعة

والغرب الشرق ن ب العالقات ونمط طبيعة ع التعاون،حدثت مساحات وتراكم ازدياد ب س وذلك

ى  الك الدول ن ب عتمادية يديولو،و والصراع يديولوجيا عقدة ة الف ذه تخطت ،ال

أنماط عن البحث لباتجاه اجديدة بي ة املص وتحقيق الثقة ز عز و ن،لتعاون ب ازداد م بتفا تمثلت

املتحدة والواليات الدوليةحول روسيا ل واملشا القضايا من ومصا،العديد وتبادالتوشراكة

امتنوعةاقتصادية وأورو ن الص ن ب النظام،عززت لية ي وتحديد صياغة بالغ تأث ا ل ون سي

الدو قتصادي و القادمةالسيا ومعطياتاملرحلة أسس اع قوام ااملصتبادلجديدة

كة وائدوالف   .املش

يديولوجيا   بأن البعض اعتقد وطروحاتوقد ار أف من تضمنتھ بما جاءت،املاركسية

املنطقي البديل ل ش والرأسماليةللواقعيةوالعمل الية ذه،واللي طروحات تجاوزت ا أ حيث من

تحكمھ ال العالقات وطبيعة الدو للنظام ا ورؤ للصراعلتقدم ،يديولوجيات مختلفاً اً تفس

مجتمعية إقتصادية بأطر طھ ير خ،الدو للتار محرك و الطبقي الصراع أن فكرة من إنطالقاً

ي تحديد نطالقاًوا،سا م سا بالضرورة جتماعية الثورات أن فكرة من نمطكذلك

الدول  ن ب الرأسمالية،العالقات ع،وأن ستحواذ ا محاول ب وإستغاللس املجتمع مقدرات

اصة ا ا داف أ لتحقيق الدو،أفراده للصراع الرئ ب   .املس
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الدو املستوى ع الشيوعية يديولوجية وتراجع ي السوفيا تحاد تفكك أثار ،لقد

الرأسما العالم دول من العديد لدى والفرح الغبطة اجع،مشاعر ال ذا أن إعتبار  صورهماك–ع

س س امافرا و ع–فو مؤشر خ" و التار وع،"اية الرأسمالية إنفراد ع أيضاً تأكيد و و

املتحدة الواليات ا الدولية،رأس والزعامة عام. بالسيطرة ع وقا أن ح 2012و 2011 يغ منبما ملتھ

إجتماعية إقتصادية رأزمات للتظا الرأسما العالم دول مواط من ن باملالي ادفعت روج وا

وةالشوارع ال ع توز وسوء والبطالة والفقر الظلم ع والضعف،إحتجاجاً اجع ال أن ما-تؤكد ور

أيضاً أنيمكن -يار الرأسمالية املجتمعات ب   .  يص

ا مي وأ الدراسة   : دف

الق منيمكن أن حيانول من كث استخدمت يديولوجيا أن عليھ واحدة،املتفق

الدو النظام يف والتص الفرز أدوات الدول،من تحاول خاللھ من الذي املنظور ا أ إعتبار ع

الدو الواقع لفاء،تقييم وا صوم ا ن ب الذيكمنوت. والتمي للدور ا تحليل الدراسة ذه مية أ

املاركسيةأثرت وخاصة يديولوجيا خاللھ خاصة،من الدو النظام وحركة الدولية العالقات ع

الباردة رب ا ة للنظام،ف ة املم السمات أبرز أحد وأصبح يديولو الصراع ا خالل عمق ال

  .الدو

ا وأسئل الدراسة لة   : مش

عت يديولوجية العوامل أن املعلوم الدوليةمن للعالقات سية الرئ املحددات فقد. من

الدول  ن ب العالقات أنماط تحديد ماً م دوراً يديولوجيا السياسية،لعبت النظم وأنواع

ا م العديد لدى جتماعية و قتصادية يث،و الذي رئمر ما أحد ن ام ن فرسؤال خر و

التا النحو   :ع

ع: الرئالسؤال ورؤى ار أف من تضمنتھ بما املاركسية يديولوجيا أثرت كيف

؟ التأث ذا ات مستو وما املتنوعة، عالقاتھ الدو النظام   حركة

الفر تحديد ما: السؤال يديولوجيا تلعبھ الذي الدور العالقاتو وطبيعة أنماط

الدول؟ ن   ب

الدراسة   : فرضيات

مقدمة اضوء ل مش ا تث ال ساؤالت وال ن،الدراسة ت الفرض الباحث   اعتمد

ن   :التاليت

و  الدول تلعب:الفرضية سلوك تحديد ومؤثراً ماً م دوراً وتحديد،يديولوجيا
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عاونية أم انت صراعية ا بي فيما العالقات   .طبيعة

الثانية املتلعب:الفرضية ومؤثراًاركسيةيديولوجيا بارزاً الدودوراً الصراع حركة

الباردة رب ا ل،خالل الش اء وإن ي السوفيا تحاد يار ا عقب وضعف الدور ذا تراجع نما ب

ي والغر الشر ن املعسكر ن ب للصراع   .التقليدي

الدراسة ية   : من

عليھ ند س الذي العام ل ي وال الدراسة مقدمة ومصادر،ضوء املراجع ضوء و

ا توظيف تم ال ا،املعلومات م تنطلق ال العامة داف تحقيق أجل الباحثتماعفقد،ومن د

مركبة ية من ة حل،مقار و يدرس تحلي من من ون عتت يديولوجيا ا تحد ال ات التأث ل

الدولية تار ،العالقات بمن راق ممزوجاً و بع البيت ات دورمستو ع طرأت ال اجع وال تغ

الدو النظام حركة املاركسية النظام،يديولوجيا ور وظ ي السوفيا تحاد يار ا عد خاصة

ديد ا   الدو

الدراسة   : خطة

التا النحو ع وخاتمة مباحث وثالثة مقدمة إ الدراسة تقسيم   تم

ول  ف: املبحث الدوليةعر   .العالقات

ي الثا الدولية: املبحث يديولوجياالعالقات   .و

ول  الدولية: املبحث العالقات ف والتطور : عر شأة   ال

جتماعية      العلوم من و العلم ذا أن ع الدولية العالقات دار معظم يتفق اد ي

ديثة ع ،ا يمھساعد مفا لورة و وره وتوقيعظ والصراع رب ا املتنوعة الدولية حداث

امليادين افة والدول الشعوب ن ب التبادل أنماط وإزدياد إو .تفاقيات، الدراسات معظم ش

و العاملية رب ا عد املا القرن أوائل إ عود الغرب وره ظ بداية بدأت،أن عندما

وال  كية مر امعات مستقلا ادي أ كحقل معھ وتتعامل ناولھ ت بالرغبةمد،يطانية فوعة

م وف ادراسة أسبا وتحليل الدولية روب وا ا،الصراعات ال و دو،وتجنب نظام وإقامة ناء و

الصراعات من كة،خاٍل املش واملصا التعاونية السلمية العالقات   .)1(عتمد

عامي    ن ب ما ة الف أن ع ن الباحث عض دلل لبلورة1923 – 1919و بداية انت

قلامام  ا ذا املعرقيقي اعتماداً ،ادي التاليةوذلك املؤشرات   : ع

عام-1 س بار الص مؤتمر خالل ي مر و ي يطا ال الوفدين وإقامة،1919إتفاق س تأس ع
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مامؤسسات بلد متخصصة اديمية أ علمية قضايا،ومراكز حث و دراسة سية الرئ ا م م ون ت

الدو النظام ستقرار و والسالم والصراع رب ا الدولية تدعيم،العالقات آليات والنظر

السلالتعاون الشعوبوالتبادل ن   .   ب

مادة-2 س بتدر خاص جام كر أول س الدوليةتأس مس،العالقات الدولية" تحت "السياسة

ث أبرسو مدينة لز و عامAberystwyth  جامعة طانيا جامعات،1919بر ذلك عد ا بع لت

إعتماد عديدة كية وأمر طانية اديبر أ كحقل املوضوع ذا س وأصولھ،مستقلتدر قواعده لھ

اصة ا   )2(.اديمية

وتحديداً-3 مباشرة ذلك عد للشؤونلندن،1920عامتم ي يطا ال ي املل د املع س تأس

سلط ،الدولية بحكم العاملية اديمية وساط اماً موقعاً تحتل ومية ح غ اكمؤسسة

خ وتار بالشأنااملعرفية ن تم للم ا حول قائق ا وتقديم الدولية حداث تحليل دف ق، العر

، الدو تطوراتو السيا من الدولية الساحة ع يجري ملا م الف عميق مة املسا أجل . من

عامكذ تم س1921لك للعالقاتتأس ي مر القراراملجلس صنع مراكز أك من و و ارجية ا

ا اً غ تأث قام ومية والذي املتحدة، الواليات روكفلرونفوذاً جون سھ اتصالبتأس قناة ون لي

قطاعات  ن ب سيق ت ليصبحوأداة كية، مر ومة وا ع عمال التأث مراكز م أ من عد فيما

كية مر السياسة القرار   .صا

العالقات             أن من الرغم اوع عل شتمل ال يم واملفا سس و منذ،الدولية تبلورت قد

سابقاً  أشرنا كما ن العشر القرن والوسطى،بداية القديمة العصور بأن القول ستطيع أننا إال

ا خالل شأت ال ضارات دت،وا ش لقد القوانيالً من املنظمةلكث عراف و والتقاليد ن

املتنوعةوالتبادالتللعالقات الدبلوماسية،الدولية البعثات بادل ب ا م علق ما سليم،خصوصاً و

دود ا وترسيم يت وتث العدالة وجھ من ن الفار ن ام،املجرم ح و القواعد تحديد إ إضافة

املتنوعة ة التجار قتصادية للتبادالت السياق. املنظمة ذا رايت،و و  Quincy  ش
Wrightالدوليةدر "كتابھ العالقات مرة" اسة ألول استخدم قد الدولية العالقات مصط أن إ

عشر الثامن القرن أواخر ام ن ب مي ج ي نجل املفكر قبل عد،)3(من استخدامھ زداد و شيع ل

ي القانو ا إطار الدول ن ب العالقات دراسة حاولوا الذين ن املختص قبل من م،ذلك سع خالل من

ا عض مع وتتعامل تتفاعل ال الدول قبل من ا مراعا يجب ال والضوابط القواعد لتحديد

  .)4(البعض

ال      سماء تنوعت ديدوقد ا العلم ذا ع ن.أطلقت الدارس عض أن نالحظ حيث

سمية عليھ الدولية" أطلق الدولية international affairs "الشؤون السياسة أو

international politics ارجية ا الشؤون من.  foreign affairsأو الرغم ع عددلكن
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سمياتذه نالحظ ،ال أننا روادإال غالبية يأن العلم الدوليةذا العالقات اسم عليھ طلقون

international relations،تطرحھإ ما مع يطانيةاماً ال  Encyclopediaاملوسوعة
Britannica أن والعالقاتمصطمن شيوعاًصطامل"الدولية عنك نللتعب ب العالقات

مستقلة دول ومات الدولية،ح للسياسة كمرادف ستعمل طبيعة ،)5("و ن ب و يو الذي مر

عال أنھ حيث من العلم ذا بحثھ و يدرسھ الذي شاط وال نالتفاعل طرف ن ب أكقة إ،أو إضافة

الدولة بالضرورة و والذي فيھ فاعلية ك الرئ الطرف ونوعية ة و يان   .)6(ت

الدولية   العالقات علم ا مر ال واملراحل حوال و الظروف كذلك وتنوعت عددت ،وقد

ن العشر القرن بداية منذ ومستقلة محددة اديمية أ علمية معرفية مادة إ يتحول أن ر. قبل ظ فقد

القدماء اليونان مفكري كتابات وم املف دات،ذا املعا ونصوص روب ا ع وقا وصفت ال

الدول  ن ب تصاالت ثيوسيدي،و ا وضع ال خية التار الكتابات إ  Thucydides  سدإضافة
افيل مصاحبومي م،كتاب وغ وماركس يجيل و خلدون وابن ن الفالسفةوتو من

روا ظ الذين ن الالحقةواملفكر كتابا،املراحل انت نمحيث تدو حول وتدور تتمحور ا معظم

ي سا خ املختلفة،التار العصور ع سانية ا واج ال حداث و التطورات وتحليل   .)7(ودراسة

أن      إ نا شارة تكنوتجب ولم شائية إ وصفية جاءت القديمة الكتابات علميةذه

ق،تحليلية غر والفالسفة ن املؤرخ كتابات ا بي من املدنبرز ن ب العالقات عن تحدثوا الذين

القديمة الصي،اليونانية سيوس" والفيلسوف ندي" م ال اراً" وتيليا" والفيلسوف أف وضعا الذان

الدولية العالقات كتابات إليھ وصلت الذي التعقيد عن عيدة و سطة م عامة ةسياسية الف

ديث عة. ةا ومتا وصف من عليھ اشتملت وما القديمة الكتابات ذه عت الدوليةو لألحداث

مجال و خصوصاً النيل بالد تركزت ال والفتوحات روب ندالدا وال ن والص ن ر ال ن ب ،ما

القديمة الدولية الكتابات م أ قل،من ا ذا عن للمعلومات اماً مصدراً مثلت فقد.املعرحيث

بابل ملوك ن ب والعالقات الروابط الكتابات ذه املدن،وصفت ن ب التنافس وطبيعة ومستوى

امليالد قبل ع والرا امس ا ن القرن ن،اليونانية ب ة والتجار الدبلوماسية العالقات توسعت وكيف

ة الف تلك ا وأورو ا وسور   .)8(مصر

الدراس ذه و الكتابات ذه توفر من الرغم ع مةلكن امل الكالسيكية خية التار الات

ة وا إشارات منتضمنت الدوليةللعديد العالقات ر أن،ظوا سابقاً–إال أشرنا العالقات–وكما

املستقلة وحدوده تھ ص لھ مستقل كعلم العامل،الدولية رب ا عد إال بلور و ستقر ولم     . ية

ن الباحث عض عتقد كما ذلك ب الس عود الدولية،و العالقات حول والدراسات الكتابات أن إ

وعابرة متناثرة جاءت ة الف ذه أو،قبل خية التار الدراسات إطار ا وتقديم ا مع التعامل وتم

جتماعية الفلسفية أو ا،القانونية حدود ترسم ومستقلة ة وا محددة ية من ا ل ون ي أن دون



 األردن –جامعة العلوم التطبيقية الخاصة / حنان خمش .د/ محمود علي .د.أــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
67 

ا وموضوعا ا محاور ن   .)9(وتب

ول  ور :  املطلب ظ ع ساعدت ال الدولية العوامل العالقات   علم

م    سا ل وتجمعت توافرت ال والظروف العوامل من مجموعة ناك أن القول ستطيع

الدولية العالقات علم ر الالحقة،تطو املراحل ادي استقاللھ ز عز باتجاه يمكن،وتدفع

النحوالتا ع ا ي   :تث

الدو-1 املسرح ع سياسية كقوة العثمانية ة اطور م روز و القضاء،قيام من تمكنت أن عد

الشرقية الرومانية ة اطور م عام،ع ية القسطنطي ا عاصم وتوسيعومد،1453واسقاط

ا أورو أواسط إ ا الدول ،نفوذ من ا غ مع الدولية للعالقات جديدة أنماط عاونية،وفرض

أخرى  أحياناً صراعية وصدامية أحياناً   .إيجابية

ب-2 رتبط السابقو إحياٍء ،العامل حركة ور ودراسٍة ظ عٍث والرومانيةشاملٍة و اليونانية ضارات ل

متنوعة،القديمة وإجتماعية فلسفية يم ومفا ار أف من ا لد شاع العلماء،وما من مجموعة يد ع

ن العثماني تراك يد ع ية القسطنطي سقوط عد ا أورو إ اجروا ؤالء،الذين قام حيث

القديمة ضارات ا عن ت كت ال املؤلفات ودراسة بمراجعة شار،العلماء وإن ور ظ إ أدى ارمما أف

يم ديثة" ومفا ا ية ورو ضة واملعارف "ال العلوم افة ر تطو كب أثر ا ل ان يمال واملفا

الدولية،سانية بالعالقات املرتبطة يم واملفا املعارف ا ف   . بما

ذلك إ قبل،يضاف من الدولية الكتابات مجال والتأليف شاط وال ركة ا ازدياد

الدوكبار  القانون مجال ن والباحث ن يم،املفكر واملفا القواعد من كث ع احتوت وال

الدولية سواء،العرفية الدو املجتمع تطور عن نتجت ال والقضايا ل املشا من العديد عا ال

ة عسكر أم اقتصادية أم سياسية انت   .)10(أ

  

عام-3 املقدسة الرومانية ة اطور م يار ية،1593إ الدي ا وسلط ا يمن يبةوفقدان زوال عد

ة البابو الديالسلطة صالح حركة ور ندت،وظ اس ال القومية ية ورو الدول شوء و وقيام

جديدة واجتماعية واقتصادية سياسية وعوامل أسس إ ا ستق،قيام ا م والسيادةأ التام الل

ا ا وس ا وشع غرا ا ا إقليم ع دولة ل ل املة ال من. والسيطرة تكثف الدول ذه بدأت وقد

ا بي فيما والتعاون التبادل وأنماط ال كة،أش املش ا مصا تحقيق أجل دفع،من الذي مر

ن الباحث من إبالعديد ع القومية رة الظا دراسة منعتبارإ للكث أسا اعث و محرك ا أ

والتعاونية السلبية ره مظا الدو التبادل ال   .أش
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وصراعات-4 حروب من الدو املجتمع ا د ش ال ة الكب و حداث داميةسياسية ية ان،دي وال

ال أش تحديد كب أثر ا الدول وأنماطل ن ب عاماً،العالقات ن الثالث حرب ن) 1648 -1618( مثل ب

و  اثوليك ستانتال وت يةال ورو إوال،القارة وستفالياتأدت ص دات معا عام وقيع

ت،1648 اعت ديثوال ا الدو املجتمع سميتھ يمكن ملا  internationalبداية
community  سيادة ذات مستقلة قومية دول وجود ع ذه .القائم انت أولفقد دات املعا

جديد دو لنظام يؤسس ديث ا العصر دبلوما الدولة،اتفاق سيادة ع التأكيد ع يقوم

، الدو املجتمع ا النتو وإستقالل أو القوميةداية الدولة إ سة الكن من السلطة امبقال وم ف

الدول ور ظ ق طر ض ع انت ة كب عقبة زالت ذلك و ديد، املستقلةا ديثة ا فقد .القومية

املسي اطوري م النظام اء إ إ دات املعا ذه الوسطىأدت العصور ساد تمثلالذيالذي

املقدسة الرومانية ة اطور دول،م إ ا أورو تقسيم عد رمانية ا الدول ن ب بإتحاد بدلھ س ل

ية ستان برو وأخرى منحق ،اثوليكية ملانيةق مارات عالقات دوء مئةوال ا عدد تجاوز ال

د إمارة ن رمانية،وخمس ا ة اطور م إو اخل سةأدى الكن دور اتراجع أمالك فقدت ال

ا اونفوذ يةوسلطا ورو د .)11( را ش كما دات املعا ذه مية أ د. وتكمن و غا . بطرس

ي خ امحمود   :أ

ف تعت أ-1 عليھ أطلق ملا عدبداية املؤتمرات"يما  Conference Diplomacy"دبلوماسية

من سلسلة عد ا عل والتوقيع دات املعا ذه اعتماد تم وحيث عقداملؤتمرات ملوكجتماعات ا

بقصد ية ورو الدول يةورؤساء ورو القارة أوضاع حول النظر ات وج أفضل،تبادل واعتماد

الدول  ذه عالقات ستقرار و والسالم الص يت لتث النم.السبل ذا احتل املؤتمراتوقد من ط

أحد بوصفھ مة م انة الضروريم من أصبح حيث ديثة، ا الدولية العالقات البارزة ر الظوا

وا مؤتمرات تمثلت الدولية العالقات لتنظيم جديدة وسائل عن عقدالبحث دولية جتماعات

قة بطر الدولية زمات ة   .نتظمةمملعا

املساواة-2 مبدأ دات املعا ذه الدولأقرت ن ب ونوعيةاملستقلةالسيادة طبيعة إ النظر دون

الداخلية السياسية ا ةانتملكية ،نظم ور جم بھ،أم تأخذ الذي الدي ب املذ إ النظر ودون

ياً  ستان برو أم ان الواقعية.اثوليكياً الناحية من ع ذا العالقاتو علمانية ع التأكيد العملية

ات،الدولية التأث عن ا بتعاد يةوالتجاذباتو   .الدي

املؤقتة-3 الدبلوماسية البعثات محل الدائمة الدبلوماسية البعثات إحالل فكرة دات املعا ذه أقرت

قبل من سائدة انت الدول،ال ن ب الدبلوماسية العالقات تنظم ال القواعد م أ إقرار تم حيث

وامتيازات حصانات الدبلوماسية،من البعثات مقار ام إح ع التأكيد إ اإضافة ل التعرض وعدم

ا م مدا   .أو
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ستقرار،كذلك-4 لتحقيق وسيلة بإعتباره القوى توازن بمبدأ أخذت وستفاليا ص دات معا فإن

ا أورو الدول . والسالم من ا غ ع باإلعتداء ما دولة قيام حال أنھ دات املعا ذه أقرت ،فقد

وتتكت تتحد أن خرى الدول ع يتوجب توازنفإنھ ع املحافظة أجل من عتداء ملنع ا ضد ل

ية ورو القارة   .)12(القوى

ي الثا الدولية: املطلب العالقات ف   عر

مواضيع     من كموضوع بھ املقصود وتحديد الدولية العالقات علم ف عر البحث عند

اديمية تحديد،الدراسة حول العلم ذا دار ن ب وا اختالف ناك أن مالحظة أوالً بنا يجدر

وطبيعتھ ا،مضامينھ عل يقوم ال سس ختالف. و ذا مر و من،حقيقة مجموعة إ يرجع

خرى  جتماعية العلوم من ه غ مقارنة العلم ذا بحداثة أساساً ترتبط املؤلفا،العوامل ة توك

موضوعاتھ ت كت س،ال ل الذين قبل من ختصاص خاصة ذا عالقة م وجود. ل النادر فمن

اختلف ومدلوالتھالباحثون علم مضامينھ وتحديد فھ عر بالعالقات،حول املشتغلون اختلف كما

ملصط،الدولية أعطيت ال فات التعر من الكث ناك أن نالحظ الدولي" حيث وال،"ةالعالقات

املوضوع بذات تم جميعاً ا أ من الرغم ع آلخر باحث من حول،تختلف أساساً يتمحور والذي

الدو املجتمع أطراف ن ب تحدث ال تصال و التبادل   . أنواع

آرون     مون ر الفر املفكر الحظ الدولية   Raymond Aronوقد العالقات رة ظا أن

ا فصل يمكن ة وا مرسومة حدود ا ل ست ال خرى وتمي جتماعية ر الظوا من ا غ ،عن

للعالقات القوي والتداخل الوثيق رتباط يؤكد رمما الظوا ذه مع مورتونوكذلك. الدولية رفض

العلومMorton Kaplanابالن من ه غ عن مستقل كعلم الدولية العالقات مع التعامل

رأيھ،خرى  حسب العلم ذا املعالم،ألن وا وغ غامضاً موضوعاً ال،عت أش أن ب س

ارجية ا السياسة أخرى ودوائر أطر خالل من تتم ما عادة العلم ذا ا يدرس ال الدو ،التبادل

وال الدو قتصاد ماعيةو وا الثنائية الدبلوماسية غ،عالقات التبادل ال أش إ باإلضافة

املختلفة التعاون ات مستو الشعبية املؤسسات ا تقيم ال حقالً،الرس س ل بالتا و و

العلوم،مستقالً  من جزء و   .)13( السياسيةوإنما

كينانو      جورج ب ونبنفسGeorge Kennanذ ت أن ار إن خالل من تجاه

رأيھ حسب ا أل بذاتھ قائماً علماً الدولية ا،العالقات سلوك وال ومات ا لسلوك اس ع ا

واج سياسية ئات ب ضمن عملون الذين فراد لسلوك اس ع ا و وثقافيةبالضرورة تماعية

رايت كذلك. )14(متنوعة و أن Quincy Wright  يؤكد مستقلع معر حقل ،وجود

قل ا ذا ومخت باح قبل من إجماعاً عادة ال،يتطلب دود وا ساسية موضوعاتھ حول

خرى  قول ا من ه غ عن البحث،تفصلھ ومنا وطرق الفرعية محاوره حول جماع إ إضافة
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واملواصفات. فيھ املعاي ذه الدوليةقدو العالقات تتوفر زال،ال ال حديث علم بالضرورة و الذي

رايت و يرى ما حسب ن و الت   .)15(طور

د    حاول الدولية. و العالقات ف عر حول ن الباحث ن ب ختالف ذا تفس س يو منصور

ا م أ سباب من بمجموعة طھ ر خالل   :من

خرى -1 جتماعية العلوم من ه غ مع مقارنة الدولية العالقات علم ارتباط،حداثة ا ل ال خاصة

والدبلوما السيا خ والتار الدو القانون مثل الدولية والقضايا ر الظوا   .بدراسة

تر-2 ال قة العر العلوم من ه غ مع وارتباطھ املباشر الدولية العالقات علم اإتصال يم مفا ت

جتماع وعلم والسياسة القانون الزمن من لة طو ة ف وسيطرة،ع طغيان إ أدى الذي مر

ديد ا النا الدولية العالقات علم ع العلوم ذه ار وأف يم   .مفا

الباحث-3 ن ب العالقاتختالف وم مف ف عر و تحديد حول يذ،الدوليةن احيث البعض ب

العالقات ع ك قتصاديةال و السياسية املجاالت املستقلة القومية الدول ن ب فقط القائمة

العالقة،والثقافية ذه صنع الرئ والفاعل سا املحرك املستقلة الدولة أن اعتبار . ع

خر البعض يرى نما الدولية،ب العالقات لتأن املستقلة الدولة و تتجاوز السع أش ل شمل

الدو  املجتمع وحدات ا تقيم ال والتفاعل الدوليةخرىالتبادل قليمية،املنظمات اتو والشر

سيات ا   .متعددة

الدولية-4 العالقات خط ع ن املختص غ ن والباحث الكتاب من العديد الكتابة،دخول م ومحاول

املتنوعة وقضاياه العلم ذا محاور وض وا البحثيةوالتأليف ية للمن م افتقار من الرغم ع

يحة العلم،ال ذا خصوصية مع املتوافقة الكتابية دوات ووحدة،و سھ تجا أفقده مما

محاوره وتماسك   .)16(موضوعاتھ

ذكره      سبق ما ع الدولية،وعطفاً بالعالقات ف التعر معرض مادة،و أن القول يمكن

ثالث سية رئ موضوعات تتضمن الدولية مم،العالقات منظمة اجتماعات ر تقار جاء ما حسب

ب لل والعلوماملتحدة والثقافة و"ية س عام" اليون س العلوم 1948بار مواضيع وتحديد لبحث

النحو ع   :التاالسياسية

للدول -1 ارجية ا السياسات دراسة ناول ت ال الدولية عملية،السياسة ا عل تقوم ال سس و

ا بي فيما والتبادل صراعياً التفاعل صدامياً أم عاونياً سلمياً التبادل ذا ان   .سواءً

ا-2 ل ي و ا واختصاص ا وأنواع قليمية و الدولية املنظمات بدراسة تم الذي الدو ،التنظيم

دوار والدوالوظيفيةو قلي الصعيدين ع املنظمات ذه ا تلع   .ال
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ا-3 عض الدول عالقات تنظيم إ دف ال القانونية القواعد دراسة ناول ي الذي الدو القانون

قليم،ببعض و الدولية باملنظمات ا السياق .)17(يةوعالقا نفس الدوليان،و املؤتمران أكد فقد

عام اي عام،1952ال ولم عام1955واستوك و س اليون منظمة إجتماعات تحديده تم ما ع

1948)18(.  

البحث     موضوع و الذي الدولية العالقات مصط ف عر عن ديث ا معرض ،و

النماذج عض نورد أن صر–ستطيع ا ال املثال يل س عض-ع ا وضع ال فات التعر ذه من

املجال ذا ن واملفكر ن سبايكمان. الباحث والس ني ا عرف الذي Nicholas Spykmanفقد

أوائلعت محدمن ف عر وضع حاولوا الدوليةالذين للعالقات يد سا ا عد ع ايركز إ بقولھ

مختلفة" دول إ تمون ي أفراد ن ب أو،عالقات اص أل جتما السلوك و الدو والسلوك

امجموعات أوجماعاتصمن أفراد سلوك أو بوجود تتأثر أو دف دولس إ تمون ي

س .)19("أخرى  برا جيمس ا عرف ا  James Price و العل" بأ الذيذلك عم و نبالعالتم ب قات

املختلفة، والشعوب ثوالدول مورغان س ا يؤكد نما ة Hans Morgenthauب النظر رائد

ن،الواقعية ب القوة أجل من الصراع ا ماد ال الدولية السياسة و الدولية العالقات ر جو أن ع

السيادة ذات نولدز. )20("الدول ر ا عرف اReynoldsو أ طبيعة"ع بدراسة تم الذي العلم ذلك

العالق ع التأث ماعاتوإدارة وا فراد ن ب   .)21("ات

املفكروق     ب ذ آروند مون ر والسياسةإ  R. Aron الفر الدولة ع ك ال

ارجية وا،ا السلم عالقات ودراسة بحث الدولية العالقات مة م نوحصر ح مم ن ب رب

ا بأ ا اليونانية"عرف املدينة دولة عصر منذ العالم املوجودة السياسية الوحدات ن ب العالقات

الدول املعاصرةةوح الذي .)22("القومية الوقت رايتفيھحاولو و  Q. Wrightاملفكر
ف عر وشامتقديم اواسع أ بقولھ الدولية للعالقات ال"ل العالقات مختلف تضم شاملة عالقات

انت سواء الدولية ماعات ا ا رسميةتقيم غ أو رسمية ك ،)23("عالقات ال حداد مون ر عحاول

ارجية ا بالسياسة الدولية العالقات ط ال،ر التفاعالت ناول ت الدولية العالقات أن اعت حيث

للدول  ارجبة ا السياسات عن تج ا،ت ع تج ت ال عمال ل وتحليل تفس تتخطىوتحاول أفعال

الوطنية دود   .)24(ا

ولس الدوليةHolstiوركز للعالقات فھ عر ال،معرض التفاعل ال أش ع

الدو املجتمع اص أ ا إنيقوم بقولھ املختلفة م السياسة"عالقا مثل الدولية العالقات

القومية،الدولية الدول ن ب التفاعل أنماط ل ب تم،تم التفاعل ذا تحليل عملية ا أ إال

بالعوامل  العاملية،خرى كذلك ات والشر الدولية واملنظمات قليمية ع النقابية تحادات ،مثل

الدولية ة التجار العالقات إ خالق،إضافة و يم واملفا شفال.)25("الدوليةوالقيم يؤكد ييھوكذلك
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ا بأ بقولھ املع ذات الدول"ع مختلف ن ب القائمة العالقات ال أش مختلف املوجودةشابك

اص ا الوسط الدوذا باملجتمع   .)26("املس

والر     دانيال فيھ أكد الذي الوقت العالقات Daniel Collardو دراسة أن ع

و "الدولية السلمية العالقات الدول تضم ن ب الدولية،العدوانية املنظمات القوى،ودور وتأث

تخ،الوطنية ال شاطات وال التبادالت الدوليةق ومجموع دود د ،)27("ا ب البدراوي. ذ املنعم عبد

ا بي فيما الدول ا تقيم ال التعاون ال وأش التبادالت ع ك ا ،لل بأ الدولية العالقات عرف  حيث

والثقافية" قتصادية و السياسية بالوسائل الدول ا تقيم ال منظماتع العالقات ل ش

دات ومعا العالقاتلتعكس،ومؤتمرات تلك ا شعو   .)28("رغبة

الثالث الدولية: املطلب العالقات   قواعد

سابقاً      ا ذكر ورد ال فات التعر أن القول عن،ستطيع ديث ل بالضرورة تقودنا

وظاً م دوراً تلعب ا أ ع التوافق تم ال والضوابط القواعد من تنظيمومؤثراًمجموعة

الدولية الدو،العالقات النظام ظل الدول ا تتمتع ال قوق وا والواجبات امات ل ن . وتب

تدر ل ش تطورت بالطبع القواعد ذه حداث،و و ات والصعو ل املشا من مجموعة تواتر ب س

السابقة الزمنية ات الف ع الدو النظام ا ل عرض الدولية،ال ود والع املواثيق خاصة،فجاءت

املتحدة مم ا رأس وع قليمية و الدولية املنظمات ود وع املبادئ،مواثيق ذه ع لتؤكد

عداً ا عط و ا و قاوتر تطبيقياً نونياً ا،عملياً بنصوص ام ل و القواعد ذه ام اح أصبح ،بحيث

ا وتقدم ا وتحضر الدولة سانية إ ع امة ال املؤشرات ي. من ما القواعد ذه أبرز   :ومن

املساواة :أوالً  الدولالسيادةقاعدة ن   ب

الدو    القانون امة وال ساسية القواعد من عت القاعدة ذه الدولية. و فالعالقات

أساٍس  ع الدوليةتقوم دات واملعا واملواثيق العام الدو القانون ا يكفل الدول ن ب املساواة و. من

ة ساو م وواجبات بحقوق الدول جميع تمتع ة. ع ساو م الدول ذه ون ت أن املقدرةأي

مثل الوجھ ع ا واجبا وتنفذ ا حقوق تمارس أن أجل من ي القانو الوزن أو ا.القانونية أ أي

الواجبات نفس ا وعل قوق ا نفس ا ل صائص.جميعاً ا كأحد بالدولة السيادة وم مف ارتبط وقد

ا لوجود القانونية بودا،واملتطلبات جان الفر املفكر ا اعت أو Jane Bodinنحيث الدعامة

الدولة لنظام و ة رفض،الرك ع بالتصميم ترتبط اشؤومن أيخارتدخلأي اوال

ن.الداخلية القوان وضع سلطة برأيھ كذلك تو ،و خالل إصدارمن ع للدولة افية ال القدرة فر

داخلياً  ا تنفيذ وضمان املجتمع،القرارات والضبط القمع ألدوات الشر ار حت خالل من

من وقوات ش وا خارجية،الشرطة سلطة ل عن ستقالل رفض،و ع كذلك والقدرة



 األردن –جامعة العلوم التطبيقية الخاصة / حنان خمش .د/ محمود علي .د.أــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
73 

الدو املجتمع خارجية سلطة ألية ا. متثال إل ند س ال سس يص ت مكن الدولةسيادةو

التا النحو ع   :لديھ

ا-1 عل ترتكز ال العليا السلطة ألنوجود خرى، ة"السلطات الدولة" املركز عماد   .السلطات

الس-2 الوجود عل سمو أخرى سلطة ا علو ال ال بدونطة ن املواطن ع ا سلطا تباشر و ،

ا تحد   .قيود

للقوان-3 تخضع ال ال الدولة داخل السيادة صاحبة السلطة لتنظيموجود ا تصدر ال ن

فراد ؤالء ل امللزمة ن القوان فوق سمو مطلقة سلطة ا أل وذلك الدولة، داخل فراد   .شؤون

توجد-4 ال ألنھ وذلك مم، وقانون الطبي للقانون تخضع السلطة أنذه ستطيع سلطة أي

والسيادة السيطرة غتتقاسم    .)29(امع

انب    ا من،العمإذن ي تأ سلطة ألية متثال الدولة رفض ع السيادة فإن

ارج من،ا املة ة بحر الدو املجال القرارات واتخاذ الذات تأكيد ع الفعلية القدرة إ إضافة

الدبلوما التمثيل قليمية،خالل و الدولية املنظمات ة عضو تفاقيات،واملشاركة وتوقيع

واملتعددة    .الثنائية

باملثل :ثانياً  املعاملة   قاعدة

الدول      ن ب ماعية وا الثنائية العالقات لتنظيم أساساً عت القاعدة ذه ا ،و أقر حيث

القوان الدوليةجميع نطاق. ن و ، الدو القانون ا عل املتفق امة ال الدولية القواعد من ف

املستقلة، الدول ن ب ا، التعامل وصغ ا كب للدول ي القانو املركز ع القاعدة ذه تؤكد حيث

خرى  الدول ة مواج ل ا وضعيف ا القاعدةتبدوو . قو ذه العمليةتطبيقات الناحية من من

مجالدولإتفاقخالل بيع كة املش جراءات من السياسيةاموعة قتصاديةاملجاالت و

من،والقانونية جزء عن الدولة تنازل خالل من يتحقق ما عادة الدول ن ب واملصا املنافع تبادل ألن

السيادية ا السيادة،حقوق من زء ا ذا مثل عن خرى الدولة تقدمھ تنازل أجل،مقابل من

املصا كةتحقيق القاعدةو . املش ذه تطبيقات ر اعتمادكذلكتظ خالل من الدولية العالقات

ا عالقا ز لتعز املتبادلة ماعية وا الثنائية جراءات لبعض إلغاءو الدول مثل ا مواطن ع يل س ال

الدخول  ة لألفراد،تأش قامة و العمل أذونات ع،وإلغاء والبضا النقل وسائط دخول يل س و

ة التجار واجز ،والسلع ا إزالة أو اوتخفيض بي مركية   .ا

القاعدة    ذه تج و الدولية العالقات ا إعتداءكذلكاملعمول ا عل يقع ال للدولة

التد إتخاذ ، لخار الالزمة جراءات و مماثلاب باعتداء والقيام العدوان الدفاعرد باب تحت يندرج
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النفس اعن اح ع املعتدية الدولة إجبار دف القانون ، املبدأ.م ذا سمح السلم، أوقات ففي

إل وء ال دون ا حقوق باستعادة سمح ال قتصادية و السياسية جراءات تتخذ أن لدول

أو قتصادية، و الدبلوماسية العالقات كقطع ة، العسكر القوة مرور استخدام ع حظر فرض

مواط دخول منع أو ة، و وا ة والبحر ية ال النقل إوسائل إضافة املعتدية، استخدامالدولة

، الدو من مجلس ع الف ا عرض ا ف بما الدولية املواثيق ا عل املنصوص السلمية الوسائل

العدوان لردع امللزمة القرارات    .وإستصدار

للدول:ثالثاً  الداخلية الشؤون التدخل عدم   قاعدة

الدولية العالقات امة ال القواعد من أيضاً القاعدة ذه القواعد ،و من عت إذ

االتقليدية القانون ة باملو لدوالرا مباشراً إرتباطاً الدولةرتبطة سيادة من. قاعدة وسيلة و

الدول  ن ب التعاونية يجابية العالقات ة تقو الدولة،وسائل سيادة ام اح سا ا والتأكيد،دف

ا خصوصي السيا،ع ا نظام ل الداخلية،وش ا شؤو كم ل ا إدار قة عدم. وطر ع ف

عن متناع أو تنفيذ ع ا ألرغام أخرى لدولة ارجية ا أو الداخلية للشؤون ما دولة عرض جواز

قان ر م أي بدون ن مع أمر قتصاديةتنفيذ و السياسية الضغوط ممارسة خالل من لذلك، ي و

ةلوا والعسكر انفسية لذلك. وغ القاعدة،إضافة ذه السالمفإن لتحقيق أساسياً شرطاً عت ال

وضمان ، للدولاً الدو ماية ا الدوليقدم ا تمارس ال يمنة ال سياسات ضد الضعيفة ة الصغ

ة، امتناع القو خرىتتضمن الدول بمصا الضارة شطة إيواء أو مساندة أو يع عن الدولة

ا إقليم للسالح،فوق ب ر أو للمتمردين ب تدر أيديولوجية،من أو سياسية شطة أ بأية القيام أو

طر ل الداخ ا أم ض عر أو أخرى لدولة الداخ ستقرار زعزعة ا شأ من   .دعائية

وسيلة ا واعتبار القاعدة ذه مية أ ع يت وللتأكيد و لتث العالقاتدوءالستقرار

الدول  ن الدولية،ب دات واملعا املواثيق من كث ا عل نصت ميثاق ،فقد املثال يل س ع ا م نذكر

الثانية مادتھ من عة الرا الفقرة نص الذي املتحدة أن،مم املتحدةيمتنع"ع مم أعضاء

الدولية م عالقا أو،جميعاً را سالمة ضد ا استخدام أو القوة باستعمال ديد ال عن

دولة ألية السيا آ،ستقالل وجھ ع املتحدةأو مم ومقاصد يتفق ال ميثاق". خر جاء وكذلك

القاعدة ذات ع ليؤكد الثامنة مادتھ ية العر امعة عحي،ا نص من"ث دولة ل م تح أن

خرى  امعة ا دول القائم كم ا نظام ية العر امعة ا عضاء من،الدول حقاً ه عت و

الدولة تلك ال،حقوق بأن د عملوتتع بأي اتقوم ف النظام ذلك غي إ   ".يرمي

عاً  ا: را ديد ال أو القوة استخدام م تحر   قاعدة

القوة     ألنواع استخدام ألي والشامل امل ال م التحر ع للتأكيد القاعدة ذه جاءت ،وقد
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الدولية العالقات ا باستخدام ديد ال ح وأدبياً. أو فعلياَ ماديا اماُ وال واجباً تفرض القاعدة ذه ف

دولة ل ديد،ع لل وء ال عن القوةباالمتناع استعمالباستعمال قليمية ،فعالً  اأو السالمة ضد

دولة ألية السيا ستقالل ممعِت وَ ،أو وميثاق الدو للقانون خرقاً التدخل ذا أنواع جميع

ة. املتحدة شر ال ا ش عا ال والقتل والدمار رب ا وتجارب ظروف تالمس بالضرورة القاعدة ذه و

الثانية العاملية رب ا مو ،خالل جاءت احيث س تأس تم ال قليمية و الدولية املنظمات اثيق

ع لتؤكد ا عد وما ة الف نتلك القاعدةمضام   .ذه

املثال يل س الثانيةجاءت،فع املادة من عة الرا ميثاقالفقرة لمن املتحدة نصتمم

أن ديد"ع ال عن الدولية م عالقا جميعاً يئة ال أعضاء ايمتنع استخدام أو القوة ،باستعمال

دولة ألية السيا ستقالل أو را سالمة املتحدة،ضد مم ومقاصد يتفق ال آخر وجھ    ".أوع

ميثاق من الثانية املادة جاءت القاعدةوكذلك ذات ع لتؤكد قية فر الوحدة ع،منظمة عالوة

الثالثة نصتمادتھ عال ام"أيضاً اإح أراض وسالمة دولة ل استقالل،سيادة الثابت ا وحق

ا السياق". كيا ذات و ا،أيضاً ميثاق أشار القاعدةفقد ذه إ ية العر امسةامعة ا  مادتھ

تنص أنھوال ب"ع اعات ال لفض القوة إ وء ال يجوز امعةال ا دول من أك أو ن دولت   ".ن

ا:خامساً  مص ر تقر الشعوب حق   قاعدة

الدولية العالقات ا عل تب ال امة ال القواعد من عت القاعدة ذه ل ،و ش ا أل

للسالم حقيقية ندعامة الدولي من ار. و ا ر باملظ يتعلق ما أول ن أساسي عدين تتضمن ف

املص ر ستقالللتقر الشعوب حق ع والذي نما، ب ، خار إحتالل أو ية أجن سلطة أية عن

السيا ا نظام ل ش تامة ة بحر تقرر أن الشعوب بحق القاعدة ذه ل الداخ ر املظ يتعلق

اصة ا الوطنية ا موارد وإدارة الداخلية ا لشؤو ا إدار وأسلوب ا ش ع ونمط قتصادي، و . و

جماعيكذلكش ة و لھ شعب ل حق نظامھإ وإختيار السياسية، طموحاتھ بتحقيق ة متم ة

حراً  اختياراً اضعةو . السيا ا والدول الشعوب القاعدة ذه أعطت ستعمارأو لإلحتاللقد

ية جن يمنة،والسيطرة وال السيطرة من والتحرر املص ر تقر حاً وصر ومباشراً اً وا حقاً

ية ة،جن العسكر الوسائل استخدام ق ا ا ف كما،بما النفس عن مشروعاً املادة دفاعاً ورد

املتحدة51 مم ميثاق أكسمن القال امللزمة القواعد ع طا ا الدوب النص انون خالل عمن

الن"أنھ عن الدفاع للدول الطبي ق ا ينقص أو يضعف ما امليثاق ذا س اعتدتل إذا فس

مس املتحدةقوة مم أعضاء أحد ع   ".ة

رقم املتحدة مم العامة معية ا قرار جاء ستقالل1960عام1514وقد بمنح

القاعدة ذه ل تأكيداً املستعمرة الثالث،للشعوب العالم شعوب من الكث نيل كب أثر لھ ان حيث
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آسيا ي قار اخصوصاً استقالل قيا السياق. وإفر ذات رقم،و املتحدة مم قرار 2621جاء

عام ع1970الصادر وصوره"ليؤكد ره ومظا الھ أش بجميع ستعمار استمرار مة،أن جر عد

املتحدة مم مليثاق خرقاَ ل املستعمرة،ش والشعوب للبلدان ستقالل منح ومبادئ،وإعالن

الدو   ". القانون

ي الثا الدولية: املبحث يديولوجياالعالقات   و

من     مجموعة ناك أن ع يتفقون الدولية العالقات باح غالبية أن القول يمكن

الدول  عالقات تؤثر ال العوامل أو ا،املحددات تصرفا اانمأوتحددوتحكم سلوك املجتمعط

بالعوامل ،الدو غرافيمرتبطة إ ةا إضافة الدولة، ا تمتلك ال قتصادية القوة م و ومستوى

انيالعوامل و الس ا. ةيديولوجيو ةالعسكرة وثقل العوامل ذه تأث مقدار باين ي الطبع و

الدولية ا،العالقات غ من أك دوراً العوامل ذه عض عطي ن الباحث البعض،فبعض يرى نما ب

أخرى  أو بدرجة ا عض مع ترتبط العوامل ذه ل أن العالقات،خر ك ل ش و ا بمجموع وتؤثر

  .الدولية

ا ذه من واحد ل وتأث ثقل أن مالحظة ولة س مكن حقبةو من يتغ قد لعوامل

أل  آلخر،خرى دولية جغرا ان م و،ومن السياسية الظروف طبيعة السائدةحسب فع. جتماعية

املثال يل رب،س ا عد الدولية العالقات ومؤثر ام دور يديولو و العسكري ن للعامل أصبح

الباردة رب ا وإبان الثانية ر ،العاملية ظ الدوحيث النظام مستوى ع والتقسيم وأصبح،الفرز

والواليات ي السوفيا تحاد ن ب والصراع امليادينالتنافس افة أشده ع ا،املتحدة رأس وع

افة و ن الطرف ن ب س لل محموم سباق تجسد الذي العسكري وغةقليديتالاملجاالتامليدان

  .ةالتقليدي

رجة ا الدولية قبة ا ذه ة،ففي العسكر والقدرات العسكري العامل تأث ر ظ

يديولو والتوسع شار ن مع الدولية،املتناغمة العالقات ع التأث الصدارة ان م لتأخذ

للدول  املختلفة املصا لتحقيق ا و . وتوج انحسر ة العسكر القوة وتأث دور أن نالحظ نما تراجعب

قتصادية العوامل املاديةو  لصا اسب امل عد،تحقيق القطبية أحادي الدو النظام مرحلة

وارسو حلف وتفكك ي السوفيا تحاد يار إقتصادية،ا مالمح النظام ذا مالمح أصبحت ،بحيث

قتصادي ر التطو مجاالت سابق وال للتنافس الدول من بالعديد ةدفعت التجار سواق ،وكسب

املنافع عظيم الدو املاديةو النظام ا وترتي ا موقع وتحديد الدول يف لتص معياراً أصبح   .    الذي

ال امة ال العوامل من يديولوجيا عت زالتو وال الدوليةأثرت العالقات ع عتؤثر

، التأث ذا مستوى غ و تذبذب من تحتكمالرغم الدول ن ب العالقات أن نالحظ منحيث كث
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أصبحت  ال يديولوجية العوامل إ امةحيان ال يف والتص الفرز أدوات من ع،واحدة ال

صدقاء و صوم ا ن ب الدول تم ا لفاء،أساس ا ن عداءو املع. و ذا عواملو تحديدأحد

الدولة ا عتمد ال ارجية ا صدامية،السياسة صراعية عدوانية خارجية سياسة انت أ أو،سواء

عاونية   .إيجابية

الية    اللي يديولوجيات أن القول مكن إوالقو أسماليةر والو أدت قد واملاركسية مية

والشعوبتقسيم املاضيةمم العقود ع الدولية التناقضات عميق يتمحور،و الصراع بات بحيث

ا غ دون معينة أيديولوجيا مالئمة مدى السياسيةل،حول تفاعالتھ ل ب ي سا املجتمع تنظيم

قتصادية ةو ت. والفكر مثلباينف سئلة من واسع نطاق ي: شأن سا املجتمع يتطور ،كيف

الدول  ن ب العالقات لتنظيم السبل أفضل التبادالت،وما تلعبھ أن يمكن الذي الدور و وما

واملح الدو ن املجتمع تنظيم والسياسية عالقات،قتصادية تحديد قتصاد دور و وما

رب وا الدول السلم ن وتفس.ب يان لت الفرضيات من عدداً وضعوا قد ن الباحث أن من الرغم وع

والعال يديولوجيا ن ب الدوليةالعالقة ا،قات تأث برز الذكر سالفة يديولوجيات أن إال

الدول  ن ب قتصادية و السياسية العالقات  .ع

ا شار ان وظروف يديولوجيا ور ظ ة ف تحديد أردنا ذا،وإذا أن القول ستطيع

القرن اية سا فر ر ظ القرن18املصط امل19ومطلع يذكر ما الالندحسب ھ أندر الفر فكر

A. Laland ،القرن إبان ن سي الفر ن الدارس ن ب تداولھ شر ان ثم عد،19ومن استخدامھ شيع ل

اديمية وساط واسع نطاق ع بقاذلك من العالكث مصط.)30(مع سب اك وقد

الثانية العاملية رب ا أعقبت ال ة الف خاصة مية أ ن،يديولوجية ب الصراع بدأ حينما

الدول  ن ب السائدة العالقات أنماط ع نفسھ يفرض السياسية ب صراعاً،املذا العالم د ش حيث

اكيةوصداماً اإلش املختلفة يديولوجيات ن ب والقوميةحاداً والرأسمالية والديمقراطية   .واملاركسية

ول  يديولوجيا: املطلب ف                      عر

املفكرن من العديد لسان ع وردت كما يديولوجيا مصط فات عر ة كث

ن عضاً. والباحث أحدث ل ش وتنوعت وم املف ذا تناولت ال فات التعر ذه عددت منفقد

أخرى  ات ملصط يم ومفا ا وم مف ن ب لط ةا وإرتباطو  مشا صلة والفلسفة،ذات العقيدة

اوا وغ تجاه و ة املثال. لنظر يل س ع الفلسفة عن ديث حديثفا املثاليةو ا ع ناول،ي و

ون بحثاً  ي أن يجب ما حول يدور ا اف عالم غض،وتدقيقاً أخالقية يرات ت تقديم خالل من

ا واقعي عن االنظر الوصولو . ومعقولي أجل من عملية وقواعد أسس بتقديم يديولوجيا تم نما

املثالية ا داف أ املحددة،إ ار ف و راء و ر الظوا من مجموعة عن ع ة النظر تفسر،فإن ال

القضي خصائص ن الوتب املوضوع أو دراستھة تجري عو ،ذي الفرضياتتحتوي من مجموعة
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البعض ا ببعض اً عضو املرتبطة يم رة،واملفا للظا ومحدداً مقنعاً اً تفس تقدم موضوعبحيث

ذات. الدراسة تصبح املع ذا حركيةفاأليديولوجيا كما،صفة شأً ماركس ت مجموعةيقول قبل من

طبقةإجتماعية باآلخر اجتماعية أو ا عالقا ب ترت يت .)31(نتحاول لتث يقودنا الذكر سالف ديث ا

التا النحو ع يديولوجيا ا تتصف ما عادة صائص ا من   :مجموعة

وخلقية-1 قيمية صفة ذات من،يديولوجيا مجموعة عن ع يديولوجيات غالبية ألن وذلك

سانية و املجتمعية لقية ا ع،القيم والتأث سلوكھ وتحديد الفرد توجيھ ا خالل من تحاول

ه تفك قة   .طر

نظمية-2 صفة ذات وعشوائية،يديولوجيا متناثرة ار وأف قيم مجرد ست ل ا أ ع ذا بل،و

منطقي ل ش ا عض مع ابطة وامل سقة وامل املنظمة والقيم ار ف من   .مجموعة

عقائدية-3 صفة ذات ار،يديولوجيا وأف قيم عن ع ا أل واقتصاديةوذلك وسياسية اجتماعية

ان،ثابتھ وامل الزمان حسب ة متغ ما. وغ عادة وشاملةف مسبقة تصورات ستمرتطرح و ت تث

الزمن من لة طو ة عديل،لف أو غي ا أصا ا،وإن ائز ور ا ر جو يمس ال طفيف و   .ساسيةف

حركية-4 صفة ذات ا بأ تمتاز أن،يديولوجيا يجب وما ائن و ما مع فقط تتعامل ال ا أل وذلك

ون  ذلك،ي لتحقيق الالزمة والوسائل والسبل دوات تقديم ع كذلك عمل   .)32(بل

السياعتيديولوجيا -5 الدمج عملية امة ال دوات من املجتمعواحدة أن،والثقا حيث

بأيديولوجيا املجتمع أفراد اً إيمان كب اً مش قاسماً م بي خلق و ماعة ا روح م ف عزز ،معينة

م ا وتوج م تماما ا وحد و م   .يوحد

جتماعتكذلكيديولوجيا -6 الضبط أدوات من ثبات،واحدة من بھ سم ت ما ب س وذلك

ا وتذبذ ا غ دون يحول يم مفا وتواتر ار املجتمع،أف أفراد وجدان ا ترسيخ أ يؤدي ،مما

م لسلوك ية التوج ة املعيار ا صف ؤكد   .و

ور-7 م ا تحرك ال ضية والتحر ة التعبو دوات من واحدة يديولوجيا باتجاهوتحرضھبروز

ا تحقيق إ يديولوجيا س ال العامة   .داف

ذكره    سبق ما ع بالتأكيد،بناءً يديولوجيا ملصط فات التعر عض نورد أن ستطيع

ا أ معيناً" ع اً سلو ا ل ن املعتنق فراد ع تم ال املعتقدات من " كذلك أو". مجموعة

ار ف من ون يت فرادنظام من بمجموعة اصة ا،ا كةتحكم مش مصا اية و.)33("ال

لذلك لألحداث"  ،أضافة ملموس تفس تقديم تد متالحمة ة فكر نقطة أو ار أف إنطالقاً،مجموعة

محددة ن قوان شتاين. )34(من لوف ارل حاول الدوأستاذ Karl Lowenstein وقد القانون
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ف أن،يديولوجياعر ع املصطبالتأكيد من ذا سق وم امل مت إطار عن ارع ف

ا عتنق ال يرات فرادوالت من ن". مجموعة عنصر يديولوجيا ط ير السياق ذا و و

عم خر و نظري ما أحد ن محكماً. أساسي كالً ة النظر الناحية من تؤلف برأيھ فاأليديولوجيا

امالً  منھ،مت وموقعھ املجتمع انتھ وم سان ناول ت ال يرات والت ار ف من من. ونظاماً نما ب

العملية خاللھ،الناحية من عملون ن مع سلوك اتباع إ ا وأنصار ا معتنق تدفع يديولوجيا فإن

ار ف تلك تحقيق بالرغبة. ع واملتمثل لألفعال املحرك دففالدافع ال يم،تحقيق ما و

أسلفنا كما تقوم ال الفلسفة عن ال،يديولوجيا حول مجردة تأملية مواقف والعالمع ون

  .)35(واملجتمع

أعاله      فات التعر ذه أمر من يكن ما ملصط،وم الفع ستخدام أن القول ستطيع

فراد ا يؤمن ال املعتقدات ع فقط يدل ال م،يديولوجيا سلوك توجھ ال القيم سق ،أو

م خيارا تحدد ال داف و املعاي مجتمعة،أومجموعة العناصر ذه ل يتضمن ذا. وإنما و

ايم ماي ارل العالم ماركس  Karl Mannheimيتفق ارل مع يديولوجيا وم ملف من،تناولھ

السياسية والقيم التفك نماذج إ النظر قتصادية،خالل و جتماعية النظم من ثقة من ا أ ع

املتنوعة سانية ياة ا ات جتم،وخ ماعات ا تتجسد ال السلوك نماطونماذج ذات اعية

  .)36(املتعددة

ي  الثا الدولية: املطلب العالقات ع يديولوجيا                                تأث

تحدثھل    أن يمكن الذي التأث م و طبيعة حول واملفكرون الكتاب اختلف قد

الدولية العالقات مستوى ع م. يديولوجيا م املصل،فالبعض املادي البعد غلبون الذين خاصة

الدولية س،العالقات ول اصة ا املصا ا تحدد ا وتصرفا الدول سلوك أن عتقدون

للواقع،يديولوجيا اس ع ا اية ال يديولوجيا أن اعتبار موجود،ع و ملا كذلك. ونتاج م و

وتأث دور ناك ان وإن ح أنھ الدوليةعتقدون العالقات ع دور،لأليديولوجيا بالضرورة و ف

وضعيف املقابل .معتدل لأليديولوجياو ة كب ة أولو خر البعض دور ،عطي ا ل أن إعتبار اًع

الدول اً ومؤثر حاسماً  سلوك ا،تحديد بي فيما العالقات طبيعة العنصر،وتحديد انت ا أ بدليل

تحديد ربم ا عد ما ة ف والشيو الرأسما ن املعسكر ن ب العالقة ونوعية ل ش

الثانية عام.العاملية روسيا الشيوعية الثورة نجاح عام1917فمنذ ي السوفيا تحاد يار ا وح

النفوذ1991 شار وأن انتقال ب س وذلك ، الدو الصراع أدوات م أ من يديولوجيا أصبحت ،

يخارجشيوال السوفيا تحاد شرق مناطق حدود وجنوب ا أورو الثوراتآسياشرق ونجاح ،

دول من العديد اكية ش و الشيوعية حزاب نفوذ وازدياد نام، وفي ا و و ن الص مة م دول

العداء ا مع حملت ال وإيطاليا وإسبانيا سا كفر املتحدة الواليات مع املتحالفة ية الغر ا أورو
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املتحدة الواليات ا وزعيم       . للرأسمالية

عا     ل ش الدولية،مو العالقات ع يديولوجيا تأث ازدياد بأن القول ستطيع ،فإننا

ة القو الدول من عدد ور بظ و بالدرجة واملؤثرةارتبط الدوالفاعلة عتنق،املجتمع و بع ت

الدو النظام ع سلباً أثر الذي د ا إ متناقضة متصارعة مختلفة وأفقده،أيديولوجيات

وتوازنھ امھ ذه. ا ل ارجية ا السياسات ع آثاره ترك بالضرورة الصراع ذا و التناقض ذا و

سابقاً ف.الدول  أسلفنا كما نطاقھ سع وا يديولو الصراع حدة إزدادت ن ،قد املعسكر ن ب

الثانية العاملية رب ا عد والرأسما إ،الشيو وصل التصادبحيث الوسائلممرحلة ل ب

املمكنة دوات وا- و ة ور ال ن ر مثالًا نامية إ-لفي ن واملفكر ن املحلل من بالعديد دفعت لدرجة

تفج عناصر من عنصر م أ يديولوجيا الدوليةإعتبار   .)37(الصراعات

والسياسية    جتماعية ة القو ا ا تأث استمرت ال الباردة رب ا لت ش وقد

قتصادية املاو القرن من نات الثمان ومنتصف السبعينات اية مراحل،ح من ة خط مرحلة

ن املعسكر ن ب املرحلة. الصراع ذه النف،ففي للتأث كأداة الشيوعية يديولوجيا استخدمت

السوفياتية للسياسات ي الواليات،والدعا ا رأس وع الرأسما املعسكر دول ة ملواج صراع ووسيلة

العام،املتحدة الرأي إلقناع أيديولوجيامحاولة الرأسمالية يديولوجيا بأن عدوانيةالعال

العالم،استغاللية ع السيطرة ا،تحاول أ اعتبار ع الشيوعية لأليديولوجيا املقابل ج و وال

سلميةأي الدو،ديولوجيا املستوى ع دوء وال ستقرار تحقيق ا الشعوب،دف مصا وحماية

ا مقدرا   .وحماية

املستوى    ع صورتھ ن تحس أجل من الدعائية الوسائل ي السوفيا تحاد استخدم وقد

للسالم،الدو محبة دولة أنھ ع التأكيد خالل شعو ،من وتطلعات آلمال الثالثداعمة العالم ،ب

املتحدة الواليات ا رأس وع ية الغر الدول ذاتھ الوقت يالية،واصفاً إم ة إستعمار دول ا ،بأ

ا ا خ ب و الثالث العالم شعوب ع السيطرة ا   .دف

ع ،املقابلو وم ال ذاتھ املنطق املتحدة الواليات يديولوجيااستخدمت

املجتمعاتعالشيوعية دم ل وسيلة ا أ م،اعتبار حر ومصادرة فراد ر لق من،وأداة م وحرما

الفردية م طموحا وتحقيق م ذا عن والتعب املشاركة م حقوق سط   . أ

الدولية العالقات الصراع رة ظا ع يديولوجيا تأث ر ظ أن،و مالحظة خالل من

واحدةاتأث  دولة الداخ العام الرأي ع يقتصر ال حيان من التأث،كث ذا يمتد بل

غرافية ا دود ا الدول،ليتجاوز العام الرأي إ يصل ابحيث م املجاورة خصوصاً فع. خرى

املثال يل من،س الكث لدى وترحيباً رواجاً تال السوفياتية السياسات سانت ال الدول شعوب
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ي السوفيا الشرقية،الفلك ا أورو الشيوعية يديولوجيا عتنق أحياناً–و ية وآسيا–والغر

قيا   .وإفر

إ      نظرنا ما إذا ارجية ا ا وعالقا الدول سلوك ع يديولوجيا تأث يت وكذلك

نيةذنمو  الص كية مر العالقات كيف،ج نرى السائدةحيث العالقات طبيعة ع يديولوجيا أثرت

ن الطرف ن عام. ب الشيوعية إ ن الص تحول عدائية،1949فمنذ سياسة املتحدة الواليات اعتمدت

ومقاطعتھ ديد ا الصي بالنظام اف ع عدم تمثلت ا عزلھ،تجا دف عليھ حصار وفرض

الدو النظام مركزه الدولية،وإضعاف املنظمات تواجده ع الوالياتوقد .والتأث بقيت

عام ح السياسة ذه ع خية،1972املتحدة التار ارتھ بز نيكسون ي مر س الرئ قام عندما

ما إثر ن بدبلوماسيةللص غ" س بو نغ ارات ،ping pong diplomacy" الب بز تمثلت وال

س ت لفرق البلدينمتبادلة كال من العالقات،الطاولة من جديدة صفحة فتح كب أثر لھ ان مما

ما الوطنية،بي ن الص شغلھ انت من مجلس دائم مقعد ع صول ا من ن الص " مكنت

املت،"فورموزا الواليات مع املة دبلوماسية عالقات ع صول ارتروا س الرئ د ع عام حدة

1979)38(.  

السياق نفس ية،و و ال كية مر العالقات ع املباشر ا تأث لأليديولوجيا ان ،فقد

حكم ة ف امل ال التحالف ثم اف ع من العالقة ذه انتقلت سيوحيث املوافولغي ستا بات

املتحدة املباشر،للواليات العسكري الصدام بل والعداء اف ع عدم فيدال،إ حكم ة ف

و تواس عامالذي كم أن،1959ا ة ونظامب اس س مصاالرئ يخدم شيو نظام و

ي السوفيا تحاد ات تصدير ،وتوج ع عمل الشيوو والفكر الشيوعية اإ الثورة أمر دول

ية املعروف،الالتي ملة ا ا و رة ز ي مر الغزو جاء بحملةحيث ر" ة ناز ا سان" خليج ن

ذاعنوانا1961ً الل ن ب نللصراع   .)39(طرف

العالقات ل ش ر تقر اماً دوراً االت ا من كث يديولوجيا لعبت كذلك

الدولية املالية،قتصادية قتصادية واملنح باملعونات ا م يتعلق ما ذلك. خاصة ع مثال ،وخ

عام سيا ألندون قتصادية ا مساعدا بقطع املتحدة الواليات أحمد،1965قيام س الرئ قيام إثر

الشيوعية ن والص ي السوفيا تحاد مع بالده عالقات بتوطيد ارنو ي،سو مر للتدخل وإدانتھ

نام سو. في س الرئ سقوط عد إال العالقات ذه املتحدة الواليات ستأنف نظولم ء وم أكارنو ام

املتحدة للواليات ادنة السياسيةوأك،م ا ا توج مع اماً   .)40(إ

الدوليةو والعالقات يديولوجيا ن ب للعالقة توضيحھ دف،معرض حاول . قد

ي ص التاليةمقلدإسماعيل النقاط   :عرض
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الدو-1 الواقع تحليل خاللھ من الدول تحاول الذي املنظور أو ساس بمثابة يديولوجيا عت

الدولية عقائدي. والعالقات أساس ع العالقات ذه وتقييم تفس إ تميل الدول أن نالحظ حيث

  .أيديولو

ا-2 عتمد ال يف والتص الفرز أدوات إحدى كذلك يديولوجيا اعت أعدا ن ب للتمي الدول

ا ا، ،وحلفا وأصدقا ا خصوم ن ارجيةو ا ا سياسا إدارة قة وطر نمط تحدد ذلك ضوء وع

الدو   .النظام

تحاول-3 ال ائية وال املرحلية ات والتوج داف تحديد وفعاالً اماً دوراً يديولوجيا تلعب

ا وإنجاز ا تحقيق الدوليةوع،الدول ا صراعا بإدارة كذلك تقوم يديولوجيا ذه   .أساس

متبادلة-4 دولية ونفسية سياسية وحساسيات تناقضات تخلق ما عادة اكم،يديولوجيا ت وقد

ا تجاوز يصعب بحيث ا ا تأث سع وت ساسيات وا التناقضات ذه وتتعمق الذي،وتتضاعف مر

التناقضات ذه ب س الدو التعاون انيات إم عيق و   .يمنع

رب-5 ا أو يديولو العدوان س فيما سية الرئ دوات إحدى يديولوجيا عت

املجتمعات،يديولوجية ار وأف ب ومذا معتقدات ع بالتأث معينة دولة قيام خالل من وذلك

اتقاغي و ،خرى  وثقافا ا ا،ليد ف الداخ ستقرار   .وزعزعة

الدو-6 التصرف أو السلوك ال أش عض ع الشرعية إلضفاء ووسيلة أداة ون ت قد يديولوجيا

الدو والقانون الدولية للشرعية عام. املخالف يف جي بر مبدأ ذلك تحاد1968ومثال حاول الذي

ع الدفاع خاللھ من ي الشرقيةالسوفيا ا أورو دول العسكري تدخلھ مشروعية يمنتھ،ن وفرض

الشيوعي كم ا نظم غي محاوالت اض الدو ةوإج ذه لھ   .)41(ل املوالية

أمر    من يكن ما يديولوجيا،وم دور ثبات أو تراجع حول وتختلف تتعدد راء ،فإن

الدولية العالقات ع ا تأث أ. ومدى بأن اعتقاد ناك تراجعف قد يديولو العامل لتمية ش

اكية،وا ش املنظومة وتفكك ي السوفيا تحاد يار ا عد التقليدي،خاصة ل الش وزوال

ن املعسكر ن ب والتنافس والصراع،للصراع ة العسكر القوة سية الرئ أدواتھ من ان والذي

الباردة. يديولو رب ا ت ان عوامل،فقد ع القائم السيا الفرز ال وأش أدوات ا مع ت وان

ا،أيديولوجية م قتصادية خاصة املصا وتبادل الدو نفراج من أنماط ا محل وتوثيق،لتحل

افة التعاون العالقات   .مجاالت

ما بي وتنافس صراع طول عد والرأسما ي ا ش املعسكران ت أث أن،فقد

حول ك املش سيق والت املصا تحقيق ا أساس ال التبادلية ما عالقا ز عز و توثيق ما باستطاع

الدولية زمات و املواقف من النوو ،العديد شار ن بحظر ا م يتعلق ما سباق،يخاصة وتنظيم
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ي والفضا ر س ي،ال ورو من و التعاون مؤتمرات   .واللقاء

الدولية    العالقات ع ا تأث وإنخفاض يديولوجيا دور اجع ب عتقاد سياق نفس ،و

حزاب من العديد عند التوجھ ذا مالحظة اكيةيمكن اليةش ا ة عناصر،الف عن للتخ

برامجية أك لتصبح ا ومراجع ا ع وتطو ا عديل أو ا أيديولوجيا من مع،أساسية لتتالءم مرونة وأك

املستجدة الدولية لألفراد،الظروف اليومية اجات ا مع م يديولو. وت ع الطا نزع إ فالدعوة

الدولية العالقات جانباً  أو،عن يديولوجيا شار،طرح بان تتمتع ال الشعارات من وتأييد بات واسع

قتصادية املصا اب وأ ن واملثقف ن واملفكر السياسة رجال من العديد أوساط ن ب كب

إمر ،املختلفة يؤشر الدول يديولوجيا تراجعالذي ن ب العالقات ع ا تأث   .)42(وضعف

اتمة   ا

للعالقات ساسية املحددات من واحدة يديولوجيا أن الدراسة ذه ع وقا ت أثب لقد

الدو. الدولية السلوك أنماط تحديد ومؤثراً بارزاً دوراً تلعب كم،ف ا نظم ال ر،وأش تقر و

التعاونوتحديد الدووالتبادلآليات الدراسة. املجتمع ذه تؤكد كما أدوات،ف من واحدة

ن ب الدول تفرق ا أساس ع ال امة ال يف والتص عداء صوماالفرز و لفاء ا ن و صدقاء  .و

ذه    يديولوجياوتؤكد أن ع كذلك فكرالدراسة أو فلسفة مجرد تكن لم املاركسية

ي،سيا سا املجتمع ع وثورة ي غي نامج ل دعوة انت ماركس. بل ار أف مت أل فقد

والشعوب،وأيديولوجيتھ الدول ن ب للعالقات تھ قيا،ورؤ وإفر ا وأورو آسيا فراد ن وذلك،مالي

ي سا ا ع وطا ا م ب مجردة. س مثالية فلسفية اراً أف اره أف تكن ا،فلم برنامجوإنما نت

إجتما وإقتصادي سيا ھ،عمل وشعو العالم دول من العديد عليھ وسارت بھ ت،آمنت وتب

اد ضط و والعبودية ر والق ستغالل من الفرد سان ر بتحر املطالبة   .دعواتھ

يديولوجيا إجتماعيةو يم ومفا سياسية وأسس مبادئ من طرحتھ بما لم،املاركسية

منتتعامل ا غ عن ومستقلة منفصلة مجردة ر كظوا الدو النظام أو الدولية العالقات ر ظوا مع

خرى  قتصادية و جتماعية ر املجتمع،الظوا معطيات وتحليل دراسة سياق ا مع عاملت بل

ل ك ي املختلفةسا خية التار املراحل ع وناتھ م املاركسية. وحركة تمام إ ان نفقد واملاركسي

نتاج عالقات تحليل ع ن،منصب ب الصراع عمق ال جتماعية ا وإفرازا قتصادية زمات و

والفق املالكة املجتمع ة،ةطبقات والبورجواز املراحلومراقب،والعمال ع العالقة ذه تطور ة

املختلفة سانية خية   .التار

أ ن املفكر عض اعتقد اوقد وحيو املاركسية يديولوجيا شار ان أسباب ن ب من ن

ا الثانية،وقو العاملية رب ا عد خاصة ي سا الفكر ع فرضتھ الذي التأث م ذه،و أن
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التفاؤل  إ ع ت م،يديولوجيا حاضر من أفضل ر زا بمستقبل ا أتباع شر حياة،وت فيھ يضمنون

اد إضط ا ف س ل مة تمي كر طبقيأو إستغالل ذلك. أو ع تو،عالوة املاركسية يديولوجيا فإن

العالم دول ل عدداً ك م و ن ادح وال والفقراء س ،للعمال البا م وواقع املؤلم م حاضر بأن

يزول أن بد أن،ال ستطع لم ال ة الفق ادحة ال الطبقات ذه ل السيادة ا ف ون ت مرحلة لتعقبھ

ا حظ اتأخذ السابقةونصي   .املراحل

روسيا    اكية ش الثورة تقم لم لو أنھ القول مكن بحكم،و طاحة تن لم ولو

عام وجدت،1917القياصرة للتطبيقاملاركسيةيديولوجياملا قاً عملياً،طر عاً طا اتخذت وملا

الشعوب من لكث اً ومغر أيضاً . ملموساً ذلك يحدث لم مص ،ولو ان منال الكث مص

ال خرى يالية ا البقاءيديولوجيات ا ل يكتب ولم محاوالتوظلت،اندثرت مجرد اية ال

يام مرور مع تالشت إصالحية نية ذ ة   .  فكر

املاركسية    حققتھ الذي النجاح من الرغم ي،وع سا الفكر تركتھ الذي ثر ،و

من ا وغ قتصادية و جتماعية و والسياسية خية التار الكتابات الوا ا تأث وخصوصاً

سانية املعرفة ن،جوانب الدارس من العديد قبل من ھ توج تم الذي النقد من الكث ناك أن إال

يديولوجيا ذه ة. ل فوضو ايات شري ال املجتمع ا إل يصل أن ماركس أراد ال ايات . فال

إنتقاالً  س ل ماركس رأي حسب ألخرى مرحلة من نتقال القانو و املعاي إ ناداً إس يتم وال نيةسلمياً

يؤديالشرعية، صدامي صرا إنتقال و للمجتمع،بل ة املوج السلطة زوال إ ائية ال املرحلة

ل مأدواتوزوال بي املسؤوليات ع وتوز فراد شؤون لتنظيم الالزمة   .السيطرة

بصبغة    تم إجتما سيا فكر من املاركسية طرحتھ ما سانية إ من الرغم وع

ماركس،علمية بھ جاء ملا وفقاً تطبق لم ا ار أف أن حيناً،إال مختلفة مغايرة بطرق ا تطبيق جرى بل

أخرى  أحياناً مجتمع،ومخالفة ل السائدة جتماعية و قتصادية و السياسية املعطيات . حسب

ا غالبي تتحقق لم بؤات ت ل ش ع جاءت ال اره تأييداً ،فأف القت قد انت جانبوإن من اً كب

ا آمنوا الذين   . اص

ات والصعو خطاء من العديد من املاركسية عانت خية،فقد التار املادية تكن لم حيث

شري  ال الصراع من واحد جانب ية،سوى والدي القومية والتناقضات الصراعات من العديد مقابل

املاركسية ا أغفل ذلك. ال ع ت،عالوة ث الشعوبفقد ع ات والنظر ار ف فرض يمكن ال أنھ

والعنف والطبيعة،بالقوة ا وليتار ال طبقة ة ديكتاتور ن ب والتعارض التنافض ب س وذلك

بداد س ورفض التملك وحب الفردية ع القائمة   .سانية

أيديولوجي ا بوصف املاركسية أصاب الذي لل ا ر مظا من أن القول مكن سياسيةو ا
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إجتماعية والنفسية،إقتصادية ية والدي اتيجية س و السياسية العوامل وتأث دور تقدير ا فشل

الدولية العالقات أنماط ديناميكية. تحديد ب س أن من املاركسية تطرحھ ما املقبول من س فل

ديثة ا الدولية تصدير ،العالقات إ الرأسمالية قتصادات حاجة الفائضو املال ورأس السلع

يح. فقط بفقد التنافس ب س الدو الصراع التفاوتدث ب س ا نفس الرأسمالية الدول ن

قتصادية والقدرة أخرى،القوة ألسباب كذلك يحدث وقومية–وقد وديمغرافية ية دي

ولوجية قتصادي–أوسي والتنافس باإلقتصاد عالقة ا ل س ع. ل د شا نقول وخ الصراع،ما

ن ب يديولو والصراع التنافس أسبابھ م أ من ان الذي املتحدة والواليات ي السوفيا تحاد ن ب

ن املثال. الدولت يل س الرئ،فع ب الس أن من املاركسية طرحتھ ما د تؤ خية تار أدلة ناك س ل

و العاملية رب قتص،ل والصراع التنافس املشاركةو الدول ن ب املستعمرات ع اع وال ادي

رب بإعادة. ا تتعلق أخرى قضايا إ ا أساس عود رب ا ذه أسباب أن املعروف من إن بل

البلقان أقاليم ع العثمانية،توز السيطرة تحت انت إ،ال نإضافة ب الثقة عدام وا س ال سباق

الوقت ذلك ية ورو عددت،القوى ال الثانية العاملية رب ا ع أيضاً ينطبق ال ا ذا و

ا دوافع وتنوعت ا با وتتجاوزمس قتصاديةلتتخطى والدوافع   .سباب

دراس      وتطور اوأثناء شري ال املاركسيةللمجتمع فإن فيھ، قتصادية أغفلتالعالقات

حةتلمو  شر ا ل ت ت وسطى طبقة ناك أن إ بھ ةن نكب ندسي وم ن فني تضم املجتمع من

ا يم ومفا ا ا بتوج ون تت بدأت ن، ومحام وأساتذة ديدةوأطباء ا الية مستوىاللي إزدياد ب س

ا أفراد أوساط واملعرفة أشالتعليم ل ع والقضاء باملساواة منادية ومراعاة، الطبقي التمي ال

ال م مواقع ن واملوظف العمال املختلفةو حقوق نية وامل   .ظيفية

ذلك    ع وتوجيھ،عالوة سي ع عمل ال العوامل من العديد املاركسية أغفلت فقد

شري  ال خ التار فيھ،حركة الدولية العالقات ل وش طبيعة قتصادي. وتحدد املادي الدافع يكن فلم

ا وتصرفا الدول لسلوك الوحيد املحرك املنافسة،و من أخرى أساسية دوافع ناك إن بل

ية والدي جتماعية و ولوجية السي الدوافع من ا وغ الذات بتحقيق حساس تتصل،و ال ال

بالعوام قتصاديةبالضرورة املادية في. ل ماكس اعت املاركسيةأنMax Weber فقد اعتماد

أن حيث ميتھ، أ من الرغم ع ناقص كالم و سان حاجات لتفس قتصادي العامل ع

جتماعية واملعاي والتفك بداع و العاطفة سان حياة مؤثرة أخرى وحاجات عوامل ناك

فقط ية املص املادية القوى ع ا تأكيد معرض املاركسية ا مل راً . أ م يكن تھفلم وج ما

وإعتباره للدين نقد من الشعوب" املاركسية ية،"أفيون غي بقضايا املجتمع أفراد ط عن،ير م تصرف

الواقعية ة الدنيو م موم و م ل يبدو. مشا ما ع سائدة،فماركس انت ال ية الدي الة با تأثر قد

سابقاً  ا املج،أورو شاط ال ال أش ع سة الكن سيطرت الوقتحيث ذلك دوار،تم الً متجا
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والشعوب فراد حياة الدين ا يلع ال والتوجيھ،يجابية الضبط وسائل م أ من بصفتھ

لألفراد،جتما اليومية ياة با متعلقة ونواٍه أوامر من عليھ يحتوي عض،بما مع م عامل   .وسبل

املادية    وم مف ع تأكيده معرض املاركو الفكر سية الرئ يم املفا من و ،الذي

ية الغي ار ف أو الطبيعة وراء و بما يؤمن لم ماركس وموجود،فإن محسوس و بما آمن اً،بل معت

وجودأن أصل الواسع ا بمعنا ياملادة سا أحد،الفكر و ن املفكر من كث بإعتقاد ذا و

الثالث العالم دول من الكث املاركسية نجاح عدم سواء ،أسباب حد ع ا م واملسيحية ،سالمية

ا شعو حياة سية الرئ الدعامة الدين ل ش   .  وال

ملادية نقد يوجھ أن يمكن فجأة،ماركسكذلك الديالكتيك توقف بأن عندبالقول

ره ي ما لھ س ل الشيو املجتمع عند أو الشيوعية ومستمرة. املرحلة دائمة املادية ركة ا انت فإذا

تتوقف منال مرحلة سانيةعند ياة ا مرحلة،مراحل عند املفا ا توقف ب س م يف ال فإنھ

الشيو باملاركسية. املجتمع املفروض من ان التفقد بحتمية تنادي بأنال ف ع و تقر أن طور،

خ و و التار معينةحركتھ مرحلة عند تقف ال مراحل،تفاعالتھ آفاق شرف س أن ا عل ان التا ما" و

الشيوعية الديالكتيك" عد ا إل ا،يصل تخطا و   .بل

الدولية الساحة ع ا تأث وضعف املاركسية تراجع ع يدلل ما،ومما مرور عد أنھ

الروسية الثورة ع عام مئة ا،يقارب اعتمد ال ر والتطو صالح رامج و ع مشار من العديد عد و

ا من املراحالعديد السوفيات والقادة السابقةام مصاف ،ل إ ي السوفيا تحاد يصل لم

ا املتقدمة،الدول ية العالم قيو  لغر ن ب لة م منيراوح ھ واج ما ب س الثالث والعالم ول

متعددة وإجتماعية وإقتصادية سياسية ل دخل،مشا مستوى وإنخفاض ية الرفا غياب تمثلت

الدولة،الفرد ة دار ساليب و جراءات كفاية وعدم الفساد أن. وتف إ حصائيات ش و

الفقر خط من بة قر ش ع روسية عائالت ثالث ل من السابق،واحدة ي السوفيا تحاد ب ترت وأن

طف ن ب الوفيات بمستوى يتعلق فيما العالم دول ن ب ن مس ا املرتبة الان مجال. رضعال و

للماركسية العم والتطبيق العملية الشيوعية،املمارسة حزاب أن تحاد،نالحظ خاصة

ي السلطة،السوفيا ا سلم لدى يديولوجية والقيود دود ا تجاوزت الشيو. قد زب ا ان ف

سلطاً  م وقراطياً ب رمياً اً القائد،حز وحدانية ال،يكرس سلط ر و. نخبةو و الدولة و زب فا

مراء"  ،املجتمع ا املقدرة" والبطاقة أو املعرفة أو دارة ا السيا،ال والن النظري ن و الت ،وال

اكية لإلش والوالء واملواطنة الوطنية مقياس الكفاءة   .وال

سابقاً  قيل ما ع ود،عالوة شعوب من العديد لدى املاركسية تطبيقات العالمفإن ول

ماركس بھ نادى ملا مغايرة مكتملة،جاءت وغ ناقصة االت ا عض جاءت عض،أو حدث كما

ال قية فر اكيةالدول ش ت حكمتب قة وطر اً ة. من النظر ذه رواد بھ شر ما عكس وع
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الرأسما املعسكر داخل والصراع رب ا حتمية من ا ية،ومفكر الغر الرأسمالية وسقوط اء وان

والسياسية قتصادية ا الدو،وقوا النظام والصراع التناقض أسباب اء وسيادة،وان وسيطرة

املطاف اية تماماً ،الشيوعية ذلك عكس أكدت ن العشر القرن اية ع وقا النظام. فإن تطور فقد

الرأسمالية املجتمعات وتطورت ماركس،الرأسما بھ بأ ت الذي لإلتجاه مغايرة ات إتجا ية الغر

ذه النظام ية ب ع املؤثرة الطبقية الصراعات تلك ر تظ لم احيث قواني أكدت ال املجتمعات

والتطور  البناء عملية تھ ومركز وقيمتھ الفرد ذات ع ا عا شر ي .و السوفيا تحاد ار ا فقد

الش نظامھ ضعيفةوتفكك ة صغ دول إ من،يو اً تقر ا ماركسي عن التخ سابق ت بدأت

ا مع وتحالفاً املتحدة ضمحالل،الواليات و اجع ال من بدالً الذي ي الغر املعسكر إ نضمام -و

املاركسية بأت ت الدو–كما النظام ع بالسيطرة املتحدة الواليات زعيمتھ وتفردت شوكتھ ت   .قو

بد    الذين دد ا ن املاركسي عض بھ ت عندهأواوقد يتوقفوا ولم ماركس أو،بفكر للمأزق

ذه أن إلثبات ا ي وجما ا ق بر للماركسية عيدوا أن وحاولوا املاركسية، ا ش ع ال زمة

بالضرورة، مرنة أيديولوجيا تتعامليديولوجيا أن ا خالل من ستطيع مختلفة بطرق لكن تتجدد

ا اية ي السوفيا تحاد يار ا وأن العصر، مستجدات آثارهمع من الرغم ع ، املا لقرن

املاركسية موت ع ال املارك تجاه وتراجع املاركسية أطروحات تراجع إ أدت ال ة الكب

ا ال. واندثار ،حدثتفالتطورات جديداً منطقاً املاركسية ع تفرض سانية ياة ا منا افة

اكية ش ت تب ال الدول معظم أصاب الذي راك وا التغ مع وتتما تتطور أن ا   .يلزم

املاركسية عرفتھ الذي التجديد مجموعةذا فرضتھ الدولية ر للظوا ا قراء و

أصاب ال ات أنالتغ ع أكدت وال ي، السوفيا تحاد يار ا عد خصوصاً الدو النظام ت

الدو النظام أساس دولية واقتصادية مالية مؤسسات من عليھ تحتوي ما ل ب الرأسمالية

ا م أ الصراع من جديدة أنماط لصا واضمحل تراجع قد الطبقي ع الصر وأن الفقري، وعموده

رأسم دول ن ب ةالصراع فق نامية ودول غنية   .الية

ل ش تعد ت ال جديدة ة رؤ إلحداث آن قد وان أن دد ا املاركسيون ؤالء رأى وقد

شروطھ مع وتتوافق العصر متطلبات مع وتتما املاركسية، ر جو عن مجتمعك أن إعتبار ع ،

النظور، املدى التحقيق ممكن غ الالطبقات ومجتمع الدوليةالالدولة للعالقات ت ا ط الر وأن

وم مف وأن ، وارداً عد لم دلية ا املادية ن قوان و خية التار تمية اكية"با ش ائز" ممية ر كأحد

النموذ التطبيق أنھ عنھ قيل والذي الدولية العاملية"العالقات ة وليتار ال عد"لألممية لم ،

الدو  النظام متطلبات مع املتبادلةيتما املصا من أساس ع ا عالقا دولھ تقيم الذي ديد ا

ا وإفرازا يديولوجيا تقسيمات عن البعيدة كة املش والعالقات.واملنافع الدولة عن ديث فا

ال حيث التقليدية، الكالسيكية املاركية طرحتھ ملا تماماً مغاير ديدة ا املاركسية تطرح كم الدولية
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ذ طبقةتنكر يد قمع أداة بالضرورة تمثل ا أ ترى وال ديثة ا الدولة وجود ديد ا املاركسية ه

للقوى م ا التوافق عن عب و املجتمع ألفراد إجتما ي قانو تجمع بل ا، عي إجتماعية

امل ألفراد ة املص من ى د د ا تحقق وأنظمة عات شر و ن قوان يفرز بداخلھ، دونالفاعلة جتمع
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