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CONFLICTS AS A PHENOMENON IN INTERNATIONAL
RELATIONS: AN ANALYTICAL STUDY IN VARIABLES
Djamel BENMERAR1
ABSTRACT
This article deals with conflicts as a phenomenon in international
relations: an analytical study of variables, by creating a reliable
framework for understanding the increasing complexities of conflicts in
recent decades. Where force imposes its logic on the curves of
international relations and has many forms due to its complex nature;
In what can be considered dual roles and reciprocal interactions, and
to understand the dimensions, manifestations and nature of the actors
in the power equation, especially the emergence of tensions and
conflicts between the interests of the major countries and the emerging
powers in the world in light of the new strategic orientations after the
Cold War and each party's attempt to dominate areas of influence and
wealth based on a pragmatic geopolitical policy.
The study aims to understand and analyze the conflict and its nature,
including what is due to the multiplicity of dimensions and the
overlapping of causes and sources on the one hand, in addition to the
intertwining of their interactions and effects on the other hand, as well
as their varying levels and how to manage and solve them. Radical
concepts and foundations led to the emergence of new approaches in
order to build a perception and models to understand and explain the
interconnectedness and interaction of variables.
Key Words : Conflicts, international relations, approaches, variables,
indicators, actors.
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النزاعات كظاهرة في العالقات الدولية :دراسة تحليلية في المتغيرات
د .جمال بن مرار

2

الملخص
عتد به لفهم التعقيدات املتزايدة
يتناول هذا املقال النزاعات كظاهرة يف العالقات الدولية :دراسة حتليلية يف املتغريات ،من خالل إجياد إطاراً يُ ُّ

للنزاعات خالل العقود األخرية؛ حيث تفرض القوة منطقها على منحنيات العالقات الدولية وتتعدد أشكاهلا لطبيعتها املركبة؛ فيما ميكن
اعتباره أدواراً ازدواجية وتفاعالت تبادلية ،ولفهم أبعاد ومظاهر وطبيعة الفاعلني يف معادلة القوة خاصة بربوز جتاذابت ونزاعات بني املصاحل

الدول الكربى والقوى الصاعدة يف العامل يف ظل التوجهات اإلسرتاتيجية اجلديدة ملا بعد احلرب الباردة وحماولة كل طرف اهليمنة على مناطق

النفوذ والثروة انطالقا من سياسة جيوبولتيك براغماتية.
هتد ف ال د راسة ل ف ه م وحتل يل ال ن زاع وطب ي ع ته م ن ها ما ي عود إ ىل ت ع د د ا ألب ع اد وم ا ي ت عل ق ب تد ا خل ا مل سب ب اهتا
وم صا د رها من ج ا ن ب واب الضا ف ة إ ىل ت شا ب ك ت ف ا عال هتا و أت ثرياهت ا من جا ن ب آ خر ف ضالً عن ت فا وت مس ت وي هتا
وك ي في ة إد ا رهتا وح له ا ،ف قد أف رزت امل رحل ة ا جلد ي د ة م ع طي ات ن ت ي جة ل لم ت غريا ت ا ل يت أص ب ح ي ق وم عل يه ا ال نظا م
الد ويل ا جل دي د من ت غ ري ج ذ ري يف ا مل ف اهي م وامل رتك زات أ د ى إ ىل ب روز م قا رابت جد ي دة من أ جل بن اء ت صور
ومنا ذج ل فه م وت ف سري ترا ب ط وت فاع ل ا مل ت غريا ت.
الكلمات املفتاحية :النزاعات ،العالقات الدولية ،املقارابت ،املتغريات ،املؤشرات ،الفواعل.

مقدمة:
لقد أفرزت مرحلة ما بعد احلرب الباردة معطياة جديدة نتيجة للمتغريات اليت أصبح يقوم عليها النظام الدويل اجلديد من تغري يف املفاهيم واملرتكزات
إىل املمارسة ،هذا ما جعل بعض املفاهيم والنظريت السابقة أثبتت قصورها ،ابالضافة إىل تزايد درجات التعقيد والتدخل يف مواضيع العلوم السياسية
خاصة يف العالقات الدولية ،ساهم يف بروز نظريت ومقارابت جديدة من أجل خلق بناء تصور لفهم وتفسري الظواهر السياسية خاصة النزاعات وما
يتعلق ابألمن جبميع مستويته يف ظل حتول دور الفواعل.
فإن أدبيات البحث العلمي تفرض علينا إبراز أهم ما تطرحه هذه املقارابت من أجل فهم وتفسري ترابط هذه املتغريات ،فإن طبيعة املوضوع معقد
ويعرف عدة مستويت متباينة يف التحليل.
فإن التحوالت على املستوى :الفرد ،الدولة ،اإلقليمي والعاملي من خالل التكتالت اإلقليمية والتجمعات االقتصادية والتّطور احلاصل على مستوى

التقنيات اإلعالم واالتصال و التكنولوجيا -االنرتانت  -اليت اختزلت املكان والزمان؛ اليت أثرت بشكل أو أبخر على شكل وحمتوى العالقات الدولية،
فقدت الدولة السيطرة على كثري من الوظائف اليت كانت من ضمن اختصاصاهتا وصالحياهتا ،فعدم حتكم الدولة يف هذه الفواعل والظواهر راجع إىل
ميزهتا يف حد ذاهتا واليت متتاز حبرية التنقل واالنتشار السريع ،فهي تشكل عالقات متشابكة ومعقدة من الشبكات املتداخلة عمودي وأفقيا ،فهي
كشبكة العنكبوت من هذه الناحية ،ومتتاز ابهلشاشة من انحية أخرى ،حيث متتد أاثرها إىل الدول األخرى مما ينتج آاثر خطرية على مستوى الدولة
الواحدة داخليا ،وعلى املستوى اإلقليمي وحىت على املستوى العاملي.
إشكالية الدراسة :ما مدى أتثري املتغريات على مستوى العاملي يف طبيعة النزاعات ؟
فرضيات الدراسة:

2أستاذ محاضر أ /جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية
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-

النظام الدويل الذي كان يعتمد على الدولة كوحدة حتليل يف العالقات الدولية جتاوزه الزمن واألحداث ،كان لزاماً إجياد أطر جديدة لتكيف

-

كلما زادت ظاهرة النزاعات الدولية أدت إىل زيدة التفكك وعدم االستقرار النظام الدويل.

ومالئمة التطورات احلاصلة على املستوى الدواليت واإلقليمي والعاملي.

أهداف الدراسة:

ص ِل إليه يف حماولة فهم التجاذابت اليت تؤدي إىل النزاعات الدولية يف ظل املتغريات احلاصلة على
يتلخص اهلدف األساسي الذي تصبو الدراسة لِتَ َو ُّ
املستوى العاملي اليت أدت إىل تغري املفاهيم واألطر النظرية خاصة ماميس ابملبادئ األساسية اليت أسس عليها النظام الوستفايل منها :سيادة الدول
واليت بدورها ستفسح اجملال أمام عامل بدون سيادة ،واحلدود االقيمية ومبدأ عدم التدخل هذا األفق املبهم الغامض هو الذي يبقى يقلقنا نظرا للتحوالت
اليت يشهدها العامل املعاصر.

منهجية الدراسة:
إن حتديد منهج البحث يتوقف على طبيعة املوضوع يف ح ّد ذاته ،كما يتوقف على اهلدف الذي تصبو ال ّد َراسة للوصول إليه ،وإذا كان االعتماد على
النظرية الواقعية الكالسيكية والنظرية الواقعية اجلديدة أقرب وأكثر توافقا.

احملور األول :مفهوم النزاعات الدولية:
لقد ذكر " جوزيف اني  " Joseph Neyيف كتابه ":املنازعات الدولية مقدمة للنظرية والتاريخ " أن املنازعات الدولية البد أن تكون جزء أساسي
يدرس بسبب تعقيد النزاعات الدولية ضمن تعقيدات السياسية الدولية حىت ميكن الوقوف وفهم الظاهرة التنازعية( .جوزيف ،اني ،1997 ،ص.)15
إن النزاعات الدولية معقدة وتتطلب فهم جيد إلدراك أبعاد الظاهرة التنازعية يف ظل التعقيدات اليت يعرفها العامل يف القرن الواحد والعشرين على مجيع
املستويت.
يُعرف " النزاع  " Conflictأبنه تسلسل ينطلق من نشوء أزمة حيث تطور إىل نزاع قد يكون على شكل عسكري أو يتطور إىل أشكال أخرى
اقتصادية ،أمنية وإعالمية( .حسني ،قادري ،2007 ،ص.)11

أما النزاع الدويل هو خالف بني دولتني على مسألة قانونية أو حادث معني أو يسبب تعارض وجهات نظرمها القانونية أو مصاحلهما( .كمال،
حداد ،1997 ،ص.)17
ويعرف " رميون آرون  “ A. Raymondالنزاع الدويل أبنه ليس وليد الوقت احلايل بل هو موجود منذ العصور القدمية وهو نتيجة لتصادم املصاحل.
()Darios, Battistella, 2006, p496
تعريف آخر :أن النزاع الدويل هو تنازع وتصادم إرادات ومصاحل الدول الوطنية ،هذا التنازع والتصادم يكون انجتا عن االختالف يف الدوافع الدول
وتصوراهتا وأهدافها ومواردها وامكانياهتا مما يؤدي إىل تصرفات وسياسات ختتلف أكثر مما تتفق ،وعلى الرغم من هذا تبقى أغلب النزاعات بعيدة
عن نقطة احلرب( .حسني ،بوقارة ،2008 ،ص.)07
وهلذا جند ظاهرة النزاع يف العالقات الدولية فريدة من نوعها من حيث أهنا ختتلف عن بقية ظواهر العالقات الدولية وهذا يرجع إىل تنوع وكثرة أبعادها
وكذا تعقد وتقاطع األسباب املؤدية هلا.
يرى بعض املفكرين أبن مسألة النزاع هي ظاهرة طبيعية يف النظام الدويل ترجع يف األصل إىل الطبيعة االنسانية األاننية والنتافسية للنظام الدويل ،وهذا
ما جيعل امكانية التنبوء حبدوث النزاع صعبة ومعقدة.
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أما " نيكوالس سوانسرتوم  " Niklas Swanstromفريبط النزاعات بتعارض مصادر االهتمام واحنراف وتشعب األهداف كما يرتبط خبيبة
األمل واالحباط ألحد أطراف النزاع واليربط النزاع ابلدوائر العسكرية بل ابلتصرفات واألبعاد السلوكية بشكل أساسي ،كما يدرج فيه التوجهات
االقتصادية واألمن االنساين والبيئة واخللفيات التارخيية)Niklas, Swanstrom, 2005, p07( .
ومما سبق جند أن النزاع الدويل ارتكز على نقطة جوهرية وهي مسألة اخلالف بني وجهات النظر لألطراف أو الفواعل الدولية ،قد أيخذ أشكاالً وأبعاداً
قانونية أو سياسية أو اقتصادية حسب طبيعة اخلالف.
قد وضع " ماك سنايدر  " Mack Snyderعدة خصائص املميزة للنزاع الدويل (كمال ،حداد،1997 ،ص:)12
 )01ينشأ النزاع من أمهية موقع وندرة املوارد.
 )02يتورط يف النزاع طرفني على األقل.
 )03تشابك األطراف يف تفاعالت تتألف من أعمال مقاومة وأعمال مضادة ،هنا إشارة إىل مسألة التصادم املباشر ابستخدام
القوة.
 )04للنزاع الدويل نتائج مهمة ،املقصود ما يرتتب عن هذا النزاع من آاثر – مبعىن هل حقق النزاع األهداف اليت كانت تتوقعها كل
دولة أم ال .-
يف نفس السياق ،نذكر أركان النزاع الدويل حىت ميكن أن نعتربه نزاعاً دولياً وهي( :اكرام بركان،2010،ص:)21
أ)

األطراف :يشرتط أن يكون النزاع الدويل بني طرفني على األقل ،ألن النزاع الدويل اليقوم بني عناصر طرف واحد يف هذه احلالة نكون
أمام نزاع داخلي.

ب) الدولية :جيب أن يكون أطراف النزاع من أشخاص القانون الدويل.
ج) املنازعة :تعين املعارضة أو إبداء رأي مناقض لوجهة نظر الدولة األوىل يف مسألة حمل نزاع أو تفسريها يناقض تفسري الدولة األخرى.
فإن " آالن فريجيسون  " Allen Vergisonيرى أن النزاع يبدأ عندما تقوم دولة ما بفعل تكون تكلفته كبرية لدولة أخرى ،أو يف
الوقت نفسه تعتقد دولة أخرى أن إبمكاهنا تقليل خسارهتا ابلقيام بفعل مضاد جتاه الدولة األوىل اليت بدأت ابملبادرة ابلفعل ،فإن الوضع يدل على
أننا أمام دولتان أو جمموعة من الدول حتاول حتقيق أهدافها يف نفس الوقت( .حسني ،قادري ،2007 ،ص.)12
نالحظ عدم وجود اتفاق جامع حول تعريف النزاع الدويل ،وهذا يرجع يف األساس إىل عدم وجود نفسري عام للظاهرة النزاع الدويل؛ فإن أغلب
أي مبعىن آخر أن كل نزاع له خصوصياته املكانية والزمانية وظروفه وأسبابه وغايته،
الدراسات والتحليالت اخلاصة ابلنزاع الدويل هي دراسات حالةّ ،
وعلى هذا األساس يرى بعض املفكرين أن هناك تصورين للنزاع الدويل:

 )1التصور املوضوعي :يعترب النزاع أنه وضعاً تنافسيا تكون فيه األطراف واعية بتعارض املواقف اليت تريد أن حتتلها األطراف
األخرى ،وهو بذلك يقوم على اعتبارات واقعية ومدركة من أطراف النزاع من أجل الدفاع عن مصاحلها.
 )2التصور الذايت :يعين إدراك املوضوعي إدراك مشوها وخاطئاً ،ألنه ينطلق من الذاتية واخلصوصية يف فهم وتفسري النزاع ،وليس
ملا هو موجود ومدرك حقيقة على أرض الواقع.

وعلى ضوء ماسبق ميكن أن نقدم تعريفاً إجرائيا للنزاع الدويل :هو وصول دولتني أو أكثر إىل نقطة متاس بينهما تتداخل فيها احلدود الفاصلة ملصاحلها
مما يدفع ابألطراف املتنازعة إىل تبين موقف ضد الطرف اآلخر من أجل محاية مصاحلها.
ومع بداية القرن الواحد والعشرين برز نوع جديد من النزاعات واكبها التطور للمفاهيم خاصة عند احملللني يف الواليت املتحدة األمريكية ،فنجد
تصنيف النزاعات الدولية حسب مقاييس تناسب اسرتاتيجيات احللف األطلسي والنظرة االستشرافية للفضاء األورو-أطلسي ،فيصنف احللف
األطلسي النزاع كالتايل(:كمال ،حداد ،1997 ،ص) 21
 .1النزاع األشد ح ّدة :مثال :حروب البلقان وحرب أفغانستان.
 .2النزاع املتوسط احل ّدة :قضية الصحراء الغربية.
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 .3النزاع املتوسط احل ّدة :االرهاب الدويل ،االجرام ،اهلجرة السرية.

فقد أطلقت مسميات عديدة على هذه النزاعات خاصة مع تنامي النزاعات الداخلية ذات األبعاد اخلارجية ،فال توجد معايري اثيت؛ فنجد
مثالً " سنقر  " Singerاعتمد على الوضع السياسي ألطراف النزاع حيث يصنف النزاعات بني الدول واحلروب االهلية والنزاعات الداخلية حيث
أييت التحدي يف هذه احلالة من مجاعة ثقافية معينة تتميز ومتيز نفسها بني اجلماعات األخرى ،خبصائص عرقية ،لغوية أو دينية(.كينث والتز،2013 ،
ص.)33
أما " هولسيت  " Holstiصنف النزاعات حسب أربع وعشرون أساس فحصر النزاعات يف مخس وهي:
 )01نزاعات تتعلق ابألقاليم.
 )02نزاعات تتعلق ابلثروة االقتصادية.
 )03نزاعات أفرزهتا عملية بناء الدولة احلديثة.
 )04نزاعات ايديولوجية.
 )05نزاعات التعاطف االنساين  Human Sympathyواليت متثل العرقية والدين( .حممد أمحد عبد الغفار ،2003 ،ص.)122
احملور الثاين:أسباب النزاعات الدولية:
للمحاولة فهم الظاهرة النزاعات جيب التطرق إىل مجلة أو جمموعة من األسباب ومنها:
 .1املصلحة :فكل دولة هلا مصاحل تتصرف وفقها يف سياستها اخلارجية ،فمثالً :النزاع الذي وقع بني ايسلندا وبريطانيا سنة  1958عندما
وسعت احلدود مياهها االقليمية إىل  12ميال حبري بدل  04أميال حبرية من طرف ايسلندا لألمهية املنطقة اقتصادي وعناها ابلثروة

السمكية وهو ما رفضته بريطانيا فاألمر يتعلق بشرف ومسعة بريطانيا أقوى قوة حبرية(.جالل حممد رفعت ،ابراهيم أمحد نصر الدين،
ص.)111
وهذا ماقاله " توكيديدس" أن الرجال يذهبون للحرب من أجل الشرف أو بسبب اخلوف أو املصلحة( .جيمس دوريت ،روبرت ابلستغراف،
 ،1985ص.)193
 .2القوة :إن الدول عادة ما تنظر إىل التصرفات واألوضاع االقليمية والدولية بناء على أهنا دولة ذات سيادة يف حقل العالقات الدولية
ولبقائها واستمرارها جيب أن تكون لديها القوة الكافية ،ألن القوة عامل مهم جداً وهو ضروري لتحقيق مصاحلها وأتثريها على األطراف
األخرى( .حممد أمحد عبد الغفار ،2003،ص.)187

 .3األمن :إن أغلب النزاعات يكون بسبب اعتقاد الدول أن أمنها أصبح مهدد من طرف دول أخرى ،وهو ما جيعلها تتحرك وفق هذا
املنظور الذي تعتربه مربر النزاعات الدولية( .حسني بوقارة ،2008 ،ص.)39
 .4االيديولوجيا  :نظرا لوجود ايديولوجيات خمتلفة ومتعددة ومتباينة يف العامل ،فإن النزاعات الدولية غالبا ما تكمن أسباهبا وراء رغبة الدولة
يف الدفاع عن ايديولوجيتها أو حماولة نشرها.
 .5العدالة واملساواة :هناك بعض النزاعات حتدث نتيجة أن الدول تشعر أبهنا مظلومة من طرف دول أخرى وأهنا ال تتمتع بنفس العدالة
واملساواة أو أهنا فرضت عليها اتفاقيات ومعاهدات جمحفة يف حقها.
وهناك من يدرج أسباب أخرى للنزاعات الدولية ومن بينها:
أ)

الفرد كسبب للنزاع :هناك من ينطلق من فرضية مفادها أن االنسان هو السبب الرئيسي لكل أشكال النزاعات اليت عرفها البشر،
وهذا ابلرجوع إىل طبيعته وسلوكه ،يشري " وينر ليفي" يف هذا اجملال بتساؤله :مىت جتد الدوافع النفسية متنفساً هلا يف احلرب أو يف
السالم ؟ حيث يوضح كيف ترتجم العوامل االنسانية إىل صراع عنيف( .حممد أمحد عبد الغفار ،2003 ،ص.)191
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ب) الدولة كسبب للنزاع :يف هذا اجلانب جند أن الدولة فاعل أساسي وجوهري يف العالقات الدولية ،ومنه ترى املدرسة الواقعية
التقليدية والواقعية اجلديدة أن النزاعات ما هي إالّ نتيجة التضارب بني مصاحل الدول ،أما املدرسة املاركسية ترى أن سبب النزاع
يف حتليلها يرجع إىل الصراع الطبقي.

ج) النظام الدويل كسبب للنزاع :جند يف هذا االطار الرتكيز على طبيعة النظام الدويل والفاعلني فيه وبواعث السلوك التنازعي للدولة
يف سعيهم إىل القوة واألمن واحلفاظ على وجودها كوحدات مستقلة يف نظام دويل يتسم ابلفوضى وعدم اليقنيPierre de ( .
.)Senarclens, 2006, P59
إن فهم وتفسري النزاعات الدولية مت على اساس دراسة النزاع الدويل ابلرتكريز على فهم مسبباته من خالل التطرق إىل جمموعة من املناهج املساعدة يف
فهم أسباب النزاعات الدولية ،وجند من بينها:
 -1املنهج السيكولوجي :تتمحور الدراسات السيكولوجية لظاهرة النزاعات الدولية على االجتاهات التالية:
االجتاه األول :يربط بني امليول إىل االعتداء والطبيعة البيولوجية لالنسان ،حبيث يرجع " فرويد " األسباب املؤدية إىل النزاعات هي طبيعة
االنسان املتمثلة يف حب التسلط والسيطرة واالنتقام؛ ويرى " كيتث والتز" أن النزاعات والصراعات واحلروب هي نتيجة حتمية لألاننية
االنسان وسوء توجيهه لنزاعات الذاتية( .حسني ،لوقارة ،2008 ،ص.)24
االجتاه الثاين  :يرى أصحاب هذا االجتاه أن أسباب النزاعات يعود إىل مايسمى بعوامل االخفاق واالحباط ،فهناك العديد من الدول
تتجه إىل هذا التصرف والسلوك بشكل عدواين عندما تصاب ابالخفاق واالحباط يف حتقيق خططها وأهدافها.
االجتاه الثالث  :ومتثل هذا االجتاه نظرية الشخصية اليت ترجع أسباب النزاعات إىل الطابع العدواين لبعض القوميات حبيث أهنا هي القوة
احملركة للنزاعات والصراعات واحلروب االقليمية والدولية.
االجتاه الرابع :يرى هذا االجتاه أن هناك عالقة وربط بني املعتقدات القومية وبني ظاهرة النزاعات من خالل التصورات السلبية جتاه دول
أخرى إلهتام بعضها خبلق احباط داخلي.
 -2منهج سباق التسلح :دور الثورة التكنولوجية يف ارتفاع وتنوع أشكال التسلح يف العامل أدى إىل خلق تغريات مفاهيمية ونظرية يف نظام
األمن بصفة عامة وحتولت وتغريت نوعية النزاعات االقليمية والدولية.
()Pierre de Senarclens, op.cit., P72
احملور الثالث:تصورات النزاعات الدولية:
النزاعات الدولية يف مرحلة مابعد احلرب الباردة :تتم مرحلة مابعد احلرب الباردة بكثرة النزاعات على الساحة الدولية فقد ازدادت بشكل ملفت
للنظر فهناك  111نزاعات ومنها  95نزاع داخلي استدعت اخلارجي أما الباقي فهي بني الدول ،بل حىت النزاعات الداخلية متيزت أببعادها اخلارجية
سواء من خالل دور األطراف اخلارجية أو أتثري هذا النزاعات على األمن والسلم الدوليني.)Joseph Ney, 2007, p158( .
وميكن أن نذكر خصائص النزاعات الدولية يف هذه املرحلة كما يلي:
 /1احنسار النزاعات بني الدول  :فقد عرفت مرحلة مابعد احلرب الباردة تزايد النزاعات الداخلية وذلك راجع إىل حتول يف طبيعة التهديدات خالفا
ملا كان موجود خالل احلرب الباردة أين سيطرت النزاعات الدولية بشكل كبري أو نزاعات داخلية يشارك فيها أحد القوى الكربى.
وهذا ما يطرح نقاشا وتصورا حول تراجع الدولة القومية يف فرتة مابعد احلرب الباردة لصاحل فواعل أخرى فوق قومية وتغري يف النظام الدويل وتزايد
أمهية التجارة الدولية وزيدة الشركات العابرة للقوميات واملتعددة اجلنسيات يف ظل العوملة األسواق واالقتصاد الدويل.
 /2تصاعد حدة النزاعات الدولية :بعد هناية احلرب العاملية الثانية ظهرت خريطة جديدة للدول مكونة من خليط غري متجانس من عرقيات واثنيات
وتوزيع جديد ملوازين القوى بظهور قطبني ،لكن بعد هناية و زوال الثنائية القطبية برزت هذه التناقضات يف عدة دول على شكل نزاعات مثل ما
حدث يف الكونغو ،روندا وطاجكستان وغريها.
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ومن خالل ذلك بنيت مجلة من التصورات حول النزاعات الدولية يف فرتة ما بعد احلرب الباردة يف حماولة خلق إطار عام لفهم ظاهرة النزاعات الدولية.
-

وحدة حتليل النزاعات الدولية:
وحدة حتليل النزاعات الدولية متكننا من رسم صورة عامة توضح وتفسر النزاعات الدولية على مستويني مها:

املستوى اجلزئي  :يرى أصحاب هذا املستوى أن النزاع انبع من شخصية االنسان ومن تصرف وسلوك الفرد يف حميطه اخلارجي ولفهم وتفسري النزاعات
يكون عن طريق دراسة التصرفات االنسانية الفردية.
املستوى الكلي  :يركزون أصحاب هذا املستوى على املشاكل االنسانية على البنية االجتماعية واملؤسسات اليت يتكون منها النظام الداخلي واالقليمي
والنظام الدويل ولفهم وتفسري النزاعات يكون عن طريق دراسة املؤسسات واألجهزة اليت تنظم ذلك( .الطاهر عدلية ،2015 ،ص.)77
هناك ثالث مستويت يف حتليل النزاعات الدولية وهي:
-

االنسان كوحدة لتحليل النزاعات الدولية :إن الدولة شخص معنوي ،تتحرك وفق رغبة إرادة االنسان ألنه صاحب القرار ،فالظاهرة
الدولية ماهي إالّ تعبري عن رغبة االنسان حسب مايؤكده "أرنولد وولفر" أبن االستفزاز إمنا يقع لالنسان وليس الدولة ،فما قام به "
أدولف هتلر" و " انبليون بونبارت" يف احلروب اليت وقعت كان هلا أتثري يف النزاعات وهلذا جيب فهم قراراهتم من خالل فهم دوافعهم

والظروف احمليطة هبم)Pierre Senarclens, Op.cit., P 53.( .
-

الدولة كوحدة لتحليل النزاعات الدولية :إن الدولة وحدة حتليل أساسية وجوهرية و رئيسية يف العالقات الدولية ،وعلى هذا األساس
فإن العالقات الدولية عبارة عن جمموعة من الوحدات السياسية ذات سيادة ،وهذه الدول حتركها مصاحلها القومية يف إطار منظومة دولية،
فإن الفرد ال دور له بدون دولته وال ميلك سلطة التصرف وابلتايل ال ميكن أن يؤثر يف مسار العالقات الدولية ومن األمثلة على أن الدول
هي اليت كانت السبب يف النزاعات( .جوزيف اني ،مرجع سابق ،ص.)52

-

النظام الدويل كوحدة لتحليل النزاعات الدولية  :إن مسة النظام الدويل القائم هي الفوضى ،وذلك الختالف وتباين يف مصاحل الدول
اليت تؤدي إىل نزاعات ،فهناك من يركز على شكل النظام يف حد ذاته لفهم سلوك الدول ومدى ميلها إىل النزاعات مثال :نظام أحادي
القطبية أو نظام متعدد األقطاب أو نظام ثنائي القطبية ،فإن طبيعة النظام الدويل متكن من معرفة سلوكات وتصرفات الدول؛ وهناك من
يركز على التفاعل داخل هذا النظام الدويل من خالل فهم وتفسري التفاعالت اليت تقع على املستوى الدويل.

ومنه نسنتنتج أن حتليل النزاعات الدولية تتطلب معرفة وإدراك خمتلف مستويت التحليل ،ففي نزاع جند أن الدولة هي األساس بينما يف نزاع آخر جند
الفرد أو النظام الدويل ،ومن هنا تنبع أمهية كل هذه املستويت.
وميكن أن نلخص أهم املقارابت النظرية يف النزاعات الدولية كما يلي:
•

الواقعية اجلديدة :تسعى إىل لتفسري احملصالت الدولية مثل احتماالت نشوء نزاعات وإمكانية التعاون الدويل ،حيث ترى أن النظام
الدويل يتسم مبيزة أساسية وهي الفوضوية والذي حيتم على الدول اختاذ قرارات واختاذ سلوك الخيرج عن إطار التصادم كما يراه "كينث
والتز"( .امساعيل صربي مقلد ،1984 ،ص.)244

•

الواقعية الكالسيكية اجلديدة :تسعى لتفسري اسرتاتيجيات السياسية اخلارجية للدول منفردة( .حشاين فاطمة الزهراء ،2008،ص)39

•

املقاربة الليربالية اجلديدة  :وتقوم على ما يعرف ابفرتاضات نظرية السالم الدميقراطي أي أن هناك روابط قائمة بني الدميقراطية كإطار
تنظيمي داخلي والسالم يف احمليط اخلارجي ،حيث أن النزاعات حتدث بفعل وجود دول تفتقر للممارسات الدميقراطية " كالنظم التسلطية
"وال توجد بني الدول الدميقراطية حسب " بروس روسات".

•

مقاربة الدول الفاشلة ( :)Failed Stateحيث مت ربط هذا املسطلح بعد هناية احلرب الباردة خاصة احلالة الصومالية وليبريي وروندا
وهاييت اليت فقدت السيطرة على أقاليمها ،حيث أطلق من طرف اإلدارة االمريكية يف عهد الرئيس "بيل كلنتون" لوصف بعض الدول
اليت ابت فشلها يف القيام بوظائفها األساسية وكذا احلفاظ على األمن والسلم الدوليني.)Gerard Kreijin, 2004, P 41( .
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نشري أنه اليوجد إمجاع حول وضع مفهوم حمدد للدولة الفاشلة ،فمعهد "  "Stratigic Assesmentعرف الدولة الفاشلة أبهنا الدولة غري قادرة
على تسيري حتديت النزاعات األمنية العشائرية ،القبلية والدينية مما يؤدي لفوضى داخلية وانتهاكات حلقوق االنسان اليت تبدأ ابهنيار دولة القانون.
(.)Maurice, Ronai, 1997, p65
أما " روانلد زميريمان" يرى أن الدولة الفاشلة هي الدولة اليت ال متلك قوة أو سلطة شرعية على إقليمها وهي الدولة اليت التستطيع القيام بوظائفها
األساسية وخاصة احرتام القانون.)Robert Sehutte, 2007, p76( .
وميكن ان يكون خلط بني مفهوم الدولة الفاشلة والدولة الضعيفة ( )Soft State or Weak Stateفهذا املصطلح استخدم من طرف "غوانر
مريدال" لالشارة للدول االفريقية حديثة االستقالل بسبب صعوبة انسجامها مع العامل وعدم استقرار وحدهتا الوطنية وغياب منو اقتصادي حقيقي.
(.)Serge Sur, 2005, P04
وابلتايل ميكن الفصل بينهما يف إطار التأثري على األمن الدويل من جهة وكذا تزامن املصطلح مع الظروف الدولية هلا خصوصياهتا ومركباهتا.
أما الدولة املنهارة ( ) The Collapses Stateهي الدولة اليت اهنارت كلية أجهزهتا وتنظيمها السياسي بسبب صعوابت ذات طبيعة داخلية،
يوغسالفيا مثالً.)Kathia Légaré, 2007, p03( .
يتم سنوي صندوق دعم السالم وضع ترتيب الدول الفاشلة حسب درجة االنكشافية لكل دولة وأيضا وفق مؤشرات حمددة منها :اجتماعية ،اقتصادية
وسياسية.
فقد جاءت هذه املقاربة النظرية لفهم ورصد النزاعات الدولية اليت يستهدفها عامل مابعد احلرب الباردة حيث أكد "مارتن فان كريفيلد" أن هناك حتول
يف مفهوم احلرب حبسب ماقدمه "كارل كالزوفيتش" حيث اعتربها امتداد للسياسة بوسائل أخرى وابلتايل فإن احلروب هي سبب اهنيار الدولة؛
( )Maurice Ronai, 1997,p42واعتربها "كالفي هولسيت" أن النزاعات ستأخذ أشكاالً أخرى أو كما يسمى ب "حروب الشعوب" ،حيث
هلا خصائص منها:
✓ أن هذه احلروب مل تعد مابني دوالتية وعندما أتخذ هذا الشكل فإننا نكون بصدد احلديث عن الدول الصغرىJean (.
.)Jacque Roche, 2004, p109
✓ غياب محالت عسكرية نظامية بل جهات أخرى تقود هذه العمليات العسكرية(Charles Philippe David, .
)Jean Jacques Roche, 2002, p120
✓ تكون للشعوب قابلية للعنف والتطرف وهذا ما يعرب عنه األرقام ابزديد احلروب الداخلية ذات أبعاد اثنية وعرقية ودينية بعد
احلرب الباردة.
ويف هذا السياق ذاته يرى "بيار هسنر" أن السمة األساسية هي مواجهات ماحتت دوالتية املتمثلة يف احلروب األهلية واجلرمية عرب الوطنية وجند أن
هذا النوع من احلروب يؤثر بشكل كبري على العالقات ما بني الدول ،خاصة يف ظل تنامي جتارة األسلحة وشبكات اجلرمية واجلماعات االرهابية
واهلجرة السرية.)Pierre Hassner, 1998,p15( .
فإن عامل مابعد واستفاليا متيز مبايلي:
➢ الدولة مل تعد تتحكم يف استخدام العنف الشرعي وبذلك متثل التهديد األول ملواطنيها.
➢ حتول يف مفهوم ومستويت األمن.
•

مقاربة املدرسة احلضارية  :هتتم ابلنزاعات العرقية والقبلية واليت ترى أهنا مقدمة لنزاعات أطرافها احلضارات املختلفة ولذلك ترتكز على
وحدة احلضارة الغربية ومكافحة التحديت الثقافية يف الدول الغربية وإقامة حتحالفات مع احلضارات الضعيفة ملواجهة احلضارات املنافسة
ويبين "صموئيل هنتغتون" نظريته على أن املصدر األساسي للنزاعات املستقبلية سيكون مصدرها ثقافيا؛ (حممد يعقوب عبد الرمحان،
 ،2004ص ) 182حيث ستحدث النزاعات يف السياسة الدولية بني األمم وحضارات خمتلفة ستكون اخلطوط الفاصلة بني احلضارات
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خطوط املعارك املستقبلية خصوصا احلضارة الغربية واحلضارتني االسالمية والكونفوشيسية ،ولذلك على الدول الغربية أن تدعم قيمتها
الثقافية ابل دميقراطية والليربالية كقيم عاملية للحفاظ على هيمنتها مع احنفاظها ابلقوة االقتصادية والعسكرية الضرورية حلماية مصاحلها.
(عباس أبو شامة عبد احملمود ،2006 ،ص.)88
احملور الرابع :نظرايت حتليل النزاعات الدولية:
أوالً :النظرية الواقعية الكالسيكية :تقوم النظرية الواقعية الكالسيكية على مجلة من االفرتاضات يف التحليل وتتمثل فيما يلي:
 .1الدولة هي الفاعل الوحيد واألساسي يف العالقات الدولية.
 .2الدولة ذات سيادة أي ال وجود لسلطة تعلو سلطة الدولة يف النظام الدويل.
 .3فوضوية النظام الدويل.
 .4املصلحة :ختتلف مصاحل كل دولة عن دولة أخرى ،فكل دولة تسعى لتحقيق مصلحتها الوطنية.
 .5القوة :إن تزايد املخاطر اليت هتدد الدول ويصبح أمنها معرض للخطر ،ومنه تسعى الدولة الستخدام كل الوسائل املتاحة منها العسكرية
من اجل ضمان أمنها املتمثل يف البقاء.
التحليل الواقعي للنزاعات الدولية:

-

يرى "هانس مورغانتو" أن أسباب السلوك النزاع لدي الدول يرجع إىل الطبيعة البشرية اليت حتكمها غريزة القوة وحب السيطرة واهليمنة ،حيث تزداد
هذه الطبيعة العدوانية عندما تنتقل من مستوى الفرد إىل مستوى الدولة ،نتيجة لقدرة األخرية على تعبئة واستعمال امكانياهتا املادية ضد الدول
األخرى.
ويشري "كريس براون" أثناء تناوله للصور اليت ميكن من خالهلا تفسري أسباب احلرب إىل أن الطبيعة البشرية العدوانية كسبب للحروب ،عادة مايتم
وضعها يف أطر دينية أو سيكولوجية؛ إذ أن البشر متيل إىل العنف وتسيطر عليها الرغبة االنتقام والعدوان.
وميكن القول أن هناك اجتاهني ضمن املدرسة الواقعية خيص أسباب سلوكيات الدول النزاعية:
االجتاه األول :يعترب أن الطبيعة حتكمها غريزة القوة ،وهي غريزة حيوانية تتمثل يف السيطرة واهليمنة ،وهي تستمد نظرهتا من املدرسة "هوبز" وهي نظرة
تشاؤمية ،وتزداد هذه العدوانية عندما تنتقل من مستوى الفرد إىل مستوى الدولة ،نتيجة ازديد االمكانيات وأتخذ أبعاد أخرى تؤدي إىل نزاعات
عنيفة.
االجتاه الثاين  :يعترب أن البحث عن القوة وليست كنتيجة غريزة حيوانية متأصلة يف الطبيعة البشرية ،وإمنا تنتج عن انعدام األمن يف النظام الدويل الذي
يتسم ابلفوضى خيلق ضغوطاً على الدول للحصول على أكرب قدر من القوة وإن اضطرار الدول إىل زيدة قوهتا من أجل دعم أمنها يؤدي إىل حدة
النزاعات( .كريس براون ،2004 ،ص.)44
اثنيا :النظرية الواقعية اجلديدة:تقوم النظرية الواقعية اجلديدة على منطلقات أساسية تعتمد عليها يف التحليل تتمثل يف ما يلي:
 .1الدولة الوحدة األساسية للتحليل ،رغم وجود عدة فواعل أخرى على الساحة العاملية كاملنظمات الدولية والشركات متعددة اجلنسيات.
 .2الدولة فاعل وحدوي وعقالين.
 .3األمن الوطين يكون يف أعلى سلم األولويت ،ويتمثل يف األمن العسكري.
 .4تنطلق من فرضية مفادها :أن احلرب والنزاع ظاهراتن غري قابلتان للتجنب بسبب فوضوية النظام الدويل وعدم وجود سلطة عليا فوق
الدول ،ففي ظل هذه الفوضى هتتم الدول ابلبحث عن األمن اعتمادا على القدرة الذاتية وزيدة قرهتا العسكرية واالقتصادية ،من خالل
التحالف مع الدول األخرى( .عامر مصباح ،2003 ،ص.)55
-

التحليل الواقعي البنيوي للنزاعات الدولية:
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إن واقعية "كينث والتز" ترى بضرورة دراسة اجملتمع الدويل إضافة إىل الفرد ،ففي كتابه "االنسان ،الدولة واحلرب" يطرح "كينث والتز" التساؤل التايل:
أيهما أفضل لفهم االنسان يف اجملتمع :دراسة االنسان أم دراسة اجملتمع؟ يبدو أن اجلواب أييت من خالل السؤال أبداة (أم) واالجابة أتيت أبداة
(كليهما) ،إالّ أن الشروع إبحدامها قبل اآلخر يف تفسري األحداث ميكن أن حيدث فارقا؛ وعليه كانت مستويت التحليل عند "كينث والتز" قائمة
على الثالثية يف فهم الظواهر السياسية ومنها النزاعات:
 )1بنية النظام الدويل :من خالل :توزيع القوى وتركيزها – عدد الوحدات الفاعلة -دور الفواعل غري الدولة.
 )2الدولة :من خالل :طبيعة النظام السياسي-الوضع االقتصادي-دور املؤسسات والبريوقراطيات يف صنع القرار-رأي العام.
 )3الفرد :من خالل :شخصية صانع القرار-ايديولوجية صانع القرار-تصور صانع القرار للقضاي الدولية.
كما ترى الواقعية البنيوية أنه ابلرتكيز على األسباب الرئيسية للنزاع جند أهنا تكمن يف الطبيعة البشرية وانجتة عن األاننية يف التعامل ،ومنه فتفادي
النزاعات هو االهتمام ابلفرد وحتقيق وجوده االجتماعي ،وقد أوضح هذا "برتراند راسل" حيث يقول أنه حىت يتحقق السالم جيب على الفرد أن يقلل
حب التملك والسيطرة على اآلخرين.
من غريزة ّ

ويف ربطهم بني النزاع والفوضى الدولية فهي انجتة عن غياب سلطة عليا فوق سلطة الدولة ألهنا ذات سيادة ،وهلذا فهي تفكر حسب مصلحتها،

وهنا حتدث النزاعات وتصبح احلرب وسيلة لتحقيق العديد من النتائج؛ ويف ظل هذه الفوضى جيب التناسق وتظطر كل دولة إىل استخدام ما متلكه
من القوة لتحصل على األهداف اليت رمستها منذ البداية.
ومييز الواقعيون البنيويون بني سببني للحرب ،أحدمها هو احلرب كسبيل حلل النزاع املباشر حول املصاحل بني دولتني ،والسبب الثاين هو حبث دولتان
أو اكثر عن أمنها( .الطاهر عدلية ،2015 ،ص.)87
أما خبصوص الواقعية اهلجومية ترى أن النظام الدويل أكثر عدائية وغري متسامح ،ويتسم ابلغموض وهذا مايؤدي ابلدول إىل تبين اسرتاتيجيات دفاعية
غالبا ما تؤدي إىل حرب  ،والواقعية الدفاعية من انحية أخرى ترى أن األمن ليس حالة اندرة كما ترى الواقعية اهلجومية ،ذلك أن الفوضى الدولية
ليست يف قوة الدول نفسها اليت هي يف نزاع أو يف حرب وإمنا هي اسرتاتيجيات دفاع من أجل توفري األمن.
مما سبق ميكن القول أن الواقعية الالسيكية احنصر ا هتمامها يف املستوى األول ابلرتكيز على الطبيعة البشرية العدوانية ،كعامل حمرك للنزاعات الدولية،
يف الوقت الذي طرحت فيه الواقعية البنيوية وجوب دراسة النظام الدويل ابالضافة إىل الفرد أي دراسة االنسان وحميطه أو الدولة وحميطها ،مع التأكيد
على املستوى الثالث من خالل الرتكيز على البنية الفوضوية للنظام الدويل كمسبب رئيسي للنزاعات.
اثلثا :النظرية الليربالية :هي نظرية سلمية تؤمن حبل النزاعات سلميا واعتماد احلجة واالقناع بدل اللجوء إىل العنف واستعمال القوة.
إن اللليربالية تعترب الفرد هو القيمة العليا واهلدف النهائي ،والدولة هي سيلة لتأمني حقوق األفراد واملوازنة بينها.
لقد انتقد الليرباليون املدرسة الواقعية لرمسها صورة للدول يف العامل مثل كريت البليار ،تتجنب بعضها البعض يف حماولة منها للحفاظ على توازن القوى،
واعتربوا أن الشعوب تتصل مع بعضها البعض.
وكما اعترب الليرباليون أن أضحاب املدرسة الواقعية قد ابلغوا يف الفصل بني السياسية الداخلية والسياسة الدولية ،ألن الصورة الواقعية للفوضوية تركز
فقط على املواقف العدائية وتغفل االعتماد املتبادل ونشوء وتطور اجملتمع الدويل( .اني جوزيف ،1997 ،ص.)19
واعترب مفكرو الليربالية أن بعض الع وامل مثل :النظم السياسية ،نوع النخبة ،بنيات الطبقة وعملية اختاذ القرار جيب أن الهتمل يف أي حتليل حول
كيفية تصرف الدول.
ويؤكد الليرباليون على ضرورة أن تسهم ثالثة عوامل يف التقارب بني الشعوب :التجارة والدميقراطية وعمليات اجملتمعات الدولية املؤسساتية.
يعترب ا ليرباليون أن التجارة إبمكاهنا أن ختلق بيئة مشجعة للتعاون وزيدة احلوافز لدى الدول للتعاون أكثر من النزاع.
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وحسب "جوزيف اني" فإن أعمية التجارة التكمن يف أهنا حتول دون وقوع احلروب بني الدول ،ولكن ألهنا قد تقود الدول إىل حتديد مصاحلها على
حنو جيعل احلرب أقل أمه ية من وجهة نظر تلك الدول ،أو مبعىن آخر ،أن التجارة تؤدي إىل إحداث تغيري يف رؤية الدول للفرص املتاحة ،وهذا بدوره
قد يؤدي إىل إحداث تغيري يف الرتكيبة االجتماعية للشعوب اليت تصبح أكثر ابتعادا عن احلرب( .اني جوزيف ،1997 ،ص.)65
لكن هناك من يرفض هذا الطرح بدليل أن العامل مازال يعيش حرواب ونزاعات اقليمة ودولية سببها تشابك مصاحلها االقتصادية رغم أن العامل اآلن يف
القرن الواحد والعشرين أصبح أكثر من أي وقت مضى يرتبط بعضه ببعض إىل درجة كبرية وسهل األمر الوسائل التكنولوجيا احلديثة.
فقد افرتض بعض الليرباليني وحتديدا أصحاب نظرية السالم الدميقراطي أن الدول الدميقراطية الحتارب بعضها البعض ،وإمنا اندرا ماتلجأ إىل العنف
لتحل مشاكلها؛ لكن ذلك ليس صحيحا فإن أغلب النزاعات ساحتها الدول املتخلفة بسبب الدول الدميقراطية اليت حتاول بكل الطرق فرض هيمنتها
وسياستها من خالل أجهزة صندوق النقد الدويل والبنك العاملي واملنظمة العاملية للتجارة(.جرجس فواز ،2000 ،ص.)175
حسب الليرباليني أن احلرب والنزاعات هي نتاج التناقضات الفكرية والسياسية واحلضارية وهي مالزمة لألنظمة الديكتاتورية والتسلطية أما األنظمة
الدميقراطية سوف تقوم بتخفيف التناقضات املوجودة ألهنا تتيح بطبيعتها مؤسسات مسؤولة جتعلها توازن بني الربح واخلسارة أبقل تكلفة.
فإن قضية ارتباط بني الدميقراطية وإرساء السالم هي فكرة قدمية طرحها عدة مفكرين من بينهم :جريمي بنتام ،توماس ابين واميانويل كانط.
فقد أعطى "كانط" أمهية للدور القيم املشرتكة بني الشعوب اليت ستكون حائال دون نشوب النزاعات واحلروب؛ والدول الدميقراطية برأيه هي أكثر
سلما ألهنا تضمن حقوق وحرية األفراد من خالل أتسيس نظام سياسي يقوم على الفصل بني السلطات ،قواعد القانون وحكومة متثيلية.
(.)Devetak, Richard, 2002 , p 167
واعترب "توماس ابين" أن النزاعات حتصل ليس ألن الشعوب التدرك مصاحلها احلقيقية ،لكن ألن الشعوب الجتد القنوات السياسية الضروروية للتعبري
عن هذه املصاحل وإمساع صوهتا املناهض للحروب ،لذلك رأى "ابين" أن إقامة الدميقراطية يوفر تلك القنوات ويساهم ابلتايل يف إلغاء احلروب( .حىت
انصف يوسف ،1985 ،ص.)134
ولقد قدم لنا عدد من الباحثني ومن بينهم :جيمس يل ري ،مايكل دويل وبروس راست عدد من التفسريات ومنها أن الدول الدميقراطية تعتنق ضوابط
التوفيق اليت متنع استعمال القوة بني أطراف هلا نفس املبادئ( .وولت ستيفن ،1996 ،ص)45؛ وابلتايل يرى "بروس راست" أن وجود عدد كاف
من الدميقراطيات يف العامل ميكن من إزاحة مبادئ الواقعية (الفوضى ،املعضلة األمنية) اليت هيمنت على املمارسات منذ القرن السابع عشر( .حشاين،
فاطمة الزهراء ،مرجع سابق ،ص.)69
لقد عرفت نظرية السالم الدميقراطي عدة انتقادات من بينها أن غي اب حاالت النزاعات يف فرتة مابعد احلرب العاملية الثانية يعود حسب "جوان قوا"
إىل وجود مصلحة مشرتكة يف احتواء االحتاد السوفييت أكثر منه تقاسم املبادئ الدميقراطية ،كما أن تناقضات األنظمة التدفع إىل احلرب ابلضرورة
ومتاثلها ال مينع احلرب( .أبو خزام ابراهيم ، ،ص.)31
كما اعرتف "فوكويما" الذي كان من أهم مؤيدي فرضية السالم الدميقراطي أن افرتاض نشر الدميقراطية على املستوى العاملي لن ينهي حالة النزاعات،
ألن احلرب ليست دائما كفاح من أجل قضية عادلة ،فالسالم والرخاء أيضا يولدان امللل؛ وحسب "فوكويما" تفيد التجربة أبنه مىت مل يتمكن الناس
من الكفاح يف سبيل قضية عادلة بسبب انتصار تلك القضية العادلة ،سيصارعون من أجل الصراع( .أبو خزام ابراهيم ،مرجع سابق ،ص.)34
أما اجتاه آخر وهم املؤسساتيون يفرتضون أن املؤسسات الدولية تتمتع خباصية تقليص نسبة الاليقينية اليت تكتنف السلوكات الدولية؛ فربغم من أن
النظام الدويل يتسم ابلفوضى إالّ أن املؤسسات الدولة تستطيع التخفيف من اآلاثر السلبية لتلك الفوضوية من خالل تشجيع التعاون واالعتماد
املتبادل بني دول هذا النظام.
وحسب "جوزيف اني" فإن املؤسسات الدولية تتيح سبال عدة حلل النزاعات ،ففي اجملموعة األوروبية مثال تتم املفاوضات داخل جملس الوزراء واللجنة
األوروبية وكذا حمكمة العدل األوروبية ،فاملؤسسات ختلق مناخا تتحقق يف ظله السالم املستقر.
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ويف هذا الصدد أكد "تشيمبل" أن إقرار السالم بني الدول األوروبية بعد احلرب العاملية الثانية كان بفعل إنشاء املنظمات الدولية مثل :منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،منظمة حلف مشال أطلسي واجلماعة االوروبية للفحم والصلب ومث اجملموعة االقتصادية األوروبية ومث االحتاد األورويب ،وهو يرى
أن أتثري إنشاء هذه املؤسسات يف ضمان السالم كان بنفس أمهية أتثري الدمقرطة واالعتماد املتبادل( .مورافسيك آندري ،ص.)89
كما اعترب "روبرت كيوهان" أن جتنب النزاع املسلح يف أورواب لفرتة مابعد احلرب الباردة يقوم أساسا حول ما إذا كانت امليزة األساسية للعقد القادم
هي استمرار منوذج التعاون املؤسسايت؛ ويؤكد الليرباليون املؤسساتيون أنه إذا كان أتثري املؤسسات ضعيفا أو منعدما على سلوك الدول ،فإن ذلك
يدفع بصناع القرار إىل انتهاج سياسات مصلحية ،اهلدف منها مضاعفة القوة ،مما يدفع اآلخرين إىل تبين سياسات مماثلة ،تنتهي دوما إباثرة النزاعات
واحلروب ،كما أن خرق الدول اللتزاماهتا جتاه التعهدات واالتفاقيات الدولية ،يقف عائقا أمام دعم التعاون بني الدول ،ويشجع حدوث النزاعات
على املستوى االقليمي والدويل( .حشاين فاطمة الزهراء ،ص.)85-84
رابعا :النظرية البنائية :ظهرت البنائية يف العالقات الدولية يف هناية الثمانينات القرن املاضي ،كإنتقاد لالجتاهات اليت كانت سائدة يف العالقات
الدولية.
وكان "نيكوالس أونف" ّأول من استعمل مصطلح "البنائية" يف كتابه" :العامل من صنعنا  ،"World of our Makingوكذا مع مقال "ألكسندر

ويندت" الصادر عام  1992بعنوان " :الفوضى هي ما تصنعه الدول منها :البناء االجتماعي لسياسة القوة" « Anarchy is what States
» .make of it : the Social Construction of Power Politics

وقد سامهت هناية احلرب الباردة يف إضفاء الشرعية على النظريت البنائية ،ألن الواقعية والليربالية أخفقتا يف استباق هذا احلدث ،كما أهنما وجدات
صعوبة يف تفسريه ،بينما متتلك البنائية تفسريا له ،خصوصا مايتعلق ابلثورة اليت أحدثها "ميخائيل غورابتشوف"يف السياسة السوفيتية ابعتناقه أفكارا
جديدة كاألمن املشرتك( .وولت ستيفن ،مرجع سابق ،ص.)81
كما أن التحدي الذي تعرضت له املقارابت والنظريت التقليدية مبجرد بروز قضاي جديدة على الساحة العاملية منها املرتبط ابهلوية وغريها من األفكار
اليت ظهرت إىل الواجهة وجتعل منها حمور االهتمام.
لذا جند أن املقاربة البنائية تركز على اتثري األفكار ،وتويل أمهية للخطاب السائد يف اجملتمع ،ألن اخلطاب يعكس ويشكل يف الوقت ذاته املعتقدات
واملصاحل ،ويؤسس أيضا لسلوكيات.
ويشري البنائيون إىل أن اهلوية الت تحدد فقط بناء على دور البنية ذات البعد املادي حسب الطرح الواقعي ،بل هي نتاج تفاعالت مؤسسات ،معايري
ثقافات ،وابلتايل فإن املسار  Processوليس البنية هو الذي حيدد الكيفية اليت تتفاعل هبا الدول( .حجار عمار ،2002 ،ص.)45
فإن البنائية تنطلق من افرتاضات أساسية بغرض تقدمي فهم وإدراك أكثر للسياسة الدولية ،وهي كما يلي:
➢ الدول هي الوحدات األساسية للتحليل.
➢ البُىن األساسية للنظام القائم على الدول ،مبنية بشكل تذااتين .Intersubjective

➢ هويت ومصاحل الدول تتشكل يف معظم أجزائها بفعل البىن االجتماعية ،أكثر ما هي موجودة بشكل منعزل ضمن النظام.
وابالضافة إىل الدول كفواعل أساسية يف النظام الدويل ،تعترب ابقي الفواعل غري الدول مبثابة فواعل إىل جانب الدولة كاملنظمات الفوق قومية،
الشركات متعددة اجلنسيات واملنظمات الدولية وغريها ،ولكن ختتلف يف مدى أتثريها على فعاليات السياسة الدولية وصياغتها ،كما أن الدولة عند
البنائيني اليتم معاجلتها من منطلق الطرح الواقعي كمعطى مسبق وافرتاض أهنا تعمل من أجل بقائها ،وإمنا من خالل اعتبارها ظاهرة اجتماعية تتكون
بفعل الضرورة التارخيية.
وترفض البنائية الفصل بني البيئة الداخلية والبيئة الدولية يف حتليل سلوك الفواعل السياسية ،ويظهر ذلك يف رفضها املفهوم الكالسيكي للمصلحة؛
فاملصلحة مل تعد حسب النظرية البنائية تتحدد خارج السياق االجتماعي للفواعل ابعتبارها معطى مسبق متليه بنية النظام الدويل الفوضوي ،وإمنا تنبع
من طبيعة البناء القيمي واالجتماعي للوحدات السياسية( .محايدي عز الدين ،2005،ص.)34
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وعلى عكس الواقعيني الذين يرون أن البنية الفوضوية للنظام الدويل هي اليت تسبب النزاعات ،فإن البنائيني ومنهم "وندت" يرى أن التصور الواقعي
للفوضى اليُقدم لنا تفسريا مناسبا ألسباب حدوث النزاعات الدولية ،فالقضية عند "وندت" هي كيف يتم فهم هذه الفوضى؟ ووفقا ل "وندت" فإن

الفوضى هي ما صنعته الدول وليس معطى مسبق ،فالفوضى هي أقرب من أن تكون مزجيا مهيكال انجتا عن ممارسة الفاعلني أتفسهم والذين يوجهون

وتتحكمون حسب مصاحلهم وهويهتم يف القواعد واملصادر املتاحة من قبل بنية معينة ،يسامهون هبذا يف تشكيل وإنتاج هذه الفوضى وكذا املسامهة
يف حتويلها أو تغيريها.
نتائج الدراسة:
•

النظريت اجلزئية والكلية ال تستطيع كل منها على حدة أن تقدم إطار نظري مالئم لفهم النزاعات االنسانية.

•
•

النزاع ينشأ من مصادر خارجية ومن البُىن االجتماعية وكذلك من األوضاع النفسية لألفراد.
إن املتغريات احلاصلة على مستوى العالقات الدولية أثرت يف طبيعة وحمتوى النزاعات.

•
•

ظاهرة النزاعات الدولية شديدة التعقيد ومتشابكة األبعاد ألهنا تتعلق ابلسلوكيات البشرية.
إن ظاهرة النزاعات تتأثر وتؤثر ابألوضاع الداخلية للدول والنظام الدويل.

•

عدم إمكانية وضع قواعد اثبتة لتحليل ودراسة ظاهرة النزاعات.

التوصيات:
❖ االستفادة من اخلرباء واملتخصصني والفنيني والتقنيني يف جمال النزاعات من خالل اجياد أطر ومفاهيم ونظرية موحدة للنزاعات.
❖ العمل على تفعيل آليات وميكانزمات إستباقية الستشراف النزاعات الدولية وفق توافق دويل.
❖ السهر على تطبيق الصارم للكل القرارت األممية واالتفاقيات بشأن النزاعات الدولية.
❖ جتسيد أطر التعاون واالعتماد املنبادل بني الدول والشعوب حلد أو التقليل من النزاعات الدولية.
❖ القضاء على كل أشكال التمييز واالجحاف يف تطبيق القانون الدويل ،تطبيقا ملبدأ املساواة بني الدول.
❖ العمل على إصالح منظمة األمم املتحدة وفق األطر واملتغريات اجلديدة على الساحة العاملية.
❖ تفعيل وجتسيد وتثمني اليوم العاملي للعيش معاً يف سالم (16آير /مايو) لتعبئة اجملتمع الدويل لتعزيز السالم والتسامح والتضامن
والتفاهم والتكافل وهو دعوة للدول والشعوب لزيدة تعزيز املصاحلة وللمساعدة يف ضمان السالم والتنمية املستدامة ابشارك

اجلميع ،من دول وشعوب وجهات فاعلة من خالل تدابري التوافق وأعمال اخلدمة وعن طريق تشجيع على التسامح والتعاطف.
-
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