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  **اهلواري عدي

مسؾكمدراد معـمزاوؼيمميظؼدمدأبًماظؿؼوظقدماظلقدققظقجقيمدوعًو وهؾقؾماظعالضوتماإلغلوغقيمدقاء
قفومـمػذهماظؼوسدة.ماظؾعضمعـماٌمظػنيمؼرىمصملمتـػؾًماظعالضوتماظدوظقيمس دؽ،مواظـزاسوتمأوماظؿؿو

موؼرىمغزاسوتموسدواغقي،مواظؾعضماآلخرم متعووغًو مسـماظلؾؿ. صقفو ماظعالضوتممحبـًو مطوغًمػذه دقاء
عؿقدممىوععققنمبنيمتشّؽؾم"ذبؿؿعمدوظل"صضوءمحقٌمميقزمصقفمامسدواغقيمأومدؾؿقي،مصنغفومتردؿ
ربؿؽرًاموزًاماذؿغوظفمبصقرةماجملؿؿعماظقرين،مبػورقموحقدمأغفمالمميؾؽمجف عـماظدولمذؾقفميفمدرلهمو

بويوظيماظطؾقعقيمعـمميفمغظرماظؿقورماظقاضعل،م،عـمزاوؼيماٌؼوربيماظـزاسقي،مؼؿؿقزمػذاماجملؿؿعمؾؼقة.ظ
ماظطرحمبوظـلؾيمظؾؿؼوربيماٌـوصلي و دقؽقنمطذظؽمدائؿًو. ومػقبزوجفيمغظرم عؼوربيمممـؾيميفم،مهلذا

مؼعين مبوظػقضكممبو ماجملؿؿعمؼؿلؿ مػذا مصنن ماظؾقدلاظل، موماظؿقور متػققمدؾطيم سدم مسؾقو مدؾطي جقد
إنمعومؼؿعّقـمادؿـؿوجفمػقم ايروبماظدائؿي. شرلمأنمػذهماظػقضكمظقلًمردؼػًومظالضطرابموماظدول.

نميفماظعالضوتماظدوظقيمضدمصضؾقامعـذماظؾداؼيمتـوولمعقضقسنيمظؾؿشفدماظدوظل:مايربمقأنماٌؿكصص
ملمؼؽـمظعؾؿماالجؿؿوعم وغقن...وؼخماألصؽورمواظؼاظلالم،معلؿؾفؿنيمذظؽمعـماظػؾلػيماظلقودقيموتور و

ظفمدورمدؾيب،مصؼدماصذلضمأنماجملؿؿعماظدوظلمعشوبفممؼؽـماجيوبلميفمذظؽ،مػذامإنمملمإدفومأيم
مظؾؿفؿؿعماظقرينمعـؼقصًومعـمسـوصرمربددة.م

مبمٌللظي،مصؼدمادؿكدعقا،موػذهمامحقلعـمدونمأنمؼؽقنماٌؿكصصقنمعقاصؼنيم و منصراط،أحقوغًو
مػذ ماٌػفقم مهلؿم-ا معقضقسًو مإؼوه مم-عؿكذؼـ مأن مػـو ماظدوظلماجملؿؿععؿصقرؼـ مبوسؿؾور سالضوتفم،

مو ماألعـ مواٌعوػداتمواًالصوتمحقل ماظؼقىممبللظيتمايربمواظلالم متقازن متغقرل ميف ماظدول إرادة
معػفقمم مسؾك مضوئؿي معؼوربوت ماظدوظقي ماظعالضوت ميف ماٌؿكصصقن مبـك مظؼد ماظردع. مبقادطي ظصويفو

م" مو"اجملؿؿع ماظدول معـ مطؿفؿقسي ماجملاظدوظل" معؽقغنيماظؿؿع مأصراد مذبؿقسي مبوسؿؾوره عوٌل"
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 .اىزائر ،02000 وػران،م،(CRASC)األغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي،م
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تقوراتمصرسقيمدوسقيمإديمهؾقؾممترتلؿموراءمػذاماظػورقمعقاجفيمبنيمتقوراتمومومظؾفـسماظؾشري.
فومؼػذلضمصقماظيتمرؼدمعؼوربيماظقاضعماظدوظلمسدلماظدوظي،ؾعضمعـمػذهماظؿقوراتمؼاظاظقاضعماظدوظل:م

مو ماظلقودي، موروبعفو مضدراتفو ماظرئقللمحبؽؿ ماظػوسؾ مػل مسؾكم أغفو ماظذلطقز مؼػضؾ اظؾعضماآلخر
مأصعوهلومتؿفؾكحقٌمماٌمدلوتماٌؿعددةماىـلقوت عقيموقاٌـظؿوتمشرلمايؽ األصرادمواىؿوسوتمو

مضدػوإديمجوغ- ؿؿعوتمسؾكماظـؿطماظعوبرمظألورون،مرابطيمبنيمصوسؾلماجملم-ىماظدول،مظؽـمأحقوغًو
بشؽؾم .مو(NTCI)ماٌكؿؾػيمسدلمحدودمبوتًمزبذلضيمبػعؾمتؽـقظقجقوتماإلسالممواالتصولماىدؼدة

مبلصقلماظدوظي وم،يفمحوظيمتشؽؾ،معؿفوػاًلمايدودماجملؿؿعماظدوظلأضقكمم،عو م1اظقرـقي-عمذغًو
ماظلقودة و مادؿكداعوتفؿوم2.عػفقم معـ ماغطالضًو ماظؿصقرؼـ مػذؼـ مغؼد مؼؼذلح ماٌؼول ٌػفقمممػذا

متشؽقؾم مسؿؾقي مسـ مسؾورة مػق ماٌػفقم م"اجملؿؿع"،معـمأجؾمبقونمأنمػذا ملوبقظقجغـرأذاتموذر
ممربؾل. ماظطوبع مإن موايؼقؼل ماجملؿؿعقي مظؾعالضوت م اٌؽـػ ماظؿؾودل مظألورون ظؾلؾعماظعوبر

،مدظألصرادفؿميفمتقدقعمحؼؾماألغشطيماالجؿؿوسقيمأمضد،ماظرعقزمسؾكماظلوحيماظدوظقي واًدعوتمو
م.اظقرـقي-ايؼقؼيماظيتمتؿفووزماإلرورماظؿؼؾقديمظؾدوظيػذهممتعّؾرمسـصقوشيمعؼقظيممؼدسقمإدي

 اجملتمع الدولي ودونامكوتاه املتناقضتان

اظذيمؼعؿؼدم وآصوقمعؿؾوؼـيمٌقضقعمواحد،مماظعؾقمماالجؿؿوسقيمسـميفمياظؿقوراتماظـظرؼمسؿقممرعّؾُت
عػفقعقيممأدواتحيووظقنمتػلرلػومبقادطيمماظيتاالجؿؿوسقيممإدراكمجقػرماظظوػرةاظؾوحـقنمعـمخالظفم

مأخرى. مسؾؿقي مدبصصوت معـ مادؿعورتفو ممتً ماظغرضمأو مهلذا مصقوشؿفو ماظؿقوراتمممتً مأن شرل
م مصقؿفو متلطقد مود مغػقفو-اظـظرؼي موم-أو ماظقاضع متؾؼكم سؾكمربؽ مأغفو مأو مبورؾي مأحقوغًو تصؾح
ػذامػقمحولماظعالضوتماظدوظقي،م وم.(préfixe néo)دة"م"اىدؼمبؾودئيمثرائفوإربؿػظيمبصقؿفومبػضؾم
االتفوممخاللمدـقاتماًؿلقـقوتممتؾوداليممتقزمبقجقدمتقورؼـمعؿـوصلنيمذظؽماظؿكصصماظذ

وسودامظالتػوقمصقؿومبقـفؿومخاللمدـقاتماظـؿوغقـقوتممبنثورةمحربمسوٌقيمثوظـيم،اظلؿقـقوت و
معصرل ذؾؽيمضراءةمظؾعالضوتماظدوظقيمومإجيودمؼؿؿـؾميفؼـماظؿلعقـقوت.مإنمعقضقعماظرػونمبنيماظؿقور و

عطروحًومدقاءمبصقرةمصرحييمأومضؿـقي.مؼرىمأصقوبماٌؼوربيمماظذيمأصؾحموجقدهم"اجملؿؿعماظدوظل"
ماجملؿؿعمشرلمرزللاظق مأنمػذا مبلؾىممفقصم،اضعقي مبودؿؿرار ماإلغلونعفدد مبوظؼؿولمرؾقعي ،ماٌقظعي

دقدققظقجقوماظعالضوتمبنيماىؿوسوت،مذظؽمأنممغـروبقظقجقومأوإديماألػذاماٌقضقعممحيقؾاألعرماظذيم
اظيتمُؼعؿدلماظؼوغقنماظدوظلمولقدم ومبنيمأسضوئفمواضعمعقحدمبقادطيمضقؿمعشذلطياجملؿؿعماظدوظلم

حدماظطرصنيمأ:مؼؼقممبؼؾقلمترضقوتمدقؾؿؼقون.مشرلمأنمػذؼـماظؿقورؼـمهلو،مػؽذامؼؼقلماظؾقؾرلاظققن
اظعالضوتمبنيماىؿوسوت،ممدقدققظقجقوأوماظؾشرؼيممغـروبقظقجقواألإديمماٌلؿـدػلرلمبوظؿكؾلمسـماظؿ

ظالسذلافمبلنماظعوملمسؾورةمسـمغظومماجؿؿوسلمصقضقيممبقـؿومؼؼقمماظطرفماآلخرمبؼؾقلمعؾدأماظػقضك

                                                                                                                                        
1 Ohmae, K. (1985), La fin de l’Etat-nation, Dunod. 
2 Cf. Badie, B. (1999), Un monde sans souveraineté, Fayard. 
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ومدونمسؾؿفؿ-مممؽـًومإاّلمألنمطالماظطرصنيمؼلؿـدانماظؿالضلخيضعمظؼقاسدموضقؿمعشذلطي.مملمؼؽـمػذام
م:واظيتمغـلكمأنمهلوموجفونمػقبزـملقودقيمظاظػؾلػيمذاتماظم،مسؾك-بذظؽ

 اللوربالوة  وجها هوبز وتربورات النزعتني الواقعوة و

تلقطرمم2020زالماظؿكصصماظعؾؿلمظؾعالضوتماظدوظقيمسؾكماألضؾمعـذمغشلتفماألطودميقيمدـيم ال
م سؾقفماظـزسؿونماظؾقدلاظقيمو مؼؾدوانمزوػرؼوماظؾذؼـ وم-يماٌصوحؾيمهلؿواظؿقوراتماظػرسق و–اظقاضعقي

أخقؼـمم،مػؿويفماظقاضع وظلؾعقـوت.مػذامإديمشوؼيمدـقاتما وم،أغفؿومشرلمضوبؾؿنيمظؾؿقصقؼمصقؿومبقـفؿو
معرجعقيمرئقلقي،مػلمعرجعقيمتقأعنيم ؼـظرانمظـػسماٌقضقعمعـمزاوؼؿنيمزبؿؾػؿني.موؿعمبقـفؿو
زسيماظقاضعقيمؼرطزونمسؾكمايوظيماظطؾقعقيماظذيمأذورم،مععمصورقموحقدمأنمأصقوبماظـػقبزتوماس 
طؾمواحدةم وم،(1مػقبزيماٌدغقيم)بويوظمؼفؿؿمأصقوبماظـزسيماظؾقدلاظقيمبقـؿوم،(2مػقبزم)ػقبزإظقفوم
مسؾكماٌلؿقىماظدوظل.مُدَقَتمعـفؿو متػرضمغػلفو مادؿققذمأن ماظؿمظؼد معـمػذؼـ متقور مسؾكمقطؾ ورؼـ

اظقاضعلمصرضقيمحربماىؿقعمسؾكماىؿقع،مم.مظؼدمادؿعورماظؿقورصقفؼوماغغؾ وماهلقبزيغصػماظـؿقذجم
موماٌؿؿقزة مواظؼوغقن بغقوبمايوطؿ مو عـطؼمسالضوتماظؼقىمو ، مأصقوبماظؿقورم اظردع. ظذظؽمؼػلر

م مصقف مومعـشغؾياظقاضعلماٌشفدماظدوظلمحقٌمتؽقنماظدوظي ماظقرـقيماظذيمؼضؿـفؿوم بلعـفو عصؾقؿفو
ؼعؿدلون،مأحقوغومبصػيمعـوظقي،مصنغفؿمأعومأصقوبماظؿقورماظؾقدلاظل،م اظرادسي.مدعقفومالطؿلوبماظؼقة

م ماظـؿقذج ميف ماألصراد مشرار مسؾك ماظدول، مااهلقبزيأن مظؿفووز مإرادة مسـ مؼعدلون ماظػقضقيم، ظقضع
اظعدواغل،مععمبقونمحرصفؿمسؾكممتلؽفؿمبوظلؾؿماظذيمتضؿـفماٌعوػداتماٌؿعددةماألررافم

ماٌشذلطي.االتػوضقوتماظــوئ و موسلمبوٌصؾقي ماظذيمؼؾّقـموجقد ماألعر مطؾم ومقي، مضؾؾ مؼمطدون، ػؿ
مؼعرفمذلء، ماظؾقينمال ماظدوظل ماظـظوم مػقممإاّلمأن ماظلؾؿ مبقـؿو مادؿــوئقي محوظي مبوسؿؾورػو ايرب
اظعؼدماالجؿؿوسلمأطـرمعوم اظعالضوتماظدوظقيمتلرلمحلؾفؿ،محبؽؿمعـطؼمايوظيماٌدغقيمومإنماظؼوسدة.
متلرلمحب ماظطؾقعي. مايوظي م وؽؿ مسـ ميفماألعر ممتعـو مأطـرمم،طـىإذا مرمبو ماظؾقدلاظقنيمػؿ مند صنغـو

مؼيػقبز" مععمصؽر معؿطوبؼًو مبوسؿؾوره مػـو معػفقعًو مطون مإذا ماظقاضعل، معـماالووه تؿؿـؾمم،ماظذيػقبز"
ػقمصؽرةمماظلقودلماظداخؾل.مإنمعومػقمعفؿمظدىمػذاماٌمظػ شوؼؿفميفمبقونمأدوسماظـظومماالجؿؿوسلمو

وربيماظؾقدلاظقيمتلعكمإديمبقونمأنم"اجملؿؿعمؼ.مشرلمأنماٌظصوحىماظلقودةاظعؼدماالجؿؿوسلماٌمدليم
ماظؿعوؼشماظلؾؿل. مدلوتماظيتمتعدلمسـمايوجيمإديماظـظومموطؾرلمعـماٌمحيقزمسؾكمسددماظدوظل"

ماظقاضعلمأ و ماالووه مأنمعرجعقؿفػقبزؼيضؾم"يفمعؼوبؾمذظؽ،مؼظفر مبوسؿؾور اظرئقلقيمػلمايوظيمم"
م.ػلمصرضقيمعـففقيمػدصفومذومعـقكمشوئل و،ماظيتمػلمخقولاظطؾقعقي،م

ذطرميفمصصؾفماظـوظٌمسشرماظشفرلماظعالضوتمبنيماظدولماظذيمضولمأغفومربؽقعيممػقبزصققحمأنم
مػقبزحقوةماظػقضك،مشرلمأنمذظؽمملمؼذطرمإاّلمعـمأجؾمتقضقحماٌـقكماظعوم،مبوسؿؾورمأنممتعقشبلنم
مصرضقؿنيمممل مبصقوشي مضوم مظؼد ماظطؾقعقي. مايوظي مدوظي مبقجقد متشفد متورخيقي معراجع مميؿؾؽ ؼؽـ

تلؿقونمبػفؿمغظرؼيماظدوظيماغطالضًومعـمشوؼيمػذهماظدوظي.ماظػرضقيماألوديمتؿؿـؾميفماظؼقلمأنمايوظيم
ػلمعـطؾؼمماظػرضقيماظـوغقيمتؿؿـؾميفمأنمايوظيماٌدغقي، اظطؾقعقيمػلمحوظيمعـففقيموبؼقًمطذظؽ،مو
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تقدعفوم وم،سؾكمادؿكداممداخؾلم،مأدودًو،صؾلػؿفوماظلقودقيتؼقممؾماظدوظي.مسؿؾقيمتورخيقيميفمتشؽق
ػذامعومملمؼؽـمأعرًام سؾكماٌلؿقىماظدوظلمعـمضؾؾماظؿقورماظقاضعلمملمؼؿـوولمإاّلمجوغؾًومعـممنقذجف،مو

مذرسقًو.
عػفقممغظريمضروريمعـممذبردصفقمنمعػفقممايوظيماظطؾقعقيمالمحيقؾمإديمحؼقؼيمتورخيقي،مإ

م ماظصقرة مبقون مواإلذيوظقيأجؾ مو . مايوظؿنيماظطؾقعقي مصنن متشؽالن سؾقف، تصقرؼنيمموعؼطعماٌدغقي
مبعضًو،مصؿـم مادؿعؿولمإمػاظؿعلعرتؾطني،مؼػلرانمبعضفؿو مدونماألخرى.احدغظرؼًو بوضؿصورػؿممػؿو

ماظقاضعل2مػقبز)ماألولماٌؼطعسؾكم ماسؿدلمأصقوبماظؿقور ماظػقضكمم(، قجلمغـروبقظأؿعطكمطصرضقي
م(Hans Morgenthau)مػوغسمعقرجـؿقػقماظذيمؼعطلمًطوبمم.مإنمػذاماٌعطكظؾعالضوتماظدوظقيمعؽقن

ماالبقلؿقؿقظقجق مععماظقاضعماظدوظليوحدتف معؿزاؼدة مػقة متؿؿقز3،مععموجقد م،اظعالضوتمبنيماظدولم.
ظعؼدماالجؿؿوسلماظذيمأضػكماظشرسقيمسؾكمامإغشوءاظيتمدؾؼًمماهلقبزؼيبوظػقضكمم،حلىمػذاماٌمظػ
اإلحوظيماىزئقيممػذهمظقضعمغفوؼيمظؾقوظيماظطؾقعقيماٌضرةمبلعـمطؾمصرد.م)ايوطؿ(مصوحىماظلقودة

ماظقاضعقيمػقبزإديم مظؾـزسي مغظرؼًو مؼعطلممتودؽًو معو مأنمػق متلؿدسلمعالحظؿنيمالمميؽـف ،مشرلمأغفو
م،ظقسمذامروبعمتورخيلمبؾمعـففلماهلقبزياظـؿقذجمأنممتؿؿـؾميفماألودياٌالحظيممجيقىمسـفؿو:

ملمتورخيقًو،مصننماظعؼدماالجؿؿوسلمماظدوظيمحلىماٌلعكماظغوئل.مػدفوجوػؿفميفمبقونم ومصصدضقؿف
مظؾدوظي،مإنمملمؼؽـمذظؽمرعزؼًو،مشرلمأنماألعرلمطونميفمطؾمعؽونمؼؿصرفم ؼؽـميفمأيمعؽونمعمدلًو

مظقمأنمايوظيماٌدغقيمطوغًمضوئؿيم ملممعقرجـؿقأعوماٌالحظيماظـوغقيمصننممسؾكماظعؼدماالجؿؿوسل.طؿو
م،األولم)ايوظيماظطؾقعقي(،مغودقًومايوظيماظـوغقيم)ايوظيماٌدغقي(موٌؼطعإاّلمبمػقبزحيؿػظمعـممنقذجم

معرتؾطؿونمو ماظدول،مسؾكمشرارم يفمحنيمأغفؿو عؿلوغدتون.مإنمعمدسماظـزسيماظقاضعقيمالمؼقضحمٌوذا
م م،مػقبزأصراد مبؽوئـوتمأغـروبقظقجقيمهرطفو مطونمميوثؾفؿ ماٌدغقي،مععمأغف متمدسمايوظي غػسمال

طؾمماألػقاءماظيتمهركماظؾشر.مػذاماظقضعمؼعؿدلمبوظـلؾيمإظقفمعلؾؿيمبدوغفومتـفورمطؾمربوجفيمو
ـم)ايوظيماظطؾقعقي(مسم2مػقبزبرػون.مطونمظزاعًومسؾكماظرؤؼيماظقاضعقيمظؾعالضوتماظدوظقيمأنمتػصؾمبنيم

عـمخالهلومعقضقسوتمايربمتؿفؾكمموسؾكماظػقضكمربؿقىمتورخيًقمإضػوء و)ايوظيماٌدغقي(مم1مػقبز
مدوعًومحبوظيمؼاجملؿؿعماظدوظلمإنم.اظؿلؾحمإخل.. اظلالممواألعـمواظؼقةمو و معؿلؿًو مدوظقًو شؽؾمذبؿؿعًو

ماظداخؾ،مدونمأنمؼؽقنمممؽـًو،معحربماىؿقعمضدماىؿق ماظشلنميفماظـظوم مػق ل،مإزاحيمػذامطؿو
ذبؿؿعممػلمبوظػعؾمػقبزسوٌل.مشرلمأنمايوظيماظطؾقعقيمسـدممدرطلظاظؼقةممررؼؼمتػقؼضاظؿفدؼدمسـم

(ماألضوظقؿالمؼقجدمضوغقنمحيؿلماألعالكم)أومم:ععمػذهماًوصقيم،عقرجـؿقػقمأعرمندهمضؿـقًومسـدم و
مووجق مػؾاألد مدول(. مضقاغنيموؼقجدمذبؿؿعمدومذكوصم)أو جيىماظؿذطرلمأنممدونمعمدلوت؟ ن

اظدوظيمالماجملؿؿع،مبوسؿؾورمأنماجملؿؿعمدوبؼمسؾكماظدوظيممؼـشهاظعؼد،ميفمغظرمػقبز،مػقماظذيم
ماألعرمؼـؾًمأنماظدوظيماظطؾقعقيم و ماظيتػقمسؾيموجقدػو.مإنمػذا محؼقؼيمتورخيقيمـؿقعقرجماسؿدلػو

،مػقبزفمبؿشقؼذامضوممبػعؾفمػ ،مذظؽمأغفمادبذمعـمصرضقيمعـففقيمطقؼقؼيمتورخيقي،موذبردمخقول
م.اغؿلوبفمإظقفإنمطونمؼدسلم حؿكمو

                                                                                                                                        
3 Morgenthau, H. (1948), Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace, New York, Knopf.  
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مروبلمتصقرًامأطـرمدضيمظؾعالضوتماظدوظقيمعـمغظرلهماألعرؼؽل.واألمأرونماٌقرجـؿق رميقنندمسـدم
جؾمدقدققظقجقوماظعالضوتماظدوظقي،معؿلدػًومأنماظؾوحـنيميفمػذاماظؿكصصمألم2070يفمدـيممراصعظؼدم

مبفذا طؼطقعيمععمماظيتمسرصفو ومربؿؿؾيمايقوةماىؿوسقيماٌفددةمحبربماىوغىمعـمضدمادؿكػقا
مـقـصم،جفوزمميورسماحؿؽورماظعـػالمؼقجدمسؾكماٌلؿقىماظدوظلمحيوجٍمبلغفم.م4اظرابطماالجؿؿوسل

ماظدوظيمغعؿدلمأن محدود مخورج مظف معقضقع مال ماالجؿؿوع معـذمم.اظقرـقي-سؾؿ ماالجؿؿوع مسؾؿ مأن صققح
ماألطدلاٌلؿقىم )أصعولماألصراد(موماألصغرعلؿقؼني:ماٌلؿقىممحددمظـػلفمأطودميقيمضدمغشلتفمطؿمدلي

سؾكممظؼدممتماالتػوقاظلقدققظقجقي.م )اجملؿؿع(،مربوواًلموـىماظلؼقطميفماظـزسؿنيماظلقؽقظقجقيمو
أؼضًومماتػؼمحدودًامسؾقومظؾػعؾماالجؿؿوسل،مظؽـ،ماظيتمتشؽؾماظقرـقي-أنماجملؿؿعمؼؿزاعـمععماظدوظي

كمػلمأؼضًومظؿصؾحمعـمذَلأنمُتمجيىم،احملذلعيمسدلمدوهلواتصوهلومضوتمبنيماجملؿؿعوت،ميفمأنماظعال
مو مأال مواحد مجوغى مسؾك مأدودًو ماظيتممتققرت ماظدوظقي ماظعالضوت مسؾؿ ماظدولم عقضقسوت مغظوم ػق

م مغظر ميف متقجد، مالمرونأاظؾقـقي. ماالجؿؿوسقي ماظعؾقم مأن مشرل ماظدوظل، مظؾؿشفد معقضقسوتمأخرى ،
إذن،مبدراديماىزءماظذيمؼلؿقضػـومؽؿػل،ماظالغفوئقي.مت يفمطؾقؿفماٌعؼدةمومدراكماظقاضعإميؽـفوم

مومغلوئؾف و مبقجقدغو. م ألدؾوبمعرتؾطي مؼؽـ ممل ممأرونسؾقف، ماظقاضعمإعـشغاًل معـ مجبوغىمواحد اّل
قدمايرب.مؼطرحمضؿـقًوموج اظعالضوتمبنيماظدولماظيتمتعؿدلمأعرًامحوزلًومعـمأجؾماظلؾؿموماظدوظل:
م ماظدولمدوظلذبؿؿع معـ مؼؿؿقزماظقرـقيم-عؽقن مسومل ميف مأعـفو مضؿون مإدي مووورمماظلوسقي بقجقد

ميفمحوظيمغزاعموحرب.مدقوداتمعقظعيمبوظؼؿول
غـروبقظقجقو،مبـوءمغقعمعـم"اظدلاطلقؾقجقو"مو"دقدققظقجقو"ماالسؿؿودمسؾكماألمتؼؾقؾ،مأرونحوولم

ععماظذلطقزمسؾكمماظلؾؿمبنيماظدولمطؿقضقعمظؾؿقؾقؾ، اظعالضوتماظدوظقي،مربؿػظًوممبػفقعلمايربمو
م مبني مظؾدولمياالجؿؿوسقماجملؿقسوتاظعالضوت م وم.اظقرـقي-اٌشؽؾي موضد مػذهم أذور، مؼدرس ػق
مآ ماجملؿؿعماظعالضوتميف مذبلء مشوؼي مإدي مدوعًو، مطون ماظذلابقي ماألضوظقؿ مشزو مأن مإدي ماظؿورخيقي، صوضفو

م معو مشوظؾًو مظؾـروات. معصدرًا مسؾكمحلوبمماجملؿقسوتطوغًماظصـوسل، ماالعؿداد مإدي متلعك اظقرـقي
ملمتؽـمايداثيمعلؿــوةمعـم أػداصفو.موماظؼقةمظؿقؼقؼذيوسوتمأخرىمحقـؿوماعؿؾؽًمعومؼؽػلمعـم

مأنم مسدا ماظؼوسدة، ماإلضؾقؿلػذه ماالضؿصودؼيماظغزو معزاؼوه معـ مصؼد مؼرىم5ضد مػـوكمسوعؾنيممأرون. أن
المتعذلفمبليمدؾطيم دولمذاتمدقودةمهرضمسؾكمايربموميقزانماجملؿؿعماظدوظل:مأ(موجقدم

ملمسؾقو.مب(مأنماظؾقٌمسـماظربحمسـمررؼؼماظؿفورةمؼدصعمإديماظلؾؿ،مذظؽمأنميفماظعصرماظصـوسل،م
ماألخرى ماألضوظقؿ مشزو ممؼعد معردودؼي مطؾرلةاضؿصودؼذا مي مؼلؿقف معو ماظعوعالن مػذان مؼشؽؾ مأرون.

صورماظلؾؿم"وّظدموضعًومماظذيمهمتػوضؿًومزفقرماظلالحماظـقوي،بوظؿـوضضماهلقؽؾلمظؾؿفؿؿعماظدوظل،مزاد
شرلمأغفمابؿعدمسـماظؿقورماٌلقطرماٌقجقدمضؿـماظؿكصصمم".االحؿؿولمةايربمبعقد ومصقفمعلؿققاًل

م معـمخاللمغظرؼياألعرؼؽقييفماظقالؼوتماٌؿقدة ماظدوظلمالمميؽـمهؾقؾف ماظقاضع مأن معمطدًا غظرًامم،،

                                                                                                                                        
4 Aron, R. (1963), "Une sociologie des relations internationales", Revue française de sociologie, vol. IV. 
5 Aron, R. (1962), Paix et Guerre entre les Nations, Calmann-Lévy. 
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أؼضًوم وم-أنمصعؾماألصرادمأرون،مؼرىماظقبرليالووهمبصػؿفمعـؿؿقًومظ .مو6ؿؿوسقيظطؾقعيماظظوػرةماالج
مظؾـظرؼيماظيتمتػلرمموحدهمسؾؿماالجؿؿوعمؼؿؽػؾمأعرمؼؿعؾؼمبوظػفؿماظذيم-اظدول بؿقضققف،مخالصًو
مسؾكمشرار و ممتؿـؾل موبطؾقعي ماظؼرار مادبوذ ممبشؽؾي مؼصطدم مأغف مبقد ماالضؿصودؼي. مسـدعوماظعؾقم اظػفؿ
ماالجؿؿوسلماظؿػفؿلمؼـطؾؼمسؾكمطوئـوتمشرلمؼؿعؾ مصفؾمسؾؿ مبػوسؾنيمذيوسقنيمعـؾماظدول. ؼماألعر
اظشؾؽيمم2040إديمشوؼيمم2070خاللمدـقاتممعقرجـؿقموأرونظؼدمذؽؾًماظـزسيماظقاضعقيمععم فلدة؟ُع

ايؼؾممدقاءمطونمذظؽميفم-اٌعّرفمطـظوممبنيماظدولم)اظدولماظؾقـقي(م-األدودقيمظؼراءةماظػضوءماظدوظل
ماظلقودقني. مسـد أصقلمسددمعـماظـزاسوتمبنيماظدولموذفىمايربمععممأنمععمشرلماىوععلمأو

زفقرماظلالحماظـقويموخصقصًومععمتـوعلماظؿدصؼوتماظعوبرةمظألورون،مصورماظػؽرماظقاضعلمأطـرمصلطـرم
مظؾؽشػمسـمعؽـقغوتماظقاضعماظدوظل.شرلمعالئؿم

 الدول  من العامل كنظام اجتماعي مكون

ماظؾقدلاظلم و ماًصقصمأصقوبماالووه مسؾكموجف ماظيتمدفؾفو ماالغؿؼوداتماظؽـرلة يفمعقاجفي
م مضوم ماظدوظل، ماٌلؿقى معلؾؿوتفومKenneth Waltz) )مطقـقٌمواظؿزسؾك مسـ ماظقاضعقي ماظـزسي بػصؾ
مواظلقدققظقجقي ماالضؿصودماألغـروبقظقجقي مسؾؿ ميف ماىدؼدة ماظؽالدقؽقي ماظـقرة ممنقذج مشرار مسؾك ،

مسقصقغ)ج مواظراس( ،(Jevons, L.Walras)مظم ماظؽالدقؽل مظؾذلاث مأسطك مضد مؼؽقن ماظذي أدممـ
معـم ،موتوظؽقتمبوردقغزبودؿػودتفمعـم وم.7سؾؿقيمجدؼدةمًوأدلمروكاردو زلقًمو إعقؾمظؽـمأؼضًو
ؼمطدمأنماظـظومماظدوظلم .مو8،مضوممبؾـوءمغظوممدوظلمحقٌمؼؽقنمصقفمظؾؽؾمأوظقؼيمسؾكماألجزاءدورطوؼؿ

ظؽـفمؼلؿؼقفومعـمبـقؿفم المعـماظـظومماظلقودلمظؾدول،مو همالمعـماظطؾقعيماظؾشرؼيموضقاسدمؼلؿؼلمال
مًواظيتمتػرضمغػلفومسؾكماىؿقع.محؼًومأنماظـظوممعضؾقطمبوظػقضك،مشرلمأنمهلذهماظػقضكمعؾدأمضوبط

ماظـظومماظدوظلم)اظدول(معقاردمشرلمعؿلووؼيمعـماظؼقةموم.9ظؾؿقازن عصويفؿمتؾعًوممؼؼدرون إنمألسضوء
م مصنذا ماظدوظل. ميفماهلقؽؾ مؼؽػلمعـٌقضعفؿ معو ماهلقؽؾ،ممطونمهلؿ ميفمػذا مظؿغقرلمعقضعفؿ اٌقارد

مو مطون حؿك مصمظق مبويرب، مونذظؽ مذظؽ، مدققووظقن ماٌمغفؿ مسؾك مبوحملوصظي مدقؽؿػقن مصوحلإاّل
ماظـظو.مععمإؼدسقنماعؿالطفو اظيتماظقحقدة أغفمحررمدبصصممزوالتمماظدوظلمادؿؼالظقؿف،مزسؿمسطوء

ماظعالضوتماظدوظقيمعـمسققبفماالخؿزاظقيمومتؽـمعـمحؾمعشؽؾمعلؿقىماظؿقؾقؾ.

                                                                                                                                        
6 Cf. Aron, R. (1967), "Qu'est-ce qu'une théorie des relations internationales?", Revue Française de Science 

Politique. 

Sur ce thème cf. aussi Roche, J-J. (1994), "Les relations internationales: théorie ou sociologie ?", Le Trimestre 

du monde, n°27. 
7 Waltz, K. (1992), "Realist Thought and NeoRealist Theory" in R. L. Rothstein (editor), The Evolution of 

Theory in International Relations, University of South Carolina Press. 

محقلمادؿكداعوتمدورطقوممعـمضؾؾمدسوةماظـزسيماظعوٌقيمأغظر:8 
Larkins, J. (1994), "Representations, Symbols and Social Facts: Durkheim in International Relations Theory", 

in Millennium, n° 23, et Ramel, F. (2004), "Les relations internationales selon Durkheim. Un objet 

sociologique comme les autres", in Critique Internationale. 
9 Waltz, K. (1979), Theory of International Politics, Reading, Addison-Wesley. 



 مفهوم العالقات الدولوة. مقاربات نظروة لسوسوولوجوا الساحة الدولوة

127 

مو مالمؼطقعمالماألصراد ماظدول،مومإنماظـظوم مؼطقعمغػلمال موإمنو معـطؼف مسؾكممف،مصورضًو اطراػوتف
ماٌؿقدة ماظقالؼوت ميف ماظدوظقي ماظعالضوت مسؾؿ مدخؾ ممأجزائف. ماظقزقػقموالتزعع ماظـزسي معرحؾي يميف

تؿؿؾصممأنماظذيمالمميؽـمسـمصؽرةمأنماظدولمدبضعمٌـطؼماظـظومماظذيمتصـعفموم،معداصعًواظؾـققؼي
مخشقيمأنمتؿلؾىميفمأزعيمدوظقيمتؽقنمسؾكمحلوبمعصويفومايققؼي.معـف

مسـمادؿكداعفوميفمغظرؼؿفمحقلمماظدورطوميقيبوٌػوػقؿم اظؿزموظؼدماغؾفرم حقلماظؿضوعـوت،مبوحـًو
عمطدًامأغفمحقـؿومتؽقنمأجزاءماظـظومماظدوظلمعؿؿوثؾيم)بوسؿؾورمأنماظدولمػلموحداتممواظـظومماظدوظل،م

سؾكمدؾطؿفو،مصنغفومتشؽؾمحقـؽذمطاًلمعـدذبًومالمتعذلفمبلؾطيمسؾقوممذاتمدقودةمعؿلووؼيمذؽؾقًو(مو
ماظـظريم مػقمايولميفماظؿصقر ؼمظؾؿفؿؿعماظؿؼؾقديماظلوبماظدورطوميلبػضؾماظؿضوعـماٌقؽوغقؽلمطؿو

صقضكماظـظومماًورجلممبنيمػرعقيماظـظومماظداخؾلم)اظؿضوعـماظعضقي(موماظؿزموؼؼوبؾممسؾكماظدوظي.
م مؼعطقفو ماظيت ماظدالظي مسـ مؼؾؿعد مػذا مبػعؾف مأغف مشرل ماٌقؽوغقؽل(، إلذؽوظقيممدورطوؼؿ)اظؿضوعـ

م10اظؿضوعـوت مىل مظؼد مظؾؿمدورطوؼؿ. مخالصًو ماظؿؼؾقدي، ماجملؿؿع مأن مإدي مظإلذورة مذظؽ فؿؿعمإدي
مشرلمأنماجملؿؿعماالعؿـولمظف.مأسضوءايدؼٌ،مؼضؿـممتودؽفمبػضؾماظضؿرلماىؿعلماظقاجىمسؾكم

اظضؿرلماىؿعلمآخذمإديماألصقلميفماجملؿؿعمايدؼٌ،ماظذيمصورمأطـرمسرضيمظألغقعقيم)صؼدانممػذا
مو مبروزًا ماظؿعؾرلماألطـر مهلوماظؼقؿ(،ماظيتمؼشؽؾماالغؿقور ماٌؼورم.11إثورة مسؾكمشرلمأنمػذه بيماٌعؿؿدة

مدورطوؼؿملمؼؽـمسؾؿماالجؿؿوعمبعدممغػلفميفمغفوؼيمحقوتفمومدورطوؼؿعػفقمماظؿضوعـوتمدبؾكمسـفوم
ضدمتعرضًمػذهماٌؼوربيمسؾكماٌلؿقىماظدوظلمظؽـرلمعـماظـؼدمألغفمبوتمعـماظصعىممحيقؾمإظقفو،مو

ٌُ ثوغقًوممسؾكماٌلؿقىماظدوظل،مومرمسـفمعـمضؾؾماظدولعَؾأواًلمتصقرمعومدقؽقنمسؾقفماظضؿرلماىؿعلما
مدبقؾمدوظيمتعقدمإغؿوجمدؾقكمحيقؾمإديمذاتقيماألصراد.

بودرمبدؼـوعقؽقيممبنضعوصفومومواظؿزإلسودةمبـوءماظـزسيماظقاضعقيمسؾكمأدسمسؾؿقي،مضومميفمربووظؿفم
ماظؾقدلاظل ماألخرلمسؾكموجقدمذبؿؿعمدوظل،مرش12اظؿؼربمعـماظؿقور مأطدمػذا مظطوٌو مطؾماظؿؼؾؾ. موتؿ

صعقبيميفمضؾقهلو،مذرؼطيمأنمتؽقنمزبؿزظيميفمسالضوتمبنيماظدول.ميفماظقاضعمالمماظؿزمومملمجيدميتاظ
يفماظؼقلمأنمصقضكماجملؿؿعماظدوظلمظقلًمالماخؿالاًلميفممواظؿزموػقدظلمبقلؼقجدمخالفمأدودلمبنيم

مالمحروبًومدائؿي.مماظـظوممو
ؾؿلطقدمأنماظعالضوتماظدوظقيمظقلًمصؼطمغظوممظم13طؿوبًومبعـقانماجملؿؿعماظػقضقيمػقدظلمبقلطؿىم

بعضفوممومظؽـمأؼضًومذبؿؿعمدولمربؽقعيمجبؿؾيمعـماٌعوؼرل،مبعضفومرزللماظدولمذاتماظلقودة،مو

                                                                                                                                        

مأغظرميفمػذاماظصددماظـؼدماظذيموجففم:10 

Ruggie, J. G., Cox, R. et Ashley, R.K., وردود de Waltz dans Keohane, R. O. (1986), (editor), Neorealism and its 

Critics, Columbia University Press. 

مظالرالعمسؾكمغؼدمادؿكداممعػفقمماألغقعقومعـمضؾؾمواظؿزمأغظر:11 
Barkdull, J. (1995), "Waltz, Durkheim and International Relations: The International System as an Abnormal 

Form", American Political Science Review, n°3. 

م.رروحيماظيتمؼداصعمسـفواألػلم12 

Ashley, R. qui a intitulé son article « Poverty of neo-realism », op. cit.  
13 Bull, H. (1977), The Anarchical Society, MacMillan. 
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أؼضًومايربمحقـؿوممومؾؾقعودقيؼاظدموتقازنماظؼقى،ممواظؼوغقنماظدوظل،ممإغؿوجعـم، خرمشرلمرزللاآل
مظؼدمًصماٌمظػمعـذماظلطقرماألودي ماظؽؿوبمدراديمحقلمرؾقعيمماغشغوظف:معـمطؿوبفمتـدظع. "ػذا

مذبؿؿعماظدولمذاتماظلقودةمسدلماظـظومماظعوٌلماٌقجقدمطؿومػقمضوئؿمخصقصًومحقلمواظعالضوتماظدوظقيم
ًُم.حوظقًو اإلبؼوءمم.مطقػممّت1.معومػقماظـظومميفماظعالضوتماظدوظقي؟م2اإلجوبيمسؾكمثالثمأدؽؾي:ممحووظ

ميفمعـ ماظـظوم مومظقعيسؾكمػذا مماظدولمذاتماظلقودة؟ ماظـظوم مػذا مهلذهمػؾمؼؼدم مظؾققوة مضوباًل دؾقاًل
إاّلمألغفمطونمؼػؿؼدمظلؾطيمم،أنماظـظومماظدوظلمعـظؿموملمؼؽـمصقضقؼًوبول بّقـمم؟اٌـظقعيمعـماظدول

شرلمأنمػذاماظغقوبمملمميـعمعـموجقدمذبؿؿع،مؼـؿلمثؼوصيمعشذلطيمظؾؿعوؼشممتعؾقمسؾكمدؾطيماظدول.
ظؽـمبػضؾماظقسلمبوٌصوحلممضقاغنيمصعؾقيمظقسممبلوسدةمذرريمدوظقيمومؿعوونمأغشلتمعمدلوتمواظمو

مأنمتؾينمػذاماظـظوممأحقوغًومسؾكمحلوبمايدمعـمدقوداتفومطؿوم اٌؿؾودظيمظؾدولماظيتمارتضًمرقسًو
ـمعـظقرمعماالغدعوجموظلؾؿمقعيمسوٌقيمظقسمإذنمسوئؼًومأعومماإنمشقوبمحؽم.14ايؽقعوتمتـظقؿؾّقـفمؼ

مإنماجملؿؿعماظدوظلبول مم. ماظعدم،ؿقدعاظقمسبؼؿفف مسؾقف متدل ماظدولماظيتمهررتمعـمؼطؿو معـ د
م.15اظؿعوؼشماظيتمضؾؾً،ميفمععظؿفو،مبؼقاسدمظعؾيمثؼوصيماظلؾؿموماالدؿعؿورمو

 نقد مفهوم اجملتمع الدولي

مظدىماظعدؼدمعـماٌمظػنيمأنماجملؿؿعماظدوظلمواضعمأعدلؼؼلمال مجقده. ذؽميفمومدؾؼموأنمرأؼـو
ؼعؿدلم يفماظؼوغقنماظدوظلميفمسزمتطقره،مومعؿؾؾقراؼؼقم،محلىمرجولماظؼوغقن،مسؾكمأدوسمضوغقغلم

ػقمأخرلًامسـدم اهلقؿـيمواظلقطرة،مو حقٌمتؿفؾكمصقفمخصوئصماظؼقةمومًا،صضوءبوظـلؾيمظؾلقودقني،م
م مغؿوج ماظـرواماظعومل-اضؿصوداالضؿصودؼني مخؾؼ مسؿؾقي معـ مسؾقف مؼـطقي مومبو مشرلم ت تقزؼعفو

اىؿوسوتم سوملماالجؿؿوعمصعقبيميفمتصقرمذبؿؿعمطشؾؽيمععؼدةمعـماألصرادموجيدم اٌؿلووي.مو
ماظعوٌلمح و ماظصعقد ماظػواٌمدلوتمسؾك مدوهلؿ.مم،عـمزبؿؾػماألعؿم،سؾقنقٌمؼؼقؿ سالضوتمصقق

ما ماظدلوز مأن مصققح مرؤؼي متزسزع مظألورون ماظعوبرة مظؾؿدصؼوت معـممياظدوظقماظلوحيٌؿـوعل طؿفؿقسي
اجملؿؿعوتماظقرـقيماٌؿـوضدة،مظؽـمػؾمبوإلعؽونمععمذظؽمايدؼٌمسـم"ذبؿؿعمسوٌل"؟مإنمعـماػؿؿم

خصقصًوماظلقودققن،ماظذؼـمرأوامصقفمعقضقسًوم االضؿصودؼقنمو بوظعالضوتماظدوظقيمػؿمرجولماظؼوغقنمو
م مبودؿــوء ماالجؿؿوع، مسؾؿوء مؼؿـوول ممل ماظدوظقي". م"اظعالضوت مأرونرميقازلف ماين مػذا مألنم، ؼؾ،

م.اظقرـقي-اجملؿؿعميفمغظرػؿمربددمحبدودماظدوظي
ظقجقوماظيتمتؿقديمبقونمبقغـرو،مطؿومرأؼـو،معـمصالحقوتماألعقرجـؿقإنماظعالضوتماظدوظقيميفمغظرم

وحدةماظؿقؾقؾ.مطقػمجيريم اصطدعًمبصعقبيمعلؿقىمومفو.مشرلمأغياظدوظقمظؾلوحياظطوبعماظـزاسلم
ماظـز ماظطوبع موغؼؾ ميفم اسل متقجد ماألعؿ مأن مبوظؼقل مظـو ماظذيمؼلؿح معو ماظدوظي؟ مإدي ايربلمظإلغلون

مػقمذلنماألصرادميفمتصقرم ؿػلرلماظعالضوتمظميفمربووظؿفعقرجـؿقمصشؾم؟م2ػقبزايوظيماظطؾقعقيمطؿو

                                                                                                                                        

موٌقيمأغظر:حقلماألغظؿيماظع14 
Cf. Stephen, K. (1983), (ed.), International Regimes, Ithaca, Cornell University Press. 
15 Cf. Bull, H. and Watson, A. (1988), (edited by), The Expansion of International Society, Clarendon Press, 

Oxford.  
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ممتقزماظدوظقي ماألمبلؾى مبوظـزسي ميغـروبقعقرصقعؼوربؿف محوول مأرون. مػذاممرميقن موـى مجوغؾف عـ
مع مبقـفؿماٌطى، مصقؿو مؼؼقؿقن مذيوسققن مصوسؾقن مأسضوؤه محقٌ مدوظل مذبؿؿع موجقد مضؿـقًو ػذلضًو
ػدصفمعـموراءمذظؽموضعمأدسمظلقدققظقجقوماظعالضوتم حربقي.مومتورةمتورةمتؽقنمدؾؿقيموم،سالضوت

معشؽؾنيمبذظؽم ماظؽؾرلةبنيماظػوسؾنيماىؿوسقني، ماظدوظقي مملمتؽـاجملؿقسي ماحملووظي مػذه مأن مإاّل م.
اجملؿقسيم ػوسؾنيماىؿوسقني،موثالثمرؾؼوتم)األصراد،ماظمألنمػقؽؾماظؾـوءماظؼوئؿمسؾكم،غوجقيمأؼضًو
مطونمػشًو.(ماظدوظقي

معـفمهلذهماظـؼوئص،ماسؿؼدمو اظؿزمبؿفووزمػذهماظصعقبيمبؾفقئفمإديماظؿقؾقؾماظـلؼلم إدراطًو
ذبؿؿعمدوظلمعقجقدمأممسـمماظشؿقظل،معؼذلبًومعـماظؿقورماظؾقدلاظلماظذيمالمغعرفمإنمطونمؼؿؽؾؿمسـ و

ماظقضًاظيتمتعؿدلميفمذاتم هؿؾمخوصقيمعشذلطيمو.مشرلمأنمػذهماٌؼوربوتم16ذبؿؿعمدوظلمؼؿؿـوه
ضعػًو:مذظؽمأغفومتػذلضمطؾفوموجقدمتطوبؼماظرابطيماالجؿؿوسقيماحملؾقيمععماظعالضوتماظدوظقي،متؽقنم

مو مذاتل. مطؽوئـ معدرطي ماظدوظي مسؾك صقفو ماظذاتل ماظطوبع مدقؽقظقجقيممبنضػوء ممتـقفو اظدوظي،
م مو وصردؼي ماظلؾقطوت مضوسدة مدؿشؽؾ مغظوعُعم،األصعول اظيت مبذظؽ ؿعمبوجملؿمًوذؾقفمًودوظقمًوؽقغي
ممعـؼقصًوم،اظؾشري ماظعـػمعـ مسؾكماحؿؽور مايوئز معػفقمم وم.اٌودياىفوز مصنن مذظؽ، معـ اغطالضًو

لقدققظقجقيمتػذلضمضؿـقًوموجقدمغقعمنمطؾماٌػوػقؿماظأعؼقظيمتطرحمعشؽؾي،مذظؽمم"اجملؿؿعماظدوظل"
م مطون معو مطـرلًا مظؾػوسؾني. ماظؾقـقي ماظذاتقي موسؾؿممدورطوؼؿعـ ماالجؿؿوع مبنيمسؾؿ ماظػصؾ مسؾك حرؼصًو

اظـػس،مشرلمأنمذظؽمالمؼعينمأغفمطونمؼـؽرمخصقصقيمسؾؿماظـػسمأوموجوػيمعقضقسف.ماألعرمؼؿعؾؼم
عـمأجؾمأنمتؽقنمػـوكممتـالتمأوم سف،موػـومبؽوئـوتمدقؽقظقجقيمتعطلمظؾعوملماالجؿؿوسلمعقضق

م مدقؽقظقجقيممتؿفلدتصقراتمذيوسقي معقارد مػـوك متؽقن مأن موجى ماجملؿؿع، مصقرة مخالهلو عـ
اظؽوئـوتماظلقؽقظقجقيمهسمأغفومموعؾمعـمخالظفزبقولمبنغؿوجمؾكماٌلؿقىماىؿوسل،متلؿح،مس

م مؼمطد مسـدعو ماجملؿقسي. ممدورطوؼؿتشؽؾ مذلء مػق م)اجملؿؿع( ماظؽؾ مذبؿقعأن مشرل أجزائفممآخر
قؾقيموحلودقي،مأيماظؼدرةمسؾكمضدراتمدب )األصراد(،مصنغفمؼؿؽؾؿمسـمطوئـوتمبشرؼيمتؿلؿمبذاتقي،مو

مععـإ مواٌعوؼرل.مكسطوء مالممألوضوعمععوذيمسدلماظؼقؿ ماظذيمؼشؽؾمذبؿقسفومذبؿؿعًو ماألجزاء إنمػذه
ماظؽوئـوتماظلقؽقظقجقي مآخرمإاّل قسيمعـمايؿوممظقسمذبؿؿعًو،مإنمذبؿم.17ميؽـمأنمتؽقنمذقؽًو

مػلمعلرلةمعـمضؾؾ وم-ؾؿـَاظدوظيمُتمأنمطقن وذبؿقسيمعـماظدولمالمتشؽؾمػلماألخرىمذبؿؿعًو.م و
بشرؼي،محؿكموظقمذؽؾًمذبؿقسيمعـماظدولمػقؽيم المجيعؾفومتؽؿلىمزلوتمدقؽقظقجقيموم-األصراد

مزماظعالضوتمبنيماظدول.ّقفوماظيتممتاغؿظوعوت ديمعـطؼمدرلػومواظذيمؼـؾغلمدرا سؾكماٌلؿقىماظدوظلمو
                                                                                                                                        
16 Waever, O. parle de la synthèse "néo-néo" en référence à la convergence entre les néo-libéraux et les néo-

réalistes. Cf. Waever, O. (1996), « The Rise and Fall of the Inter-Paradigm Débate », in K. Booth, S. Smith, M. 

Zalewski (éditeurs), International Theory: Positivism and Beyond, Cambridge University Press. 

إنمغلؾيمسؾؿماظـػسمظعؾؿماالجؿؿوعمطـلؾيماظؽقؿقوءماىزئقيمظؾؾققظقجقو،مصؾدونمسؿؾقوتمطقؿوئقيمالمتقجدمزقاػرمبققظقجقي،مسؾكم17 
ؿمظؾقؿوسماىؿوسلماظذيمؼؿؿمإدؼورفمسؾكماظقحدةماظرعزؼيمظؾطقرماظدورطوميلاألضؾمبوظشؽؾماظذيمغعرصفماظققم.موػذامعومميـؾفماٌػفقمم

"ماألذؽولماألوظقيمظؾققوةماظدؼـقياجمللدمظؾؿفؿؿعمواٌعوشمعـمخاللمزبقولمدؼين.مإنمػذهماظعؿؾقوتماالجؿؿوسقي،ماحملؾؾيميفمطؿوبفم"
تصوبمبعؿؾقيماظؿشلءمإديمايدماظيتمتصؾحمصقفمعقضقسقي،موالمتظفرمدونموجقدماظقجدانماظـػللمظألصرادمواظظقاػرماظذػـقيماظيتمتعؿؾم

مطؾماظؽوئـوتمايقيماألخرى.مسؾكممتققزػؿمسـ
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حقوتفمصقؿومإذامطونمذرسقًومغظرؼًومايدؼٌمسـممأواخريفممأرونبلؾىمذظؽ،متلوءل،مسؾكمعومؼؾدو،م و
م’اجملؿؿعماظدوظل‘"المأسؿؼدمأنمصقغيمماظلقوقمؼؼقل:مػذاميفمطؿىمضد اجملؿؿعماظدوظلمأوماظعوٌل.مو

ؽؾقيماظيتمؼـدرجمضؿـفوميفمآنمععًومطؾمعـماظشرلمإديمأوماظعوٌلمتشؽؾمعػفقعًومصقققًو.مذظؽمأغفومت
مو ماظؾقين ماظدوظل مو اظـظوم ماالضؿصودي، مو اظـظوم مظألورون ماظعوبرة ماٌؿعددةم ايرطوت األذؽول

مػذهماظؽؾقيمػققمورـقياظاٌمدلوتم واجملؿؿعوتماٌدغقيم وظؾؿؾودل... .مػؾمميؽـمأنمغلؿلمذبؿؿعًو
مبلي متؼرؼؾو مهؿػظ ممعـماظيتمال مطون؟ماًصوئصػذه معفؿو مأليمذبؿؿع مأذؽميفمم...اٌالزعي إغل

م.18ذظؽ"

 الفضاء الدولي للتدفقات العابرة لألوطان

ماٌمظػني معـ ماظعدؼد مأن ماظلوبؼ ميفماىزء ماظدوظلرأؼـو ماجملؿؿع معػفقم مػـومممؼلؿكدعقن بوسؿؾوره
اجملتمع عػفقمممػـوكمعمظػقنمآخرون،مدـذطرػؿميفمػذاماىزء،محيقؾقنمإدي ومطعالضوتمبنيماظدول.

،ماظذيمؼؿضؿـمذبؿقسيمعـماألصرادمعؿلوعقنمسـمايدود.ميفمايوظيماألودي،مؼؼقؿماألصرادمروابطمالعاملي
يفمايوظيماظـوغقي،مالمحيؿوجقنمإديمودوريمظقؼقؿقامسالضوتم ،مواظؿوبعنيمهلوصقؿومبقـفؿمبقادطيمدوهلؿم

مظؽـمطقنماظدوظيمملمتعدمػلماظػوسؾماٌرطزيم مبقـفؿ. ماظدوظقيصقؿو وجقدمالمؼعينمذظؽمم،يفماظلوحي
م 19دوظلذبؿؿع

مم. مرأؼـو، مطؿو مضؾؾً، مضد ماظدوظل ماجملؿؿع مطوغًمعؼوربي مإذا ميفمعـ اىوغىماظذاتل
عـماظؼقةممتشؽقؾماظرابطيماالجؿؿوسقي،مصننمعؼوربيماجملؿؿعماظعوٌلمعـمجوغؾفومضدمضؾؾً،مطؿومدـرى،

سؾقف،م ؼؿفووزػؿ.مو طقاضعمؼؿلوعكمسؾكماألصرادموماٌشؽؾيمظـزسيماظؿؿرطزماظعرضلميفمإدراكماجملؿؿع
مظؾقرـمظقصػمزبؿؾػم مؼلؿقلـمايدؼٌمسـماجملؿؿعماظعوبر ماٌشؽؾيمرمبو صؿـمأجؾموـىمػذه

مىمطؿومملمحيدثمذظؽمبوٌرةمدوبؼًو.اظؾشرؼيماظيتموّحدتماظؽقط اظـؼوصقيمو اظؿدصؼوتماالضؿصودؼيمو

 العاملياجملتمع  وة والنزعة الكومسوبولوتوة الكانط

م ماظعوٌل ماجملؿؿع مصؽرة ماٌداصعنيمسـ معـ ماظعدؼد ماظؽقزلقبقظقؿقيممومطوغطمؼلؿؾفؿقنػـوك رؤؼؿف
طونمؼشؽميفموجقدمعلؿؼؾؾلممطوغطظؾعالضوتماإلغلوغقيمخورجمحدودماظدول.مشرلمأنمم)اٌقارـيماظعوٌقي(
ؽ.م"صؼدمادؿعوغًمأنماظطؾقعيمضررتمشرلمذظم،ف،محلىمرأؼدوظيمسوٌقي،مذظؽظحؿكم جملؿؿعمسوٌلمو

طونمعـمغؿوئٍم تعددماألدؼون،مو صصؾفو:متعددماظؾغوتموعـمأجؾممبقدقؾؿنيمٌـعماغدعوجماظشعقبمو
.مإنمحوظيمايربمػذه،ماٌعدلةمسـمتعددماظدولم"20ايرب...مإديمذرؼعياظ ذظؽماٌقؾمإديماظؽراػقيمو

                                                                                                                                        
18 Aron, R. (1984), Les dernières années du siècle, Julliard, p. 25-26. 

محقلمػذاماظـؼوشمأغظر:19 
Fourquet, F. (2002), « Une société mondiale ? », in Revue du MAUSS, n°20, 2èm. Semestre, et la réponse dans 

le même numéro de la revue d’Alain de T., « La société mondiale existera-t-elle ? ».  

عـمجفيمأخرى،مصننماٌممترماظدوظلماظلودسمسشرمىؿعقيمسؾؿوءماالجؿؿوعمظؾـورؼنيمبوظؾغيماظػرغلقي،ماجملؿؿعنيميفمالصول،مطقؾؽ،م و
 :،مضدمواصؼمسؾكمعػفقمم"اجملؿؿعماظدوظل".مأغظر1000يفمجقؼؾقيم

Cf. les actes du congrès dans Daniel M. (2001), (sous la direction), Une société-monde ? Les dynamiques 

sociales de la mondialisation, Québec, De Boeck Université.  
20 Kant, E. (1986), Pour la paix perpétuelle, Presses Universitaires de Lyon, p. 71-72. 
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لقطرةمسؾكماظؽقطىمعـمضؾؾماجملوورةماظغققرةمسؾكمدقودتفو،مػلميفمغفوؼيماٌطوفمأصضؾمعـمأجؾماظ
ضؾطماظعالضوتمبنيماظدولمعـمعؾؽقيميمتدوظقمضقاغنيؽقنمػـوكمتموحقدة.معـماألصضؾمأنمإعدلارقرؼي

مضقتفو معـ مدوعًو ماظؼقاغني مصقفو متػؼد م"حقٌ مايؽقعيمطقغقي مغطوق ماعؿد موطؾؿو مغزسيم ، موجقد عـ
م.21اظلؼقطميفماظػقضك"مولمغفوؼؿفومإديادؿؾدادؼيمبالمروح،مبعدماغؿزاسفومظؾذورماًرل،متم

مبػعؾمغػسماظدواصعماظيتمطوغًمدؾؾًو،مداخؾمغطوقمايدود،ميفم ماظؼوغقنماظدوظلمؼـشل إنمزفقر
م،ؾؾشر.مصؾؿمؼؾؼمظإلغلونيفمادؿعصوءماظؿـشؽيماالجؿؿوسقيمظماظعوم،مممـؾي غشلةماظؼوغقنماٌدغلماًوصمو

ضوغقغلمُؼفدلمصقفمسؾكمأنم غظوممدقودلموعـمبدؼؾمإاّلمبـوءماألغوغقي،م اظعدوانمو بلؾىمعقؾفمظؾـزاعمو
اإلغلونماظشرؼرمإديمعقارـمصوحل،مربذلعًومظؾؼوغقنمماظؽوغطلاظدؼوظؽؿقؽممَلؼؽقنمعقارـًومصويًو.مظؼدمحَق

ػقممأنماظؼوغقنمإصرار وبؼقةمترؼدماظطؾقعيم"ميفمػذاماظصدد:طوغطماظؿػؿح.مؼؼقلم اظذيمؼقصرمظفماألعـمو
ميفماظـفوؼي ماٌـطؼماظذيمػق وم".22اظذيمؼـؿصر مسؾقفمأؼضًوماظؼوغقنماظدوظلمالمؼلؿــكمعـمػذا مؼؼقم

موجقده.
ٌقارـماظعوٌل.مضوغقنماأخرلًامملمواظؼوغقنمإديمثالثمصروع:ماظؼوغقنماٌدغل،ماظؼوغقنماظدوظ طوغطؼؼلؿم

مو ماظدوظي، مغػس مضؿـ ماألصراد مبني مبوظعالضي مؼؿعؾؼ ماألول مبنيمماظػرع ماظعالضوت مؼضؾط اظـوغل
ماإلغلونمإديماظـقعماإلغلوغل،مو اظدول،مو ماألوديمضؾؾمػقؼيم األخرلمؼشرلمإديماغؿؿوء ػلماهلقؼي
جعؾماظؾقدلاظقنيمؼؿؾـقنمأصؽورممودؾؾمُؼعؿدلمعومتضؿـفمػذاماالغؿؿوء واىؿوسوتماظقرـقي.م اظعصؾقوتمو

شرلمأنماظـزسيماظؼقاغنيماظقرـقي.مسؾكم األوظقؼيمسؾكماظدوظيمومبنسطوئف،مواضعنيماظػردميفماظصدارةمطوغط
وؿعمم-اىـسماظؾشري–روئػيمصققمسضقؼيممإؼدؼقظقجقومًظقلم،طوغططؿومررحفومم،ؽقزلقبقظقؿقياظ

األعرمالمؼؿعؾؼمبـقعمعـماظـزسيماظقرـقيمسؾكماظصعقدماظؽقغل،مبؾمػقمبوألحرىممطؾمأصرادماظؽقطى.
معؿـوض مذظؽ مؼؽقن مأن ماألرضمدون معـ مٌلوحي ماٌشذلك ماالعؿالك م"ضوغقن مسـ ماظؼقاغنيمتعؾرل معع ضًو

ماظؼوغق مأو ماظقرـقي مصؼوغقنماٌدغقي مؼؼقلممذذوذًاموالمظقسمدرابًوماظؽقزلقبقظقؿقؽنماظدوظل. ،مطوغططؿو
ظؽـفم"إضوصيمضرورؼيمظؾؼوغقنمشرلماٌؽؿقب،مدقاءمطونماظؼوغقنماظعوممأوماظؼوغقنماظدوظلمبغرضماظقصقلم

م".23دائؿعـممثيمإديماظلؾؿماظ إديمهؼقؼمضوغقنمسؿقعلمظإلغلوغقيمو
،مشرلمأغفوماظقرـقي-اظدولإنماظـزسيماظؽقزلقبقظقؿقيمػلماآلصوقماظؿورخيقيمظإلغلوغقيماٌؿشرذعيمإديم

تؿطوبؼ،محلىماظصقغيماظيتمررحفومدسوةماظعقٌيماٌعوصرؼـ،مععماجملؿؿعماظعوٌل،مطقاضعمعؽؿؿؾمأوم
متطقرماخؿؿور،مأ يفمحوظيماسؿؿولمو متلفقاًلمظلرلػومعـم،مؼؽقنمعـماألصضؾمعراصؼؿتورخيلغؿففو فو

ذػىمإظقف،مسؾكممعومػذا دؼي.مواجملـزاسوتمشرلماظ عوغوةمواٌمصقرمعـمهؿؾمتؽوظقػفوميفمععوطلؿفومو
مؼؾدو،م مسؾكمصرضقيمعرطزؼيماظدوظيميفماظعالضوتم(John Burton)مجقنمبقرتقنعو مخصقصًو ،مععذلضًو

مذؾؽيمؼـلٍمخققرفاظدوظقي،معػضاًلم صقفومتؼوممماظيت وعـماظػوسؾنيمومسددمشرلمربدودمتطقؼرمصؽرة
مسوٌقًوم ومسالضوتمبصرفماظـظرمسـمايدودماىغراصقي.متشؽؾمػذهماظشؾؽيماٌعؼدة اٌؿداخؾيمذبؿؿعًو

                                                                                                                                        
21 Kant, E., op.cit., p.71. 
22 Kant, E., op.cit., p. 71. 
23 Kant, E., op.cit., p. 66. 
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،مظؾقوجوتمعضؿقغًوموادعًومؼعطلماٌمظػم.24ؼؿقضػمادؿؼرارهمسؾكمتؾؾقيمايوجوتماألدودقيمألسضوئف
إذامطونماألصرادمم:تؼقمماظػؽرةمسؾكماظؼقل ظـؼوصقي.ا االضؿصودؼيمو ظلقودقيموسميفمآنمععًوماىقاغىمامي
اىؿوسوتمشرلمراضنيمداخؾمحدودماظدوظي،مصننمسدمماظرضومػذامدقعدلمسـف،مبصقرةمعـماظصقر،م و

مو متعدلمسـم سؾكماٌلؿقىماظدوظل. ماظشؿول معـماىـقبمإدي ماظلرؼي مصننماهلفرة طؿـولمسؾكمذظؽ،
ذظؽمسـمررؼؼماظؼؿع.مصوظـزاسوتماظداخؾقيممععوىيدقؽقنمعـماظلذاجيم اخؿاللميفمسرضماظعؿؾ،مو

وضػماظـزاسوتمظقسم تفددماظلؾؿماظعوٌل.مو اٌشؾعي،مومظؾدول،مأومبنيماظدولمتـشلمعـمايوجوتمشرل
م مشرلمأن ماظدوظي،ممبقرتقنطوصقًو. معرطزؼي مأرروحي مأجؾمتػـقد معـ ماظدوظلمإاّل مسـماجملؿؿع مؼؿؽؾؿ ال

ماظػدعمط متعد ممل ماألخرلة مػذه مأن ماظدوظقي.ًا ماظلوحي مسؾك ماظرئقلل مأو ماظقحقد مطراتم وموسؾ ؼؼوبؾ
اٌؿصودعيمصقؿومبقـفومخبققطماظعـؽؾقتماٌؿؿدةمسؾكمعلوحيمعـماظؽرةماألرضقي،مرابطيمصقؿومماظؾؾقوردو

ماٌالؼنيمعـماألصراد ؼرىمأغفمعـمأجؾمهؼقؼم ،موإنماغشغوظفماألدودلمػقماظلؾؿميفماظعوملم.25بقـفو
مسؾ ماظعـقػيمبلؾىمأنمذظؽ،مجيىماظؼضوء كماألدؾوبماالجؿؿوسقيمظؾـزاسوتماظيتماغؿشرتمعظوػرػو

اظعوٌل،ميفمتصقره،مظقسمواضعًومدقدققظقجقًو،مبؾمحفيم.مصوجملؿؿعم26اظعوملمبوتمؼشؽؾمبـقيمعلؿؼؾي
ماغؿؼدمواتفؿمبوظـزسيماٌـوظقيميفمدـقاتماظلؾعقـقوت،ممتلؿكدممطقدقؾيمظغوؼيماظلؾؿماظعوٌل. معو طـرلًا

ماظعقٌي،م مأخرىمععمتلرؼعمحرطي مدالظي مأخذ ماظيتمميغظرؼمعلؿؾفؿوشرلمأنمسؿؾف ماظشوعؾي ايؽوعي
م مغػسماالدؿ ماظيتمهؿؾ ماظؾفـي ماظـؿوغقـوتمضؿـ مدـقات مغفوؼي ممواظيتزفرتميف ؼؾلم وترأدفو

مبراغدت.م
متؾـكمطؾ مصقفومبرترامعـمظؼد محووال ماظعوٌل، ماجملؿؿع مزلقتسمعؼوربي مبوديموعوريمطؾقد غد

مو موضعمذؾؽيمهؾقؾميفمطؿوبم تصقر ماغؽؿوشاظؾـوممسـماألزعوتماظيتمتلؾؾًميفم"مإلعوريعقجفًو
ضطوئعم ضدماذؿؿؾمسؾكمثالثمأجزاءم)زفقرماجملؿؿعوت،مصؼدانماٌعوملماىؿوسقيمو .مو"27اظعومل
مطؿوبفؿو و مؼطرح متشؽقؾ(، م)اظػصؾممإسودة مثؼويف مالغػفور مخوضع مسوٌل مذبؿؿع موجقد مصؽرة ػذا

عـؿٍماألول(،مدبذلضفمتدصؼوتمسوبرةمظألورونم)اظػصؾماظـوغل(،معصوبمبوألغقعقيم)اظػصؾماظـوظٌ(،م
مو ماًوعس( م)اظػصؾ مواإلضصوء ماظلودس(.م ظالغدعوج م)اظػصؾ ماظعؿقعقي ماألعالك مبظفقر ماظقسل أخرلًا

م متعوجل ماٌذطقرة ماظػصقل ماظعؼالغقوتمزبؿؾػ متعدد معـؾ معقضقسوت ماظػرسقي مأجزائفو يف
االظؿػوفمحقلماظدوظي،مإخل.مؼؼقلم االجؿؿوسقي،مأزعوتماهلقؼي،مسقدةماٌؼدسمو واظلقودقيم
(،معذطرؼـمبوظؿؿققزماظذيم200".م)ص.’ذبؿؿعمسوٌل’بوخؿصور،مميؽـمايدؼٌمسـم "وم:اٌمظػون

                                                                                                                                        
24 Burton, J. (1972), World Society, Cambridge University Press. 

األدػورم "إذامعومأضػـوماظؿـؼالتماألدؾقسقيماظيتمضوممبفوماٌلوصرونمإديمدقؾماظدلضقوتمواظعالضوتمذاتماظطوبعماظعرضلمأوماظؾغقي،مو25 
م مواظيتمضوم ماظعؾؿوء مسـمػذهم اظلقوحمو حرطوتماهلفرة،مو اٌلؿشورونماظؿؼـققن،مو بفو متؽقؼـمصؽرة ماٌعوعالت،مصؾؿؽوغـو طؾمأغقاع

مو ماظدوظل، ميفماجملؿؿع مدؾقكماظؾشر مظـو متػلر مأن مادؿعـّ اظعالضوتماظيتمعـمذلغفو مأغـو مظق مبف ماظؼقوم مالمميؽــو مأعر مبوظؾطوضوتمػق و
  ".اظؿؼؾقدؼي

Burton, J., idem 
26 Cf. Banks, M. (1984), (editor), Conflict in World Society. A New Perspective in International Relations, 

Wheatsheaf Books LTD, Brighton. 
27 Badie, B., Smouts, M.-C. (1995), Le retournement du monde. Sociologie de la scène mondiale, FNSP. 
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ظألول،مماإلراديعؼقؿًومتعورضًومبنيماظطوبعماٌمدلوتلم،ماىؿوسي اجملؿؿعموبنيممصردؼـوغدمتقغقزأضوعفم
مظؾـوغل و ماظعورػل مم.28اظطوبع مطون موزلقتسظؼد مظؾـوءممآخرون ومبودي مربووظؿفؿ ميف محؼ سؾك

علؿقىمؼؿفووزمحدودمـوك،مغشوروتماجؿؿوسقيموريمسؾكمدقدققظقجقوماٌشفدماظدوظل،مذظؽمأنمػ
مػقماجملؿؿعماظعوٌلماظـشوروتمهطونمإرورمػذرصيمعومإذاماظقرـ.متؽؿـماٌللظيميفمرعؿفوميفمععماظدوظيمأو

اظػضوءماظذيممؼشرلمإديظؾؿذطرلمصننماجملؿؿعمبـوءمتصقريمممبعـكماجملؿؿعموصؼماٌػفقمماظلقدققظقجل.
مأيمتػوسالتمو ماالجؿؿوسقي، ماظظقاػر مسؾؿم وماًرلاتتؾودالتم وريمصقف مأن ماٌؿؽـ معـ اظرعقز.

مأس مضد معؾوظغمصقفاالجؿؿوعميفمتعرؼػفمػذا سؾكمحلوبمماًرلاتظؿؾودلمموطك،معـذمزفقره،مأػؿقي
م مالمغـلكمأنماجملؿؿعميفمغظر ماظؿفور،مماخذلاعمومتقغقزاظرعقز. مأن دورطوؼؿسـدممندمعـؾمعوأداة

اجملؿؿعمايدؼٌمعـدعٍمبػضؾماظؿضوعـماظعضقي.مػذهمػلماآلصوقماظيتمحوولماٌمظػونمبلطفوم
ممتقضققفو و مظؾؿفؿؿع معؼوربؿفؿو مويف مزوالم اظعوٌل معقضقسوت معلؿؾفؿني ماظعومل، ماضؿصود هؾقؾ

األصقلماظؼرؼىمظؾدوظي،معػذلضنيمأنماظعالضيماظلؾعقيمطوصقيمظؿلدقسماظرابطيماالجؿؿوسقيميفم ايدودمو
اجملؿؿعمػقميفمرادةماظػوسؾني.مبقدمأنمػذهماآلصوقمتؿؿقزمبطوبعفوماالخؿزاظل،مذظؽمأنمإادؿؼالظقيمسـم

ممتـؾ ماألول موماٌؼوم ممثؼويف ميف مؼقجد مخقوظل، موعـؿقج موتصقراتممإدراطوت اظلققممأسضوئف.
مؼضػلمععـكمسؾكمالمؼموحده ماظؼقؿ معـ مصضوء مأدودًو عـمخالهلوممومأصعوظفؽػلمًؾؼمذبؿؿعمػق

م.صقؿومبقـفؿمؼؿعورفمأسضوءماىؿوسي

 ركزوة العرقوة ضد اجملتمع العاملينزعة املال

دؼـوعقؽقيمغزسوتفوماظعرضقيماظيتمودمجذورػوميفماىؿوسوتمتؿؿوؼزماجملؿؿعوتمبؼقؿفوماٌـؾـؼيمعـم
ؿوسقي،مإنماظـزسيماظعرضقي،ممبومػلمخوصقيميفمطؾمحقوةماجؿم(...اظؼرى اظعوئالت،مو)األوظقيمعـؾم

يفماٌرطز،مطؿومتعؿؼدمتؼعمحقٌمتعؿؼدمطؾمذيوسيمربؾقيمأغفوممتردؿمدوائرمعذلاطزةم)عؿقدةماٌرطز(
عـمػـومتعؿدلمغػلفومػلمم..واهلل.ماظعؼؾمو اظطؾقعيمو وبؼًومععماألخالقموبصقرةمريقؿقيمأغفومأطـرمتط

مو ماآلخرون. مسـفو مؼؾؿعد ماظيت مظإلغلوغقي ماٌؿـؾي ماألجوغى،مماظعقـي مػؿ ماٌعقور مسـ مابؿعودًا األطـر
.مإنماظقسلمبوظؿؿوػلمععماإلغلوغقيمؼعوغقنمععمذظؽمعـمسفزماظذؼـمػؿماىرلانماألضربمواٌؿقحشقن،م
متفأجؾمندمأحقوغًومربوربؿفمعـضرورؼًومماظذيمؼؽقنمغلوغلإؿقحش،ماهلؿفلماظالديمصقرةماٌحيؿوجمإ
م ماٌؿؿوػقأو ماظؽقغقيميصرضمضقؿـو ماظؼقؿ مظقػلمدذلاوسطؿىمم.29عع مغزسيمطؾقد مأػؿقي مسؾك معمطدًا ،

                                                                                                                                        
إمنومؼؼقممبؾـوءم"منوذجمعـوظقي"مذاتماظطوبعماٌـففلمإلدراكمسؿؼماظػورقمبنيم ظؿعورضمالمحيقؾمإديموضوئعمتورخيقي،موشرلمأنمػذاما 28

اجملؿؿعوتماحملؾقيمظؾعوملماظرؼػلمحقٌمتؿفلدماظرابطيماالجؿؿوسقيميفماظقجقهماٌلظقصي،ممتؽقنمذبردةميفماجملؿؿعوتمايضرؼيم
مسؿؾقوتماظؿصـقعميفماظؼرنماظؿودعمسشر،ماحؿوجماآلبوءماٌمدلقنمظعؾؿماظصـوسقي.مورشؾيمعـفؿميفمصفؿمسؿؼممو اظؼطقعيماظيتمأدخؾؿفو

االجؿؿوعمإديمبـوءمزبططوتمعـففقيمالدؿقعوبمعقضقسفؿ.مدقؽقنمعـماًطلماالسؿؼودمأنمػذهماٌكططوتمهقؾمإديمسؿؾقوتمتورخيقيم
م.حؼقؼي

اإلثـقيماٌرطزؼيماألوربقيماظذؼـمطوغقامؼعؿؼدونمبطوبعفوماظؽقغل،معلؿـدؼـميفمعـماظـزسيمماالغػالتملمؼؿؿؽـمعػؽرومسصرماألغقارمعـم29 
ذظؽمإديماظؼوغقنماظطؾقعل.مإنماٌفومماظؿقضرلؼيماظيتمأهلؿًماٌمدلوتماظؽقظقغقوظقيمطوغًمتػصحمسـمإرادتفومظؿقرؼرم"اٌؿقحشني"،مععم

اىدؼرمبوظذطرممععؿؼداتفؿمطوغًمععوطليمظؾطؾقعي.مو فؿمأنمعمدلوتفؿموتؼقممبؿعؾقؿ أغفؿمطوغقامأطـرمضربًومإديماظطؾقعيمعـماألوربقني،مو
أنماظعؿؾقيماظيتمعـمخالهلومحيقزم"األػؾل"سؾكماىـلقيميفماظعدؼدمعـماظؾغوتماألوربقيمتلؿكم"اظؿطؾقع".ماألعرمؼؿعؾؼمعـاًلمجبزائريم
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مضرؼي،مدأحقوغًومسـ "اإلغلوغقيمتؿقضػمسـدمحدودماظؼؾقؾي،ماىؿوسيماظؾغقؼيموماظؿؿرطزماظعرضلمعومؼؾل:
مأ معـماظلؽونماظذؼـمؼقصػقنإديمدرجي مطؾرلًا ماظؾدائقيمنمسددًا ممبوألضقام اظذيممبوالدؿؼلؿقنمأغػلفؿ
ماظؼرى’اظؾشر’ؼعينم ماظؼؾوئؾماألخرى،ماىؿوسوتمأو معـمذظؽمأن مؼػفؿ معو المتشذلكميفمػذهمم،...

م مذرؼرة، مذعقب مإاّل مػل مإن ماظؾشرؼي، ماظطؾقعي ميف محؿك مأو م’األرضمضردة’اظصػي مأو بقضم’،
ماظعرضلم".30’اظؼؿؾ ماظؿؿرطز مغزسي موم،إن مػلمذرط مهؿوج مبو مذيوسوتماجؿؿوسقي متلطقدممجقد إدي

لنمضقؿماىؿوسيمعؿطوبؼيمععمضقؿماإلغلوغقيموأغفومبتػقضفومسؾكماظغربوء،متعطلمظؾؽوئـماظؾشريماظؼـوسيم
ماٌعدلةمسـمطقغقؿفو.

ؿقؽؿميفمتدصؼوتماٌرطزؼيماظعرضقيميفمبؼدرمعومتؽقنمذيوسيمعومممؿدةمبؼدرمعومتؽقنميفمحوجيمإديماظ
مو مظؿؿودؽفو مضؿوغًو معلؿؼطؾيم دوحؿفو، مايداثي، مسصر ميف ماظدوظي مسودتمإدي ماٌفؿي مػذه وحدتفو.

ماظـزسيم مػل مواحدة مسرضقي مغزسي ميف مإؼوػو معذوبي ماحملؾقي، ماظعرضقي ماظـزسوت مدؼـوعقؽقوت زبؿؾػ
إغؿوجم كماظصقرةماظقرـقي،مػقمبـوءمتورخيلمووصؼًومهلذهماظـظرة،مصننماجملؿؿعماٌقجقدمسؾ اظقرـقي.مو
مػلماظيتمتعطقفماظدوظي مؼعينمأنماظدوظي مػقؽوتماظضؾطموم-مبو مظف متقصر ماىغراصقي بعدعو م-ايدود

مو مو وجقدًا ممبؿوردوتمثؼوصقي معرتؾط مسدلمزبقول مأصراد مؼعقشف مورـقًو ماظؾـوءمم.يظغقؼ متودؽًو ارتلؿ
حملؾقيماٌؿقوربي.مأعوماجملؿؿعوتمايدؼـيمصفلمتعؾرلمسـماظقرين،متورخيقًو،مضدماظـزسوتماظعرضقيما
أسودتمإغشوئفومعـمأجؾمتدسقؿماظؿؿودؽماالجؿؿوسلم غزسيمسرضقيمصققمربؾقيمأغشلتفوماظدوظيمو

مسرضقيم و مغزسي مشذتف مزبقول مػل ماظقرـقي ماظـزسي مصنن مظذظؽ ماىؿوسي. مأسضوء موالءات ادؿؼطوب
حلوبم"ثؼوصيمػوبطي"مطؿومًومبقادطيم"ثؼوصيمراضقي"مسؾكمسؿؾًماظدوظيمسؾكمتـشؽؿفوماجؿؿوسقم،عرطزؼي
م مصرصمم.31رجقؾـؼؼقل ماظلقـورؼق مهلذا مطون مإذا معو مععرصي ميف مػـو ماٌللظي مسؾكمإلتؽؿـ مإغؿوجف سودة

ؼقحلمجبقابمدؾيب،مصالمععـكمظفمسؾكمماظصعقدماظعوٌل.مإنمتعرؼػماظـزسيماظعرضقيماٌرطزؼيمغػلف
ممضفمظؿلطقدمغػلف.اظصعقدماظعوٌل،مألغفمؼػؿؼدمظـؼق

ماظؾـوءاتماظعرضقيمبقادطيمايدودماظيتمتلؿؾعدماألخرىموؼعّرفمسؾؿوءماأل سـمررؼؼممغـروبقظقجقو
اظؿؾقث...شرلمأنمػذهماظؿفدؼداتمم،مو.مالمدبؾقماإلغلوغقيمعـمأسداء،معـؾماظلقدا32بـوءمصقرةماظعدو

دةمطؿومطوغًمتػعؾماظؼؾقؾيمتظفرمطؿفدؼداتمذبردةمشرلمعشكصـي،مالمتعؿؾمسؾكمأؼؼوزماظشعقرمبوظقح
ماٌفددةم ماٌكورر مٌقاجفي ميفماظظفقر ماظقسلماظؽقغلمآخذ مأن مصققح، ماآلخر. ماظيتمتفوجؿ ماألعي أو

مإديم اظؿفورةماظعوٌقي،مأومدبقؼؾممضؾط،مبقادطيماٌعوػدات،اظظإلغلوغقي،مطؿومزفرتمايوجيمأؼضًو
ماظؽقطىمعـؾ: مدؽون مبؽؾ معؿعؾؼي مدضقؼي معفوم ماظدوظقي معـظؿيمماٌمدلوت ماظعوٌقي، ماظصقي عـظؿي

                                                                                                                                        

مبعدم"رؾقعقوًّ"،مأيمصرغلقًو،مبوسؿؾورمأ نماجملؿؿعماظػرغللمأطـرمرؾقعقيمعـمأيمذبؿؿعمآخر.مؼطؾىماىـلقيماظػرغلقيمظقصؾحمصقؿو
ماٌشؽؾماظقحقد،مأنمطؾمذبؿؿعمؼعؿؼدمأغفمأطـرمضربًومعـماظطؾقعي،موػذهمبوظضؾطماظـزسيماظعرضقيماٌرطزؼي.مأغظرميفمػذاماظصدد:م

Cf. Lahouari, A. (1996), "Colonial Mythologies: Algeria in the French Imagination", in Brown, L.C. and 

Gordon, M.S., Franco-Arab Encounters, American University of Beirut. 
30 Lévi-Strauss, C., Race et histoire, éditions Gonthier, p. 21. 
31 Gellner, E. (1985), Nations et nationalismes, Payot. 
32 Cf. Barth, F. (1995), « Les groupes ethniques et leurs frontières » in P. Poutignat et J. Steiff-Fenard, Théories 

de l’ethnicité, PUF. 
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ماظعوٌقماألشذؼي ماٌـظؿي مومياظعوٌقي، مظؾذلبقي ماظعوٌقي ماٌـظؿي مومظؾعؿؾ، م)ماظـؼوصي (،ماظققغلؽقاظعؾقم
اظلالمماألخضر،معـظؿيماظعػقممعـظؿيمصـدوقماظـؼدماظدوظل...صضاًلمسـماٌـظؿوتمشرلمايؽقعقيمعـؾ

موسلمبوألعالكماظعؿقعقيماظدوظقي.مؾكموجقدمذعقرمطقغلمو...طؾفومذوػدةمسأرؾوءمبالمحدود واظدوظقي،م
صؿوذامؼـؼصمػذاماىؿعمظقـؿظؿميفمذبؿؿعمسوٌل؟مرمبومزبقولماظعدوماٌشذلك.مػؾمميؽـمتصقرمورـم

م مؼؿلوءل متعورضفؼؿدورطووحقد، ميف مؼطرح ماألغو مأن مذظؽ مال، مجقابف مطون مشرلهم؟ ماظـزسيم33عع مإن .
لقدػومإديمسدومؼؼقممؽـمتصقرػو،مألغفومهؿوجمعـمأجؾموشرلمممماظقرـقيماظعوٌقي،موصؼمػذاماٌـظقر،

مبؿؾققؿماظـقعماظؾشريمضده.
مسؾكمذظؽ،مص و مظؾقضورةمإنمزفرت،مدؿؽ نمأيمغزسيمسرضقيمعرطزؼي،محؿكمونبـوء قنمتػؼرلًا

ؼصؾققنمبوظؿوظلم ؼػؼدونمخصقصقؿفؿمو.اظعرب.. اهلـقدمو نمذظؽمؼعينمأنماظػرغلقنيمواإلغلوغقي،مأل
موعؿؿوث مظؾقضورة ؾني، مخلورة مذظؽ مطؾمدقؽقن مإدفوعوت معـ ماآلن، محد مإدي مادؿػودت، ماظيت ،

،مظؽـمايربل روبعفوماظعدواغلموإاّلممالمتظفرذبؿؿع.مإنماظعؼؾمؼدؼـماظـزسيماظعرضقيماٌرطزؼيمسـدعوم
م محقـؿو مثؼوصقي، مطدؼـوعقؽقي متصقرػو ماىؿوسوتممتـرىميؽـ مزبؿؾػ مبندفوعوت ماظعوٌقي ايضورة

موسقي.االجؿؿ

 وطانحول اجملتمع العابر لأل

اظقضوئعماالجؿؿوسقيماظيتمموحقٌموريمصقفميدوظقمدوحيقجدمالمؼقجدمذبؿؿعمدوظل،مشرلمأغفمت
صقؿومبقـفؿمخورجمايدود.مظؼدماسبرفمسؾؿماالجؿؿوعمسـمماألصراداطؿلؾًمبعدًامسوبرًامظألورون،مرابطيم

ماظعالضوتماظدوظقيمسؾؿمملمؼفؿؿم.مواظقرـقي-يػذهماظقضوئعمألغفمروبؼمحدودمعقضقسفمععمعقضقعماظدوظ
،مجقزؼػمغلمروبرلمطقػونموـمالمبعدمزفقرماظؽؿوبماىؿوسلماٌمدسمظإظؾؿدصؼوتماظعوبرةمظألورونم

يفماألصؽورمم،مواإلسالممواظذيمأطدمسؾكمأػؿقيماظعالضوتماجملؿؿعقيماٌؿفؾقيميفمعقدانماالتصولم
أخرلًامماظؼروضموماظؿداولماظـؼديموميفماجملولماٌوظلموماٌذاػى،ميفمودوئؾمغؼؾماظلؾعمواألذكوص،مو

م.34يفماظلػرمأوماظلقوحي
ماجملؿؿعوتمحلودي مأن ماألودي مخبالصؿني: ماٌمظػون مبعضفظمخرج ومؾؿلثرلاتماظيتممتورسمسؾك

عطلمصفردًمؼسؾكماظلوحيماظدوظقي.ممواحملددمأنماظدوظيمملمتعدماظػوسؾماألدودلميواظـوغقماظؾعض.
ديمزفقرمصوسؾنيمجددمؼـوصلقنماظدوظيمعـؾ:ماظشرطوتماٌؿعددةماىـلقوت،ماٌـظؿوتماظؽؿوبمإذورةمإ

ماٌمظػونمم.شرلمايؽقعقي،ماٌـظؿوتماظـقرؼي،ماظشؾؽوتماظعؾؿقي،مإخل.. مضوم موظؼد بػؿحممغقلمطقػون
35ملمؼؼؿمسؾؿوءماالجؿؿوسلمبودؿغالهلومإاّلمحدؼـوماظيت وعلوظؽمحبٌم

م.ً
م مضؾؾمزفقطورلمطقلرغشر م،مدـي ماألٌوغقي مبوظؾغي معؼواًل ماظؽؿوب، مػذا مر ماظعوبرسـقاغف مة"اظلقودي

ماظدوظقي مظؾلقودي مأنماظعالضوتمبنيمزبؿؾػماظػوسؾنيمظألورون:معـمأجؾمغظرؼي مصقف "،محقٌمؼمطد

                                                                                                                                        
33 Durkheim, E. (1975), Textes. Fonctions sociales et institutions, volume 3, Les éditions de Minuit, p. 224. 
34 Keohane, R., Nye, J. (1971), (editors), Transnational Relations and World Politics, Harvard University 

Press. 
35 Cf. Sklair, L. (1991), Sociology of the Global System, Johns Hopkins University Press. 
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مضدم ماٌرطزي ماظقضع مسؾك ماظؼوئؿي ماٌؼوربي مظؽـ مجدؼدة، مظقلً ماظدوظقي ماظلوحي مسؾك االجؿؿوسقني
ظعوٌقيماظـوغقيمومؼضقػ،مأنماظعالضوتمضدمازدادتمطـوصيمععمايربماصققح،مطؿم.36ووػؾؿفؿممتوعو

يفمزفقرمذبؿؿعمسوبرماألورونم"ععّرصًومإؼوػومطـظوممعـماظؿػوسؾممبػضؾماظؿؼدمماظؿؽـقظقجلماظذيمدوػؿ
مزبؿؾػي مورـقي مأغظؿي مإدي مبنيماظػوسؾنيماالجؿؿوسقنيمؼـؿؿقن معقدانمخوص، ماجملؿؿعمم."يف مػذا إن

ظؾؿفؿؿعوتمماظؿطقرماالضؿصوديمواظلقودلؿعؾرلمسـم،مػقماظالموجقدمظفمجغراصقًواظذيمماظعوبرمظألورون،
متؿضوءلماظقرـقي مايؽقعوتمهلو مواظيتمبوتًمعراضؾي م ، مؼشرح مطؿو مذظؽ، مدعؼررؿفو، ممثي مك.عـ
مُتؼاظعوبرةمظألورونػ،مأنم"اظؾـقيماظدميؼرارقيمتعؿؾمسؾكمزؼودةمطـوصيمػذهماظعالضيمطقلر فدلم،مألغفو
ضطرابوتمذاتماظطؾقعيماالإنمػذهمم".ظالضطرابوتوحلودقيممإصغوءعوتمسؾكمأنمتؽقنمأطـرمايؽق
مو-اظؿؼـقي ماظدؼـقي ماظؾقؽقي، ماالضؿصودؼي، مم.اظعرضقي.. اظعؾؿقي، ماظدول،ماٌوشرل مضؾؾ معـ مصقفو ؿقؽؿ

مظعوملمعؽقنم ماحملؾؾي ماظقاضعقي ماٌؼوربي مأزفرتمبطالن مضد ماإلضؾقؿقي، مسؾكمغػلمايدود عـمواظعوعؾي
مطوندقوداتمعؿفوورة.م معو ماظؿدصؼوتمشوظؾًو مصعؾًومإنمػذه مصقفو ؼؽػلمعـممعومًوضدماطؿلؾم،اظؿقؽؿ

موم،اظؼقة ماظلوبؼي ماالذذلاطقي مبوظؾؾدان متطقح مجعؾفو ماالهودم عو موصوؼي معـ مهررػو مبعد اظيت
ماظلقصقوتل،متلؾؾًميفماغفقوره.

لودقيمظؾعقاعؾماًورجقي،مظؼدممتًمأصؾقًماجملؿؿعوتماظقرـقيمحوظقًومأطـرماغػؿوحًو،موأطـرمح
م مأسضوءػو مأن مإديمدرجي ماظدمدذبقاَأسقٌؿفو ماألعرم.37وظلميفمحقوتفؿاظؾعد مػذا مبوتمصقققو سؾكم،

خطػمرػوئـميفمطقظقعؾقومأومتزوؼرماغؿكوبوتمسؿؾقيم يفماظقوبونمومزظزاالمأناظصعقدماإلسالعل،محقٌم
ماظعربل ماظعومل مؼشؽؾيف ماظققعلمقن، مسوٌـو معـ مبوظعؿؾمم.جزءًا مؼؿعؾؼ مصقؿو مأؼضًو مصققح مػذا مأن طؿو

سؿؾقيمترحقؾممعدلمصرفماظعؿالتماألجـؾقيماظيتمتشفعاٌؿلثرممباٌلجقرماًوضعمظؾؿـوصليماظدوظقيمو
مأؼضًوميفمذبولمحقو .مو38اٌمدلوت حقٌمملمتعدمماظذلصقفقي، تـوماظـؼوصقيموؼعؿدلمػذاماألعرمصقققًو

أصؾقًماجملؿؿعوتماحملؾقي،مبعدماآلن،مععقٌي،متؼقؿمسالضوتمم.39إدراطـويفممةايدودماٌودؼيمعقجقد
ماظؿطقرماىدؼد.مػذامػمغػلفوموصؼقتؼقممػذهماألخرلةمبؿؽقمحقٌتؿفووزماظدول،م

أنمػـوكمسوٌنيمسؾكمصعقدماظعالضوتمم(James Roseneau)مرودـقاغطالضًومعـمػذهماٌعوؼـيمؼرىم و

اظؿدصؼوتماظعوبرةمظألورونماظذؼـمؼعؿؾقنم ؾنيماًقاصموسوملماظػوس اظدوظقي:مسوملماظدولموسالضوتفو،مو

ّردًمظؾـقعماألولمعـماظعالضوت،مبقـؿوماظـقعماظـوغلمالمػـوكماظؽـرلمعـماألسؿولماظيتمُطسؾكمتغذؼؿفو.م

مبؼدرمطؾرلمعـماالضطرابمو ؼزالمؼـؿظرماظؾقٌمواالدؿؽشوف،مو مو ػقمغقعمؼؿؿقز اظػقضك،م اظؿقتر

ماٌراطز معؿعدد مألغف مخوضع مُت، مال مزبؿؾػي مبشؽؾمٌعؼقظقوت مميّقزػو ماظذي مأن مشرل معقاضعفو. عرف

أدودل،مأغفومتعرف،مبصقرةمعؿزاؼدة،مصوسؾنيمعقجقدؼـمخورجمغطوقمعمدلوتماظلقودة،مطؿومتقجدم

                                                                                                                                        

متقجدمحوظقًومترذييمظؽؿوب36 

Philippe B. (1977), Théories des relations internationales, PUF. 
37 Cf. De Swaan, A. (1998), « Sociologie de la société transnationale » in Revue de Synthèse, n° 1, Janvier-

Mars. 
38 Cf. Martin, D., Metzger, J. et Pierre, P. (2003), Les métamorphoses du monde. Sociologie de la 

mondialisation, Seuil. 
39 Cf. Roberston, R. (1992), Globalization. Social Theory and Global Culture, Sage Publications. 



 مفهوم العالقات الدولوة. مقاربات نظروة لسوسوولوجوا الساحة الدولوة

137 

يفمإرورم وم.40أخرىميمدؾطيمغظوعقيألخورجماظقالءمظؾدولمأوممتـشطسؾكمسبقمعؿـوعلمػقؼوتمعشؿؿيم

وملمتعدممملمؼعدمظؾؿؽونماىغرايفماظذيمؼقجدمصقفماظػردمأػؿقيمتذطر. ػذاماظؿشؽقؾماهلقؽؾلماىدؼد،

ؾلػرمأومثالثيم)تعددماىـلقوت(مإذاماعؿؾؽمعقارـمجقازؼـمظ حصرؼي،موماظقالءاتمظؾلؾطوتماحملؾقي

مومال ماألصؾل. مظقرـف مطكوئـ مإظقف م ؼـظر مضوم ماألرروحي، مػذه مسؾك معلؿقىممرودـقظؾؿدظقؾ بؿغقرل

ممبؿوردوتمواظؿقؾقؾ،معـؿؼاًلمعـم متصقراتماألصراد اظلقوديماظؽؾقيمإديماظلقوديماىزئقي،معفؿؿًو

متقجفمتطقرماظـظومماظدوظل. و رروحوتفماألصقؾي،متشؽؾمصؾىمأػـوكمواحدةمعـمماظيتمبوتًمآثورػو

أصرادماٌلؿقىماظدوظلمضوعقامبؿغقرلمسالضوتفؿمبوظلؾطيمسوتماظلقدققظقجقي،متذػىمإديمأنماٌقضق

بوظشمونماظعوٌقيمأطـرمعـمأيممدظؾقامسؾكمضدرمجقدمعـماٌعرصي وطوغقامؼـؿؿقنمإظقفو،ممبوىؿوسيماظيت و

ؼدسقمماظؿز وك.مرائفؿ،ماٌلؿففـيمأحقوغًو،محقلماٌشوطؾماظدوظقي.مإذامطونمآ،مععدلؼـمسـموضًمعضك

دمسؾكمؼؿؾـكمعـففًومععوطلًومؼعؿؿمرودـقـؿؿلمإظقف،مصننمػلرلمدؾقكماألجزاءممبـطؼماظؽؾماظذيمؼإديمت

،مظألورونتـؿٍمدؼـوعقؽقوتمسوبرةمماألصراداٌـففقيماظيتمتػذلضمأنمأصعولماٌالؼنيمعـمماظـزسيماظػردؼي

ػقمعصطؾحم ػذاماألعرمطونمعصدرماالضطرابوت،مومعؿكطؾي.ذرسقيم ظدولمذاتمصعوظقيمضعقػيموميعزسزس

م موماألحقالسؾؿ مادؿؼرار مقضعماظرؼوحموضقتفو.تؼؾؾوتمجقؼيمعرتؾطيممب اىقؼي،ماظذيمؼشرلمإديمسدم

معـمخطقرةم مخطقرة ميفمصقضكمأطـر مبؿؼؾؾوت،معؿلؾؾي متؿؿقز ماٌمظػ، مػذا ماظدوظقي،ميفمغظر اظلوحي

ػـوكمتزاؼدمسددممؼعقدمػذاماألعرمإديمدؾؾني: اظـظوممايؽقعلمأوماظدوظينم)غلؾيمإديماظدوظي(ماظؼدؼؿ،مو

ؼشؼممعشؿؿي قؼوتمعؿػرضيمووجقدمػاظػوسؾنيماظذؼـمؼـشطقنمخورجماإلرورماٌمدلوتلمظؾلقودة،مععم

يمػقمعمذرموجقدمصراغمسبقمآصوقمدقدققظقجقمرودـقوهمإنماوم.41عووالئفومظدوظيممسؾقفومأنمتؿؿوػكميف

مالمميؽـمظعؾؿماالجؿؿوعمووػؾفومعـؾماظعـػ،ماظؿؽػؾمبوظظقاػرماظدوظقيماظيتموضرورةهمُمؼؿعنيمعؾ

جرامماظدوظقيماظيتمصـعًمايدثميفماظصقوصي.مذؾؽوتماإل اٌؼدسمو اظلقوحيمو اٌللظيماظعرضقيمو و

ؾعدؼدمعـماظظقاػرماظيتموووزتمايدودماظؿؼؾقدؼيمظعؾؿماالجؿؿوع.مظموظؼدمبوتًماظلوحيماظدوظقيمعلرح

يمُؼلؿعونمدرادوتموهوظقؾمععؿؼمإجراءوادعًو،معومؼلؿقجىممبفمومٌاإلظؼدمأصؾحماٌقدانماظذيمؼؿعّقـم

ماالجؿؿوسقيمصقفو ماظعؾقم مومبلدوات ماٌؼوبالت مررؼؼ مسـ ماٌقداغقي، ماظؾققث مخالل اٌالحظيم عـ

مواظؾقو ادؿغاللمععطقوتماألرذقػمو وبوٌشورطي،م ممغوتماإلحصوئقي مؼلؿقف معو مغـروبقظقجققناألػذا

ولمسؾؿماظلقودي،مسؾؿماالجؿؿوع،معلؿكدعنيمأسؿم)اظعؿؾماٌقداغل(م،fieldworkاألعرؼؽققنمبوخؿصورم

مصصوتماظعؾؿقيماٌكؿؾػيماظيتمتؼؿضقفرماظؿكأيمدسقةمإديمتضوص..واالضؿصود.مغـروبقظقجقو،ماظؿورؼخاأل

رؾقعيماٌقضقع،مذظؽمأغفمعـماظصعىمتصقرمبوحٌمواحدمميؽـفمأنمؼؽقنمعؿكصصًوميفماٌلوئؾماإلثـقيم

معومإديمذظؽ. اظدوظيمو االضؿصودماظعوٌلمو اظظقاػرماظدؼـقيمو و
                                                                                                                                        
40 Cf. Roseneau, J. (1990), « Tubulence » in World Politics, « a Theory of Change and Continuity », Harvester 

Wheatsheaf,.  

 حقلمػذاماٌمظػمأغظر:41 

Michel, G. (1994), « Turbulence » dans « la théorie politique internationale » ou Roseneau, J., l'inventeur, in 

Revue française de science politique.  
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مبلنموجقدماحؿؽورمممورديماظعـػمؼعؿدلممينموسؾؿماالجؿؿوعمعدسقمإديموووزماإلرورماظقر اإلضرار

مو متورخيقًو ممععطك مععطك مأظقس مسؾؿمموغـروبقظقجقًو. مبني مايدود متؾدو ماظدوظل، ماظصعقد سؾك

م ممغـروبقظقجقواألمواالجؿؿوع معمظػمذبفموعؿفووزة. مزفر ماآلصوق، مػذه ماظـزسيمضؿـ مظدىمدسوة قل

مإغفميمميؽـمظـظرؼؿفمأنمتؽشػمحؼقؼيماظذماظعوٌقيمو ماظدوظقي. اظدؼـوعقؽقوتماٌؿـوزسيمسؾكماظلوحي

مبقرد ماٌّؿبقور ماالجؿؿوع،مبؾمايؼقلماالجؿؿوسقي مظعؾؿ لؿيمؼق،ماظذيمالمؼؿكذمعـماجملؿؿعمعرجعقي

محوئ مصوسؾني مبني موبوظصراسوت مزبؿؾػي، ماجؿؿوسقي مردوعقؾ مسؾك معلؿقؼوتفؿم زؼـ مسؾك ميوردقن

ماظشل مػق مطؿو مرعزؼًو. مسـػًو ماًوصي م"جؾَؾاهلرعقي ماظػوسؾنيمتقجففؿ ماظدوظقي،مصنن ؿفؿ"منميفماظلوحي

(.م2غظومماظػقارقمواظؿؾوؼـوتم)ػقبزمإغؿوجػذامعومؼمديمإديمإسودةم زؼودةمردوعقؾفؿ،مو ظؿعزؼزمعقاضعفؿمو

اجملؿؿعممبـظقرمبقردؼقمحقٌمتؽقنمصقفماظـزاسوتمعضؾقريمبوظعـػماظرعزيممياظدوظقماظلوحيمتشؾف

اىفوزماظذيمميورسماحؿؽورماظعـػممءمالموجقدمظؾدوظيمصقف،مأومبوألحرىظؾػوسؾنيماًقاص،ميفمصضو

دركمطلؾطيماجؿؿوسقيمطغرلػومعـماظلؾطوت،مدبدمماظرعزي.مصعاًل،مإنماظدوظي،معـمعـظقرمبقردؼق،مُت

ماظذيم ماظالعلوواة مغظوم مبؼوء مسؾك مايرؼصي ماظلوحيم وم.42ؼػقدػوعصوحلماظؼقىماٌلقطرة متؾدو ػؽذا

ظذلاتؾقي،معؽقغيمعـمبؾدانمضقؼي،معؿقدطيموضعقػي،متلعكمطؾفومظؿعظقؿمعصويفوماظدوظقيمعؿؿقزةمبو

ماجملؿؿعم مصقرة مػل ماهلقؽؾقي مظؾـزاسوت ماظدؼـوعقؽقي ماظصقرة مػذه مإن ممتؾؽفو. ماظيت مظؾؿقارد تؾعًو

،محقٌمؼداصعمضؿـفوماظػوسؾقنم(infra-étatique )ػقمؼعؿؾمسؾكمعلؿقىمعومدونماظدوظيم اظؼؾوئؾل،مو

ظؽـم ػؿمؼعقدونمإغؿوجماظعالضوتماالجؿؿوسقيماٌؿؿقزةمبوظعـػماظرعزي،مو ؿماالجؿؿوسقيموسـمردوعقؾف

ظؽـمػذامالمؼلؿؾعدموجقد،مطؿومػقمايولمم.43جفوزمحيؿؽرهمؼقجدمأّيمالماظذي أؼضًومبوظعـػماٌوديمو

ماظشرصوء...(،مو ماٌرابطني، م)عـؾماىؿوسي، معمدلوتمهؽقؿ مؼذطر يفماظعالضوتماظدوظقي، معو غومػذا

م مبـؼوصؿفاجملؿؿعماظػقضقيبـظوم مبقل، مصقره مطؿو معلؿقىمعومم، مؼؿؿقز مواٌعوؼرل. مسؾكماظردع اظؼوئؿي

م"دونماظدوظي"مبوظػقضكمعـؾفمعـؾمعلؿقىم"عومصققماظدوظي".

بلقطرةماألعرؼؽقني،ماٌؿقدؼنيمعـمضؾؾممةاٌؿؿقزمياظعوٌقماظلوحيإنمإذؽوظقيمبقردؼقمتلؿحمبؼراءةم

اظذؼـمؼعؿدلونمػؿزةموصؾمظـشرم اظعوٌقيماألوديموؼـمؼلؿػقدونمعـمػقؿـيماظؼقةمايؾػوءماظذمؿعـوصلقف

مو ماٌؽدغي ثؼوصؿفو مأو ماألعرطي مظعؿؾقي مممؽـًو مطون معو ماًوضعني، مرضو مصؾدون محلىم44عـؿفوتفو. ،

الزاظًمبعضمضطوسوتماظـؼوصيماظقرـقيمتؼووم،مشرلممععمذظؽ، وم.45عودمإغؿوجفوُؼ ٍموـَؿأنمُتمبقردؼق،

ؼؾدومأغفومخودرةمعلؾؼًو،مبػعؾمضقةماهلقؿـيمظإلعدلارقرؼيم عرطيمشرلمعؿؽوصؽيمسؾكمسبقمطؾرل،موأنماٌ

اظذيمؼصعىم"اظؼقةماظـوسؿي"مم(Soft Power)ػذامعومزلوػومجقزؼػمغلمبعؾورةم األعرؼؽقيماٌؿعوزؿي.مو
                                                                                                                                        
42 Cf. Addi, L. (2001), « Violence symbolique et statut du politique chez Pierre Bourdieu », in Revue Française 

de Science Politique, Décembre. 
43 Cf. Addi, L. (2002), Sociologie et anthropologie chez Pierre Bourdieu. Le paradigme kabyle et ses 

conséquences théoriques, La Découverte. 
ممغلؾيمٌطوسؿمعوطدوغوظدماألعرؼؽقي.اٌذلجؿ:م 44

45 Cf. Ritzer, G. (1993), The McDonalization of Society. An Investigation into the Changing Character of 

Contemporary Social Life, Londres, Thousand Oaks, Sage/Fine Forge Press.  
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اظرعزي.مظؼدمعومؼلؿقفمبقردؼقمبوظعـػممػقمعػفقممؼعودلميفمعضؿقغف ي،موترذيؿفومإديماظؾغيماظػرغلق

مأن مدون ممصرضًمػقظققد، مثؼوصؿفو ماٌودي، ماظردع مإدي ماظيتمبوتممإؼدؼقظقجقؿفو وتؾفل سدلماظلقـؿو

مصؼرًا. ماألطـر مأررافماٌدن مإدي مممؿدًا ماظؿفلمغػقذػو مػقظققد موقتعؿدل ماٌؾؿقسمظؼقة ماظعـػم د صعوظقي

م،ؼؿؿوػقنمععمأبطول وماظذيمجعؾماٌالؼنيمعـماظشؾوبمؼـكررقنميفمعدرطوتمورؤىماظعوملماظرعزي

ميفماظدلازؼؾ.معدنم"اظػوصقال" ضقاحلمظـدنمو دؼش،موغالاظؼصدؼرؼيمظؾـصقرػؿمجدرانماٌدنمؼـمتّز

م و ماظؿؿوثؾ مػذا مطون م ورمبو ممإضػوء واظؿقحقد ماظلؾعقي،مماألدطقرياظطوبع ماٌـؿفوت سؾك

ميف مومذبلدًا ماظرجول مو أجلوم م اظـلوء، قماظذيمؼـرلمردودمل،مػواىؿ ضقاغنيماظرجقظيموصورضًو

مإلتؾوعاظيتمتلؿؼطىمذؾوبمآخرؼـمسؾكمادؿعدادممضقتفومعـماظؼقؿماظدؼـقيمتلؿؿدصعؾمدصوسقيمضقؼيم

م م وم.الدنبن غفٍ مبلطفو ماظيت ماألرروحي ممبنجامني باربرػل مطؿوبف  Djihad versus)يف

McWorld)
مو46 مردمصعؾمسـقػمظػؼدانم"جقػ . ماٌـظقر،متعؿدلماظـزسيماإلدالعقي اظـزسيممرضؿـمػذا

ايضورةمطقغقيممؼؿؾـكمصقفومضلؿمعـماظـكؾي،محقٌماإلدالعقياظؾؾدانمؿعرضمهلوماظذيمتماظعرضقيماٌرطزؼي"

مدؼـ. ثؼوصيمو بعماظؽقغلمظإلدالممطؿفؿؿعموواظغربقي،موػذامعومخيوظػماظط

أطـرمطكالصي،مؼؾدومأنمصعقبوتمهؾقؾمعقضقسوتمسؾؿماالجؿؿوعماظدوظلمذاتمرؾقعيمعـففقيممو

ممبؼوربؿني:مأحداػؿومترىمأنمم.47غطقظقجقيأمعـفو معؿعؾؼًو مبـققؼًو صعاًل،مظؼدمسرفمسؾؿماالجؿؿوعمتقترًا

مععماظدوظي ماظذيمطونمؼؿؿوػك،مإديموضًمضرؼى، ماجملؿؿع، )اظـزسيمم.اظقرـقي-علؿقىماظؿقؾقؾمػق

مو ماٌـففقي(. اظؽؾقي(، ماظػردؼي م)اظـزسي ماظػرد ماٌلؿقىمػق مػذا مأن مترىماظـوغقي بنيمػذؼـممومبقـؿو

اظـؼوبوتم اىؿعقوتمو وىؿوسوتموبماٌقزو/اظؾقينماٌؿعؾؼمؼقجدمعلؿقىماألصغر وماألطدلاٌلؿقؼنيم

مو و م اٌمدلوتمو األغدؼي مإديمذظؽ. متعو معـممدقدققظقجقو-اٌقؽروفؿؿ مأطـر معـ بوىؿوسوتماٌؽقغي

مترطزمذكص،مو ماظـػسماالجؿؿوسلمبؽقغفو مسـمسؾؿ كماظعالضوتمسؾم،سؾكموجفماًصقصم،تؿؿّقز

م ماألدر معـؾ مظؾـظؿ: ماٌـشؽي ماالجؿؿوسقي ماظؼقؿ مسؾك م واظؼوئؿي ماحملؾقي ورذوتممواظـقادي

آثورًاماجؿؿوسقيمبػعؾممؿفو،ػذهماظؿفؿعوت،مسؾكماظرشؿمعـمربدودؼتـؿٍماظطقائػماٌفـقي...مواظعؿؾم

الجؿؿوعماألعرؼؽلمبوظـلؾيمظعوملمامتػوسؾمذاتقوتماألصراد،ماظيتمتعؿدلمعقضقعمسؾؿماظـػسماالجؿؿوسل.

شرلمأغفمؼػؼدمم،مطؾؿوماطؿلىمطـوصيمدقدققظقجقي.األصغر،مطؾؿومابؿعدماٌقضقعمسـماٌلؿقىممسولسر

عقدانممل،مصفدقدققظقجقو-اٌوطروتذوبفمصقفو.مأعوم روبعفماإلغلوغل،مذظؽمأنماظؾـقوتمتؾؿؾعماظػردمو

لؿقىمؼطرحماٌشؽؾماٌؿؽررمظؾػوسؾمضؿـمػذاماٌ اٌـطؼماالجؿؿوسلمشرلماجمللد.مو اظقزقػيمو اظـلؼمو

                                                                                                                                        
46 Cf. Benjami, B. (1996), Djihad versus McWorld. Mondialisation et intégrisme contre la démocratie, 

Hachette Littérature.  

ماجملؿؿعمسؾكماظصعقدماظدوظل،ماغظر:محقلمػذهماٌلوئؾمذاتماظطوبعماالغطقظقجلماظذيمؼطرحفمعػفقم47 
Cf. Thibault, J.F. (1998), « L’idée de société et l’étude des relations internationales » in L. Olivier, Bédard, G. 

et Thibaullt, J.F. (sous la direction de), Epistémologie de la science politique, Presses de l’Université du 

Québec. 
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2040 ػقمغؼوشمطونمدسوةماظعوٌقيمؼعرصقغفمعـذمغفوؼيم اظـلؼمو و
مدقدققظقجقو-اٌقؽرومًإذامطوغم.48

ماظدوظيمةاحملدد مضؾؾ مإصؼورػماظقرـقي-عـ ممت محوهلموضد مػق مصؿو ماظقزقػي، مررفماظؾـققؼي سؾكمموعـ

مواألطدلاٌلؿقىم ماجؿؿوعممرمسولسػؾمبلؾىمذظؽمطونم ،ماظعوٌل؟ ميفماألدوسماٌعريفمظعؾؿ عشؽوطو

سؾؿماالجؿؿوعماظعوٌلمػلمبوظؽودمسؾؿماجؿؿوعممزلوتمدى"إنمإحمػذاماظصددمؼؼقل:ضدمطؿىميفم سوٌل؟مو

صعقبيميفمإجيودممأطـرمعـمأيموضًمعضك،ػقمدبصصمؼقاجف،م وم".49اغشغوالتماظؿكصصمبوظـظرمإدي

 ظؿقؾقؾمٌقضقسوتف.ووحدةممإرور

 ضيترمجة: مصطفى مر

                                                                                                                                        
مػذاماظـؼوشمبدأمعع48

 de Alexander W. (1987), "The Agents-Structure Problem in International Theory", International Organization, 

n° 3. 
49 Smelser, N. (1995), Problematics of Sociology. The Georg Simmel Lectures, University of California Press, 

p. 76. 


