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الملخص
،هتدف هذه الدراسة إىل التطرق ملوضوع مهم وحديث على الساحة الدولية أال وهو اإلقليمية اجلديدة
 وافتقار الدراسات العربية ملثل هذه املفاهيم والتوجهات األدبية يف جمال،ونظرا حلداثة وأمهية املوضوع من جهة
 إضافة إىل تأثري املتغريات االقتصادية الدولية اليت مر،التجارة واالقتصاد لتحليل هذه الظاهرة من جهة أخرى
 على إثرها أبرز دور،هبا العامل يف العقدين األخريين من القرن العشرين يف انقالب موازين القوى بني الدول
 وهنا أحدثت تغريات يف املفاهيم االقتصادية،التجارة اخلارجية يف توجيه هذه العالقات االقتصادية الدولية
 مما مكنت من ظهور ما يعرف بالتكتالت االقتصادية بني الدول حىت يتمكن،واالجتماعية وحىت السياسية
."للمجتمعات من التعايش واالندماج يف كيان إقليمي يتماشى وظاهرة ما يعرف باسم "اإلقليمية اجلديدة
Keywords

The aim of this study is to show an important and modern topic on the
international arena, namely" the new regionalism", and because of the novelty and
importance of the subject on the one hand, and the lack of Arab studies of such
concepts and literary trends in the field of trade and economics to analyze this
phenomenon on the other hand, In addition to the impact of the international
economic changes that the world experienced in the last two decades of the twentieth
century in the coup of balance of power between countries, followed by the most
prominent role of foreign trade in directing these international economic relations,
and here brought about changes in economic concepts, social and even political, The
so-called economic blocs among nations so that communities can coexist and merge
into a regional entity that is in line with the phenomenon of what is known as the
"new regionalism".

Abstract
Regional ;
Regionalization;
New
Regionalism ;
Regionalism
Theories.
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 .1مقدمة:
عرفت فرتة السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن املاضي نوع من "تصلب الشرايني" داخل قارة أوروبا ،وكانت
دراسات اإلقليمية يف حالة من اجلمود والنسيان ،ومع احتماالت سقوط جدار برلني إىل جانب اعتماد القانون
األورويب سنة  5891لتسيري وتوجيه السوق الداخلي بأوروبا أدى إىل إحياء ديناميكية جديدة لعملية التكامل
األورويب ،وكان هذا بداية ملا ما يشار إليه بـ "اإلقليمية اجلديدة" على نطاق عاملي .وأشارت اإلقليمية اجلديدة إىل
عدد من االجتاهات والتطورات احلديثة مثل الزيادة املذهلة يف عدد االتفاقات التجارية اإلقليمية ،املوجهة وحو اخلارج
بأقل محائية ،كنوع جديد من هيمنة النزعة اإلقليمية داخل املناطق نفسها ،بدال من أن يسيطر عليها القوى العظمى
وصعود أكثر للتعددية اإلقليمية لتجسيد خططها حول التجارة ،األمن وخمتلف أوجه التعاون مع تصميم مؤسسي
أكثر ت نوعا وتأقلما مع املتغريات احلديثة ،حيث أكد العديد من العلماء حقيقة أن املوجة اجلديدة من اإلقليمية جيب
أن تكون ذات صلة بالعدد اهلائل من اهلياكل اهليكلية املرتابطة يف كثري من األحيان والتغريات يف النظام العاملي يف فرتة
ما بعد احلرب الباردة ،مثل هناية الثنائية القطبية ،وتسارع انتشار العوملة ،واملخاوف املتكررة على عدم استقرار النظام
التجاري املتعدد األطراف ،وإعادة اهليكلة للدولة القومية ،ونقد التنمية االقتصادية لليرباليني اجلدد والنظم السياسية يف
البلدان النامية ما بعد الشيوعية،كل هذا أدى إىل ازدياد الطابع اإلقليمي املتعدد األبعاد إىل توسيع نطاق جدول
أعمال الدراسات وانتشارها سواء كانت من النظريات أو وجهات النظر املختلفة ،مثل النظريات املؤسسية الليربالية
اجلديدة ،والنظريات التجارية اجلديدة ،وهنج احلوكمة متعددة املستويات ،وجمموعة من البنائية والنهج اخلطابية ،والتنوع
اإلقليمي احلرج واجلديد يف أوروبا ويف بقية العامل ،وهذا ميكن أن ينظر إليه على أنه تقدم فكري ،ومع ذلك هناك
درجة من االرتباك والتنافس بني وجهات النظر النظرية املختلفة والتخصصات اإلقليمية ،فبعض النظريات كانت
صارمة سببية وموضوعية ،حيث ينبغي فصل "احلقائق" و"النظريات ،يف حني أن البعض اآلخر يقوم على أساس
األسس الفوقية وكانت هذه الفجوة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتمييز بني "العقالنية" و"التفكري" يف النظرية الدولية ،مع
البنائية االجتماعية كنظرية عاكسة جتاه اإلقليمية اليت حتدت االفرتاضات العقالنية األساسية ،ومنهم من شكك
وجادل بأن اإلقليمية يف املقام األول هي مظهرا من مظاهر العوملة االقتصادية...اخل ،وغريها ،وهذه املوجة اجلديدة من
التجمعات التعاونية والتكتالت الصغرية وجدت صعوبة يف حتديدها كمفهوم واضح ،وذلك الختالف وجهات النظر
لدى اجلهات الفاعلة وصناع القرار يف ضبط مفهوم اإلقليم أو املنطقة ،فمنهم من جتاوز فخ اإلقليم للدولة القومية
إلعطاء مفهوم أكثر انفتاحا للمنطقة على أهنا بناء معريف يتجاوز احلدود ،ومنهم من يرى البعد اجلغرايف العمود
الفقري لتحديد هوية اإلقليم ،وهكذا تتنافس اجلهات الفاعلة اإلقليمية مع الرؤى واألفكار املختلفة ...اخل ،ولكن
املشكلة الرئيسية هلذا اجلدل يف كيفيةاحلفاظ على توازن النظام اإلقليمي اجلديد؛ ومتكنه من مواجهة التوترات اليت
حتدث داخلها وتلك اليت تأتيه من النافذة اخلارجية ،وذلك أن النظام هو مفهوم افرتاضي ،جيسد شبكة من
االتصاالت اليت تسمح بتدفق املعلومات اليت تؤدي إىل حدوث عملية التكيف الذايت .ويعترب هذا النظام كأحد أبرز
معامل العصر املعاصر والذي تبلور يف اإلقليمية اجلديدة.
 1.1إشكالية الدراسة:
وعلى ضوء ما سبق ميكننا طرح اإلشكالية التالية:
ماذا نعين باإلقليمية اجلديدة ؟
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 2. 0أسئلة الدراسة:
ولإلجابة على اإلشكالية السابقة نفككها اىل أسئلة فرعية كما يلي:
 كيف ظهرت اإلقليمية اجلديدة على الساحة الدولية؟ ما هي أسباب ظهور اإلقليمية اجلديدة؟ ما هي النظريات املفسرة هلذه الظاهرة؟ 3. 0فرضيات الدراسة:
ولإلجابة على التساؤالت السابقة نطرح الفرضيات التالية:
 اإلقليمية اجلديدة هي امتداد لإلقليمية التقليدية ولكن بوجه جديد؛ اإلقليمية اجلديدة هي عملية ترابط بني جمموعة من املتغريات؛ اإلقليمية اجلديدة هي ردة فعل على النظام العاملي أحادي القطب. 4. 0منهج الدراسة:
سنعتمد وفق هذه الدراسة على املنهج الوصفي التارخيي لظاهرة اإلقليمية اجلديدة وفق التقسيم التايل:
المحور األول :قراءة نظرية يف تاريخ اإلقليمية اجلديدة؛
المحور الثاني :جذور وأسباب ظهور اإلقليمية اجلديدة؛
المحور الثالث :نظريات تفسري اإلقليمية اجلديدة.
 .2قراءة نظرية في تاريخ اإلقليمية الجديدة:
 0.2البناء المفاهيمي لإلقليمية الجديدة:
قبل التطرق إىل مفهوم اإلقليمية اجلديدة ،البد من تفكيك البناء املفاهيمي هلذا املصطلح للتمكن من فهم ماهيته،
وضبط حقيقته يف العالقات الدولية ،ويأخذ التحليل املفاهيمي هلذا املصطلح اجتاهات عديدة ،منها اجتاه يولد لغة
واضحة مضبوطة بأحكام ومقاييس معينة ،إلجياد املعاين و الدالالت اجلوهرية لالرتكاز عليها يف التفسري ،واجتاه ثاين
يعتمدعلى النظريات كأطر للتحليل و التفسري ،من أجل الوصول إىل تفسري التطور التارخيي هلذه الظاهرة (من حيث
جذوره ،ظروف نشأته ،وتطوره (...اخل ،والذي ميثل بدوره اجتاه آخر.
وعلى ضوء ما تقدم من توضيحات حول اجتاهات البناء املفاهيمي لإلقليمية فان اهلدف ليس حتديد مفهوم حمدد
وواضح حول متغري الدراسة ،ولكن عرض خمتلف أدبيات اإلقليمية من أجل التمكن من استخالص العناصر
األساسية املكونة هلذه الظاهرة يف أدبيات العالقات الدولية املعاصرة ،حيث يعد اصطالح اإلقليمية يف مراتب
الكلمات احلديثة القدمية املفتقرة إىل ضبط مفهومها وشكلها والفصل فيها يف املناقشات والبحوث والدراسات
املعاصرة ،حيث ظهر استعماهلا ألول مرة حبلتها اجلديدة يف منتصف سنة  5891من القرن املاضي مع -الكتاب
األبيض والقانون األورويب املوحد*بأوروبا الغربية .عموما سنتطرق إىل عرض مفهوم اإلقليمية اجلديدة كما يلي:

more, see, Andrew Moravcsik, Negotiating the Single European Act :national interests and conventional
statecraft in the European Communit, Cambridge University Press International Organization Foundation,
https://s3.amazonaws.com 7152/55/72, 09:34.
*For
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أ -المفهوم االشتقاقي:

ويعود أصل كلمة اإلقليمية اجلديدة إىل الكلمة االجنليزية " "New Regionalismوهي مشتقة من الكلمة الالتينية
' 'Regionواليت تعين "املنطقة" أو "اإلقليم" ومفهومها يعين املساحة واليت حتتل موقعا مهما يف املنطقة اجلغرافية
كمساحة ترتاوح بني احمللية والعاملية ،فاملنطقة احمللية أو الوطنية تكون داخل حدود معينة لدول ،ويشار إىل هذه
األنواع من املناطق هنا باسم األقاليم الصغرية ( ،)micro-regionsأما املنطقة العاملية فيمكن أن تشري إىل املناطق
الكلية (مناطق العامل) ،والوحدات اإلقليمية األكرب حجما (على النقيض من الوحدات غري اإلقليمية) أو النظم
الفرعية بني الدولة ومستوى النظام العاملي ويطلق عليها ( .)macro- regionsوأخريا بني االثنني ،املستويات اليت تشري
إىل مناطق متوسطة ،ترتيبات متوسطة املدى أو ترتيبات غري حكومية أي األقاليم الفرعية ( .)meso-regionsوهي
مشتقة أيضا من الفعل الالتيين ' 'Regioوالذي يعين منطقة إدارية أو املنطقة اجلغرافية املميزة بسمات متشابه ،وكلمة
" "Regioمشتقة من الفعل الالتيين ' 'Regereوالذي يعين ' 'to ruleأو ' 'to commandأي" أن حتكم" أو "أن
توجه" )Fredrik Soderbaun, Timothy M. Shaw 2003, p 06( .وتشري األدبيات التارخيية اجلغرافية لضبط مفهوم
املنطقة إىل أن معين اإلقليم أو املنطقة هي كما يلي:
اإلقليم(المنطقة) = بعد جغرافي  +دالالت سياسية +دالالت اقتصادية
كما يثبت التدقيق يف أدبيات دراسات األقاليم السابقة أنه هناك أربعة مكونات يرتكز عليها مفهوم اإلقليم واملتمثلة
يف :اجلغرافيا ،االنتظام وشدة التفاعالت ،التصورات اإلقليمية املشرتكة ،واجلهة الفاعلة .وميكن توضيح هذه
االرتكازات األساسية لإلقليم كما يلي)Rodrigo Tavares, 2004, p 04( :
 الجغرافيا :أن املنطقة أو اإلقليم جيب أن يصفها مستوى من التقارب اجلغرايف وذلك نظرا ألمهية األرض ،ومع هذا
هناك من يرى بأن اجلغرافيا هي العمود الفقري لتعريف اإلقليم ،وبالتايل فان العامل هو عبارة عن ترتيب املناطق
اإلقليمية الكلية بدقة .وهناك من يرى بأن اإلقليم هو ليس شيء طبيعي ومادي ،بل هو بناء معريف يتجاوز حدود
الدول.
 االنتظام وشدة التفاعالت :ركز باحثون آخرون بالدرجة األوىل يف حتديد مفهوم اإلقليم على املكون التأسيسي
ودرجة التماسك الداخلي لإلقليم .ويف هذا االجتاه يسعى الباحثون االهتمام بالروابط االجتماعية اإلقليمية (كاللغة،
الثقافة ،األصل العرقي ،الوعي بالرتاث التارخيي املشرتك) ،وأيضا بالروابط السياسية (املؤسسات السياسية،
األيديولوجية ،أنواع األنظمة) ،أو الروابط االقتصادية واملتمثلة يف ترتيبات التجارة التفضيلية .واملؤلفني الذين ألقوا
الضوء على ال روابط اإلقليمية الداخلية تعلق األمر أساسا بدرجات التكامل والتماسك الداخلي اإلقليمي غري أن
الرباغماتية قد متكننا من تطبيق مستويات خمتلفة من مستويات التكامل اإلقليمي أو إضفاء الطابع اإلقليمي على
خمتلف اإلنشاءات الدولية.
 التصورات اإلقليمية المشتركة :أخذها على أهنا ظواهر تتشكل اجتماعيا وذلك حسب تصور جيسوبو ينبغي أال
يوضع الرتكيز على اجلغرافيا وال على الرتابط املادي ،بل يوضع أساسا على الفكرة اإلدراكية للمنطقة اليت جلبتها
عمليات التنشئة االجتماعية اليت أجراها بناؤو األقاليم.
 الجهة الفاعلة :هذا العنصر األخري هو األكثر مناقشة ،فالنهج الكالسيكي على الدراسات اإلقليمية ركز على
دور الدولة يف رسم النظم الفرعية اإلقليمية .على سبيل املثال جوزيف ناي ( )Joseph Nyeيعرف املنطقة الدولية بأهنا
"عدد حمدود من الدول ترتبط معا بعالقة جغرافية وبدرجة من الرتابط املتبادل " ،وقد تكون املسامهات األخرية أكثر
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النهج اليت تدعو إىل الرتكيز على دور الدولة ،وذلك استنادا إىل كارل ديويتش ( ،)Karl Deutschبيرت كاتزنستني
( )Peter Katzensteinاللذان يعرفان "املنطقة باعتبارها "جمموعة من البلدان مرتابطة بشكل ملحوظ على نطاق
واسع من أبعاد خمتلفة .وهذا يف أغلب األحيان ،وليس دائما ،من خالل تدفق الصفقات االقتصادية االجتماعية
واالتصاالت ،مبكانتها السياسية العالية اليت متيز جمموعة من البلدان عن اآلخرين".
ب -المفهوم االصطالحي لإلقليمية الجديدة:
إن مفهوم اإلقليمية يعد من املفاهيم الديناميكية واملتغرية واملتفاعلة مع بيئتها ،حيث مل يتم تعريف مصطلح

"اإلقليمية" يف ميثاق األمم املتحدة ،إال عندما صيغ الدستور املصري وعندها مت استخدام حق النقض (الفيتو) وذلك
يف سنة  ، 2291وكان التعديل الذي طرحته مصر هو "جيب اعتبار ترتيبا إقليميا كل جتمع دائم الطبيعة يف منطقة
جغرافية معينة بني عدة بلدان ،بسبب قرهبا اجلغرايف ،واجتماع املصا ح أو االنتماءات الثقافية واللغوية والتارخيية
والروحية ،والكل مسؤولني معا عن التسوية السلمية ألي نزاعات قد تنشأ بينهما"،

( ،)Rodrigo Tavares, 2004, p 04وهو ما يعكس مفهوم اإلقليمية التقليدية اليت تعين تكثيف التعاون االقتصادي،
السياسي ،الثقايف واالجتماعي بني دول متقاربة جغرافيا.
لكن مع هناية احلرب الباردة وظهور النظام الدويل اجلديد ،عرف هذا املصطلح تطورا كبريا يف مفهومه ،وأصبح يعرف
باإلقليمية اجلديدة ( ،)New regionalismوالذي كان ميالده بظهور التكتالت االقتصادية اإلقليمية يف خمتلف أرجاء
العامل ،وظهور ظاهرة اإلقليمية اجلديدة طرح العديد من النقاشات واحلوارات ،مما ولد مبا يعرف حبوار العالقات بني
النماذج االقتصادية والقيم الثقافية ،ذلك نتيجة انفجار العامل الثقايف الناتج عن الصراعات القومية والدينية كإفرازات
النظام الدويل اجلديد.
وعموما استخدم مصطلح اإلقليمية اجلديدة ألول مرة من طرف الباحث نورمان باملر ( (Norman Palmerسنة
 2222وكان تعريفه لإلقليمية على أهنا املستوى األكثر مالئمة للتوفيق بني القومية املتصاعدة من جهة ،واالجتاهات
وحو التدويل من ناحية أخرى )Palmer Norman D, 1991, pp 174-175( ،فهي متثل يف األوساط السياسية إقامة
عالقات تعاونية بني الوحدات االجتماعية املختلفة كوسيلة لتعزيز التعاون االقتصادي واالجتماعي ،وأصبحت الرعاية
االجتماعية أيضا أولوية)Hettne, Andras Inotai, 1994, p 01( .
كما يرى ميتيلمان ،بأن اإلقليمية اجلديدة هي قوة قوية يف عملية العوملة -كعنصر مهم يف العوملة " :فهي ليس فقط
فصل من العوملة ولكن ميكن أيضا أن ينظر إليها على أهنا استجابة أو حتد للعوملة"Mittelman, James H, ( .
.)1996, pp 189-213

أما هينت فعرف اإلقليمية اجلديدة على النقيض مع اإلقليمية القدمية على النحو التايل "إن اإلقليمية اجلديدة هي
شكل متعدد األبعاد من التكامل ،الذي يشمل األوضاع االقتصادية ،السياسية ،واالجتماعية ،والثقافية ،وبالتايل
يتجاوز بكثري هدف إنشاء اإلقليم نظم التجارة احلرة أو التحالفات األمنية".
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 2.2جذور وأسباب ظهور اإلقليمية الجديدة:
إن رسكلة وإعادة هيكلة اإلقليمية تعد من بني االجتاهات احلديثة للدراسات الدولية ،وقد أعيد تقييم وتفسري التنظيم
اإلقليمي الدويل يف األحباث األكادميية فضال عن املناقشات السياسية واالقتصادية بعد سنوات من اجلمود واإلمهال،
إىل جانب انتشار وهيمنة العوملة وما نتج عنهامن تغيريات يف شكل اخلارطة السياسية واالقتصادية للعالقات
الدولية،...كانت اإلقليمية اجلديدة نتاج ذلك لتشكل جمموعة من املستويات املتوسطة أو البدائل يف السياسات
واملمارسات االقتصادية ،إضافة إىل تقدمي بدائل التحليلفي العالقات الدولية،خاصة يف عامل ما بعد القطبني يف
التسعينات القرن املاضي ،والذي تعززه التحديات اليت تواجهها كل من اإلجراءات واالسرتاتيجيات األمريكية ما بعد
أحداث  22سبتمرب .وعليه فاإلقليمية اجلديدة هي جمموعة من العالقات الرمسية وغري الرمسية متوسطة املستوى بني
الدول أو بني اجلهات الفاعلة غري احلكومية.
ومنذ منتصف الثمانينات القرن املاضي ،نشهد انفجارا بأشكال خمتلفة لإلقليمية ومشاريعها يف مجيع أوحاء العامل ،قد
تكون دروس االحتاد األورويب اللبنة األوىل لتفسري هذه الظاهرة ،وميكن أن تكون هناك عمليات إقليمية أخرى ختتلف
يف شكلها ومضموهنا عن األوىل،كاليت لوحظت يف أجزاء أخرى من العامل ،وذلك من خالل إعادةتنظيم وتوسيع
املشاريع واملنظمات اإلقليمية القدمية كالسوق املشرتكة اجلنوبية ،رابطة جنوب شرق آسيا( ،)ASEANواتفاق التجارة
احلرة ألمريكا الشمالية ( ،)NAFTAاجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي) ،(SADCاجلماعة االقتصادية من دول غرب
أفريقيا ( )ECOWASوهكذا دواليك ،ومن املهم أن ندرك أن هذا االجتاه املتجدد والعاملي لإلقليمية (الذي يوصف
"باإلقلي مية اجلديدة") ،فهو ال يقتصر يف العالقة بني املنظمات واملؤسسات احلكومية الدولية املشرتكة بني الدول،
( )Fredrik Soderbaun, Timothy M. Shaw, 2003, p 01على العكس متاما فاإلقليمية اجلديدة تتميز بتعدد
أبعادها ،وتعقيداهتا ،وبأطرافها املتناقضة ،عموما ميكن عرض أسباب ظهور اإلقليمية اجلديدة إىل النقاط التالية:
أ -أسباب عالمية:
 اهنيار البناء األيديولوجي املستقر بني الشيوعية والواليات املتحدة األمريكية بعد احلرب الباردة ،الذي متخض عنه
صراع بني احلضارات والثقافات ،فاهنار التوازن الدويل القائم ،وعلى إثرها أطلقت الدول الشيوعية املتساقطة العنان
لليد اخلفية لرتتيب األوضاع االقتصادية هبا( ،إكرام عبد الرحيم ،3223 ،ص  )29لتعيد صياغة التوجهات
األيدولوجية ،مبتعدة عن املطامع السياسية لصا ح الطموحات االقتصادية والتطلع وحو الرخاء ورفع مستوى املعيشة.
 اهنيار نظام بريتونوودز ألسعار الصرف الثابتة يف  21أوت  2292وجاء ذلك على لسان الرئيس األمريكي آنذاك
"ريتشارد نيكسون" ،مما تسبب يف اختالل ميزان املدفوعات األمريكي ،وحتولت على أثرها الواليات املتحدة من دائن
إىل مدين " مما اجرب صندوق النقد الدويل التأقلم مع املتغريات اليت حدثت والتحول إىل نظام أسعار الصرف العائمة
الذي مت املصادقة عليه يف مؤمتر صندوق النقد الدويل جباميكا سنة ،2299كل هذا قلص قدرة الدول املتقدمة على
إبقاء معدل منو اقتصادي كاف لتحقيق التنمية االقتصادية ،وتنفيذ الربامج االجتماعية اليت بدأت يف اخلمسينيات
والستينيات( ،ودان بو عبد اهلل ،3221 ،ص ص  )31-32مما أجربها يف البحث على بدائل أخرى لتحقيق التنمية
والرفاهية االقتصادية...اخل.
 العوملة والعوملة املضادة ،فنموذج العوملة يعكس عرض املشروع األمريكي املرتجم "بالسالم األمريكي" والذي يعين
التوسع املضطرد يف تدويل اإلنتاج ،من قبل الشركات متعددة اجلنسيات بالتوازن مع الثورات املستمرة يف االتصاالت
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واملعلومات ،واليت حدت بالبعض إىل تصور أن العامل قد حتول بالفعل إىل قرية كونية ،أي أمركة العامل ،لكن يف هناية
التسعينات خاصة بعد مؤمتر "سياتل" تفجرت تناقضات العوملة يف الشمال واجلنوب( ،إكرام عبد الرحيم،
،3223ص ص  )39-21واليت أثبتت ضرورة إعادة توزيع عناصر القوة بني الدول املتقدمة ودول عامل الثالث.
 أزمة البرتول يف السبعينات القرن املاضي ،كان هلا أثر يف تفشي ظاهرة التضخم مث انتشار ظاهرة الكساد التضخمي
بالدول املتقدمة ،مما تسبب يف تدهور اإلنتاجية والكفاءة( .إكرام عبد الرحيم ،3223 ،ص )21
 التحول يف شكل العالقة بني االقتصاد والسياسة بعد احلرب الباردة ،فارتكز تطور النظام اجلديد على االعتماد
االقتصادي بشكل كبري على اجلغرافيا السياسية( .أسامة اجملدوب ،3222 ،ص )39
 الفجوة بني الشمال واجلنوب وهي إحدى مشكالت االستعصاء يف ميدان العالقات االقتصادية الدولية،
فالتوجهات اجلديدة لعقد ترتيبات اقتصادية تنموية وفق ما يسمى برنامج " الشمال واجلنوب :برنامج للنجاة" وهو
طرح فكري اسرتاتيجي يف أواخر السبعينات للجنة املستقلة لقضايا التنمية الدولية برئاسة القنصل السابق ألملانيا الغربية
ويلي برانت ،وهو ما يعرف بالكينيزية الدولية ،إذ تقوم ركائزه على ليربالية اقتصادية معدلة ملالئمة االحتياجات اخلاصة
لنصف الكرة اجلنويب( .بول ويلكينسون ،3222 ،ص .)231
ب -أسبــاب إقليميــة:
 الصراع العريب اإلسرائيلي الذي أفرز عنه مشروع الشرق األوسط اجلديد ،وهذا املصطلح ظهر ألول مرة يف خطاب
وزيرة اخلارجية األمريكية كوندوليزا رايس ،إضافة إىل صعود الليربالية اجلديدة يف عصر العوملة واحملافظني اجلدد ،والذي
نتج عنه اتفاقيات وتوجهات جديدة كصراع نفوذ بني أكرب القوى االقتصادية يف العامل .والغاية منه هو دمج إسرائيل
يف املنطقة العربية من موقع التفوق واالستعالء ،وهذا من خالل التعاون االقتصادي( .إكرام عبد الرحيم،3223 ،
ص ص )32-39
 حرب أفغانستان ،وحرب اخلليج الثانية فهي جاءت لتتوج التطورات االقتصادية والسياسية على الصعيد العاملي يف
منتصف الثمانينات والتسعينات ،ولتعيد تشكيل خارطة العامل جغرافيا ،اقتصاديا ،وسياسيا ،وذلك ملصلحة أصحاب
النفوذ يف نظام دويل ال يعرتف إال بالعمالقة( .بيار سالينجر ،أريك لوران)2222 ،
 بروز العبني جدد يف االقتصاد العاملي ،خاصة شرق آسيا ،اليابان ،والصني ،وعدد اخر من الدول اليت أطلق عليها
مسمى األسواق البازغة ،اليت تطمح اىل أن تشكل جزءا من عملية تنظيم االعتماد املتبادل يف االقتصاد العاملي ،مما
أدى إىل التزايد النسيب للقدرة التنافسية ،األمر الذي عزز من توجهات الدول وحو إقامة تكتالت اقتصادية( .أسامة
اجملدوب ،3222 ،ص ص )31-39
 .2.3الفصل بين أدبيات اإلقليم ،اإلقليمية ،واألقلمة:
أ -اإلقليم:
مبعناه إىل جانب التعريفات السابقة فقانونيا يتضمن سطح أرض الدولة ،وكل ما حييطه من فوق ومن حتت ،وبسبب
الدور الذي تلعبه الدولة يف احلياة الدولية ،اجتهت نظرية الدولة إىل اإلقرار بضرورة وجود اإلقليم يف تكوينها ،وحيدد
هذا االقليم مدى سيادهتا على الذين يقيمون وميرون على أرضها( .عبد الوهاب الكيايل ،2221 ،ص .)399
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ب -اإلقليمية:
وقبل التطرق إىل عرض املفهوم االصطالحي لإلقليمية ،نوضح بأن هذا املصطلح غامض ومل تصل املناقشات
والدراسات إىل تعريفه بشكل حمدد ،ومع ذلك ،هناك بعض القواسم املشرتكة.)Andréas Godsäter, 2013, p 12( :
 أوال القرب اجلغرايف واالتصال مييز اإلقليمية من األشكال األخرى حسب هريل ( (Hurrellسنة 2221؛
 ثانيا على مستوى واسع ميكن تصور اإلقليمية باعتبارها ظاهرة عامة للتكامل اإلقليمي يف منطقة عاملية حمددة
حسب سوديرباوم ( (Söderbaumسنة 3223؛
 ثالثا أكثر وعلى وجه التحديد ميكن اإلشارة إىل اإلقليمية كمشاريع إقليمية رمسية حمددة مدفوعة من قبل الدولة
واجملتمع املدين أو اجلهات الفاعلة يف السوق.
واملهم هو الفصل بني اإلقليمية كوصف وكوصفة طبية .حيث األوىل هي حسابات جتريبية ملشروع إقليمي معني،
وهذا األخري ينطوي على نوع من املوقف األخالقي بشأن كيفية تنظيم العالقات الدولية على أفضل وجهاليت دعا
إليها صانعو السياسات ومنظمات اجملتمع املدين أو الباحثني .وهنا تكون الدول حمددة باإلقليم فيما ينبغي أن تضعه
جانبا مع جداول أعماهلا الوطنية وأن تشرع يف التعاون اإلقليمي من أجل التنمية أو األمن أو التجارة حسب هريل،
وهذا يعين أن اإلقليمية ميكن أن تكون مشروعا إقليميا إيديولوجيا لبناء النظام اإلقليمي يف جزء معني من العامل
للحصول على أكثر للسلع حسب فاريل سنة .3221
ت -األقلمة:
فيما يتعلق مفهوم اإلقليمية وعالقته باألقلمة ،باملعىن العام تشري األقلمة إىل عملية التكامل االجتماعي واالقتصادي
املتنامي داخل اإلقليم ،ووفقا لكثري من العلماء ،فإن عملية األقلمة هلا نكهة اقتصادية ،وتفسر من حيث زيادة
التجارة داخل اإلقليم حسب فاريل  ،3221ضمن منطقة جغرافية معينة ،مما يكسبها شخصية إقليمية مميزة .ويف
نفس هذا السياق مييز هينت  2222األقلمة من حيث مخسة مستويات "نزعة األقلمة"  ،regionessوهو ما يعين أن
اإلقليم قادر علی ذلك أن يكون أكثر أو أقل من " اإلقليم" بسبب عمق واتساع ومعاجلة عملية األقلمة:
 المستوى األول ينظر إىل اإلقليم على أنه وحدة جغرافية حمددة باحلواجز الطبيعية ويتميز خبصائص بيئية معينة؛
 المستوى الثاني وحيث أن النظام االجتماعي يعين زيادة االتصال االجتماعي واملعامالت التجارية بني اجملموعات
البشرية؛
 المستوى الثالث يعين التعاون املنظم يف اجملاالت الثقافية ،االقتصادية ،والسياسية ،أو اجملاالت العسكرية ،ويعرف
اإلقليم بعضويته يف منظمة إقليمية ،وكما يعرف االقليم باجملتمع املدين؛
 المستوى الرابع ،يأخذ شكل اإلطار التنظيمي القائم على املستوى اإلقليمي والذي يعزز التواصل االجتماعي
والتقارب بني القيم واألفكار يف مجيع أوحاء االقليم ،وخلق التعاون اإلقليمي متعدد األبعاد؛
 في المستوى الخامس من نزعة األقلمة أصبح اإلقليم مشروع يف حد ذاته ،مع إقليم متميز يف اهلوية ،والشرعية،
()Andréas Godsäter, 2013, p 13

وهيكل صنع القرار؛ وبالتايل خلق كيان سياسي جديد على الصعيد اإلقليمي.
هذه املستويات اخلمسة من نزعة األقلمة (أي درجات الطابع اإلقليمي) ميكن أن يفهم على أهنا مخس مراحل يف
عملية األقلمة على األقليم 'ليصبح' إقليم وذلك حسب فان الجننهوف  ،3222ومن مث فإن أحد األبعاد اجلديدة
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اهلامة يف األقلمة فيما يتعلق بزيادة تدفقات األشخاص ،وتطوير الشبكات االجتماعية املعقدة اليت تنتشر فيها األفكار
واهلويات يف مجيع أوحاء االقليم ،وإنشاء جمتمع مدين إقليمي العرب الوطين حسب هريل.2221
ويالحظ من خالل ما سبق أن مفهوم اإلقليم تربطه عالقة وطيدة باإلقليمية ،وذلك من خالل ارتكازمها على نفس
العوامل التأسيسية كالقرب اجلغرايف ،الثقايف ،التوجه السياسي ،كما أن اإلقليم هو ميثل هيكل صوري كاالحتاد
األ ورويب ،بينما اإلقليمية فهي متثل العالقات واألفكار املؤسسية بني تكتالت اقليمية قارية أو بني أقاليم متباعدة
ومتباينة اإلبعاد ،أما األقلمة فهي عملية التكامل االجتماعي والسياسي واالقتصادي املتنامي داخل األقاليم .بعبارة
اخرى اإلقليمية هي جمموعة األفكار واملبادئ اليت تسلط الضوء على إقحام الوحدات يف سياق اقليمي ،أما األقلمة
فهي عملية التفاعل االقليمي والكل يعترب جزء مكون هلذه الظاهرة.
. 3نظريات تفسير ظاهرة االقليمية الجديدة:
آن األوان التكلم عن نظريات اإلقليمية اجلديدة ،وذلك لتنوع عمليات إضفاء الطابع اإلقليمي على العالقات
االقتصادية الدولية ،لكن الفجوة بني اإلقليمية اجلديدة واإلقليمية القدمية يف اخلارطة الدولية ،تركت آثار مفاهيمية
جانبية حول توضيح طبيعة املفهومني ،مما ترتب عنها خلط يف تركيبة النظريات املفسرة هلذه الظاهرة الدولية ،فمحاولة
بناء جمموعة جديدة من النظريات لشرح ووصف األشكال احلديثة لبناء املنطقة على "النهج اإلقليمي اجلديد" كانت
جلها خمطئة ،وذلك الرتكازها على نظرية التكامل الكالسيكية كقاعدة أخرى يف تفسري هذه الظاهرة ،إضافة إىل
قبول هذه الفجوة من قبل علماء االحتاد األورويب يعيق حماوالهتم اخلاصة لوضع نظرية مفيدة وحديثة تتماشى
واملتغريات العاملية.
ومن هنا ووفق طرح األكادميي فريدريك سوديرباوم ( (Fredrik Soderbaumالذي سعى إىل عرض افرتاضات
وتفسريات جديدة واليت غالبا ما تكون مفقودة يف دراسات اإلقليمية اجلديدة ،كمحاولة جتمع بني جمموعة متنوعة من
النظريات اإلقليمية اجلديدة ،كوهنا واحدة من االجتاهات السائدة فيالدراسات العاملية ،وألنه ال يوجد توجه نظري
موحد لنظريات اإلقليمية اجلديدة ،جند كبار املنظرين يف هذا اجملال من مجيع أوحاء العامل أمثال
....Bob Jessop ،Richard Falk ،Morten Bøåsاخل ،عملوا على تطوير وجهات النظر النظرية اليت تغطي اإلقليمية
اجلديدةمن جهة ،وهنج النظام العاملي من جهة أخرى ،إىل جانب احلكم اإلقليمي ،واملؤسسية الليربالية والتنمية
اإلقليمية اجلديدة الكالسيكية ،إضافة إىل جممع األمن اإلقليمي وهنج بناء املنطقة ،وعليه ووفق ما سبق سنتطرق إىل
،BarryBuzan

عرض خمتلف وجهات النظر وهذا مما يساعدنا على توضيح االختالفات وكذلك أوجه التشابه بني خمتلف النظريات
واليت ميكن عرضها كما يلي:
 1.2نظريات اإلقليمية المبكرة مقاربة بين الفلسفة السياسية والنظرية االقتصادية:
بداية البد أن منيز بني الدراسات املبكرة واحلديثة لإلقليمية ،وهنا نقصد بالدراسات املبكرة البحوث اليت أجريت بني
اخلمسينات والسبعينيات من القرن املاضي ،وهذه الدراسات اكتسبت جذورها الفكرية من أدبيات التكامل واالندماج
الذي يعتمد على العامل السياسي بالدرجة األوىل مث يليها االقتصادي يف تفسري العالقات الدولية ،وهنا يظهر اخللط
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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بني النهج والنظرية يف تفسري ظاهرة اإلقليمية ،وعليه سيتم عرض العديد من املقاربات النظرية اليت حاولت التنظري ملثل
هذه التجمعات التعاونية يف العامل كما يلي:
أ -النهج السياسي:

جذبت حركة التكامل والتعاون يف أوروبا منذ هناية احلرب العاملية الثانية اهتمام الكثري من علماء االقتصاد والسياسة

وغريهم ،ونتيجة ذلك انبثق فكر ومنظور حاول أن يفسر وحيلل طبيعة وحقيقة هذه احلركة ،ومن أبرز اإلسهامات اليت
عملت على شرح هذه الظاهرة ،النهج الفدرايل ،فهذه الفكرة اليت أهلمت رواد أوروبا هي برنامج سياسي بدال من
نظرية ،وأيضا النظرية الوظيفية واليت كانت هنجا لبناء السالم بدال من النهج النظري ،وكانت انطالقا من الوظيفية
األصلية املرتبطة يف املقام األول مع العامل دافيد ميرتاين  ،David Mitranyواليت جتسدت دعائمها بصفة أساسية يف
كتابه  working peace systemالذي مت نشره أثناء احلرب العاملية الثانية  2292وأيضا النظرية الوظيفية اجلديدة
اليت متثل النهج األكثر تأثريا من خالل حتليل اإلقليمية املبكرة ،فهي امتداد لعمل النهج الوظيفي األصيل ،ويعد
 Ernest Haasاملنظر املركزي يف "طريقة حتليله للمجتمعات" والذي رفض عزل القضايا التقنية على السياسة ،فهي
اآللية األساسية خللق وتعميق التكامل يف ان واحد )Fredrik Soderbaun, 2014, p 02 ( .وآخرها النظرية
االتصالية حيث تنطلق من قيمة األمن كعنصر أساسي لتحقيق التكامل ملنظرها

.Karl Deutsch

ب -النظرية االقتصادية:
يف سنة  2212بدأت "نظرية التكامل" تظهر ،وأنتجت على إثرها أدبيات مكثفة ومناقشات حادة بني منظري هذا
التيار وغريها من النظريات،حيث تعترب نظرية االحتاد اجلمركي املرجع األول للنظرية التكاملية التقليدية ،ويرجع الفضل
يف وضع أسس هذه النظرية "إىل جاكوب فاينر" وأعماله الرائدة يف عام  ،2212ومن بعده أضاف كل من "ميدو
"ليبسي" و"بالسا" وآخرين الكثري لتفسري ظاهرة االندماج والتكامل ،ويرى" فاينر" أن اخلصائص الضرورية لنظرية
االحتاد اجلمركي تشمل إلغاء الرسوم اجلمركية والقيود الكمية على واردات الدول األعضاء يف االحتاد ،باإلضافة إىل
وضع تعريفة مجركية موحدة على السلع املستوردة من دول خارج االحتاد ،مث توزيع اإليرادات اجلمركية على الدول
األعضاء يف االحتاد ،وتقوم النظرية التقليدية لالحتاد اجلمركي بتحليل اآلثار املرتتبة على إقامة احتاد مجركي على
ختصيص املوارد يف الدول األعضاء يف االحتاد .ويف هذا اإلطار ،يفرق (فاينر) بني نوعني من آثار االحتاد اجلمركي على
الرفاهية)Fredrik Soderbaun, 2014( :
 األول خلق التجارة :ويعين هذا األثرقيام االحتاد اجلمركي إىل نقل إنتاج السلعة من الدولة ذات التكلفة األعلى
حملياً إىل الدولة ذات التكلفة األقل العضو يف االحتاد ،مما يعين خلق جتارة يكون أثرها اجيابياً ألهنا تعين استخداماً
أفضل جملموع موارد أعضاء االحتاد ،وبالتايل االقرتاب من توزيع اإلنتاج يف ظل حرية التجارة ،وهذه هي املكاسب
احملققة من التجارة.
 الثاني تحويل التجارة :أما أثر حتويل التجارة فيحدث عندما يتم نتيجة اعتماد احتاد مجركي ،حتول االسترياد من
املنتجني ذوي الكلفة األدىن يف بقية العامل وحو السلع واخلدمات ذات الكلفة األعلى يف الدولة العضو يف االحتاد.
وهنا جيب مقارنة أثر خلق التجارة مع أثر حتويل التجارة ،فإذا زاد أثر خلق التجارة على أثر حتويل التجارة فان إقامة
22
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االحتاد اجلمركي ستؤدي إىل توزيع أكفأ للموارد االقتصادية وحتقيق االقتصاد الوطين زيادة صافية يف رفاهيته
االقتصادية.
 2.3نظريات اإلقليمية الجديدة:
إن هناية احلرب الباردة وما أعقبها من حتوالت وتغريات ،مل تؤد إىل زوال نظريات تفسري اإلقليمية ،بل حتتاج إىل
تعديل أفكارها واستنتاجاهتا مبا يتماشى ومتطلبات النظام الدويل اجلديد ،حيث أصبح مصطلح "اإلقليمية اجلديدة"
أكثر استخداما يف العامل املعاصر ،باعتبارها املوجة احلالية من الرتتيبات التجارية االقتصادية اإلقليمية،واليت حتولت
تدرجييا إىل ظاهرة أكثر انتشارا يف العامل ،وعليه هنا ظهرت حوارات بني مناذج نظرية خمتلفة لتفسري طبيعة أنطولوجيا
العامل ،فمصطلح "نظرية" له العديد من املعاين املختلفة يف تفسري ظاهرة اإلقليمية اجلديدة ،والذي يعكس حقيقة
تنفيذ وانتهاج هذا املشروع يف العامل ،عموما طرح خمتلف هذه احلوارات يكون كما يلي:
()Fredrik Soderbaun, Timothy M. Shaw, 2003, p 06

أ -نظريات حل المشكالت (النظريات العقالنية):
عند منتصف الثمانينات القرن املاضي أستخدم على نطاق واسع الفكر "العقالين" يف تفسري العالقات الدولية،
وتعكس هذه املرحلة مجلة من النظريات  ،واملتمثلة يف نظريات الواقعية اجلديدة (أو الواقعية البنيوية)* ونظرية الليربالية
اجلديدة (أو املؤسساتية الليربالية اجلديدة)** ،فكلتا النظريتني تنطلقا من فكرة النفعية ،أي أساس قيام عالقات دولية
يكون هدفه تبادل املنفعة ،وتستند هذه النظريات على االختيار العقالين الختاذ املصا ح واألفكار واهلويات من
اجلهات الفاعلة (اليت ينظر إليها على أهنا املصلحة الذاتية) ،ومن الواضح سنتعرض هلذه النظريات كما يلي:
 الواقعية الجديدة :إن الواقعيني اجلدد يعتمدون الرتكيز الشديد على املصا ح الوطنية ،وسياسة حفظ األمن
والسلطة لتعيني املناطق ،أي يرتكز على الدولة ويدعم قطبية السلطة ،أي الدولة فاعل عقالين ،كما تركز على فوضى
* نظرية الواقعية اجلديدة :وتعرف أيضا بالواقعية البنيوية ،ومن أشهر روادها كينيث والتز وجورج مودلسكي ،وهي رؤية نسقية للسياسات الدولية ،فإهنا تربط
حالة الصراع بالطبيعة الفوضوية للنظام الدويل ،الذي يعيق تشكيل عالقات تعاونية ،و Kenneth n.waltzأشهر مفكري هذا االجتاه ،الذي حاول من
خالل عمله الشهري ) ، (theory of international polics 1979مقرتحا نظرية املنظومة الدولية ،ويري وجوب الفصل بني مستوى النظام ووحداته.
للمزيد أكثر أنظر اىل :تيم دان ،مليا كوركي ،وستيف مسيث ،نظريات العالقات الدولية ،التخصص والتنوع ،ترمجة دميا اخلضرا ،مراجعة بشري حممد اخلضرا،
املركز العريب لألحباث والدراسات ،الطبعة االوىل ،بريوت ،2016 ،ص.322
قيادي االقتصاد الليربايل الناطقني باللغة
** نظرية الليربالية اجلديدة :استخدمت كلمة الليربالية اجلديدة ألول مرة عام  2222يف اجتماع يف جنيف ضم
ّ
األملانية ,منهم فيليم روبك ,الكسندر روستو وفريدريك فون هايك  ,و كانوا يهدفون إىل تقوية الدولة و محاية السوق من تشويه املضاربات و االحتكارات و
م ن أجل جتنب تكرار الفوضى االقتصادية اليت حدثت يف العشرينيات و نشأت الليربالية اجلديدة كنظرية مع هناية الثمانينيات و استمر تطورها مع بداية
التسعينيات .وتقوم على االفكار التالية :أن الفوضى حتدد سلوك الدول لكن ليس بشكل كبري ،يرون أيضاً أن التعاون الدويل ميكن أن يتحقق عن طريق
التعاون الثقايف و االقتصادي وحوار األديان  ،كما يؤكد الليرباليون أن التعاون الدويل قادر على جلم الفوضى و احلد منها بشكل كبري ،يركز الليرباليون على
منط اإلدراك ألهنم يرون أن النوايا هي املؤشر الذي يؤدي لنتائج تتماشى مع النظام الدويل و إن منط اإلدراك هلذه النوايا سهل حينما حيصل تفاعل إجيايب بني
األطراف الدولية  ،أيضا يرى الليرباليون اجلدد بأن املؤسسات الدولية هلا دور إجيايب بالتعاون و خاصة املواضيع املتعلقة بضبط األمن و حتقيق املصا ح املتنوعة،
و يركز الليرباليون على الطريقة اليت ميكن للمؤسسات أن تؤثر فيها على سلوك الدول عن طريق نشر القيم  ,مثل الرتكيز على الدور الذي تلعبه األمم املتحدة
أو منظمة التجارة العاملية يف تشكيل السياسة اخلارجية للدول .للمزيد أكثر انظر اىل :ريهام الرؤوف حممد ،السياسات اخلارجية ،الطبعة االوىل ،بريوت،
 ،3229ص ص .212- 212
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النظام الدويل والنزاعات بني القوى السياسية ،اضافة اىل أن االمن القومي يرتكز على االمن العسكري ،واالمور
االقتصادية واالجتماعية تعترب مسائل دنيا.)Barry Buzan, 2002, p 235( .
 الليبرالية الجديدة :يف حني يؤكد املؤسسون الليرباليون اجلدد على دور املؤسسات واملنظمات اإلقليمية إلدارة
أوجه الرتابط على أساس إقليمي ،ففي دراسة اإلقليمية منذ التسعينيات القرن املاضي اتفقت خمتلف النهج العقالنية
وحل املشاكل على بعض االفرتاضات األساسية مثل النظام الفوضوي و هيمنة الدول ،ويف تناقض صارخ بني
التوجهني حيث جتادل الليربالية اجلديدة الواقعية البنيوية ،بأن هناك تطورات تارخيية حمددة قد جرت يف القرن العشرين
جعلت حتقي ق التعاون الدويل اآلن سهال نسبيا مما كان عليه تارخييا ،حيث أكد العلماء والباحثون األكادمييون بأن
السياسة الدولية حتولت إىل التصرف وفق ما ميليه حكم القانون ،وليس وفق ما متليه الواقعية ،ويتضح التباين على
إضفاء الطابع املؤسسي على اإلقليمية وغريها من املسائل األخرى ،وخاصة التجارة اليت تعد واحدة من االختالفات
الرئيسية  ،فالليبريالية وفق املنظور الكانطي أنه يتطلب لتشكيل فيدرالية من اجلمهوريات ذات االعتمادية املتبادلة ،من
خالل التغيريات املنسقة يف بىن احلكم احمللية والدولية على حد سواء ،وستقوى هذه الفيديرالية مع الوقت لتولد عاملا
أكثر سلمية وذلك من منطلق التوسع الدميقراطي والتعاون التجاري .وميكن توضيح أكثر يف الشكل التايل:
الشكل( :)11المثلث الكانطي ()the kantian triangle

المصدر :تيم دان ،مليا كوركي ،ستيف مسيث ،نظريات العالقات الدولية ،التخصص والتنوع ،ترمجة دميا اخلضرا ،مراجعة بشري حممد
اخلضرا ،املركز العريب لألحباث والدراسات ،الطبعة االوىل ،بريوت ،3229 ،ص .399

من خالل املثلث أعاله فان السياسة العاملية من املنظور الكانطي ،ترتجم بنظام اعتمادي متبادل من املؤثرات ،وهو
عبارة عن سلسلة من حلقات التغذية الراجعة ،تقوم فيها كل واحدة من القوى الرئيسية بتقوية األخرى ،فالعالقات
اليت يشار إليها من خالل توجه األسهم من رؤوس املثلث باجتاه املركز واليت حتفز السالم مباشرة ،أما األسهم العكسية
تتجه راجعة اىل املركز ،وكل سهم ميثل عالقة مدعمة بنظرية وبعض األدلة ،وتكون دميومة الدميقراطية أسهل ضمن بيئة
مساملة ،وتقوم الدول املتنازعة مع دول أخرى باحملافظة على سرية املعلومات املتعلقة بالنشاط احلكومي ،وحتد من النقد
الشعيب ،والدول اليت تعيش السالم مع غريها فال حتتاج اىل قيود الدميقراطية ،أما التجارة والسالم فرتتبطان بطريقة
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تبادلية ،ويقل حجم الت جارة واالستثمار يف الدول حسب درجة عدم االستقرار السياسي ،ووجود املنظمات الدولية
واإلقليمية لتخفيف من حدة التوتر أو التحكم فيه ،والدول تربم عالقات فعالة يف حالة وجود السالم .أما بالنسبة
لألسهم على اجلوانب املثلث ،فهي تعين أن الدميقراطيات جترى تبادالت جتارية وفق قانون مستقر انطالقا من
اتفاقيات جتارية تبادلية ومحاية حقوق امللكية األجنبية ،وأيضا على اجلانب األمين من املثلث تتطلب أنظمة التجارة
املفتوحة وجود مؤسسات وقواعد من أجل أن جتعل التنبؤ بالنشاط احلكومي والتجاري سهال ،إضافة إىل تشجيع
التجارة من خالل خفض احلواجز والعراقيل ،أما األسهم على اليسار فهي تعين أن املنظمات اإلقليمية واحلكومية
تعمل على تعزيز الدميقراطية كاالحتاد األورويب...اخل أي أن املؤسسني الليرباليون اجلدد تعطي وزنا أكرب للنفوذ
التنظيمي للمؤسسات اإلقليمية ،أي دعوة إىل وقف تدخل الدولة املباشر ،حترير رأس املال من كل قيد .مبعين روح
الليربالية اجلديدة هي ظاهرة رأمسالية يف ظاهرها ،ويف مضموهنا اهليمنة والالمساواة( .ريهام الرؤوف حممد،3229 ،
ص .)212
ب -النظريات الحرجة (االنعكاسية):
منذ منتصف التسعينات كانت هناك سلسلة من النظريات االنعكاسية (احلرجة) جتاه اإلقليمية واليت عرفت تطورا إىل
حد كبري كنتيجة مباشرة لتعزيز هذا النوع من وجهات النظر مبا يف ذلك النظرية البنائية*،اليت تضبط املعامالت
التبادلية بني الدول واملنظمات ،فهي متثل التحديات األساسية للفكر العقالين ،فالعقالنية تأخذ العامل كما هو ،وهي
توفري التوجيه لتصحيح االختالالت واملشاكل اليت تنشأ ضمن هذا النظام القائم ،بينما تنطلق هذه النظرية من النزعة
البنائية وتعرج بعيدا عن املاديات وتركز على حركيات التفاعل االجتماعية اإلنسانية ،أي أ ّهنا بناء اجتماعي ،متخذة
موقفا مغايرا ملوقف النظريات الوضعية من مفاهيم أساسية (املصلحة ،القومية ،واألمن ،واهلوية) .ويهتم البنائيون
بالقوى الفاعلة غري الدول ،مثل املنظمات احلكومية وغري احلكومية ،فضال عن تركيزه على العوامل املعرفية والذاتية اليت
تنتج من تفاعل هذه الوحدات يف عالقاهتا البينية ،إذ يرفض البنائيون االفرتاضات الوضعية بوجود قوانني أو "شبه"
قوانني حتكم الظاهرة االجتماعية والسياسية بعيدة عن إرادة الفاعل وقدرته على التأثري يف احمليط ،وترفض البنائية أيضا
افرتاضات الوضعية بإمكانية حت ّقق املوضوعية يف دراسة الظاهرة؛ أي فصل الذات عن املوضوع ،وتأكيدها مسائل
عديدة من بينها العالقة بني الفاعل -البناء ( ،)Agent-Structure debateفاإلقليمية حسب هذا التصور هي بناء
اإلقليم كوحدات وحدودها ومفاهيمها يف عملية تغيري مستمر ،يتناسب مع الفرتات الزمنية ،وبدال من فهمها كأشياء
ثابتة الزمان واملكان ،فانه يتم إدراكها كنتاج التنافس يف املمارسات االجتماعية ،وحسب Kanishka Jayasuriya
فان اإلقليم "هوجمموعة من املمارسات املعرفية تتشكل بواسطة اللغة و اخلطاب السياسي ،من خالهلا تنشأ املفاهيم
والدالالت واملقاييس اليت حتدد كيف نعرف إقليما ما .وهذا يساعد على تعريف األطراف اليت تدخل ضمن هذا
اإلقليم أوال ،وبذلك ميكن الوصول إىل هوية وكيان اقليمني")Peter Katzenstein, 2000( .
* النظرية البنائية :واليت متثل جسر بني النظريات الوضعية وما بعد الوضعية ،وصاحب هذا االجتاه هو نيكوالس انوف الذي قدم فكره يف كتابه الذي يتكلم
فيه عن ختصص العالقات الدولية بعنوان" ،" world of ourmakingوالذي يعين العامل من صنعنا ،وذلك بتسليط الضوء على العملية التبادلية بني اجملتمع
واالفراد ،ورغم أن أنوف أول من قدم البنائية إال أهنا ترتبط باألساس بألكسندر فندت الذي كتب مقالته الشهرية سنة  2223بعنوان "
 "what state of itواليت تعين أن الفوضى ه ي ما تصعنه الدول من الفوضى ،وهنا انتقد الواقعية اجلديدة من خالل غياب السلطة العاملية للمزيد أكثر
انظر إىل :أمحد قاسم حسني ،نظريات العالقات الدولية ،التخصص والتنوع ،سياسات عربية ،العدد  ،7152 ،71ص ص .535-531
Anarchyis
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 .4الخالصة:
كخالصة هلذه الدراسة ميكن اعتبار اإلقليمية اجلديدة تفسري لتلك املوجة احلديثة من العالقات والتنظيمات الدولية،
واليت جتسدت يف شكل جتمعات وتكتالت جتارية اقتصادية-إقليمية كربى .ويستخدم مصطلح اإلقليمية اجلديدة
للتمييز بني احملتوى االقتصادي التجاري للعالقات والتفاعالت اليت حتدث داخل التكتالت أو التجمعات اإلقليمية
اجلديدة ،وبني املضمون السياسي االسرتاتيجي العسكري ،وعليه ميكن تلخيص كل ما سبق كما يلي:
 خالفا لإلنشاءات اإلقليمية السابقة ،اليت كانت تقودها الدولة من حيث طبيعتها ،املشاريع اإلقليمية األخرية
مدفوعة من قبل جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة املختلفة ،من الفرد إىل اجملتمع احمللي ومن احمللية إىل جهات فاعلة
عاملية؛
 كما يشري بيورهنينت" إن اإلقليمية اجلديدة هي شكل متعدد األبعاد من التكامل ،الذي يشمل األوضاع
االقتصادية ،السياسية ،واالجتماعية ،والثقافية ،وبالتايل تتجاوز بكثري هدف إنشاء املنطقة نظم التجارة احلرة أو
التحالفات األمنية .وهناك عدة أقاليم حاليا متعدد األبعاد ترتكز على ركائز اقتصادية وأمنية ،مثل اجلماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا أو رابطة أمم جنوب شرق آسيا؛
 األقاليم مل تعد تفرض من فوق ،فهي غري قابلة للتغيري نظرا للضرورات اهليكلية ،بل يتم بناؤها تلقائيا من خالل
العمل اإلنساين واملمارسات االجتماعية بني اجملتمع والناس خالل عملية مستمرة يف اجتاهني؛
 اإلقليمية تتجاوز جتربة التكامل األوروبية الصارمة ،وأصبحت ظاهرة عاملية .أي أن القوى الدافعة ملنطقة اإلقليمية
اجلديدة كانت خارجية  .فاهنيار الشيوعية ،وتطبيق الالمركزية يف النظام الدويل ،وانتهاء احلرب الباردة  ....اخل كانت
أسباب أكثر براغماتية لظهور اإلقليمية اجلديدة.
.5المراجع:

أوال :باللغة العربية
 .0عبد الوهاب الكيايل" ،)2221( .موسوعة السياسة" ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،لبنان ،ط .2
 .2أسامة اجملدوب" ،)3222( .العولمة واالقليمية مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية" ،الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة ،ط
.3
 .3بول ويلكينسون" ،)3222( .العالقات الدولية" ،ترمجة لبىن عماد تركي ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،مصر ،ط.2
 .4بيار سالينجر ،أريك لوران" ،)2222( .حرب الخليج الملف السري" ،شركة املطبوعات للتوزيع والنشر ،لبنان ،ط.22
 .2إكرام عبد الرحيم" ،)3223( ،التحديات المستقبلية للتكتل االقتصادي العربي العولمة والتكتالت اإلقليمية البديلة"،
العربية للطباعة والنشر ط.2
 .6تيم دان ،مليا كوركي ،وستيف مسيث" ،)3229( .نظريات العالقات الدولية التخصص والتنوع" ،ترمجة دميا اخلضرا ،املركز
العريب لألحباث والدراسات ،بريوت ،ط .2
 .2ريهام الرؤوف حممد" ،)3229( .السياسات الخارجية" ،دار غيداء للطبع والنشر ،اململكة االردنية اهلامشية ،ط .2
 .1ودان بو عبد اهلل" ،)3221( ،آليات المؤسسات النقدية في التوقي ومواجهة األزمات المالية الدولية دراسة حالة األزمة
المالية العالمية" ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،جامعـة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر.
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