
 

 االحتاد األورويب بني مشاريع البناء للمستوى اهليكلي والتنظيم الذايت يف سياق نظرية األنظمة التكيفية املعقدة
 .  -دراسة االستمرار والتحول يف مشاريع بناء للمستوى اهليكلي-
النظام، مرتبطة ببعضها البعض، وتعود بناء أثنين من مشاريع : ميثل نتاج النظام الدولي اليوممثة حقيقة هامة ال ميكن اغفاهلا، 

ميثل إقامة وتوسيع نظام الدولة احلديثة، وهو مشروع أسس يف أوروبا الغربية، وتوسع يف ظل  المشروع األول:جذورها لقرون عديدة، 
ت من خالله . فقد أصدر 1648موافقة الدول األخرى ليشمل العامل بأسره، وهو مشروع يعود يف تارخيه إىل سالم ويستفاليا عام 

ك القواعد واملبادئ املرتبطة يف سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وعدم التدخل، وتقرير املصري، واالعرتاف املتبادل بني الدول، وقواعد سلو 
ني املاضيني، ميثل بناء النظام الليربايل، اليت قادهتا اململكة املتحدة والواليات املتحدة على مدار القرن المشروع الثاني:القوى العظمى. 

واليت ساعدت بدورها يف ظهور الدول الدميقراطية الليربالية. عمل املشروعني بشكل متصل، حكم العالقات ما بني الدول خالل تلك 
املدة. فقد ركز املشروع األول )الدولة احلديثة(، على حل املشاكل الواقعية، وخلق عالقات مستقرة وتعاونية بني الدول يف ظل ظروف 

فوضى، وأصبح بناء مشروع نظام ليربايل ممكنًا فقط عندما استقرت العالقات بني القوى العظمى. وبكلمات أخرى، املشاكل من ال
عند "هوبز" مثل الفوضى وانعدام األمن، كان ال بد من إجياد حلول هلا من خالل االستفادة من فرص "لوك" يف بناء عالقات 

 مفتوحة، قائمة على قواعد حمددة.
قوامه: ما هي آليات االستمرار والتغيري، يف القيود اهليكلية املتمثلة يف توسيع نظام  سؤالاول هذه الدراسة يف اجإجابة على سوف حت

بوصفها خصائص  الدولة احلديثة، وبناء نظام ليربايل، على ظاهرة املدى املتوسط اليت جتسدها األقاليم الدولية، وأمهها االحتاد األورويب،
: أن مبادئ النظم التكيفية املركبة توفر هنج حتليلي لدراسة أمناط االستمرار بفرضيةسياق النظام التكيفي املركب. وتنطلق ناشئة، يف 

والتغري يف السياسة العاملية، ويسلط الضوء على وسائل لتحسني مناذج التحوالت يف السياسة العاملية. ينطبق األنظمة التكيفية املركبة 
ز االستمرار والتغري يف مشاريع بناء النظام الدويل )الدولة، والنظام الليربايل(، اليت تنعكس ضمنيًا يف النقاش الدائر، على أثنني من ألغا

 حول تعامل االحتاد األورويب مع تلك املشاريع.
هرة املدى املتوسط، واالحتاد يعاجل منطق األنظمة التكيفية املركبة آليات االستمرار والتحول يف القيود اهليكلية موضع النقاش، على ظا

تتمثل يف: أواًل: إدخال مفهوم اخلصائص الناشئة إىل علم السياسة الدولية،  افتراضات رئيسيةاألورويب كنموذج، من خالل عدة 
كم بيئة والذي يتم تفسريه عادتاً بأنه منط جديد أو كنوع من "احلدث" على املستوى )الدويل، اجإقليمي، الدولة( الذي يظهر فيه"، حي

ة النظام، ويتم من خالل تفاعل النظام مع بيئته. يف هذا السياق التنظيم الذايت لألقاليم الدولية تظهر بوصفها الشبكات الناشئة املتعدد
احلرب  األطراف، وهي ظاهرة فئوية متيز املرحلة االنتقالية ما بعد احلرب الباردة. فاملتغريات اليت صاحبت تعقد بنية النظام الدويل بعد

. أصبحت استقاللية 4+1اليت كانت قائمة خالل احلرب الباردة، إىل الصيغة  3+2الباردة، وانتقال بنية القوة العاملية من الصيغة 
األمن اجإقليمي أكثر قابلية للتطبيق يف النظام األمين بعد هناية احلرب الباردة، وبكلمات أخرى، اهنيار االحتاد السوفييت أعطى هامش 



للتكتالت  التنظيم الذاتيهذا التعقيد يعكس –رية يف احلركة للتكتالت اجإقليمية وبروزها بشكل كبري على الساحة الدولية من احل
ال تتشكل فقط من قبل القيود  . ثانياً: املشاركة يف التكيف: ويقصد به أن سلوك ومعايري املستويات اجإقليمية والوطنية،-اجإقليمية

سلوك اجلهات الفاعلة يف املستويات األوىل أن تشكل القيود واملعايري اهليكلية. هذا اجلانب يعكس ظهور  اهليكلية، ولكن ميكن ل
األخرى. وبكلمات أخرى، التحول والتعاقب  كيانات جديدة مثل االحتاد األورويب، وتأثريه الكبري على النظام الدويل، وعلى الفواعل

 ا من خالل إعادة اهليكلة يف املستوى املتوسط. يف القواعد واملعايري الدولية، يتم تشغيله
النظام الدويل والوحدات املكونة له، ميثل آليات مشاريع بناء أن االحتاد األورويب يف تفاعله مع  حقيقة:هذا الطرح ميكن أن يقودنا إىل 

منطق ردود الفعل اجإجيابية والسلبية للتعامل مع مشاريع بناء النظام الدويل. يف هذا السياق، مشروع  غري خطية والذي يشري إىل:
، يف ضوء -ردود فعل إجيابية-االحتاد األورويب ميثل منحى التدرجي يف التحول أو التغيري يف مشروع البناء املتعلق يف نظام الدولة احلديثة

ة وما ميثلها من آليات احلكم الدميقراطي، ومستويات فوق وطنية وما ميثلها من آليات نقل نقل احلوكمة إىل مستويات حتت وطني
 السيادة التدرجيي إىل مؤسسات فوق وطنية. دون إمهال حقيقة الرتابط بني االجتاهني يف نقل احلوكمة. 

للمستقبل ، بل أيضًا بالنسبة ل األوروبيفقط لصورة التكام، ليس ممثل لنظام ما بعد ويستفالياميكن اعتبار االحتاد األورويب، 
الفواعل فوق  حتول والء-2 السيادة احملدودة، واملشرتكة. فكرة-1: عدة أمور. وذلك من خالل العالمي الناشئ لمتعدد المستويات

ني الدول األعضاء، ب حتويل العالقات-3 من املستوى الوطين لالستفادة من املوقع اجلديد للحكم.)يف بعض املناطق(،  وأسفل الوطنية
ومتاشيًا مع أهداف اآلباء املؤسسني، مت إضفاء الطابع االجتماعي، والتعاون السلمي. حبيث أصبح، استخدام القوة يف عمليات 

 التحول إىل نظام ما بعد ويستفاليا، أخذ طابع العمليات التطوعية، واعتماداً -4التسوية داخل االحتاد األورويب، أمرًا ال ميكن تصوره. 
لم يصل إلى مرحلة السيادة احلقائق املذكرة آنفاً، ال تنفي حقيقة أن االحتاد األورويب:  أكثر على احلوار والتوافق، بداًل من اجإكراه.

االحتاد األورويب يستمد كل سلطاته من الدول األعضاء. وقد مت إنشاؤه بفعل سلسلة من -1: وذلك بفعل عدة أمور الكاملة
، فضاًل على أنه مل يتم التشكيك قط، أن السيادة األصلية تقع على عاتق الدول األعضاء. كما أن اجملاالت اليت االتفاقيات الدولية

الوسائل القانونية: تطبيق واجإشراف على تطبيق قانون االحتاد -2 ميارس االحتاد األورويب السيادة، مفوضة إليه من قبل الدول األعضاء.
-3. ال وجود لنظام قضائي لالحتاد األورويب، بشكل منفصل عن احملاكم الوطنيةو ي الدول األعضاء. يف أيد-إىل حد كبري–األورويب 

، كان االحتاد 1999يف أوائل عام -خالفًا لنظام الدولة الويستفايل، الذي لديه سلطة على موارد بشرية هائلة-املوارد البشرية: 
املالية:  املوارد-4 ف عدد األشخاص الذين يعملون يف مدينة باريس.شخص متاماً، أي مبعدل نص 30000األورويب يستخدم حنو 

% من الناتج احمللي اجإمجايل للدول األعضاء، أي ال ميكن مقارنتها مبيزانيات الدول األعضاء يف 1تبلغ ميزانية االحتاد األورويب حنو 
خالفاً للوسائل النموذجية جإنفاذ القانون يف -ليس لدى االحتاد األورويب أي وسيلة جإنفاذ القانون .وسائل اجإنفاذ-5 .االحتاد األورويب

احملددات متعلقة يف األمور  حمددات السياسة اخلارجية املشرتكة لالحتاد األورويب-6 ، فاالحتاد ليس لديه شرطة أو جيش ذايت.-الدولة
 ، إخل. ونقص االسرتاتيجية املشرتكة وحدة دقيقة، واقتصار السياسة األوروبية على رد الفعل،وافتقار الدور األورويب لرؤية م، العسكرية

باختصار سوف يتبني أن دول  .-الشق الثاين من مشاريع بناء النظام الدويل-تعامل االحتاد األورويب مع مشروع بناء نظام ليربايل
-مع آليات احلكم الدميقراطي بوصفه الكمي  أو االستمرار يل من خالل التكيفاالحتاد األورويب تتعامل مع مشروع بناء النظام الليربا

. دون إمهال حقيقة بروز ردود الفعل السلبية املتمثلة يف -السعي لتحقيق قيم حقوق اجإنسان–من جهة، ووصفه النوعي -رأي األغلبية
وباملثل فيما يتعلق يف مشاريع البناء املتعلقة يف الليربالية الرأمسالية، من الصعوبة مبكان اجلزم بأن  .كنموذج"  Brexit" األحزاب اليمينية



الرأمسالية فعلى صياغة تلك القيود "املشاركة يف التكيف"،  أيضاً  مشروع االحتاد األورويب، ميثل اجتاه خطي "تكيفي"، فهو مشروع عمل
سوف يتم استنتاجه الحقاً. تلك املرونة دفعت باجتاه إمكانية االستمرار يف فرض  صعدة، كمااألاألوروبية شهدت مرونة على خمتلف 

 .الصمود بفعل تلك املرونة املزيد من تلك القيود، يف ضوء غياب آليات بديلة. وعلى العكس أثبتت القيود الليربالية قدرهتا على

قوامه: ملاذا مل يكن مثة حتول كبري يف األفكار الليربالية، سواء بالعودة إىل  تساؤليربز ملشاهد مشروع التكامل األورويب، وفقًا لذلك، 
يكمن يف  الجوابالكينزية اجلديدة اليت جلبت "السنوات الذهبية" بعد احلرب، أو تطوير القواعد الليربالية يف إطار أو قالب جديد؟ 

املبادئ األساسية لليربالية اجلديدة، واليت تركز  عمومية-1ة أمور: ستمدى مرونة املبادئ األساسية لليربالية اجلديدة، واليت جتسدها 
على األسواق التنافسية، وحمدودية تدخل الدولة، وجعلها قابلة للتكيف إىل حد كبري مع الظروف واالحتياجات املتغرية. وهكذا 

حترير األسواق يف الثمانينات حتت قيادة احملافظني. متكنت الليربالية اجلديدة االنتقال من األفكار اليت تركز على تراجع الدولة، إىل 
ومتكنت من استيعاب األفكار اليت تبدو متناقضة، كما هو احلال يف حالة الرفاه، من خالل الصراع األويل مع األفكار الدميقراطية 

كار يف الربامج اليت تسعى إىل االجتماعية، مع احملاوالت للحد السليب من اجإنفاق االجتماعي ومحاية الوظائف، أدرجت هذه األف
فضاًل عن خرق بند "عدم اجإنقاذ" من خالل تقدمي قرد لليونان بقيمة تفعيل اآلليات النشطة للدولة الرفاهية، لتعزيز كفاءة السوق. 

مليار  440لغ ، جإنقاذه من التقصري السيادي، وإنشاء صندوق أورويب لالستقرار املايل، برأس مال يب2010مليار يورو يف أيار  110
مليار يورو، هتدف إىل وقف العدوى من أزمة الديون السيادية يف  750يورو، وإضافات صندوق النقد الدويل، اليت وصلت إىل 

ومن اجلدير بالذكر أن العديد من السياسات  اجلديدة غالبًا ما ختتلف يف مصطلحاهتا النظرية عن واقع التنفيذ، الليربالية-2 اليونان.
الليربالية اجلديدة، مثل خفض األنفاق العام، وإصالح الرعاية االجتماعية، واحلد من احلماية التنظيمية، يصعب تنفيذها، فهي ال 

يما إعادة هيكلة حتظى بشعبية سياسية. هذا يساعد على تفسري ملاذا الوعود خلفض تدخل الدولة يف معظمها تكون جوفاء، والس
الليربالية اجلديدة، أبدت أكثر فاعلية يف املناقشات السياسية واخلطاب  األفكار-3الدولة، مل تقلل بالضرورة من اجإنفاق العام. 

حتالفات املصاحل القوية،  تأخذ-4. ، ضد البدائل األضعف-مع األزماتخاصة يف ظل التعامل -السياسي، والفوز يف معركة األفكار
ار الليربالية اجلديدة، ألغراض اسرتاتيجية، سواء كانوا يؤمنون هبا أم ال. كما ميكن للسياسيني االستفادة من األفكار الليربالية األفك

األفكار الليربالية اجلديدة، القوة من إضفاء الطابع املؤسسي عليها يف القواعد  تكتسب-5اجلديدة لكسب السلطة أو االحتفاظ هبا. 
من خالل املؤسسات التنظيمية احمللية مثل البنوك املركزية املستقلة، فضاًل على االحتاد األورويب، واالتفاقيات املتعاقبة  واللوائح، وذلك

الليربالية اجلديدة تتضمن طرقاً خمتلة لتفسريها، يف أوروبا وخارجها. وعموماً ميكن إمجال  مرونة-6من أجل االستقرار يف منطقة اليورو. 
، واليت تركز على تنسيق األعمال والتعاون يف جمال ”ordo-liberal“ئيسية يف أوروبا: الفلسفة االقتصادية األملانية أربعة أصناف ر 

كما هو احلال يف اقتصاديات السوق احلرة  العمل والنمو القائم على التصنيع والتصدير، دفع إىل مزيد من التنظيم أكثر من املطلوب
 وايطاليا تدخلوالواليات املتحدة، ومنوها القائم على األسواق املالية، واالئتمان. يف املقابل تشهد فرنسا األكثر ليربالية يف بريطانيا 

الدولة يف جمال األعمال والعمال حيث تراه ضرورياً. وتبقى اقتصاديات أوروبا الوسطى جيوب الليربالية، على الرغم من أهنا األكثر 
 تضرراً يف األزمات االقتصادية.

 


