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 النظام الدولي تشكيل أجندة األطر غير الرسمية في دور :  تأثيرات الظل

 "قمة الديمقراطية نموذجاً"

 قديم:ت

تلعب بعض األطر غير الرسمية مثل النوادي الدولية ) نادي روما/ نادي مدريد ... الخخ   

لألمن/ حوار شنجرال في منطقة آسخخيا  ميون وكذلك المؤتمرات الفكرية السنوية ) مؤتمر  

نادي فالداي في روسيا االتحادية  أدواراً مهمة في تشكيل السياسات الدولية إزاء بعض   /

القضايا المطروحخخة ىلخخج األ نخخدل العالميخخةا سخخواء كانخخق  ضخخايا ماعلقخخة بالسخخل  واألمخخن 

دات العالميخخة الخخدوليينا أو تلخخك الماعلقخخة باجسخخير الاعخخاوي الخخدولي فخخي موا هخخة الاهديخخ 

المشاركة مثل  ضايا الاغير المناخي والجوائح واألوبئة الاخخي تضخخرع العخخال  بخخين الحخخين 

 واألخرا وتؤثر ىلج حركة الافاىالت الدولية سلباً وإيجاباً.  

في هذا السياق تسلط هذه الور ة الضوء ىلج إحخخده هخخذه األطخخر غيخخر الرسخخميةا والاخخي 

ل الماضيةا وهي " مة الديمقراطيخخة" الاخخي دىخخق لهخخا أثارت الكثير من الجدل خالل الفار

ديسمبر الجاريا حيث تعالخخق أاخخوات كثيخخر مخخن الخخدول  10و  9الواليات الماحدل يومي 

باو يه النقد لهخخذه القمخخة وىلخخج رأسخخها روسخخيا وال خخينا بينمخخا أثخخارت مسخخ لة الخخدىوات 

 المو هة لبعض الدول واسابعاد دول أخره بعينها  دالً إضافياً.

ما دفع مركز جسور للدراسات االستتراتيجية لتيف فقتم لملاولتة فبتم أبذتاد هت     وهو

القمة، بل لوضذبا في سياقات النظام الدولي المشاببة، كي نتمكن متن تجستير الوجتوة 

المذرفية عن األدوار التي تلذببا بذض األطر غير الرسمية فتي تشتكيل النظتام التدولي 

لوت  انتبتا  اتنال القترار والدبلوماستيين بشتكل وحركته وتواعالته، هادفين من ذلت  ل

ختتاأل ألهميتتة االكتتتباث متتع ملتتل هتت   المنتتتديات والنتتوادا غيتتر الرستتمية ستتوا  

بالمشتتاركة فيبتتا ، أو بمتابذتتة أنشتتختبا الموتلوتتة ، ومتتا يتتتموض عنبتتا متتن نتتتا   أو 

تواتتيات أو استتتراتيجيات، يمكتتن ان تتتؤثر ببتتورة أو بتتأخرا علتت  مبتتال  األمتتن 

 .القومي

 في السياسة الذالميةأدوارالظل أوالً:  

إي فه  طبيعة األدوار للمناديات غير الرسمية ا الاي تاشكل تعمل في الظلا تقاضي منخخا 

أي ندرك منذ البدايةا وكمعطخخج معخخروم للمهامخخين بحقخخل العال خخات الدوليخخةا حقيقيخخة أي 

ماعخخددل وماشخخابكة   ليس وحدل واحدل. لكنه مكوي من أنظمة فرىيخخةالنظام الدولي الراهن  

اات وهخخي  منيخخة والسياسخخية الفرىيخخةا  األ ا خخادية و ألنظمخخة األا بمخخا فخخي الخخك اوماداخلة
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 ماباينخخة  وتخخ ثيرات  اومناطق محفزل  انطا ات ىضوية مخالفةا ومساويات شرىية مخالفة

 المخالفةا األىضاء في الجماىة الدولية.  ىلج سلوك الدول

الدولي الراهن هي تجسيد لحالة الهيمنة الليبراليخخة ىلخخج النظخخام إي األطر الرسمية للنظام  

الدولي بقيادل الواليات الماحدل األمريكيةا والك من خالل ىدل أطخخر ا ا خخادية وسياسخخية 

وىسخخكرية م ممثلخخة فخخي األمخخ  الماحخخدل ب  هزتهخخا المخالفخخةا ومنظمخخة الاجخخارل العالميخخة 

الدولية غير الحكومية والشخخركات ماعخخددل ومؤسسات النقد والامويل الدوليا والمنظمات  

الجنسخخيات ا بجانخخب مؤسسخخات تحمخخي هخخذا النظخخام الليبرالخخي العخخالمي كحلخخ  النخخاتوا 

والمؤسسات األمنية اإل ليمية في آسيا وأفريقيا ) آسياي/ مجلس السل  واألمن فخخي االتحخخاد 

لخخداي الديمقراطيخخة األفريقي....ال   ا بجانب ىال ات الاحال  األمريكية والغربيخخة مخخب الب 

في العال ا والاي تلازم  ميعها بإطار  انوني مشخخارك ممخخثالً فخخي  واىخخد القخخانوي الخخدولي 

من والمعاهخخدات الدوليخخة لحقخخوق اإلنسخخاي واتفا يخخات منخخب االناشخخار النخخووي وغيرهخخا

وال تخخزال هخخذه  المعاهدات الدولية المساحدثة ومنها االتفا يخخة الخااخخة بخخالاغير المنخخاخي .

رغ  محاوالت الاعطيل أو ىدم االلازام الكامخخل   –الرسمية تعمل بكفاءل حاج اآلي    األطر

من بعض الدول غير الراضية ىن الشكل الراهن للنظام الدولي في شقه الرسخخميا بينمخخا 

يغفل كثيروي  انب مخفي من  وانب النظام الدولي الراهنا وهو الماعلق بالكيفيخخة الاخخي 

 العال خخاتم بالمخخدركات والهويخخة الدوليخخة المشخخاركةا ىبخخر  يا  من خاللها تشكيل ما يعر

اهمخخات معخخايير والافالا و واألنماط والشبكات والقي  والمعاقدات واألىخخرام  غير الرسمية

الدولي ىلج المساوه الفخخردي واإل ليمخخي والخخدوليا   المشاركة فيما ياعلق باشكيل السلوك

ة من  هات فاىلة غيخخر حكوميخخة أنشطة  ماىة دولي وهي األهدام الاي تاحقق من خالل 

ىلخخج الواخخول لمعاقخخدات و خخي  أكثخخر تعمخخل  ) النوادي غير الرسمية كنمخخواع ىلخخج الك 

اندما اًا يمكن من خاللها الا ثير ىلج السلوك والرؤيخخة للم خخلحة الوطنيخخة للدولخخة . و خخد 

ممارسخخات حقخخوق نجحق هذه اآلليات غير الرسخخمية طخخوال السخخنوات السخخابقة فخخي  عخخل  

ا وبشخخكل  زئخخي لخخده بعخخض خااة في الدول الديمقراطيخخةاً  ي الدولية أكثر اندما  نساإلا

الخخدول الديكااتوريخخةا كمخخا أاخخبحق فكخخرل السخخالمة اإل ليميخخة معيخخار ل نخخدماع والاعخخاوي 

ومخخن خخخالل سخخيطرتها ىلخخج هخخذه األطخخر   يعاقد أي الجهات الفاىلة الدوليةاإل ليميا لذلك  

وتماخخد تخلق أنماطا من السخخلوك بافاىلهخخا    تساطيب أي    غير الرسمية والاحك  في أ ندتهاا

ت التنخخاع ىخخن هخخذه الافخخاىو نظمخخة والشخخبكات الدوليخخة"  ألنماط إلخخج المؤسسخخات واألتلك ا

ا وتقانب بها النخخخب الحاكمخخة المسخخيطرل سياسخخياً وثقافيخخاً معايير تندمع في القانوي المحلي

 وا ا ادياً.

 مية في الذالقات الدولية:سليات غير الرآلنماذج من اثانياً:  
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في روما مخخن  بخخل مجموىخخة مخخن   1968ت سس نادي روما أوائل ىام  :  نادا روما .1

ر ال األىمال والعلماء األوروبيخخين ا وهخخو منظمخخة غيخخر حكوميخخة و غيخخر ربحيخخة 

ينخخا ا القضخخايا العالميخخة ا و بحخخاد دولخخي حخخول القضخخايا العالميخخةتعمخخل كمركخخز أ

 معيخخة وطنيخخة ا نشخخر نخخادي رومخخا اآلي  35ليخخوم ال عبة والمثيرل للجدل و يض  ا

ا العديخخد مخخن   45أكثر من   تقريًرا. و يا  تقدي  السياسات الاي يمكخخن أي تعخخالع ىمليخخً

حخخاالت الطخخوارت الاخخي توا خخه المجامخخب والعخخال  اليخخوما و يحخخاول النخخادي إرسخخاء 

ادية األسس لاحوالت منهجية طويلة األ ل في النظ  اال اماىية والبيئيخخة واال ا خخ 

ىضو نشط كامل مب سكرتارية بدوام   100العالمية. باخا ار يض  النادي حوالي  

 .كامل في سويسرا مب مكاب فرىي في بروكسل ا بلجيكا

خطة الطوارت الكوكبيخخة ىلخخج هخخاما ت  إطالق ا  2019  في  انجازات النادي  من  

ت  مخخة األمخخ  الماحخخدل للعمخخل المنخخاخي فخخي نيويخخورك. لاخخوفير مجموىخخة مخخن أدوا

السياسخخة الرئيسخخية الاخخي تعخخالع الاحخخديات الشخخاملة لاغيخخر المنخخا  وفقخخداي الانخخو  

و يض  ايضا نادي رومخخا اخخفحة مخ  خخة ا  البيولو ي واحة اإلنساي ورفاهه  

 المنخخا ا اال ا خخادا المخخوارد.لمقاالت الرأي حول المواضيب الاي ته  النخخادي مثخخل  

الاقارير المقدمة في نادي روما  تهدم إلخخج المسخخاىدل فخخي فهخخ  القضخخايا العالميخخة و 

الرئيسية بشكل أفضل والسعي إلج تعزيز شعور أكبخخر بالمسخخؤولية المدنيخخة. ينشخخر 

ا وثخخائق مخا خخرل ومو هخخة نحخخو السياسخخات. وهخخي تحاخخوي ىلخخج  النخخادي أيضخخً

القرار والشركات   مقارحات سياسية ملموسة وتساهدم  مهوًرا أوسب من اانعي

 .والمجامب المدني  

يُدار نادي روما من  بل لجنة تنفيذية مكونة مخخن أحخخد ىشخخر ىضخخًوا تعخخين الخخرئيس 

يقود نادي روما لجنة تنفيذية. يخخا  ا و ونواع الرئيس واألمين العام وأمين ال ندوق

تعيخخين أىضخخاء اللجنخخة الانفيذيخخة لمخخدل ثخخالد سخخنوات ويمكخخن إىخخادل اناخخخابه . امخخا 

ضوية الفردية في نادي روما تقا ر ىلخخج أولئخخك الخخذين يخخا  اناخخخابه  مخخن  بخخل الع

 اللجنة الانفيذية.  

يهخخدم نخخادي رومخخا الخخي الانفيخخذ مخخن خخخالل الاخخ ثيرا حيخخث ياشخخارك االىضخخاء و 

الجمعيات و الشركاء في ايجاد حلول  ابلة للانفيذ. باإلضافة إلج الك ا يهدم نادي 

بادل االفكار بين األ يال من خالل تشجيب المزيخخد مخخن روما إلجم تعزيز القيادل و ت 

الحوار بين اال يالا توفير مساحة لحخخل النزاىخخاتا تعزيخخز  خخدر أكبخخر مخخن الانخخو  

الجنسي والعر ي والجغرافي والعمري في الحكومخخة والشخخركات مخخن أ خخل تعزيخخز 

 .القدرل ىلج اتخاا القرارات المعقدل

 مؤيخخدين فخخي العديخخد مخخن البلدانالمؤيخخدلالشخخراكات و بشبكة مخخن النادي روما  يحافظ  

ار نايناا اسخخارالياا المانيخخاا كنخخداا بلغاريخخاا اسخخاونياا لسياسات واهدام النادي منها  

 فنلنداا كرواتياا الاشيكا بلجيكاا الهندا المجرا  ور يا.
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هو منظمة مساقلة غيخخر ربحيخخة تخخ  إنشخخاؤها لاعزيخخز الديمقراطيخخة   .    نادا مدريد  .2

مخخنه    64ىضًوا ىادًيا ا    95لمجامب الدولي. يا ل  نادي مدريد من  والاغيير في ا

دولخخة ا وهخخو أكبخخر  65مخخنه  رؤسخخاء وزراء سخخابقوي مخخن   39رؤساء سخخابقوي و  

مناده في العال  لرؤسخخاء الخخدول والحكومخخات السخخابقين.من بخخين أهدافخخه الرئيسخخية 

لسياسخخية فخخي تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتقدي  المشورل بش ي حل النزاىات ا

مجالين رئيسيينم القيادل الديمقراطية والحك  ا واالساجابة لألزمخخات وحخخاالت مخخا 

 .بعد األزمات

يعمل نادي مدريد  نًبا إلخخج  نخخب مخخب الحكومخخات والمنظمخخات الحكوميخخة الدوليخخة 

والمجامب المدني والعلماء وممثلي ىال  األىمال لاشجيب الحوار من أ خخل تعزيخخز 

ا ىخخن طخخرق فعالخخة لاقخخدي  الاغيير   اال اماىي والسياسي. يبحث نادي مدريخخد أيضخخً

مخخن ا  المشورل الفنية والاوايات للدول الاي تاخذ خطخخوات إلرسخخاء الديمقراطيخخة

تعزيز اإل مخخا  نحخخو ا مما مكن من  خالل برامع و حوارات و شراكات السياسة  

ن الرئيسيين الخخذين الاغيير اإليجابي بين أاحاع الم لحة السياسيين واال اماىيي 

يدىموي الاحخخوالت الديمقراطيخخة وىمليخخات الاوطيخخد فخخي منطقخخة الشخخرق األوسخخط 

وشخخمال إفريقيخخا والقخخري األفريقخخي ا وكخخذلك فخخي بوليفيخخا وهخخاياي و يرغيزسخخااي 

ا  وميانمار واخخربيا و نخخوع إفريقيخخا وتيمخخور الشخخر ية. خخخالل السخخاة ىشخخر ىامخخً

عية حخخول الاحخخديات العالميخخة ا مثخخل الماضية ا شاركوا أيًضا فخخي بخخرامع مواضخخي 

 خخودل ومسخخاقبل الديمقراطيخخة ا واإلدمخخاع اال امخخاىي ا ومنخخب الاطخخرم العنيخخ  

 .مة العالمية ا وتغير المنا ومكافحاه ا والحوك

ىلج مده السنوات العشر الماضية ا شارك المشرو  في العديد من البلدايا وفي الو خخق 

ت ىلخخج مسخخاوي الدولخخة فخخي البوسخخنة والهرسخخك ا الحالي يا  تطوير العديد مخخن المبخخادرا

 .و ور يا ا وإسرائيل ا ونيبال ا وميانمار ا وتونس ا من بين آخرين

 لده النادي مجموىة من البرامع المهمة وهيم

تعددية األطرام والاعاوي العالميم هخخذا البرنخخامع يعمخخل ىلخخي و خخود برنامع    1)

د للمجامخخب العخخالمي نظخخام ماعخخدد األطخخرام  خخوي وشخخامل و خخائ  ىلخخج القواىخخ 

 .ل ياغة اساجابات مشاركة للاحديات المشاركة  

الجيل القادم للديمقراطيةم هو برنامع ألاخخحاع الم خخلحة الماعخخددين برنامع    2)

بش ي حالة الديمقراطية ومساقبلها بقيادل نخخادي مدريخخد. الهخخدم العخخام مخخن هخخذا 

احايا خخات البرنامع هو تمكين الديمقراطية بشكل أفضخخل مخخن تلبيخخة تو عخخات و 

 ميب المواطنين والحفاظ ىلج حرياه  وكراماه  مب ضخخماي مسخخاقبل مسخخادام 

لأل يال القادمة.البرنامع يسهل منا شة حالخخة ومسخخاقبل الديمقراطيخخة مخخن أ خخل 
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اياغة  داول األىمال اإل ليميخخة ا فضخخال ىخخن  خخدول االىمخخال العخخالمي ا و 

ة فخخي  ميخخب أنحخخاء يهدم إلج ىكخخس االتجاهخخات المقلقخخة وتعزيخخز الديمقراطيخخ 

العخخال . يقخخدم المشخخرو  تحلخخيالً شخخامالً للخخديناميكيات اإل ليميخخة فخخي الحكخخ  

ا للممارسخخات و  الخخديمقراطي ا وإسخخقاًطا لالتجاهخخات اات ال خخلة ا وتجميعخخً

 .حوارات السياسة

الحوارات السياسيةم يعمل نخخادي مدريخخد ىلخخي حشخخد اإلرادل السياسخخية برنامع    3)

ا حشخخدت الحخخوارات السياسخخية  2001منخخذ ىخخام  مخخن أ خخل الاغييخخر اإليجخخابي.

السخخنوية اإلرادل السياسخخية وااللاخخزام بخخدى  العنااخخر العالميخخة الرئيسخخية مخخب 

 .اطرام من مخال  دول العال 

. وأشهرها مخخؤتمر ميخخون  لألمخخن ومخخؤتمر فالخخدي الخخذي تعقخخده المؤتمرات األمنية .3

المنامة في مملكخخة البحخخرينا روسياا وىلج المساوه اإل ليمي هناك مؤتمر حوار  

ومؤتمر حوار شنغريال فخخي سخخنغافورل. و ميخخب هخخذه المخخؤتمرات تحظخخج باهامخخام 

كبير من انا  السياسات االساراتيجية واألمنية حول العال ا حيخخث تشخخارك فيهخخا 

أه  مراكز الدراسات العالميةا وشخ يات رسمية وغير رسمية من دبلوماسخخيين 

هذه المؤتمرات القضايا الاي تشغل انا  الفكخخر   وىسكريين وتكنو راط. وتعكس

حول العال ا واتجاهات الاحليل والاعاطي مب هذه القضايا. وتعد هخخذه المخخؤتمرات 

األمنية نافذل مهمة لبعض البلداي لطرح رؤياها للسخخالم الخخدولي واألمخخن اإل ليمخخي 

 وتجاه بعض الملفات ىلج الساحة الدولية.

 :  وآليات البرال الدولي  يمقراطيةقمة الدنموذج جديد : ثاللا:  

-9في الفاخخرل مخخن  بايديشغلق " مة الديمقراطية" الاي أىلن ىنها الرئيس األمريكي  و 
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ا والاخخي خااة مب لهجة االناقاد الحادل الاي و هاها دول مثل روسيا وال ين لهذه القمخخة

اىابرتها دىول لألنقسام الدوليا وىودل للافكير بعقلية الحرع البخخاردلا مخخب اناقخخادات فخخي 

ال ح  المحلية خااة في البلداي الاي تخخ  اسخخابعادها مخخن  ائمخخة المخخدىوينا رغخخ  أنهخخا 

كانخخق ت خخن  فخخي السخخابق ضخخمن الخخدول الديمقراطيخخةا وبعضخخها دول حليفخخة أو اخخديقة 

هذه الاغطيات للقمة المرتقبة ل  تُشر بشخخكل واضخخح لكونهخخا أحخخده   للواليات الماحدل. لكن

اآلليات غير الرسمية الاي تسعج واشنطن إلضافاها لقائمة المؤسسات غير الرسمية الاي 

تعمل منذ ىقود وسنوات ىلج تغيير األفكار وتوحيخخد الا خخورات إزاء القضخخاء العالميخخةا 

مثلة في بقاء النمواع األمريكخخي / الغربخخي بما ينسج  مب الم لحة األمريكية باألساسا م

مهيمنا من الناحية األيدلو ية والسياسية واال ا ادية والعسكريةا ومنب أي  وه اخخاىدل 

من محاولة تغيير هذا النظام الذي ت سس منذ الحرع العالمية الثانيةا وت  تطخخويره خخخالل 

 العقود السبعة الماضية.



 

   (JSS)  مركز جسور للدراسات االستراتيجية
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 "قمة الديمقراطية نموذجاً" -تأثيرات الظل : دور األطر غير الرسمية في تشكيل أجندة النظام الدولي 

 
 

القادمةا ينبغي أي تكوي ضخخمن هخخذا السخخياق االسخخاراتيجيا خااخخة إي ماابعانا لهذه القمة 

أي القمة تُعقد للمرل األولجا وسيكوي هناك  مة أخره بنهاية العام القخخادما لماابعخخة مخخا تخخ  

اإلتفاق ىليه من  رارات أو تواياتا فاإلنشغال بمن شارك ومن ت  اسابعاده من الخخدول 

الجزء الغخخاطس هخخو األهخخ ا وفخخي هخخذا اإلطخخار هو الجزء الظاهر من الكوع ا بينما يظل  

نشير لعدد من المالحظات الخااميخخة بخ خخور دور األطخخر غيخخر الرسخخمية فخخي السياسخخة 

 العالمية ا وهي ىلج النحو الااليم

من المه  ماابعة كافة األنشطة والفاىليات والاقارير الاي تخخخرع ىخخن بعخخض هخخذه  .1

ل أساسخخية تو هخخات القخخوه الاجمعات الدولية غير الرسميةا حيخخث تعكخخس ب خخور

 المسيطرل ىلج النظام الدولي الراهنا وفي مقدماها الواليات الماحدل.

تعابر  مة الديمقراطية آلية غير رسمية  ديدل من آليات الا ثير فخخي سخخلوك الخخدول  .2

األىضاء في األم  الماحدلا ىبر الضغط الدبلوماسيا ومحاولة إضعام المو خخ  

تاعارض م الحها فخخي الو خخق الحخخالي مخخب الرؤيخخة السياسي لبعض الدول ا الاي  

 األمريكية للعال  .

تدرك روسيا وال ين تحديداً أي هذه القمةا هي  زء من أدوات ال را  الخخدولي  .3

 القادما لمنعهما من مزاحمة الواليات الماحدل ىلج  مة النظام الدولي.

راطي العخخالميا ال ياو ب أي تحقق هذه القمة ناائع كبيرل في مسار الاحخخول الخخديمق .4

وفخخق مفهخخوم أحخخادي مسخخيطرا فمعخخايير الديمقراطيخخة الغربيخخة ال خخارمة  خخره 

تطويعهخخا فخخي بعخخض البلخخداي ضخخمن سخخيا ات محليخخةا وحققخخق بالفعخخل نجاحخخات 

ملموسةا و د سبق أي اىارفق الواليخخات الماحخخدل نفسخخها بهخخذا الاطخخور االيجخخابيا 

نقطخخة ترا خخب للنمخخواع لخخذلك  خخد يكخخوي اسخخابعاد بعخخض البلخخداي مخخن هخخذا الاجمخخب 

 األمريكي الليبرالي ىالمياً. 

من ال عب ت ور أ ندل هذه القمةا ومخخا يمكخخن أي تطرحخخه مخخن  ضخخاياا خااخخة  .5

وأي  ضية الاحول الديمقراطي يا  الاعاطي معها مخخن كثيخخر مخخن البلخخداي بمنظخخور 

سياديا وأحيانا بحساسية مفرطةا وتعابر ضمن  ضايا الادخل في الش ي الداخلي 

ما تاحدد ىنها دول أخرها لذلك الاو عات بش ي مساقبل هذه القمخخة وناائجهخخا ىند

ليسق كبيرلا وإنما سادور في فلخخك النقخخاد الخخدولي حخخول حالخخة الديمقراطيخخة فخخي 

 العال .

 

 

 

 


