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 :الملخص

( ضمن حقل التحليل السياسي المقارن للدول Paradiplomacyظهر مصطلح البارادبلوماسي )ات القرن العشرين، مطلع ثمانين 

 بمسائل إدارة الشؤون  ا  تحديدالفيدرالية والدول الموحدة، و  اقات بين الحووماتما يتعلق بالعالوالنظرية المتجددة للفيدرالية، سيما الفيدرالية 

بعد و  ،في األدبيات األكاديمية المتعلقة بالمشاركة الدولية للحوومات الالمركزية نقطة تحولالمصطلح  مثلالخارجية، ومنذ ذلك الحين، 

شرح العوامل ة النظريات الفرعي بعض تإذ تبن اميوي في عدة إتجاهات،بشول دين ،تطورت نظرية البارادبلوماسيالحرب الباردة، أنتهاء 

 بوصفها ممثلين دوليين. الدولةظهور وحدات دون ل المسببة

شهدت الفيدرالية كشول للدولة والالمركزية كنظام حوم، موجة تطور جديدة حفزتها العولمة، جعلت من الوحدات الموونة للدول  لقد

الالمركزية، أكثر أنخراطا  في النشاطات الدولية، لتصبح، بشول أو بآخر، من الالعبين في الساحة السياسية الفيدرالية ذات األنظمة 

وكانت من مسببات هذا التدويل الضغوط التي تسلطت على الدولة العالمية، فتم بالمحصلة تدويل الحوومات الفرعية غير المركزية، 

 عدد الدول الفاشلة أو الهشة التي أسهمت في تقلص دور الدولة وانحسار وظائفها. سواء بظهور فواعل من غير الدول، أو بتزايد

، لذا بطة بهالتعريف بالمصطلح ونشأته والمفاهيم المرت اقبيلالتي تتعلق بالبارادبلوماسي من  ساسياتبعض األ البحث استكشاف هدف

تقديم مصطلح البارادبلوماسي للقارئ العربي، إذ وجدنا أن لكانت منهجية البحث معتمدة على المقترب الوصفي أكثر من التحليلي، 

 المصطلح له وجود ضعيف، أن لم يون معدوم، في األدبيات السياسية العربية.

طورات تة على التكيف مع اللقد خلص البحث إلى أن أزدياد عدد الدول الفاشلة أو الهشة وظهور الصراعات الداخلية، اقد يحفز الدول

، وواحدة من مظاهر هذا التكيف هي البارادبلوماسي التي يمون عدها أداة كفؤة لحل المشاكل ل الحوم وتقاسم السلطةالحاصلة في وسائ

 الداخلية المثيرة للنزاعات.

 .، الالمركزية، الشؤون الخارجيةدون الدولةالكيانات  ،الفيدراليةالدبلوماسية،  ،البارادبلوماسي احية:المفتالكلمات 
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 :المقدمة

شهد حقل التحليل السياسي المقارن للدول الفيدرالية، سيما ما يتعلق بمسائل إدارة الشؤون الخارجية، ع ثمانينات القرن العشرين، مطل

نقطة تحول في األدبيات األكاديمية الذي مثل منذ ذلك الحين  (Paradiplomacyتطورا  ملحوظا  أنتج مصطلح البارادبلوماسي )

الحرب الباردة، تطورت نظرية البارادبلوماسي، بشول ديناميوي في عدة أنتهاء وبعد ، لية للحوومات الالمركزيةالمتعلقة بالمشاركة الدو 

 بوصفها ممثلين دوليين. الدولةإتجاهات، إذ تبنت بعض النظريات الفرعية شرح العوامل المسببة لظهور وحدات دون 

لموونة للدول الفيدرالية ذات األنظمة الالمركزية، أكثر أنخراطا  في الوحدات ا وجعلتلقد حفزت العولمة هذا التطور المعرفي، 

غير  لمحليةا، فتم بالمحصلة تدويل الحوومات النشاطات الدولية، لتصبح، بشول أو بآخر، من الالعبين في الساحة السياسية العالمية

بظهور فواعل من غير الدول، أو بتزايد عدد الدول  وكانت من مسببات هذا التدويل الضغوط التي تسلطت على الدولة سواءالمركزية، 

 ار وظائفها، وظهور شركاء لها في إدارة شؤونها الخارجية.الفاشلة أو الهشة التي أسهمت في تقلص دور الدولة وانحس

 وليةمسؤ  اإلدارة ذهه وكانت ة للدولة المستقلة ذات السيادة،ييسالرئواحدة من النشاطات على الدوام رجية إدارة العالاقات الخا تنكا

 ولما كانت ديم موااقف موحدة تجاه بااقي الدول،لسلطة المركزية ألنها وظيفة مهمة من وظائف الدولة التي تتطلب تقحصرية ل

بلوماسية واحدة من أدوات إدارة وتنفيذ هذه العالاقات، جنبا  إلى جنب مع اللجوء للقوة كوسيلة أخرى لتحقيق أهداف السياسة دال

 المركزية. السيادية السلطةب وظيفة حصريةفإن األمر أنسحب بالنتيجة على الدبلوماسية بعدها  الخارجية،

الوحدات الفيدرالية صالحيات ومسؤوليات واسعة إلدارة شؤونها، بقت  التي منحت مع ذلك، وفي ظل أستمرار الموجات الفيدرالية

هدا ش العقدين األخيرين من القرن العشرين إال أنفة مركزية بأمتياز، ظيصالحيات إدارة الشؤون الخارجية وصنع السياسة الخارجية و 

لسياسية، مع االثقافية أو في السياسة العالمية وإدارة العالاقات الخارجية، سواء اإلاقتصادية أو  الفرعيةزيادة أنخراط الحوومات المحلية 

 .لها الوحدات الموونةالدول األخرى أو 

والذي يشير  (Paradiplomacy) هذا الشول الجديد من التطور الفيدرالي، مصطلح البارادبلوماسي لقد أطلق على هذه الموجة أو

، إاقليمية، أو غير مركزية، لتعزيز مصالحها وحدات دون الدولةبعض التعاريف إلى العالاقات الدولية التي ُتدار من اقبل   حسب
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صالحيات عقد أتفاقيات ومعاهدات مع كيانات ، بالمحصلة، لبعضهاى الخاصة اإلاقتصادية والثقافية والسياسية، األمر الذي أعط

 ي أي مجال من المجاالت المذكورة.فسياسية أخرى 

، ال يقتصر في الواقت الحاضر على الدول (Sub-Stateدون الدولة )أو الوحدات للفواعل ومن الجدير بالذكر، أن النشاط الدولي 

بل أنه أمتد إلى الدول الموحدة ذات األنظمة ثل الواليات المتحدة األمريوية وكندا فحسب، الفيدرالية ذات أنظمة الحوم الالمركزية م

      المركزية، مثل الصين وفرنسا وبريطانيا.

     الدراسات السابقة 

ت التطورات الحاصلة في مستويات الحوم المحلي والعالمي الناجمة عن الموجا في ظل ة البارادبلوماسيعلى الرغم من أهمي

إال أننا لم نجد دراسات وفيرة باللغة العربية، وكل ما حصلنا عليه أثناء البحث هو دراستين  قراطية وتطور النظرية الفيدرالية،الديم

/سلسلة مفاهيم، أحداهما عن المركز الدولي للدراسات المستقبلية واالستراتيجية، ٢٠٠٨صدرت كالهما في العام إلبراهيم الدسواقي 

بمفهوم الدبلوماسية الموازية، وهو الترجمة الحرفية لمصطلح البارادبلوماسي، أما الدراسة الثانية فقد تم نشرها في مجلة  وجاءت للتعريف

كما كان لنا  .الفاعلية الدولية للحوومات االاقليميةوهي تعالج /جامعة القاهرة، كلية االاقتصاد والعلوم السياسية عن الصادرةالنهضة 

 وجدنا الكثير من المقاالت على عالوة على ذلكشره في مجلة جيل الدراسات السياسية والعالاقات الدولية. عن الموضوع تم نبحث 

شبوة المعلومات والتي تتناول الدبلوماسية الموازية بنوع من العمومية غير الصحيحة بأن تربطها بالدبلوماسية البرلمانية والشعبية 

  وغيرها من أنواع الدبلوماسية.

      ثهدف البح

 التي تتعلق ساسياتستكشاف بعض األمحاولة الما هو إال هذا البحث وبناء على اقلة المصادر العربية بهذا الشأن، فإن 

  .والمفاهيم المرتبطة به بالعمل والتطبيق، المؤثرة به والمتأثرةالتعريف بالمصطلح ونشأته  اقبيلبالبارادبلوماسي من 
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 منهج البحث

ما أن هدف وب الغاية المرجوة منه،للوصول إلى  التي تعينهداة األتحديد  أية ظاهرة، التعامل معلمي عند تقتضي ضرورة البحث الع

كما  لبارادبلوماسيلح التقديم مصطهي الغالبة ، التحليل ال ،أداة الوصف البحث ينصب على التعريف بظاهرة البارادبلوماسي، فستكون 

  .العربي والمختص للقارئ  هو

 لفرضيةالمشكلة وا

بما أن البحث مفاهيمي وصفي أكثر منه تحليلي، فإن مشولته تكون بسيطة تتمحور حول تساؤالت أساسية فحواها؛ ما هي 

اطة تتناغم مع بسلتكون الفرضية، من ثم،  البارادبلوماسي )الدبلوماسية الموازية(؟ ومتى ظهرت؟ ومن هم أوائل من تحدث عنها؟

أن البارادبلوماسي ظهرت في الدول الفيدرالية والحوومات الالمركزية لتنظم العالاقة بين الوحدات المشولة بأن تتمحور حول حقيقة 

 الموونة للدولة والدولة ذاتها.

 مصطلح الدراسة

كما هو وعدم ترجمته للغة العربية أسوة بغيره من المصطلحات من اقبيل الدراسة )البارادبلوماسي( مصطلح أننا آثرنا كتابة  هنا ننوه

(، لذا تم ترجمته إلى Diplomacy( موازي، ودبلوماسية )Parallelوهو مشتق من كلمتين هما ) لدبلوماسية واالستراتيجية وغيرها.ا

 العربية بالدبلوماسية الموازية.

 . : موجبات التحول والتطورالبارادبلوماسيو  الدبلوماسية

د شهدت السياسة واق وتفسيراتها المفاهيمية،داء  معرفة مساراتها التاريخية ظاهرة من ظواهر العالاقات الدولية تستدعي أبت ةإن دراسة أي 

ظهور الثورة اقبيل  لعوامل سابقة منالعقدين األخيرين من القرن العشرين تحوالت في ُبنى الفواعل الدولية وتفاعالتها، نتيجة العالمية في 

ت الُبنى حوالبين ت من تنوعها وبروز االعتمادية الدولية،الروابط و  ى تزايدالمعرفة األمر الذي أدى إلالمعلوماتية واالاقتصاد القائم على 
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عادة إ  وتدفع باتجاهالداخلية والخارجية، تنافس الدولة المركزية التقليدية في إدارة شؤونها  (Sub-Stateدون الدولة ) هذه بروز بنى

 هيولة العالاقات ما بين المركز واألطراف وما بين األطراف والخارج.

رون اق)لنظام الدول أسماه من عدة بدائل  بديال  بوصفه  في نهاية سبعينات القرن العشرين (Hedley Bullطرحه )تعدد الُبنى هذا 

مقابل له حديث عودة لنموذج القرون الوسطى، بل بناء  على احتمال نشوء ال بمعنى(، ال New Medievalism) (وسطى جديدة

باألنخراط في  ةمتعددة الطبقات والوالء المتعدد، يسمح للفواعل الفرعي نظام من السلطة المتداخلة وعلماني، يتضمن خاصيته المركزية؛

وبحسب بول فإنه من المألوف في هذه القرون الجديدة أن تشترك الدول ذات السيادة مع أطراف فاعلة أخرى في  العالاقات الدولية،

  (٣٤٨-٣٤٧: ٢٠٠٦ ،)بول السياسة العالمية.

هذه القرون تشهد إعادة صياغة )األاقاليم(، ومجاالت االختصاص األاقليمي باالعتماد على معايير متداخلة تجمع بين  ويبدو أن

 الموونات اإلثنية والثقافية والدينية، األمر الذي يؤدي إلى ظهور تحديات جدية للنظام الدوالتي وألحتكار الدولة للفاعلية في السياسة

 (١٦٢ـ١٦١: ٢٠١١ ،الجدد ينافسون الدولة في االستحواذ على الشرعية ومن ثم الوالء. )زاقاقالدولية، إذ أصبح الفواعل 

شاطات نتزايد االهتمام بين دارسي وباحثي العلوم السياسية بظاهرة العلى تنامي حركة العولمة وتأثيراتها، حفز  ذلك، عالوة على

ونها ع بصالحية إدارة شؤ م هذا الكيانات للمشاركة في إدارة الدولة والتمتإذ فتحت العولمة الطريق أما ،دون الدولةللكيانات الدولية 

  الخاصة بها. األنشطة الدبلوماسيةالخارجية وممارسة 

ريخيا  للحوومات ، العالاقات القائمة تا(Geoffrey Pigman) ي في دراسة الدبلوماسية، كما يشيرلقد تجاهل اإلتجاه الكالسيوي التقليد

أو الفرعية أو المحلية، علما  أن الحوومات الفرعية هذه تؤدي وظائف  منها ة مع الكيانات الخارجية سواء الوطنيةوالمحلي الفرعية

، ٢٠١٤ ،دبلوماسية محورية تتعلق بالتمثيل واالتصال، وهي وظائف تميز الممارسة الدبلوماسية بين الدول ذات السيادة. )بيجمان

التصور ذاته فنظرية العالاقات الدولية، حسب رأيه، أستمرت في التحيز للدولة،  (Samuel Lucas McMillan)( ويحمل ٦٥-٦٤

ا أستمرت أدبيات العالاقات الدولية في تجاهل الحوومات ما تحت القومية، ثلممنظر إلى ما تحت المستوى القومي، وتباطأت في ال

من  -نهايات الباحثين على النظر في ال شجعت ،عية والليبراليةالوااق بما يرجع السبب، إلى أن النظريات المهيمنة على الحقل، تحديدا  ور 

( مع ذلك، كانت McMillan, 2009: 233) ية،دون الوطنوأسقطت المستوى األوسط مثل الحوومات ما  - الدولة الموحدة إلى األفراد
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في محتواها  أكثر منها وصفية  جائتموضوعا  لنقاش أكاديمي موثف، إال أن المخرجات األكاديمية  هذه الحووماتدبلوماسية 

 تفسيرية، لكن، على الرغم من ذلك، غالبا  ما أولت األدبيات األكثر تأثيرا  في هذا الحقل أهتماما  خاصا  بالطريقة التي تؤثر فيها ال

صفها مجاال  ماسية بو ، على الفهم التقليدي للدبلو دون الدولةمركزية العالاقات الدولية، حسب ما توحي به ضمنا  دبلوماسية الكيانات 

 (Cornago, 2010: 12)حصريا  للدول السيادية. 

راسة ، أولى اإلتجاه الحديث في دالعقدين األخيرين من القرن العشرين خاللتزايد حركة االعتماد المتبادل في العالاقات الدولية  ومع

مات سية والمتمثل بزيادة تدفق العالاقات التي تقوم بها الحوو الدبلوماسية، أهتماما  متزايدا  بالتطور الحاصل في مجال الممارسة الدبلوما

نتيجة للتغيرات الحاصلة على مستوى الدولة والنظام الدولي، والتطورات  الخارجيةفي المجال الدولي إلدارة شؤونها  ما دون الدولة

إدارة  ة من إضغاف لقدرة الدولة علىملالعو  تسببت بههذا األمر إلى ما  ويرجع البعض واإلاقتصادية ضمن األاقاليم نفسها، السياسية

 (Keating, 1999دوافعا  أاقتصادية وثقافية وسياسية للتوجه نحو الخارج. ) وحدات الموونة للدولةاقليمها، األمر الذي أعطى للأ

 بارادبلوماسيمصطلح ال في إدارة الشؤون الخارجية الوحدات دون الدولة أو الحوومات المحليةالدور الذي تقوم به أطلق على 

(Paradiplomacy)  ويعتبر المؤرخ البريطانيRohan Butler عن التاريخ الدبلوماسي مؤلف له  المصطلح في أول من أستخدم

في  ما دون الدولةمشاركة الحوومات يمية بخصوص بدايات الدراسات األكادإال أن  (Butler, 1961) ،١٩٦١صدر في العام 

 Levy Thomas و Ronald  Atkey (1971) في كتابات كل منممثلة عينات القرن العشرين إلى سب تعود السياسة الخارجية

بشول لحقل الدراسات الفيدرالية لحوومات هذه االنشاط الخارجي ل Ivo D. Duchacek الكاتب الكندي اقدم اتن. وفي الثماني(1973)

 Microdiplomacy“ ت التي تقوم بها الجهات الفاعلة دون الدولة:خمسة أنواع من النشاطا لفت األنتباه إلى، إذ أكاديميا   أكثر تفصيل

of Bordering Regions, Transregional Diplomacy, Global Paradiplomacy, Protodiplomacy, Global 

Protodiplomacy.”   (1984Duchacek, ).  

المقارن  جريبية أساسية وبسيطة ضمن حقل التحليل السياسيبطريقة تمصطلح البارادبلوماسي  أستُـخِدمانينات القرن العشرين ثمفي و  

 ةللدول الفيدرالية والنظرية المتجددة للفيدرالية، السيما في أدبيات أمريوا الشمالية حول األشوال المعاصرة للفيدرالية أو "الفيدرالي

جه ات الفيدرالية والدول الموحدة، وعلى و بين الحوومالجديدة"، واألنشطة األشوالية للدوائر اإلتحادية، السيما فيما يتعلق بالعالاقات 
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التحديد بمسائل السياسة الخارجية. ومنذ ذلك الحين، شهد مصطلح البارادبلوماسي منعطفا  حادا  في األدبيات األكاديمية المتعلقة 

 (Aguirre, 1999) ية.بالمشاركة الدولية للحوومات الالمركزية، والتحليل النقدي ما بعد الحداثوي األحدث للدبلوماس

في حقبة ما بعد الحرب الباردة تطورت نظرية البارادبلوماسي بشول ديناميوي في عدة إتجاهات، أتجهت مجموعة من النظريات 

ا ال مركزية الدولة القومية وظهور دولة م من اقبيل الفرعية إلى شرح العوامل التي تسبب ظهور وحدات دون وطنية كممثلين دوليين:

يادة، األزمات التي تؤثر على النماذج الكالسيوية للفيدرالية، انتشار الشبوات، استبدال نظام العالاقات الدولية بنموذج الحوم بعد الس

 :Joenniemi & Sergunin, 2014) وما إلى ذلك. Glocalization/Fragmegration  -التشظيالعالمي، ظهور العولممحلية/

20) 

 تشير إلى "النشاط الدولي المباشر يـــــــالبارادبلوماسإلى أن  ذي صاغ التعريف األول للمصطلح،ال ،(Panayotis Soldatosيذهب )

الذي يدعم أو يومل أو يصحح أو يورر أو يتحدى دبلوماسية و للفواعل دون الوطنية )وحدات فيدرالية، أاقاليم، جماعات حضرية، مدن( 

مشاركة الحوومات غير المركزية في العالاقات "على أنها ( Noe Cornago) عرفهاوي، (Soldatos, 1990: 17)الدول القومية" 

الدولية من خالل إاقامة أتصاالت دائمة أو مؤاقتة مع شعب أجنبي أو كيانات خاصة، بهدف تعزيز القضايا السوسيوااقتصادية والثقافية، 

لى " البارادبلوماسي يدلل ع مصطلحإن وهوذا ف(  ,1999Cornago: 40". )ضمن صالحياتها الدستورية أو أي بعد خارجي آخر

( على ممارسة السياسة الخارجية، ومشاركتها في المجال الدولي لمتابعة مصالحها الدولية Sub-Stateاقدرة الكيانات الفرعية )

 (Wolff , 2007: 141الخاصة". )

ق عليه األول اطل نظام الحوكمة العالمية، في متبناةبمحاولة لوضع تصنيف للبارادبلوماسي مبني على نماذج ( Kaiser Robert) اقام

يم المتجاورة عبر ويشمل األتصاالت الرسمية وغير الرسمية بين األاقال( Transborder Regional Paradiplomacy) تسمية

خرى، التعاون مع أاقاليم داخل دول أويشير إلى ( Transregional Paradiplomacyطلق عليه )النموذج الثاني أ الحدود الوطنية،

فيغطي االتصاالت ذات الوظيفة السياسية مع الحوومات المركزية األجنبية، ( Global Paradiplomacyأما الثالث والذي دعاه )

 (Kaiser, 2003: 17-19) المنظمات الدولية، القطاع الخاص وجماعات المصالح.

لية مركزية لها حضور كبير جدا  في النظم الديمقراطية الفيدراواقد أشار الكثير من الباحثين إلى أن النشاطات الدولية للحوومات غير ال 

مع ذلك يقر ماكميالن بوجود ثغرة نظرية يرى وجوب مألها في  يا وكندا مقارنة بالنظم الوحدوية،مثل الواليات المتحدة األمريوية وألمان
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 ية،غير المركزية في السياسة الدولالحوومات  الباحثون أهمية النظر في الكيفية التي تؤثر بها ت الخارجية، بحيث يعيالعالاقا

(McMillan, 2009: 233 ) ير والفواعل من غ الفواعل دون الدولحول الدور الذي تؤديه  البارادبلوماسي أسئلة نظريةتثير ظاهرة إذ

 ستند إليه النظام السياسيأالذي و  منذ معاهدة وستفاليا نظام الدولة القائم أمامتحديات وما تطرحه من في الشؤون الدولية،  الدول

  الدولي. 

 .وظيفة الدولة في بارادبلوماسيالأثر 

األحاطة الموضوعية بول أبعادها التي تستوجب الحديث عن متغيراتها  إذا كانت دراسة تاريخ ومفهوم الظاهرة من األساسيات، فإن

في  لخوضهنا ا يرجحمع ظواهر العالاقات الدولية، لذا اقد تعامل رة فيها بشول مباشر أو غير مباشر، ُتعد أيضا  من أساسيات الالمؤث

  وظيفة الدولة ذات النظام الالمركزي، لعالاقتها الوثيقة بالظاهرة موضع البحث.

)إدارة عامة جديدة( أو )إعادة أختراع الحوومة(، وركز عقد شهد العقدين األخيرين من القرن العشرين حركة إصالح حوومي سميت 

أكبر على اإلصالح اإلداري لجوهر وظائف الدولة، إذ سعت الكثير من الدول، في هذا العقد، لتقليص حجم  التسعينات بصورة

 (.٣١٩-٣١٧: ٢٠٠٢ ،كامارك)بيرواقراطية الحوومة، وجعلها أكثر كفاءة وحداثة وأكثر استجابة للمواطن. 

ى المؤسسات . إذ يومن تأثير الالمركزية علالمركز واألاقليم بينألرتباطها بتوزيع الوظائف والصالحيات  ا  أساسطلبالالمركزية م فكانت

التعامل مع حوومات الوحدات الفرعية بوصفها أطراف فاعلة في السياسة الداخلية، كما أنها تعمل  السياسية والسياسة العامة من خالل

 (Lecours, 2008: 1) كذلك ضمن إطار دولي واسع يمون أن تشول فيه أطراف دولية فاعلة.

لقد أرتبط أنتشار الالمركزية، كاستراتيجية للحوم جوهرها انتقال السلطات من المركز إلى األطراف، بالتوسع الكمي في وظائف الدولة 

لتخطيط ا حوومة المركزية على تلبيتها، فضال  عنالحديثة وواجباتها من ناحية، وبتباين الحاجات والمطالب المحلية، وعدم اقدرة ال

أنتشار الالمركزية في النظم الديمقراطية التي تتوافر فيها  أخرى. لذا ليس من الغرابة أن نلمس ت المحلية من ناحيةالداقيق للمجتمعا

 (١١: ٢٠١٢ ،مخيمر) األكثر تأثرا  بممارسة القوة. الطرف اقنوات تسمح بانتشار القوة السياسية وانتقالها للمواطنين العاديين باعتبارهم
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ؤونها داخل منح الدولة السلطة العليا في إدارة شالتي ت، تقليديا ، بالسيادة الوطنية، أحدها يرتبط، معاييرجملة  تتحدد وظائف الدولة وفق

إاقليمها وخارجه، أي القدرة على تنظيم العالاقة بين السلطة والمجتمع، ببسط سلطتها ونفوذها بشول كامل على مواطنيها داخل أاقليمها، 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى اقدرتها على إدارة عالاقاتها يم عملية اإلنتاج وتوزيع الموارد في المجتمع، وتنظوتلبية حاجاتهم األساس، 

اقدرة الدولة على فرض احترام استقاللها  تتضمنصحاب السيادة اآلخرين، أي الدول، كما مع أ ،صاحب سيادةارجية، بوصفها الخ

 ،سليم)التدخل في شؤون الدول الداخلية.  ل االخرى بالمقابل، وفق مبدأ عدم جوازالوطني وسالمتها االاقليمية، ومنح هذا االحترام للدو 

٢٠: ٢٠١٢) 

م الدولة الموحدة بمركزية السلطة إذ تتس فيما إذا كانت موحدة أو اتحادية، ويختلف توزيع الوظائف تبعا  لنوع الدولة أو شولها، 

ما ال يمنع ، كاليمهااقأبعض الصالحيات ألحد الدولة في تشريعاتها  تمنحأن ، وإن كان ذلك ال يمنع وصالحياتها الداخلية والخارجية

في الدولة ما أر في وحدة النظام السياسي للدولة، السياسية، بما ال يؤث الذلك أيضا  أن تمارس الدولة عبر نظامها الالمركزية اإلدارية، 

ية في العالاقة بين المركز واالاقاليم، وتتوزع سلطات التشريع واألمن ، فُتكرس الالمركزية السياسية واالاقتصادية واالجتماعاالتحادية

إاقليم  وبذلك يوون لكل بمظاهر السيادة الخارجية، الحوومة المركز وحدها مع تمتعة لالتحاد، ضاء والتنمية على االاقاليم الموونوالق

بها  مع ذلك، يختلف مدى السيطرة التي يتمتع ية.تحادف السلطات العامة للدولة االعن هويته، بما ال يخال المعبردستوره الخاص به 

المركز في مواجهة األاقاليم في سياق الدولة االتحادية، إذ يتدخل المركز في بعض الحاالت لفرض مواءمة اقوانين اإلاقليم مع السياسة 

ة، عدا خرى، الخضوع ألية اقوانين اتحادي، بينما يرفض اإلاقليم، في حاالت ألضمان عدم التقاطع بين األثنيناالتحادية، أو على األاقل 

  (٨-٧: ٢٠١٢علي، )بالشؤون الخارجية.  منها ما يتعلق

وحدة والهياكل ية المهناك فارق أساس بين الهياكل السياس، أن (Llyod Jensen) يذكر جنسنوفيما يتعلق بالشؤون الخارجية، 

، ةيولد ضغوطات في النظم االتحادي ممالسيطرة على شؤونها الخارجية، ا في الدولة اقدرةالتركيبة االتحادية من  قللاالتحادية، إذ ت

-١٣٢: ١٩٨٩ ،)جنسن ركة األاقاليم في الشؤون الخارجية.مشا لصالح السيما تلك التي تلعب فيها االختالفات العرقية دورا  مهما ،

١٣٤) 
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الواليات أو المقاطعات  منحلطة االتحادية، مع اختصاصات الس واحدة منالسياسة الخارجية في الدول االتحادية  عموما ، تبقى

للسلطة  اختصاصا  خالصا   بالمقابل تكون السياسة الخارجية في الدول الموحدةفي صنع تلك السياسة،  دور معينأو  محددة صالحيات

 (٤٥٦: ١٩٩٨ ،)سليم السياسة الخارجية إال من خالل السلطة المركزية. شؤون لوحدات اإلاقليمية في يسجل ظهور لالمركزية، وال 

مانية أو ، سواء كانت برلجميعها في األنظمة السياسية اسة الخارجية من الثوابت األساسوُتعّد هيمنة السلطة التنفيذية على السي

 ع بهلما تتمت ،لسلطة التنفيذيةا اقصرها علىو السياسة الخارجية  ية أو استبدادية، أو غيرها. ويرجع السبب في مركزيةرئاسية، ديمقراط

ة اقي المؤسسات الدستوريببا إذا ما اقورنتمن إموانات مادية وبشرية  لهاتوافر التصرف، وما ي من مرونة كبيرة فياألخيرة  هذه

: ٢٠٠٧ ،)الصديقي د من الحاجة إلى مركزية إعداد السياسة الخارجية.يزيإن مناخ األزمات الدولية الدائم  عالوة على والسياسية،

١٤٨) 

نها وظيفة ية بحوم الدستور، أل، من مسؤولية الحوومة المركز وعلى الدوام ، تقليديا  وظيفة إدارة الشؤون الخارجيةكانت  ة،بمختصر العبار 

مع ذلك اقد  (٣: ٢٠٠٧ وباسما، بليندنباخر) لحاجة لتقديم جبهة موحدة في مقابل الدول األجنبية.تتعالى على تقاسم السلطات، ل

دم انفراد السلطة التنفيذية بصنع السياسة الخارجية، على الرغم من مركزية دورها، األمر الذي يتطلب األمر في بعض األحيان ع

 يسجل درجة من االختالف في مركزية الهياكل المعنية بصنع القرار السياسي الخارجي فيما بين الدول.

   .البارادبلوماسي المخاطر والفرص

ية ط من داخل الدولة باتجاه المركزية السلطة السياسو ضغال تن األخيرين منه، تصاعدمنذ نهايات القرن العشرين، تحديدا  في العقدي

حوم متعدد  ، نتيجة لهذه الضغوط،تولدلي( ١٣٥: ٢٠٠٧ ،لمصلحة الكيانات الفرعية )الواليات، األاقاليم، الحوومات المحلية(. )فوكوياما

توسع في مسؤوليات  الناجم عن فق ذلك مع تحول دور الدولة، ترا(٢٢١: ٢٠٠٢)نوريس  المستويات وانتشرت السلطة السياسية

 ،كاماركالحوومة في ميادين ومجاالت مختلفة، أضحى معه نقل السلطة عنصر رئيس في اإلصالح الحوومي في دول كثيرة. )

٣٣٠: ٢٠٠٢) 
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بها  تختصة منها والتي الخارجي السيماتقاسم السلطات،  أن إذحساسة في الدول الفيدرالية،  إال أن نقل السلطة هذا شول مسألة

 ترحب ال د مسؤولياتها المحلية إلى الخارج، األمر الذيمع رغبة الوحدات الفيدرالية في ميصطدم ، على نحو حصري  لسلطة االتحاديةا

ارجي لألاقاليم خيرى البعض أن أي تمثيل  كمامجالها المحتكر تقليديا ،  تمثلتدخل الكيانات الفرعية في منطقة ، فهي ترفض الدولبه 

ُيعّد أنتقاصا  خطيرا  من سلطة الحوومات المركزية في إدارة سياسة عالوة على أنه  ،يشول تهديدا  للسيادة الوطنية والسالمة االاقليمية

 (  Aguirre, 1999) (Aldecoa and Keating, 1999). خارجية متماسوة

في التعامل مع العبين آخرين في المجال الدولي، سوف يفرغ من محتواه، وربما وبحقها الفريد  ،بالسيادةالتفرد عليه، فإن إدعاء الدول 

تنشأ سفعلى الجبهة الداخلية  ،(Wolff, 2007: 142)يتقوض على نحٍو خطير، إذا توجب عليها أن تتقاسم هذا األمتياز الحصري،

ر في ميدان العالاقات الدولية، وذلك بسبب التنوع الكبي حدود على حرية المناورة لحوومات الدول عند ممارستها لمسؤوليتها السيادية في

 (. ٨٨: ٢٠٠٥ ،.)مارشالناجم عن تعقد القضاياالضغوط والمصالح داخل الدولة وال

هناك منطق وظيفي اقوي لألنطالق الخارجي لألاقاليم، إذ أنه يرتبط بالحاجات االاقتصادية وبأمتداد صالحيات األاقاليم المحلية إلى 

ة، وفي بعض الحاالت بضرورة إدارة الصراعات العرقية أو القومية على حدودها، عالوة على القضايا األمنية التي الساحة الدولي

مدة من إضافة تفسيرات سياسية مستنحن بحاجة إلى ( نفسها ال تفسر كل شي، فالوظيفية)مع ذلك، فإن  األرتباطات،تطرحها هذه 

يد الطريق تمهبفي بعض الحاالت، كما بناء أو تنمية أاقليمهم أو، ب تعلق ذلكسواء  هداف واستراتيجيات نخب الكيانات الفرعية،أ 

 (Aldecoa and Keating, 1999)لألستقالل الوطني. 

تضع تحديات جديدة ، (Anthony Giddens) فمما الشك فيه أن اقوى العولمة، حسبالرغبة في االستقالل، والتحدي األكبر هنا هو 

رة لعوامل اجتماعية جديدة وحاسمة ومؤث ، إذ ستكون الدولة مضطرة للتخلي عن سيادتها ليس فقط نحو الخارجللحوم المحلي والعالمي

اقد  ،(Mann)أن رد الفعل على العولمة، كما يقول  إذ .و األسفل أيضا  إلدارات محليةفي النجاح القومي في عالم عالمي(، بل نح

لمجتمعات ا ا  أيض في إعادة تشويل االاقتصاديات والنظام العالمي فحسب، بلال  ،ببيوون اقوى الهويات القومية، وربما يوون هو الس

 (٢٢٣-٢٢٢: ٢٠٠٢ ،نوريس) والحوومات على حٍد سواء.
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وفي ظل العولمة تم تدويل مجاالت واسعة من السياسة الداخلية، نتيجة مطالبة األاقليات اإلثنية والعرقية باألستقاللية والبروز، بعدما  

( أساسه تعدد االنتماءات العرقية ١٢٥: ٢٠١٠ ،راع في العالاقات الدولية من صراع بين دول إلى صراع داخل الدول )جندليتحول الص

 199)األمر الذي يعطي لدولة أخرى أو فواعل من غير الدول الفرصة لإلفادة من األنقسامات الداخلية،والطائفية داخل الدولة الواحدة، 

Aguirre, 1999: )ندما تصل الدولة إلى حالة الفشل واالنهيار حيث تفقد شرعيتها وتصبح حدودها مفتوحة بال ضوابط، السيما ع

   (Rotberg, 2002وتسعى بعض المجتمعات داخلها إلى الحصول على حوم ذاتي أو أستقالل خارج عن الحوومة المركزية.)

يادة هي حالة خاصة تصنف في ظلها البارادبلوماسي بوصفها المناطق التي تعمل للحصول على مزيد من االستقاللية أو الس غير أن

"Protodiplomacy يشير إلى "إدارة العالاقات الدولية من حوومة غير مركزية تهدف إلى إاقامة دولة كاملة السيادة"، "، وهو مصطلح

في  (Kamiński, 2017: 17) به"، عتراف الدبلوماسي الدوليأي أنها تمثل "العمل الدبلوماسي التحضيري لألنفصال المستقبلي واأل

 با  ما ينظر إلىحوم الذاتي الممنوح للحوومة دون الوطنية، وغالحين ُتعد البارادبلوماسي نشاطا  طبيعيا ، يعتمد على درجة ال

 (Pereira, 2005: 3) خطرة على سالمة الدولة.ممارسة ، أو على األاقل نشاط غير شرعيعلى أنها  البروتودبلوماسي

ثالث طرق يمون أن ( Cornago) صنفلة لتحفيز التفكير في قيمة البارادبلوماسي في الظروف الحالية لألمن العالمي، في محاو 

بوصفها وسيلة  لقومية للصراعات األثنية، الثانيلتقليل األبعاد العابرة لتؤثر فيها البارادبلوماسي على األمن العالمي، األول بوصفها أداة 

 ( ,1999Cornago) االاقليمي، الثالث بوصفها وسيلة فعالة للتعامل مع تهديدات األمن العابرة للقومية.لتعزيز الثقة واألمن 

ية، التي تقدم نفسها على الساحة الدولية دون الحاجة لتوسط الدولة، ستواجه مقاومة شديدة من الكيانات الفرعهذا عالوة على أن 

رغم من أن االشتراك في الساحة الدولية ال يعني بأن الكيانات المستقلة على ال (Lecours 2002: 109)المؤسسات الوطنية، 

نسيق يشول آليات مناسبة للتشاور والتالذي تستطيع ممارسة سياساتها من دون اعتبار لألطار الدستوري، الذي تكون هي جزء  منه، و 

 (            Wolff, 2007: 142ية. )قضايا الشؤون الدولببين الحوومات المركزية والكيانات المستقلة فيما يتعلق 

لق بتوزيع تعالسيما فيما يفي الدول الضعيفة، في الجانب اآلخر تقدم البارادبلوماسي فرصة ألحتواء األاقليات وحل الصراعات الداخلية 

ير من محاولة ا، أسهل بوثفمما ال شك فيه أن تقوية الدول القومية الضعيفة لتجنب أنهيارهلتجنب انهيارها،  الموارد وتقاسم السلطة،

يتحدى سيادة  تقاسم السلطة بين المركز واالاقاليموعلى الرغم من أن  (Rotberg, 2002)، مساعدة دولة اقومية اقد أنهارت بالفعل
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 للصراع، ة بناءةيات إلى فرص إلدار الدولة على المستويين الداخلي والخارجي، إال أنه في الواقت نفسه يقدم آلية فريدة لتحويل هذه التحد

(Wolff, 2007: 142)  ففي بعض الحاالت، تكون هناك أمور أكثر حساسية من غيرها، ومن خالل االسهامات تظهر مجموعة

تحتاج إلى و  ها األدوار مع أاقاليمهاايش مع إدارة حوم جديدة تتقاسم عبر تعال من خاللها تتعلم الدولمتنوعة من أنماط الصراع والتعاون، 

      Aldecoa and Keating), (1999 .التعاون في الخارج

فأن صناعة القرار الالمركزية أاقرب إلى مصادر المعلومات المحلية، لذلك تبقى بطبيعتها أكثر  (Francis Fukuyama)وبحسب 

ندما تنتشر وع ،إذا جرت على المستوى المحليكذلك تبقى صناعة القرار السياسي أسرع  ،استجابة للشروط والتغيرات في البيئة المحلية

ختالفا  فتفويض السلطة إلى الحوومة الفرعية يعني بالضرورة تقريبا  أ ينها ويوثر االبتكار،عدد أكبر من الوحدات يزداد التنافس ب وسط

 ىومن ثم أرتفاع مستوى الشرعية وتحسن نوعية الديمقراطية وزيادة التنافس عل ،وتفاوتا  أكبر في األداء الحوومي، وإزدياد المحاسبة

 (١٣٦-١٣٥: ٢٠٠٧ ،تجارب اإلصالح السياسي. )فوكوياما

تؤكد و  ية يجعل من الصعوبة جدا  فهمها،أن الجمع بين العناصر الداخلية والخارج سي هيالمشاكل الرئيسة للبارادبلوما أحدىأن 

ية للوحدات اخلية التي تولد نشاطات دولالنظريات التقليدية للبارادبلوماسي على وجود تفاعل دائم في الوااقع بين العوامل الخارجية والد

، فنحن نواجه "حدودا " (James Rosenau)كما أاقترح و  (Joenniemi & Sergunin, 2014: 20) ،دون الوطنية وتؤثر فيها

بعض لنافس مجاالت مختلفة للسلطة بعضها اوفيها ت آخذة في االتساع، تتداخل فيها السياسة الداخلية والخارجية في شبوة متالحمة،

كشف هذا التداخل أبعادا  متعددة ألنخراط الحوومات غير المركزية بشبوة السياسة العالمية؛ أوال  واقد المنفعة،  صيلمن أجل تح

انيا  بإموانها ث ية/اإلاقليمية خارج محيطها الوطني،بإموانها أن تكون فواعل أو مبادرين جيدين، تبحث عن تحقيق أهداف السياسة المحل

م الخاصة، أهتماماته ،أو التعبير عن ،يستطيع من خاللها الفاعلون اآلخرون، السيما المنظمات غير الحوومية، توضيح العمل كقنوات

دافا  للنشاط ثالثا  اقد تصبح أه م كقاعدة لالستراتيجيات العالمية،في مجال البيئة على سبيل المثال، من ثم استخدام المنطقة أو اإلاقلي

 (Hocking, 1999: 17,  22ا وأنشطتها الخاصة على مصالح الفواعل الدولية األخرى. )الدولي حيث تؤثر سياساته

الذي يذهب إلى أن عملية نقل السلطة وما يتبعها من تعدد مستويات الحوم يولد بدوره تفاعل  (Hendrik Spruyt)ونميل إلى رأي 

إذ تؤدي التغيرات في الوسط الخارجي إلى تحوالت محلية في بين المجاالت الداخلية والخارجية، وهو تفاعل ذو مسار متوازي عوسي، 

 ة جديدة،من أجل تشويل أنواع مؤسسيومن ثم، يعيد أولئك الفاعلون االصطفاف  للفاعلين االجتماعيين والسياسيين،النفوذ النسبي 
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ات ، ثم تزول بعض الترتيبالكاملة تصبح المؤسسات الجديدة جزءا  من البيئة الخارجية الموونة من مجموعة االحتماالت المؤسسيةل

ي وإضافة إلى ذلك، بما أن الفاعلين بحاجة إلى ابتكار بعض الوسائل الت الكفاءة نفسها للتنافس مع الزعيم،المؤسسية، ألنها ال تمتلك 

رحلة الثانية من الملذلك، وفي خالل لتنظيم أنها أاقل جاذبية من غيرها، تسمح بهيولة تفاعالتهم مع اآلخرين، فستثبت بعض أشوال ا

       (٣٨: ٢٠١٨ ،التطور االجتماعي، تحول التغيرات الداخلية في الوحدات البيئة الخارجية التي يتحرك فيها الفاعلون اآلخرون. )سبروت

 الخاتمة.  

لمصطلحات اهيم واالمفشهدت نهايات القرن العشرين ثورة في مجال النظرية في العلوم السياسية كانت مخرجاتها كم ال بأس به من 

ه ور المهمة لهذه الثورة التنظيرية، كما شولت تحديا  ال يستهان بذات الصلة بنظرية العالاقات الدولية، مثلت البارادبلوماسي أحد المحا

 لقدرة الدولة على أداء وظيفتها واستمرار حيازتها لصفة الفاعل الدولي الرئيس.

لنشاط لتفسيرات وااقعية ومقبولة  هذه الظاهرة فيه مالذي تقدمدى ن التساؤالت حول الظهور البارادبلوماسي أسهم في طرح العديد م

ير السلوك فهم وتفسوالخارجية لمختلف المتغيرات الداخلية  تتناول بالتحليلو ، الخارجي للوحدات الفرعية أو الفواعل ما دون الدولة

 .لهذه الوحدات وتطوراتهالخارجي 

تاريخ اقد فإن المرحلة التراجع، يمر ب اليوم وهوظام الدولة القومية الوستفالي اقد وصل إلى اقمة تطوره، وإذا ما كان البعض يرى أن ن

مذكرا  بقيام عدد من االاقطاعيات الصغيرة، في مرحلة ضعف االمبراطورية، من إدارة شؤونها الخاصة بها دون تدخل من يعيد نفسه 

جارب تاشلة أو الهشة وظهور الصراعات الداخلية، اقد يحفز الدولة على التكيف وتجاوز الحوومة المركزية، إذ أن أزدياد عدد الدول الف

اكل التي يمون عدها أداة كفؤة لحل المش الماضي التي تؤشر ضعف نظام وستفاليا، وواحدة من مظاهر هذا التكيف هي البارادبلوماسي

 المثيرة للنزاعات.الداخلية 

أمام دارسي العلوم السياسية، وهو استقراء فيما إذا كانت هذه الظاهرة تشول خطرا  على وجود الدولة  وربما تطرح البارادبلوماسي تحديا   

لها كيان اقابل للتحديد، ذو اقدر من الموارد واألموانات، له القدرة على التفاعل الموحدة، بأن تجعل من الكيانات الفرعية فواعل دولية 
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شاطرها في سيادتها، يو نافس الدولة في نشاطها ووظيفتها، بالقدرة على البقاء واالستمرار، كيان يمع غيره من الفاعلين الدوليين، ويتمتع 

 نزع عنها صفة الفاعل الدولي الرئيس سواء في العالاقات الدولية أم في النظام الدولي. وي

 المراجع

 مراجع اللغة العربية

جلة م. : الفاعلية الدولية للحوومات االاقليمية: دراسة مقارنة لبعض االاقاليمالدبلوماسية الموازية .(٢٠٠٨). الدسواقي، أيمن إبراهيم

 ./جامعة القاهرةكلية االاقتصاد والعلوم السياسية. القاهرة: ١٦٣-١٥٥: (٣)٩، النهضة

 .المركز الدولي للدراسات المستقبلية واالستراتيجية ، القاهرة:سلسلة مفاهيم .الدبلوماسية الموازية .(٢٠٠٨). الدسواقي، أيمن إبراهيم

، ١٥٨-١٤٥: ١٥، المجلة العربية للعلوم السياسية (. السياسة الخارجية والديمقراطية: تعارض أم توافق؟٢٠٠٧الصديقي، سعيد. )

 بيروت، الجمعية العربية للعلوم السياسية ومركز دراسات الوحدة العربية. 

منشورات منتدى االتحادات  .حوارات حول العالاقات الخارجية في الدول الفيدرالية(. ٢٠٠٧بليندنباخر، راؤول. وباسما، شاندرا. )

 لية لمراكز الدراسات الفيدرالية.الفيدرالية والرابطة الدو 

 . دبي: مركز الخليج لألبحاث.المجتمع الفوضوي دراسة النظام في السياسة العالمية(. ٢٠٠٦بول، هيدلي. )

 .١القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، ط .الدبلوماسية المعاصرة(. ٢٠١٤بيجمان، جيفري.  )

 .١دبي: مركز الخليج لألبحاث والنشر، ط .سياسة العالميةعولمة ال(. ٢٠٠٤بيليس، جون.  وسميث، ستيف.  )

 الباردة. حوالت عالم ما بعد الحرب(. النظريات التفسيرية للعالاقات الدولية بين التكيف والتغير في ظل ت٢٠١٠جندلي، عبد الناصر. )

 سورة.،  الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية/جامعة محمد خيضر ب١٤٣-١١٨: ٥، مجلة المفكر

 .١(. تفسير السياسة الخارجية. الرياض: جامعة الملك سعود، ط١٩٨٩جنسن، لويد. )
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-١٥٩: ٧، مجلة المفكر(، العصر الوسيط الجديد وتداعياته على النظرية والممارسة في العالاقات الدولية. ٢٠١١زاقاق، عادل. )

 ة.، الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية/جامعة محمد خيضر بسور ١٧٠

 .١. بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، طالدولة ذات السيادة ومنافسوها(. ٢٠١٨سبروت، هندريك. ) 

 ، بيروت: مركز دراساتمستقبل العالاقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السالم(. ٢٠٠٨سعدي، محمد. )

 .٢الوحدة العربية، ط

، ٢٣-١٨٩:٢٠، ملحق مجلة السياسة الدوليةضلة االختيار: النماذج األربعة للدولة الحديثة. (. مع٢٠١٢سليم، جمال محمد. )

 القاهرة: مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.

 .١. القاهرة: موتبة النهضة المصرية، طتحليل السياسة الخارجية(. ١٩٩٨سليم، محمد السيد. )

. أبو ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث التدخل اإلنساني في العالاقات الدولية(، ٢٠٠٤عبد الرحمن، محمد يعقوب. )

 االستراتيجية.

، ٤٩-٤٣: ٣ ،آفاق المستقبلمجلة  ودة الدولة" في السياسة الخارجية.أتجاه مستمر أم موجة مؤاقتة؟ "ع (.٢٠١٠، أحمد جميل. )عزم

 جية.أبو ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتي

 جيل الخارجية. مجلة السياسة في الدولة دون  الوحدات دور: البارادبلوماسي (.٢٠١٨وحميد، علي حسين. ) السادة. عبد علي، إيناس

 العلمي. البحث جيل . بيروت: مركز٦٦-٥٥(، ٢١)٤الدولية،  والعالاقات السياسية الدراسات

ملحق مجلة السياسة ل الدولة في مراحل ما بعد الثورات العربية. (. الدولة غير الموحدة: تحوالت شو٢٠١٢علي، خالد حنفي. )

 ، القاهرة: مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.١٠-٦: ١٨٩، الدولية

. الرياض: العبيوان بناء الدولة/النظام العالمي ومشولة الحوم واإلدارة في القرن الحادي والعشرين(. ٢٠٠٧فوكوياما، فرانسيس. )

 .١نشر، طلل
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الحوم في عالم يتجه (. العولمة وإصالح اإلدارة العامة، في جوزيف س. ناي وجون د. دناهيو )تحرير(، ٢٠٠٢كامارك، إيلين سيوال. )
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“Paradiplomacy: A Brief Introductory” 

Abstract                                                                                                                                                                

     In the early 1980s, the term "Paradiplomacy" appeared in the field of comparative political analysis of federal states, 

specifically on foreign affairs. Since then, the term has been a turning point in academic literature related to the 

international involvement of decentralized governments. After the end of the Cold War, the theory of Paradiplomacy has 

evolved dynamically in many directions, some of the sub-theories have adopted an explanation of the factors behind the 

emergence of subnational units as international representatives.                                                                                                                        

     Sub-governments have been internationalized due to the pressures that were exposure the state, whether by the 

emergence of non-state actors or by the increasing number of failed or fragile states that contributed to the shrinking of the 

role of the state and the decline of its functions.                                                                                                           

     The purpose of the paper is to explore some of the basics that concern the Paradiplomacy, such as the definition of the 

term, its origin and the concepts associated with it. Therefore, the methodology used here was based on the descriptive 

approach rather than the analytical approach to presenting the term of “Paradiplomacy” to the Arab reader, as we found 

that the term is unfamiliar in Arab political literature.                           

     The main conclusion of this paper is that the increase in the number of failed or fragile states and the emergence of 

internal conflicts may motivate the state to adjust with developments in governance and power-sharing. One aspect of this 

adjustment is Paradiplomacy, which can be counted as an effective tool for resolving internal conflicts.  

Keywords: Paradiplomacy, Diplomacy, Federalism, Sub-State Units, Decentralization, Foreign Affairs.       
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