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المقدمة
تدعو األحداث الراهنة إلى إعادة النرار اإل االا دلية الفلسافية الادلاد ناي
مدهو كدئ  ،ومد يجب أن ي ون ،م منطلق أنه ال يم هم التجدرب المعدصر
إال م ا لاالب العناال ع ا النااادئق التدريايااة للوصااوب إلااى ر أعمااق لن ا
المش لت الدائماة ،ويتطلاب كلاه هام أةط للطعيعاة العشارية ولاروم المجتما
إكا كدن م العاديهإل أن األحاداث تنادث مار واحاد ااال ،إال أن تلاه األحاداث
هااإل مرهاار م ا مراادهر الاااو االتتمدعيااة التااإل تنتجهااد منركاادت واتجدهاادت
موروثة ععر العصور
ولم ي الموقف الفلسفإل – على مر الارون – ثدنتاد علاى ااقالط ،نا أن
الجدب الفلسفإل قدئم ةائمد وأندا ني اتجدهي رئيسايي أحادهمد واقعاإل يتعدما ما
األوضدع الادئمة كمد هإل – مد هو كدئ  -واآللر مثادلإل يساعى إلاى تطاوير ها ا
الواق أو تغييره إلى مد هو أمث – مد يجب أن ي ون – و ق قيم ومعديير مندة
تأم إل االرتفدع والرقإل ندانسدنية وم دنتهد و إل ل ه ي االتجدهي انععثت
لسفدت ونرم رية ماتلفة
ولم يات لف الف ر السيدساإل المعدصار عا ها ه الادعاد  ،عندصار الن ام اإل
الدولة المعدصر تُستمد ما الوقادئ السيدساية التاإل تساعى إلاى تناياق المصالنة
المدةية و ق توازندت الاو الادئمة ،م تهوة ةائمة للتجاده المثادلإل الا ؤ ي كاد
على أن السيدسة الند أن ترتعال نايم تسعى إلى ضرور العما اإل نرادع عادلمإل
أو ح ومة عدلمية تتناق يهد الدنلومدسية الدولية
ومن نهدية النرب العدرة  ،أصعح العدلم إل حدلة ارتعدك يصعب معه تنديد
مصاادر االرتعاادك وم دنااه ،هنااد حاارب مسااتمر علااى اارهاادب ،وهناادك لنرااة
ليعرالية ،وقدر م صداع النضدرات ،و إل نعض المندقق ن ير نفوضاى قدةماة،
ومندولااة اسااتعداب نهديااة التاادريب نعااوة التاادريب ،ورنمااد ةمجااه ندلنراادع العاادلمإل
الجديد وةعو إلى ح ومة عدلمية ،وحوار ني الن ومدت
وتاادعو التغياارات السيدسااية واالقتصاادةية الواسااعة المجاادب ،تمي ا قوائااف
الف اار والنررياادت للهتماادع والتفسااير ،م ا هنااد تااد ت ه ا ه الدراسااة النرري اة،
ل مندولة تفسير السيدساة الدولياة ما لالب نماوكتي تنليلياي تمياها نأنهماد كدناد
وماادزاال مرتعيااة توهريااة لصااندع الااارار والمستشاادري المساادهمي ااإل صاان
السيدسدت وم ثم إن هم رضيدت ها ه النرريادت قاد يسادعد اإل هام ااقادر
العدع للسيدسة الدولية ،ورنمد االستعداة لمد قد يندث إل المستاع
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وم هند تد ت إل دلية العنال الرئيساية ،ما لالب الجادب السيدساإل الاادئم
ني الواقعياة والمثدلياة كياف نجنات كا منهماد اإل تعريار تنليلاإل لر يتهماد اإل
التغيرات العدلمية المتعدة
وكله م للب ااتدنة على التسد الت التدلية:
 -1مد األسس النررية الماتلفة التإل استندت إليهد تفسيرات ك م النموكج
التنليلإل الواقعإل ،والنموكج التنليلإل المثدلإل ؟
 -2ه التلفت ر ية المثدلية للمصلنة الوقنية ع الر ية الواقعية؟
 -3مااد مااد قعااوب معاادةن الااادنون الاادولإل وحاااوط اانساادن لااد كا ما الواقعيااة
والمثدلية؟
 -4ه يم أن تستند السيدسة الدولية إلى نردع أللقإل مساتمد ما معادةن
العدالة؟ أع ستر إلى األند سدحة للمصدلح الوقنياة المتضادرنة التاإل
تنركهد السلطة؟
 -5ه قدمت العولمة ةعمد للتنليلت المثدلية؟ أع أكدت على ماد تنادقض
كله الف ر عند ملمسة الواق ؟
 -6كيف ل لت الديماراقية منورا للتو يق ني وتهدت النرر الماتلفة؟
 -7إلى أؤ حد يم ا التو ياق ناي النماوكتي ؟ وها يم ا تفساير السيدساة
الدوليااة م ا لاالب المنرااوري معااد؟ وإلااى أؤ مااد ت م ا النماادكج
الرائد نعضهد الععض؟
وقد تد ت مندور العنل على الننو التدلإل:
المعنل األوب :نررية الواقعية السيدسية
أوال -التأصي الفلسفإل للف ر الواقعإل
ثدنيد -معدةن الواقعية السيدسية
ثدلثد -المفدهيم الرئيسة للواقعية السيدسية
المعنل الثدنإل :نررية المثدلية السيدسية
أوال -التأصي الفلسفإل للف ر المثدلإل
ثدنيد -معدةن المثدلية السيدسية
ثدلثد -المفدهيم الرئيسة للمثدلية السيدسية
المعنل الثدلل :الجدب السيدسإل ني الواقعية والمثدلية
نتدئج العنل
أمد المندهج المستادمة إل معدلجة ها ه المنادور السادلفة الا كر هاإل
المنهج الوصفإل المادرن ،المنهج التنليلإل وك له المنهج النادؤ
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المبحث األول :نظرية الواقعية السياسية
تعااد نرريااة الواقعيااة السيدسااية منهجااد عالنيااد ااإل لساافة السيدسااة يناادوب تفسااير
العلقدت السيدسية م للب ا تراض أن السلطة هإل الغدية األسدساية للعما السيدساإل،
وتنراار إلااى الدولااة الاوميااة ندعتعدرهااد الجهاادت الفدعلااة الرئيسااة ااإل السيدسااة الدوليااة
ويم ا هاام ه ا ه النرريااة ناادلتعرم علااى أصااولهد ومعدةئهااد ،والمفاادهيم الرئيسااة التااإل
قدماات عليهااد ،م ا لاالب أ اادر رواةهااد مث ا مورتاادنثو ،وكاادر ،ووالتااه وميرلاامير،
()1
وتعلي وغيرهم
أوالً – التأصيل الفلسفي للفكر الواقعي:
للواقعيااة أصااوب ااإل الف اار اليوناادنإل الاااديم ،حياال ترتاا تاا ورهد إلااى
"ثيوسيديدس"  411-640( Thycydidesط ع ) ال ؤ يعد ما أوائا ما رأوا
أن السيدسة تنطوؤ على منرور واقعإل ،وكله م للب تفسيره ألسعدب النرب
العلونونيهياة  ،Peloponnesian warالتاإل ةارت ناي اثيناد واساعرقة وانتهات
نههيمة اثيند و ضيدع امعراقوريتهد العنرية التإل كدنت تشاتهر نهاد ،وكا له ما
للب حوار ميليدن  ،Melian Dialogueاد أكد على أ ضلية المصلنة ال اتية
ع ا األلاالط ،وأن هناادك قيااوةا مفروضااة علااى السيدسااة ،نصاافة عدمااة ،وعلااى
العلقدت الدولية ،نصفة لدصة ،مث الطعيعة اانسدنية األندنية ،وغيدب الن ومة
العدلمية ،وأن كله م لأنه أن يجع النموكج الادئم يتسم ندلصراع إل العلقادت
الدولية ،ويفرض قضديد أسدسية مث  :السلطة ،األم  ،أمد نصيب األلالط ي ادة
()2
ي ون ضئيل للغدية
وترهر واقعية "ثيوسيديدس" إل تميياهه ناي األساعدب المعدلار  ،واألساعدب
غير المعدلر ورا النرب العلونونيهية ،لم يُعاال اهتمدماد لبساعدب التاإل ساعات
األحداث معدلر  ،وإنمد نيَ أنّ السعب الناياإل للنرب ي م اإل توزيا السالطة
المتغير ني كتلتي م المدن اليوندنية وهماد "اتنادة ةليادن" Delian League
تناات قياادة أثينااد ،ورانطااة العلونااونيهان  Peloponnesian Leagueتناات
زعدمة أسعرقة ،وو اد لتفسيره اإن تنادمإل قاو أثيناد تعا لاوم أساعرقة علاى
()3
أمنهد يتندمى ،هو األلر ،ممد ة عهم إلى النرب
وم ا ثاام اااد اسااتندت النجااة األثينيااة علااى المفاادهيم الواقعيااة الرئيسااة مث ا
األم ا  ،والساالطة ،لاايس كمااد ينعغااإل أن ي ااون عليااه العاادلم ،وإنمااد كمااد هااو عليااه
ندلفع وتجده األثينيون أؤ حديل أللقإل ،وأكدوا على النادئق السيدسية
كمد وتدت الواقعية مندلد لصعد الزةهدرهاد اإل عصار النهضاة ما لالب
اار "م يااد يلإل" -1469( Niccolo di Bernardo dei Machiavelli
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 ) 1527ال ؤ تند األللط التاليدياة ،ووضا نفساه كمعادع سيدساإل ما لالب
ناده للف ر السيدساإل الغرناإل التاليادؤ غيار الاواقعإل ،وكا له صاله السيدساة عا
األللط ،اد رأ أن الناياة الواقعية هإل النايااة الوحياد التاإل تساتنق العنال
عنهد وقد اتسمت واقعيته نإم دن تطعياهد على ك م الشئون المنلية والدولية،
وإةعدئهد نأن تمي الوسدئ األللقية ،وغير األللقياة لهاد ماد يعررهاد لتناياق
()4
غديدت سيدسية معينة ،تهدم إلى تنايق ك مد هو تيد للدولة
أمااااد "هااااونه"  )1679 -1588( Thomas Hobbesيعااااد ماا ا أهاااام
المسدهمي إل وض المفدهيم الواقعية األسدسية إل السيدساة الدولياة ،ما لالب
وصفه الطعيعية العشرية ندألندنية ،وك له مفهوع الفوضى الدولية ،حيل ير أن
الاواعد الدولية غدلعد مد ت ون غير عدلة ل عح النضدب م أت السلطة ،وأن ك
ةولة تسعى إلى تفسير ه ه الاواعد و اد لمصدلنهد الادصة ،وم ثم ت ون قدعة
الاادنون الاادولإل أو تجدهلاه و اااد لمصالنة كا ةولاة لا له ترا السيدسااة الدوليااة
()5
مندقة ةائمد ندلمادقر
وقد لهرت الواقعياة اإل الاارن العشاري اساتجدنة للتجدهادت المثدلياة التاإل
هيمنت على السيدسة الدولية نعد النرب العدلمية األولى ،نهدم من نشوب نهاع
عدلمإل آلر ،ومندولة تنايق السلع العدلمإل وإنشد نردع ينترع الادنون الدولإل
وتدعمااه المنرماادت الدوليااة ،وأساافرت ها ه األ اادر المثدليااة عا تأساايس عصااعة
األماام ،التااإل لاام تااتم م ا من ا اناادالع الناارب العدلميااة الثدنيااة ،وقااد أةّت ه ا ه
الناياة إلى رة ع واقعإل قوؤ تمث إل "أزمة العشري عدع" The Twenty
 Years Crisisلاا" "إةوارة هدلياات كاادر" ،)1982 -1892( E. H. Carr
"والسيدسااة نااي األماام"  Politics Among Nationsلاا" "هاادنه مورتاادنثو"
 )1980 -1904( Hans Morganthauو غيااااارهم ممّاااا مثلاااااوا االتجاااااده
ال لسااي إل للواقعيااة ،إال أن االسااتجدنة الواقعيااة ،األكثاار أهميااة ،أتاات ما أ اادر
"كينيل والته"  )2013 -1924( Kenneth Waltzال ؤ أعدة صيدغة م هب
الواقعية إل العلقادت الدولياة اإل لا تدياد ما لالب كتدناه "نررياة السيدساة
الدولية"  Theory of International Politicsعدع  ،1979ال ؤ حادوب ما
للله تصنيح ألطاد الواقعياة ال لساي ية عا قرياق اساتاداع أوضاح للمانهج
()6
العلمإل وأصعح يعرم ندلواقعية الجديد Neorealism
و يماااد يلاااإل نعااارض ل لف ااار السيدساااإل الاااواقعإل ما ا لااالب ر
السيدسيي وتفسيرهم للتغيرات السيدسية

الاااواقعيي
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ثانياً -مبادئ الواقعية
-1مبادئ مورجانثو Hans Morganthau
وض ا "مورتاادنثو" ا تراضاادت سااتة ضاامنّهد كتدنااه "السيدسااة نااي األماام"
تع س أ در الواقعيي السيدسيي إل كله الوقت ،وهإل كدلتدلإل:
االفتراض األول :تاوع الواقعياة علاى الااواني الموضاوعية التاإل تساتند إلاى
الطعيعااة ا انساادنية الثدنتااة ،ممااد يجعلهااد ت ا م نإم اادن تطااوير النرريااة العاليااة
المتأثر نهد كمد ت م نإم دن التمييه إل السيدسة ناي النايااة والارأؤ ،ناي ماد
هااو صاانيح نموضااوعية وعالنيااة ،ماادعومد ندألةلااة والعااراهي  ،ومااد هااو ح اام
لاصإل اال ،انفص ع النادئق كمد هإل ،وتش ندلتنيه
االفتراض الثاني :أن الدالة الرئيسة إل الواقعية السيدساية هاإل المصالنة أو
الفدئد الموتوة اإل مفهاوع السالطة  ،The Concept of Powerها ا المفهاوع
ال ؤ يو ر الرنال ني العا والواق  ،ويض السيدساة كمجادب للن ام الا اتإل يااوع
علااى الفهاام والفعا  ،نعياادا عا المجاادالت األلاار مثا  :االقتصاادة (حياال ت ااون
الفدئد إل الثرو ) ،أو األللط ،أو الجمدب ،أو الدي حيل يفترض أن الهعماد
السيدسيي يعملون إل إقدر السلطة ،التإل تتصاف ندل اتياة اإل السيدساة ،وتسامح
نتنلياا السيدسااة الادرتيااة علااى حسااب الاادوا والرغعاادت ،والااايم األللقيااة
والعالية الماتلفة للسيدسيي  ،وه ا هو توهر السيدسة
االفتراض الثالث :يشرح يه مورتدنثو دئد مفهاوع السالطة ما حيال إنهاد
ئة صدلنة عدلميد ،وعنصار أسدساإل اإل السيدساة تهاتم نارنال ألايد ماتلفاة اإل
أوقدت ماتلفة ،ولروم مُعيَنة ،هإل ليست كات معنى ثدنات ،ل نهاد تنادة العيئاة
السيدسية والثاد ية
االفتراض الرابع :ينرر إل العلقة ني الواقعية واألللط ،وير أنه نينماد
يدرك الواقعيون األهمية األللقية للعم السيدسإل ،إنهم يعتهمون ك له نوتاوة
توتر ني األللط ومتطلعدت العم السيدسإل النادتح ،ال يم ا تطعياق المعادةن
األللقية العدلمية علاى سالوك الادوب ،ول اإل يجاب تناينهاد ما لالب الراروم
الملموسة
االفتراض الخامس :ي كد علاى ضارور النرار إلاى تميا الجهادت الفدعلاة
إل الدولة ك يدندت سيدسية تسعى إلى تنايق مصدلنهد المندة م حيل السلطة
ننيل تتجنب المواتهة األيديولوتياة ،حينئا ساتتم الادوب ما اتعادع سيدسادت
تنترع مصدلح الدوب األلر  ،م حمدية وتعهيه مصدلنهد
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االفتررراض السرراد  :ياار أن الفاارط نااي الواقعيااة السيدسااية ،وغيرهااد م ا
مدارس الف ر السيدسإل هو الناياة ،وهو معنى عميق ،ل كثير مد أسإل همه،
وت كااد الواقعيااة علااى اسااتالب المجاادب السيدسااإل ،وتاار أنااه ال وتااوة لمعااديير
()7
رية ألر سو المعديير السيدسية
 -2مبادئ والتزKenneth Waltz
وض "كينيل والته" ستة ا تراضدت للواقعياة الجدياد  ،تمثا تطاويرا أل ادر
الواقعية ال لسي ية و هإل:
االفترررراض األول  :تعتعااار الااادوب هاااإل األقااارام الفدعلاااة الرئيساااة ،وتعما ا
نطرياة عالنية ،تاوع على تعريم الفدئاد  ،ويعتارم الواقعياون الجادة ناأن هنادك
تهاادت دعلااة ألاار مثا المنرماادت الدوليااة ،أو الشااركدت ععاار الوقنيااة ،وم ا
كلااه ،ااإن مثاا هاا ه األنااواع ماا الجهاادت الفدعلااة لاا ي ااون لهااد تااأثير علااى
التطورات الفعلية إل النردع الدولإل
االفتررراض الثرراني  :يتميااه النراادع الاادولإل ندلفوضااى ،أؤ عاادع وتااوة تسلسا
هرمااإل للساالطة ،ونتيجااة ل ا له ،ااإن المصاالنة الوقنيااة National Interest
تاتضاإل تعراايم الااو ما أتا ضاامدن نااد الدولااة ،وما وتهااة نرار الااواقعيي
الجاادة ،ااإن الش ا المنلااإل الااادس للاادوب لاايس كا أهميااة سااوا كدناات الدولااة
ةيماراقية ،أو كات أنرمة استعداةية ،ل يا ثر كلاه علاى سالوكهد علاى الصاعيد
ا لاادولإل ،وكلااه نسااعب الفوضااى التااإل تميااه النراادع الاادولإل ،حياال تتشاادنه الاادوب
وليفيد ،وتسعى تميعهد إلى ضمدن أمنهد م للب تعريم الاو
االفتررراض الثالررث :تااوزع الااادرات االقتصاادةية والعس ا رية علااى مسااتو
النراادع ،وهااو أهاام متغياار تفساايرؤ ،وما ثاام عنااد تنليا السيدسااة الدوليااة يتعااي
النرر إلى توزي الادرات م أت لرح التطورات الجديد
االفترررراض الرابرررع :ي كاااد الواقعياااون الجااادة علاااى أن النااارب هاااإل الندلاااة
الطعيعية للشئون الدولية ،وأن النردع السلمإل قدن للتنايق اال م لالب تاوازن
الاو  ،كمد كدن إل النردع ثندئإل الاطعية للب النرب العدرة
ن األنرماة الدولياة هاإل نعسادقة انع ادس لهي ا الااو
االفتراض الخرامس  :إ ّ
الرئيسإل ،وم ّث َم ليس لهد تاأثير مساتا علاى التطاورات ،وإكا حادث تغييار اإل
هي الاو الرئيسإل إن كله يندث للل إل األنرمة الدولية
االفتراض الساد  :إن ر التعدون الدولإل تعادو مساتنيلة اإل لا النرادع
الاادو لإل ،ندسااتثند حدلااة االسااتارار المهيمنااة ةالا النراادع أحاادةؤي الاطعيااة ،الا ؤ
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يتناق عندمد تنرم ةولة واحاد النرادع الادولإل ما لالب هيمنتهاد علاى الاادرات
()8
االقتصدةية والعس رية
 -3مبادئ روبرت جيلبن Robert Gilpin
يااادع "روناارت تيلااع " ( -1930؟؟) أرنعااة معاادةن للواقعيااة الجديااد هااإل نمثدنااة
تطوير لنررياة "والتاه" ،ندتجاة عا ةراساته للنارب والتغييار اإل السيدساة
العدلمياااة ،وتركاااه علاااى ةيندميااادت تغييااار النرااادع ،وتساااتند إلاااى النررياااة
االقتصدةية واالتتمدعية ،وتاوع على ماترحدت أسدسية هإل:
االقتراح األول :أن النردع الدولإل هو إل حدلاة ما التاوازن إكا لام تعتااد أؤ ةولاة
أنه م المرنح مندولة تغييره
االقتررراح الثرراني :سااتندوب الاادوب تغيياار الوض ا الااراه للنراادع الاادولإل اااال إكا
كدناات الفوائااد المتوقعااة تفااوط الت اادليف ،وياارتعال كلااه نف اار أن الاادوب ستسااعى إلااى
التغيياار م ا لاالب التوس ا ااقليمااإل والسيدسااإل واالقتصاادةؤ إلااى أن تت عااد الت ادليف
المنتملة
االقتررراح الثالررث :عناادمد يااتم التوصا إلااى تااوازن نااي الت اادليف والفوائااد سااي ون
هندك مهيد م التغيير والتوس  ،وال له أن الت دليف االقتصدةية للنفدظ على الوضا
الراه (مث نفادت الاوات العس رية ،وةعم النلفد  ،ومد إلى كله) تمي إلاى االرتفادع
نسرعة أكعر م الموارة اللزمة للايدع ن له
االقتراح الرابع :إكا لم يتم ح مش لة الاتلب تاوازن سالطة الن ام النادلإل للنرادع
الاادولإل وإعاادة توزي ا الساالطة ،عندئ ا يناادث تغيياار للنراادع ،ويوض ا تااوازن تديااد،
()9
يع س توزي الادرات النسعية
يتضح م للب تنليا معادةن كا ن ما مورتادنثو ،ووالتاه وتيلاع أن الواقعياة،
والواقعية الجديد قاد اتفاتاد اإل العدياد ما اآلرا  ،إال أنهماد قاد التلفتاد اإل نااد عدياد
منهد:
 ااإل حااي يعتعاار الواقعيااون الفوضااى  Anarchyمندلااد عدمااد تعم ا يااهالااادوب ،يعطاااإل الواقعياااون الجااادة األولوياااة للعناااد الااادولإل International
 Structureالا ؤ ي تميااه ندلفوضااى كمعاادأ مانرم عنااد توزيا الااادرات العسا رية
واالقتصدةية
 ونينمااد ينراار الواقعيااون إلااى الساالطة علااى أنهااد غديااة عماا الدولااة ،يعتعرهاادالواقعيون الجدة وسيلة لتنايق هدم الدولة ومصلنتهد المتمثلة إل نادئهد وأمنهد
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 و إل حي ال يعطإل الواقعيون الجدة أية أهمية للسيدساة الداللياة ،علاى ا تاراضأن تمي الدوب تتصرم نطرياة ممدثلة وليفيد إل النردع الادولإل ،يار الواقعياون أن
الدوب الماتلفة تش سلوكد ماتلفد ،نمعنى أن ل ةولة سلوكهد المستا  ،ل ا إناه ،اإل
مجدب العلقدت الدولية ،يجب التفريق ني مد إكا كدنت الدولة ةيماراقية أع ال
ولاد سل ت ا تراضدت ك ن م مورتدنثو وكينيل والته ،وتيلاع معادةن الواقعياة
ومراح تطورهد ،وم للب ه ه المعدةن يم التركيه على نعض المفدهيم الرئيساة
للواقعية
ثالثاً -المفاهيم الرئيسة للواقعية السياسية
( )1الطبيعة البشرية
تر الواقعية أن الطعيعة العشرية ،التإل تتجسد يهاد قاواني السيدساة منا أن
سااعت الفلساافدت الاديمااة ااإل الصااي  ،والهنااد ،واليوناادن إلااى اكتشاادم أن هاا ه
الاواني لم تتغير وم ثم إن اانداع أو التجديد ليس –ندلضارور  -ضايلة اإل
النررية السيدسية ،كمد ال يعيعهد كونهد قديمة ( )10ل ا كدنت الطعيعة اانسدنية هإل
ناطااة االنطاالط للواقعيااة السيدسااية التاليديااة ،حياال ياار الواقعيااون أن العشاار
غوغد نطعيعتهم ،مهتمون ندل ات ،إلى حد أن المصلنة ال اتية Self- Interest
تتغلب على المعدةن األللقية وم الجدير ندل كر أن المثدلية قد وتهت نادا إلى
الواقعيااة ما ةاه :إكا كدناات الطعيعااة العشاارية تفساار الناارب والصااراع ،مااد الا ؤ
يفسر السلع والتعدون؟ حيال يميا المثادليون إلاى ر الصاراع كنتيجاة تغارؤ
إلااى الرااروم التدريايااة ،وقاادة الشاار ،وتصاادع النراادع االتتماادعإل والسيدسااإل،
وعدع كفدية وسدئ التفادهم الادولإل ،والمساتو التعليماإل ولتجناب ها ه المساألة،
حوَب معرم الواقعيي الجدة اهتمدمهم م الطعيعة العشرية إلى ننية النردع الدولإل
()11
لشرح سلوك الدولة
كمااد قاادمت المُنةرياار النَسااوية ااإل العلقاادت الدوليااة "آن تي ناار" J. Ann
 -1937( Tickner؟؟) نادا إلى "مورتدنثو" م كاد أناه ألطاأ اإل تصاوره للنرادع
الاادولإل ،حياال إنااه أعطااى وصاافد تهئيااد للسيدسااة الدوليااة عناادمد تعلهااد تاااوع علااى
()12
ا تراضدت تهئية حوب الطعيعة العشرية التإل تاوع على امتيدز ككورؤ
( )2المصلحة الوطنية:
إن منطق الواقعية السيدسية هو المصالنة الوقنياة ،الا ؤ يعناإل ندلنساعة لهام
العاااد  ،Survivalواألماا  ،Securityوالساالطة  ،Powerوالااادرات النساااعية
 ،Relative Capabilitiesوعلى الرغم ما أن المصالنة الوقنياة قاد تاتلاف
و اد لراروم منادة  ،اإن تشادنه الادوا ناي الادوب يسامح للمنلا نإعادة نناد
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منطق صندع الارار إل سعيهم لتنايق المصدلح الوقنياة ،يماد سامده مورتادنثو
"الفرضااية العالنيااة  ،Rational Hypothesisوكلااه لتجنااب االنااارا ااإل
()13
مغدلطدت االهتمدع ندلدوا أو األولويدت األيديولوتية
ومعر ة ةوا ا رتادب الدولاة قاد تاادع لناد أحاد توتهادت السيدساة الادرتياة،
ل نهد ال تعطإل ناية التوتهدت ال يم نناد أن نساتنتج ما النواياد الطيعاة ،لرتا
ةولة مد أن سيدسدته الادرتية ست ون إمد تادير نادالعترام أللقياد ،أو ندتناة
سيدساايد ،وإكا ح منااد علااى ةوا عااه ،يم ننااد الاااوب إنااه ل ا يتعمااد اتعاادع سيدساادت
لدقئااة أللقيااد ،ول ا ال يم ننااد أن نناادة مااد نجدحهااد م عاادة الماارات التااإل
سعإل يهد رتدب ةولاة إلاى الرغعاة اإل تنساي العادلم ،وانتهاى األمار إلاى تعلاه
أسوأ ،وكم عدة المارات التاإل ساعى يهاد رتادب الدولاة إلاى هادم واحاد وانتهاى
يتناااق ألاايد لاام ت ا متوقعااة نمعنااى أن العم ا التعاادونإل ،وم ا وتهااة نراار
الواقعية ،ينشأ ع المصلنة ال اتية وليس ع معدأ اايثدر  Altruismلد قادة
الدوب أمد نند الم سسدت للناد ما عادع اليااي أو تنساي التعلايم واالتصادالت
علاااى الصاااعيد الااادولإل ما ا أتا ا تافياااف الماااادوم والعاااداوات الادئماااة علاااى
المعلوماادت والمفاادهيم الادقئااة ،لاايس سااو قاارط أو عواما مساادعد كمااد أن
التعاادقف الفلساافإل أو األيااديولوتإل ااإل مجاادب السيدسااة الدوليااة ،هااو عم ا غياار
ماعوب إل الواقعية السيدسية ،لند م التمييه ني الواتاب الرسامإل Official
 ، Dutyالمتمث إل العم والتف يار ما حيال المصالنة الوقنياة ،وناي الرغعاة
()14
الشاصية  Personal Wishم حيل ر ية الايمة األللقية
نمعنى أن الواقعية تميه ني مد هو مرغوب يه اإل كا م ادن ،و اإل تميا
األوقدت ،ومد هو مم إل ل الرروم الملموسة والمنادة ما حيال الهمادن
والم دن وم ثم إن االهتمدع نناوط اانسدن ليس له وتوة إل السيدساة الدولياة
– م وتهة نرر الواقعيي – إال إكا كدن يتمدلى م المصلنة الوقنية
ل ا إكا كاادن الواقعيااون قااد آمنااوا نااأن المصاالنة هااإل المعياادر الاادائم ،ال ا ؤ
ينت م إليه العم السيدسإل ويُوتهه ،ممد يعهز ارتعد المصلنة الوقنياة ندلدولاة
الاومية ه إكا تناق اال تراض ال ؤ م ةاه :أن تاسيم العادلم السيدساإل إلاى ةوب
قومية سيتم استعداله نوحادات أكعار ،كات قادن ماتلاف تمدماد ،ما النفادظ علاى
اام دندت التانية ،والمتطلعدت األللقية للعدلم المعدصار ،ها ساي ةؤ كلاه إلاى
ترات م دنة المصلنة الوقنية م أولويدت الف ر الواقعإل؟
إن منطق المصلنة ليس م إنداع مورتدنثو اد أكده ثيوسيديس إل نيدن له
ع تجدرب اليوندن الاديمة قدئل" :إن هوية المصدلح هإل أضم وثدط سوا ني
الدوب أو ني األ راة"
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()15

كمد كدن معدأ تورج والنط هو "المصلنة هإل المعدأ الندكم" ن يعادو
أنه المعدأ والمنطق العدع لسيدسة الواليدت المتناد منا نشاأتهد وحناى وقتناد ها ا،
ورنمااد م ا ه ا ا المنطلااق اسااتطدعت أن تصااعح الاطااب األوحااد نسااعب التهامهااد
تطعيق ه ا المنطق إل ك األحواب
( )3الفوضى
إن حجاااج كااا ن مااا "هاااونه"  )1679 -1588( Thomas Hobbesو
"روساااو"  )1778 -1712( Jean Jacques Rousseauعا ا الفوضاااى
 Anarchyهااإل تااه ال يتجااهأ م ا النجااج الواقعيااة ،حياال يفتاارض هااونه أن
األم المدةؤ هو حدتة إنسدنية أسدسية ،ل إل حدلة الطعيعة ت ون النياد غيار
آمنة ،حيل إن أقاو الرتادب يم ا أن ياتا نساهولة ما تدناب رتا آلار لا ا
ينل األ راة على ة حريتهم المطلاة ثمناد مادنا الناد األةناى ما األما الا ؤ
تو ره السيدة ل إكا كدنت حدلة الطعيعة تتسم ندلفوضى إن حدلاة النارب هاإل
()16
أيضد حدلة م الفوضى ،ل ا كدن وتوة الن ومة أمرا قعيعيد
أمد "روسو" اد أرتا حدلاة الفوضاى التاإل اتسامت نهاد أوروناد – اإل كلاه
الوقت – إلى تعدة مصدةر السيدة ندال م "مل ية عدلمية" ويادع "روسو" حجته
حااوب االعتماادة المتعاادةب للعنااف  Violence Interdependenceم ا لاالب
تنليلة للترتيعدت السيدسية األورونية كات المتغيرات الثاد ية والدينية والتجدرياة،
أورونااد هااإل مجتم ا لااه تاادريب مشااترك ،ولااع ة واسااعة م ا األنهاادر والملحااة
العنريااة ،ممااد يااو ر تااد ادت واسااعة ما األ اادر والناادس والساال نااي الوحاادات،
وه ا ا ماا لااأنه أن يجعاا هي اا المجتم ا وضااوؤ ،يفتااار إلااى الساال العدمااة
المشتركة وم ثم تصعح إل حدلة حارب يتاللهاد سالع غيار مساتار نمعناى أن
أوروند ،كوحادات اتت مدعياة تمثا نردماد سيدسايد متعادةا ،نتيجاة الناسادع السايدط
المدةؤ ل النردع الجمهورؤ الا ؤ يضام تناياق السالع غيار مم ا اإل لا
العلقدت االقتصدةية الممتاد الادئماة علاى االعتمادة المتعادةب ،لا ا ادألمر يتطلاب
()17
ميثدقد ةوليد لضمدن المسألة األمنية ةون التعدؤ على سيدة ك ةولة
وه ا هو مد ت كد علياه الواقعياة ،دلفوضاى اإل ما هعهد هاإل غيادب السالطة
المركهية ،نتيجة الستالب ك ةولة نسيدةتهد نعضهد ع الاععض ت اون سالطة
الدولة هإل األسدس ،والمتغير الوحيد الجادير ندالهتمادع ،حيال يعناإل عادع وتاوة
مصاادر مشااترك للاواعااد ،ووساادئ الساالطة الاساارية أن الساادحة الدوليااة هااإل –
أسدسد -نردع للمسدعد ال اتية ،نمعنى أن ك ةولة هإل مسئولة ع نادئهد ننفسهد،
()18
وهإل حر إل تنديد مصدلنهد ال اتية
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وإكا كدن العاد هو الهدم الرئيسإل ل ةولة ،يصعح الغهو واالحتلب همد
أكثااار التهديااادات التاااإل تواتاااه أؤ ةولاااة ،حتاااى إكا كدنااات االهتمدمااادت المنلياااة،
واألياديولوتيد الثاد ياة ،وكا له االلتاهاع ندلمثا الوقنياة ت كاد علاى أهادام وقاايم
ةوليااة تعدونيااة ،ااإن وضااى النراادع الاادولإل تاتضااإل تأكيااد الاادوب علااى ضاامدن
استمرار سلطتهد ال د ية للد دع ع نفسهد وهد هد األعرم وهو العاد وينتج ع
كله أن تصعح تمي الدوب لاديهد قادرات عسا رية ،وال تعلام أؤ ةولاة ماد تعتاهع
الاادوب األلاار علااه ،وما ثاام ،يصااعح العاادلم لطياارا وغياار م كااد ،ل ا ترهاار
حاياة م كد وهإل أن الدوب التاإل تمتلاه نفاوكا اقتصادةيد وعسا ريد أكعار ،ت اون
()19
هإل المهيمنة
وي كد "إةوارة هدليت كدر"  E.H.Carrأن الفوضى نلغت كروتهد نادلنرب
العدلمية الثدنية ،نسعب معدأ االنسجدع المثدلإل للمصدلح Idealist Harmony of
 Interestضل عا عادع قادر ماوارة نريطدنياد علاى النفادظ علاى ةورهاد اإل
الهيمنة الدولية وير أن الدولة الاومية األورونية ألفات كنردع ةولة ما لاأنه
تااااو ير األمااا العسااا رؤ ،وتنراااايم اانتاااادج كمااااد ي كااااد علااااى أن التطااااورات
الت نولوتياااة النديثاااة تجعا ا الدولاااة الاومياااة وحاااد ما ا التنريمااادت العسا ا رية
واالقتصدةية المتالعة ،وأن نروز عدة قلي م الوحدات المتعدة الجنسية ال عر
قد يع س نوعد م الت دم االستراتيجإل ويتوق أن ناد السلع ي ون م للب
ص ا الساايدة الو قنيااة ع ا األم ا العس ا رؤ وضااعال الاانفس م ا تدنااب الاااو
()20
العرمى ،والوكدالت العدلمية المتاصصة
وما ا ثااام دلفوضاااى الهي لياااة  – Structural Anarchyو ااااد للواقعياااة
ال لسي ية – التإل تعنإل غيدب السالطة المركهياة لتساوية النهاعادت ،هاإل السامة
األسدساية للنرادع المعدصار ،وتا ةؤ إلاى معضالة أمنياة Security Dilemma
و إل نردع المسدعد ال اتية  Self-helpعنادمد تعنال أماة ما األمام عا أمنهاد،
إنهد ،إل كثير م األحيدن ،تترك لصومد حدليي  ،أو منتملي غير آمني على
األقلط ،ممد قد يو ر حد ها قويد لسعدقدت التسلح ،وأنواعد ألر م التفدعلت
()21
العدائية
و إل ل ه ا النردع الفوضوؤ ،ال ؤ ليس له تسلس هرمإل للسلطة ،يصعح
الادنون الدولإل غير قدن للتنفي إال م للب سلطة الدولاة ،ل ا ماد الا ؤ يجعا
أؤ ةولة تادع سلطتهد ما أتا تنفيا الاادنون ،ةون أن ي اون لهاد مصالنة مدةياة
معدلر ؟
ت كااد الواقعيااة علااى أنااه رنمااد تسااتطي الاادوب أن تنشااا الااادنون الاادولإل،
والم سسدت الدولية ،وأن تطعق الاواعد التإل تانعهد ،ل م كله ليست الاواعاد

اجمللة العلمية بكلية اآلداب – العدد الثالث والثالثون – يونية 2018

–كاتهد -هإل التإل تفسر سلوك الدوب تجده نعضهد الععض ل
()22
وعلقدت الاو هإل التإل تنرك الدوب

د /سحر صديق السيد الشافعي

المصادلح المدةياة،

ولع ه ا هو مد ة "كينيل والتر"  K.Waltzإلى التأكيد على ضارور
النفدظ على استارار النردع إل قدنعة الفوضى م للب عدع إحداث تعادي اإل
عاادة الفاادعلي الرئيساايي  ،ألن كلااه ماا لااأنه أن يالاا ماا حدلااة عاادع الياااي
 ، Uncertaintyكمااد أكاااد علااى أن انتشااادر عمليااة التساااليح النااووؤ يساااهم اااإل
()23
استارار النردع
والس اب ال ؤ يطرح نفسه هند هو:
كيف فسرت الواقعية التنامي المتزايد لألسلحة النووية في العالم المعاصر؟
رأ أسااتدك العلقاادت الدوليااة األمري اااإل "تااون هياارز" John Herz
( )2005 -1908ال ؤ امتهتت واقعيته نمثدليته ،أن أهم وليفاة أسدساية للادوب
هإل تو ير األم م للب السيطر العس رية على ااقليم ،وهو مد يتطلب نوعد
م ااح دع ااقليمإل ،وال ي فإل أن يتطل تهادز الدولاة إلاى ،أو يادعإل ،أو حتاى
يعترم ندستالب الدولة ،ن يجب على تهدز الدولة تعهيه االستالب ،إال أنه م
لهور األسلنة النووية ،أصعنت الا ائف قدنلة لللتراط ،وم ثم أصاعنت قاو
النمدية ،التإل كدنت تستند إليهد السلطة السيدساية اإل المدضاإل غيار كد ياة نساعب
()24
انتشدر وسدئ التدمير
أمد "مورتدنثو" Morganthau H.اد قدع حجة مفدةهد أن األسلنة النووية
قد أنتجت مستويدت عدلية م العنف على نطدط عدلمإل ،ممد أ اد الدولاة الاومياة
م دنتهد ،وأصعح مطلب الدولاة العدلمياة أمارا ضاروريد وما ثام ،اتفاق كا ما
مورتدنثو وهيرز إل كون األسلنة النووية قد أ رزت تغييارا تا ريد اإل قعيعاة
السلطة ،ومستويدت العنف ،وأن األمر يتطلب تناوال تا ريد اإل الاايم األللقياة
التاليديااة ،وقاارط التف ياار ،وعاادةات العم ا  ،وةون مث ا ه ا ا التنااوب اال مجاادب
()25
للالس م مفدرقدت االستراتيجية النووية والمادقر التإل أوتدتهد
هل يعني ذلك أن "مورجانثو" كان مثالياً في تفسيره لألسلحة النووية؟
إن "مورتادنثو" واقعاإل ،لام يار ض األ ادر المثدلياة كلياة ،ول ناه لا ه اإل
إم دنية تطعياهد ،اد ل ه إل إم دنية إنشد ةولة عدلمياة علاى الماد الارياب –
نعد النرب العدلمية الثدنية – ااد كادن يار أن المجتما العادلمإل مادزاب ضاعيفد
مادرنة ندلمجتمعدت الاومية
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أمااد "والتااه" اااد كدناات ر يتااه لبساالنة النوويااة ماتلفااة تمدمااد ،اااد رأ أن
األساالنة تميعهااد نمااد يهااد النوويااة ال تعاادةب قااو األماام ألنهااد ال تغياار الاواعااد
االقتصاادةية لاااو األمااة ولع ا رتااه ندتجااة ع ا أن األساالنة النوويااة لاام تغياار
الثندئية الاطعية إل نردع مد نعد النرب العدلمية الثدنياة ،وحتاى يماد نعاد لام ت ا
الساعب اإل تغييار النرادع ،نا إن "والتار" قااد كهاب إلاى أنعاد ما كلاه ،وهااو أن
وتاوة األسالنة النووياة لاد غدلعياة الادوب ما لاأنه أن يا ةؤ إلاى سالع أقااو
ن ثير ممد كدن ينااه ساعدط تاوازن الااو  ،اإكا كدنات كا ةولاة تمتلاه األسالنة
النووياة لتاأمي كيدنهاد ،إنهااد تمثا  ،اإل الوقات كاتااه ،تهديادا لغيرهاد ما الاادوب
وه ا ممد يالق نوعد م السلمية ندال م الفوضى ،حيل تاشاى كا ةولاة ما
()26
رة ع الدوب األلر
وكأن "والته" قاد رأ اإل الت نولوتياد عادمل هدماد وأسدسايد لتناياق األما
العدلمإل ،وأن ةولة العصر النووؤ هإل األقرب إلى السلع الدائم
أمااد "سااتيف والاات"  -1955( Stephen Martin Walt؟؟) ياار أن
توازن التهديادات  Balance of Threatنادال ما تاوازن الااو Balance of
 Powerهااو ال ا ؤ يناادة نشااد الدولااة وعملهااد ،وأن م ا لااأن انتشاادر األساالنة
النووياة علااى نطاادط واسا  ،أن يهيااد ما احتماادب حصاوب اارهاادنيي علااى ها ه
()27
األسلنة إل أيديهم ممد يهيد م التهديدات
على أياة حادب عادلرغم ما انتشادر األسالنة النووياة اإل أيادؤ نعاض الاادة
ال ا ي لاايس لهاام سااو مصاالنة ض ائيلة ااإل النفاادظ علااى الوض ا الااراه  ،ااإن
المصلنة النووية ن وحتى مفدهيم األم الاومإل تفوط موازي الاو أو الساعإل
لتغيير النردع ،والند م االعترام نأن األحداث األلير على السدحة الدولية م
إرهدب وحروب أهلية ،قد أوتدت تنديدت صاععة أمادع الواقعياة ،تعرضاهد للنااد
عند ا لتعدم ما قضاديد تغييار النرادع ،وتندياد أولويادت السيدساة العدماة ناالم
العاد واألم
( )4القوة والهيمنة
ترهر االلتل دت ني الواقعيي عند ااتدنة على التسد ب ال ؤ م ةاه :لمدكا ترياد
الدولة السلطة؟
عدلنسعة إلى الواقعيي ال لسي يي مث مورتدنثو وغيره يارون أن الساعب
هو الطعيعة العشرية ،حيل أن الاو العرمى ياوةهد أ راة عدزمون علاى هيمناة
ةولااتهم علااى مند ساايهد( )28أمااد أنصاادر الواقعيااة الجديااد مث ا والتااه وميرلاامير
 -1947( John Mearsheimer؟) يرون أن هي أو ننية النردع الدولإل هاو
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ال ؤ يجعر الدوب على السعإل إلى السلطة ،نتيجة لعدع وتوة ضامدن ي كاد عادع
اعتدا أو مهدتمة ةولة لدولة ألر  ،ي ون ما المنطااإل أن علاى كا ةولاة أن
ت ااون قويااة ندرتااة كد يااة لنمديااة كيدنهااد ااإل حدلااة تعرضااهد للهجااوع وتتجده ا
الواقعية الجديد االلتل دت الثاد ية ني الدوب ،ضال عا االلتل ادت اإل ناوع
النردع ،ومعررهم إل كله أن النردع الدولإل يالق نفس النوا ه األسدساية لجميا
الاو العرمى ،كمد يتعدم م الدوب على أنهم على حاد ساوا  ،ندساتثند حايااة
()29
أن نعض الدوب هإل أكثر أو أق قو م غيرهد
لكن ما أسباب الحرب بين القوى العظمى؟
ت كااد الواقعيااة أن هناادك أسااعدند عديااد  ،اااد تعاادأ الدولااة الناارب م ا أت ا اارض
الساالطة علااى ةولااة مند سااة ،أو ناادا تعهيااه أمنهااد ،كمااد قااد ت ااون اايااديولوتيد أو
االعتعدرات االقتصدةية أسعدند كدمنة لش النروب على أية حدب ،إن احتمدب النارب
يتأثر نهي النردع الدولإل ،م حيل عدة الاو العرماى ،وتوزيا السالطة ناي الادوب
ال عر والله أن التلب التوازن إل النردع الدولإل ي اون لاه تاأثير كعيار علاى آ ادط
()30
النرب
ونعاد انهيادر االتناادة الساو يتإل وتغييار لا النرادع ما ثناادئإل الاطعياة إلااى
أحدةؤ الاطعية لهر الالم ني الواقعيي الجدة حاوب ماادار الااو التاإل تهادم
الدولااة إلااى الوصااوب إليهااد ،عينمااد ي كااد الواقعيااون الااد دعيون Defensive
 realistsمث ا  :كينياال والتااه ،أنااه لاايس م ا الن مااة أن تناادوب الاادوب تعراايم
حصتهد ما الااو العدلمياة ،ألن النرادع لا يسامح نا له ،كماد أن الساعإل لتناياق
الهيمنة  Hegemonyهو لداع نش واضح ،وقد يفادهد هاد هد األسدساإل وهاو
العاد ن ينعغإل ،ندال م كله ،أن تساعى إلاى – ماد يساميه والتاه -قادرا مندساعد
ما الااو  ،appropriate amount of powerوي كاد أن الطرياق إلاى الااو
()31
العرمى ي ةؤ إلى وائد قليلة ،وإلى ال ثير م المتدعب
أمد الواقعيون الهجوميون  Offensive realistsمث  :تون ميرلمير لهام
وتهة نرر معدكسة ،حيل ير ميرلمير أن م المنطاإل أن ت تسب الادوب ما
الاو مد يم نهد م تنايق الهيمناة إكا تهياأت لهاد الراروم وهاو ي كاد علاى أن
()32
الهيمنة هإل أ ض استراتيجية للستمرار والعاد
وقاد قادع الما رل السيدساإل "ناوب كينادؤ"  -1945( Paul Kennedy؟؟)
ندراسااة "أةلااة تفااادوت المدضااإل" اااإل تاار الامساامدئة عااادع المدضااية تتضااام
أقروحة "اامعريدلية المعدلغاة"  Imperial overstretchيارنال يهاد ناي الااو
المهيمنة وعلقتهد الواضنة ندلعوام االقتصدةية والعس رية ،وكدنت أهم نتيجاة
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توص إليهد هإل أن أةلة المدضإل ت دة ت ون متفدوتاة تادا للسامدح ندالساتنتدتدت
العلمية النديثة( ،)33وقد رأ "نوب لاروةر"  Paul Schroaderوهاو ما أكثار
منتاااادؤ الواقعياااة الجدياااد – أن تعميمااادت الاااواقعيي المتمثلاااة اااإل آرا والتاااه
وميرلاامير وغياارهم سااوم تصااطدع حتمااد م ا تن ا ير كيناادؤ ،حياال إن إةعااد
إم دن تنديد أثر الواق  ،م للب مجموعة م الوقدئ واألحداث ،هو أمر غير
منصااااف ،وغياااار مسااااتداع كمااااد أن مفاااادهيم مثاااا الاااااو  ،وتااااوازن الاااااو ،
واالستراتيجية ،والاطعية ،والمسدعد ال اتية ،وك له النرادع الادولإل ،هاإل مفادهيم
ليست – ةائمد – مندة ندقاة ،ويتأكاد كلاه نصافة لدصاة اإل حادالت التغييارات
ال عر أو الهجمدت الشرسة مث نهدية النرب العادرة التاإل كدنات كد ياة اعادة
()34
النرر إل األ در الواقعية
علااى أيااة حاادب ،يم ا الاااوب أن تركيااه الواقعيااة علااى الاادوب وتوزي ا الااادرات
العس رية واالقتصدةية ،تع اهتمدمهاد منصاعد اإل األسادس نناو الااو العرماى ةون
اهتمدع ندلم سسدت (غير الن ومية) ،وإغفدب ةوب ألر مثا ةوب العادلم النادمإل التاإل
غدلعد مد ت ون ضنية كله التوزي
وم ثم إن المنهج الواقعإل سوم يدا ويدعم –ةائمد -ر النفادظ علاى النرادع
الادئم ،ن والعم على أل هد كناطة نداية لتنليلتهد إل الوقت كاته
( )4التأكيد على القيم السياسية
يش ه الواقعيون – نصفة عدمة – إل أهمية األلالط اإل السيدساة الدولياة،
وو اااد للف اار الهااونهؤ ،أنااه لااو كدناات األلاالط قااد اسااتطدعت أن تاانرم ،نش ا
عاادب ،ساالوك المجتمعاادت السيدسااية نااي األصاادقد والمعاادرم ،لمااد أصااعنند ااإل
حدتة إلى السيدسة نن نندتة إلاى السيدساة –تهئياد -نساعب وتاوة التل ادت
أللقية إل ك م دن ،وم ثم ال يم للسيدسة أن ت ون مجادال تنرماه األلالط
نش معدلرّ ،وهو هند يتع المعنى الواس ال ؤ كهب إليه م يد يللإل ال ؤ ير
أن للسيدساااة معيااادرا لدصاااد نهاااد يجعلهاااد تتنااارك ننرياااة نعيااادا عا ا األلااالط
الشاصااية وأن المفاادهيم السيدسااية الرئيسااة مث ا الشاارعية والساالطة تنتاادج إلااى
()35
إعدة التف ير إل ل لروم الالم األللقإل والسيدسإل
ويتفق الواقعيون ما كلاه المانهج الم ياد يللإل ،نجاد "إةوارة هدليات كادر"
 E.H.Carrيهاادتم األلاالط المثدليااة التاإل تاار أن الناارب انناارام ااإل مساادر
النيد الطعيعية وأن الطريق إلى تجنعهد ي ون م للب تثاياف النادس وتاوعيتهم
نأهمية السلع ،أمد كدر ير أن السيدسيي يستادمون لغة األللط إل كثير م
األحياادن الفااد المصاادلح الادصااة لعلاادانهم ،أو للااق صااور ساالعية أللااادس
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آلاااري لتعريااار أعمااادب العااادوان مماااد يجعا ا األ ااادر األللقياااة مساااتمد ما ا
السيدسدت الفعلية حتى وإن سلمّند نأن ثمة معديير أللقياة نن ام الواقا – قعااد
لنجة كدر -هندك أيضد مصدلح ت م ورا مد يعد معدةن مطلاة أو قيمد أللقية
()36
عدلمية
ونينماد يميا المثاادليون إلااى اعتعاادر قاايم مثا الساالع أو العدالااة عدلميااة ،وأن
ةعمهد هو إل صادلح الجميا  ،اإن "كادر" علاى الع اس ي كاد أناه ال وتاوة لاايم
عدلمية أو مصدلح عدلمية ،وأن أولئه ال ي يشيرون إلى كله يعملون ،إل الواق
م أت مصدلنهم الادصة أو أنهم يعتاادون أن ماد هاو أ ضا ندلنساعة لهام هاو
األ ض للجمي  ،وأن مد هاو اإل صادلنهم الاادس هاو نمثدناة الصادلح للجميا
وما ثاام ي كااد علااى أن النراادع ياااوع علااى الساالطة ولاايس علااى األلاالط ،نا إن
األلاالط –نفسااهد -هااإل نتاادج الساالطة ،مسااتندا إلااى حاياااة واقعيااة أال وهااإل أن
المعديير األللقية الدولية تفرض على نلدان ألر م قع مجموعة ما الادوب
المهيمنة التإل تادع نفسهد نوصفهد المجتم الدولإل كله إال أن "كدر" يعتارم اإل
مرحلة الحاة ،نأن منطق الواقعية العنتة ال يم أن يادع سو نضدب عادر ما
أتاا السااالطة هااو ،وإن كااادن يهاادع األلااالط المثدليااة ،يماااد أساامده "اليوتونياااد
الادو ية" اد حدوب نند "يوتونيد تدياد " أقار إلاى الواقعياة حاي يُاا ار ناأن العشار
ينتاادتون إلااى قواعااد وقاايم أسدسااية معتاارم نهااد عدلميااد ،وهااو هنااد يتناادقض م ا
حجته األ ولى التإل يندوب يهد حرمدن العدلم م أؤ قواعد أو قيم ننجة أن الاايم
األللقيااة العدلميااة يم اا أن يسااد اسااتادامهد ااإل السيدسااة لصاادلح قاارم أو
()37
آلر
كمااد ياار ض الواقعيااون مااد يسااميه يلسااوم األلاالط اانجليااهؤ "نرناادرة
ويلياادمه"  )2003 -1929( Bernard Williamsاأللاالط السيدسااية ،حياال
يااارون أن النررياااة السيدساااية يجاااب أن تعااادأ لااايس نتوضااايح األ ااادر األللقياااة
(العدالااة ،النريااة ،الناااوط ،غيرهااد) التااإل يااتم اتادكهااد لتسااوية مساادئ الايمااة
 Valueوالمعااادأ  Principleاااإل الواقا ا السيدساااإل ،وإنماااد ينعغاااإل أن تعااادأ ما ا
الممدرسدت السيدسية كاتهد
وهندك ر يتي ماتلفتي لد الواقعية:
األولى :تر عادع إم ادن اساتالس األح ادع السيدساية المعيدرياة ما الاايم
األللقية ،م حيل إن الايم ليست كلهد أللقية ،كمد أن الايم السيدسية هإل التاإل
توته السيدسة ،وليست الايم األللقية ،ألنهد غير مندسعة له ه المهمة ،ن ي هب
أنصدر تله الر ية إلى عدع وض المعديير األللقية إل االعتعدر ،نا وإلغد هاد
م لسفة السيدسة

اجمللة العلمية بكلية اآلداب – العدد الثالث والثالثون – يونية 2018

د /سحر صديق السيد الشافعي

الثانية :تاع إم دن تواتد األللط إل السيدساة ،ل نهاد تنادوب وضا مانهج
يعطإل مهيدا م الن م ال اتإل لف ر سيدسإل مميه ،وقعاد له ا الرأؤ لايس هنادك
تندقض صاريح ناي السيدساة واأللالط ،نا إن األلالط قاد ي اون لهاد ةور اإل
()38
تو ير مصدر للمعيدرية السيدسية Political Normativity
وقااد واتهاات الواقعيااة نااادا ما ةاه :إكا كدناات الاااو التنفيهيااة لبلاالط علااى
السيدسة ضعيف ،ه يعناإل كلاه التالاإل تمدماد عا األلالط ،أماد رة الاواقعيي
دن ،إن الناطة األسدسية ليست إل كون األلالط ال توتاه السيدساة ،وإنماد اإل
كون األللط إكا ةللت إل المنه السيدسإل إنهد تاتهب المش لت السيدسية إل
قضديد أللقية لاصية ،وال يم توتيه السلوك السيدساإل نانفس الطريااة التاإل
()39
يوته نهد السلوك الشاصإل
المبحث الثاني :نظرية المثالية السياسية
تعد المثدلية السيدسية نررية رية تساتند إلاى التالياد الويلساونإل -نساعة إلاى
الااارئيس األمري اااإل "ووةرو ويلساااون" –Thomas Woodrow Wilson
( -)1924 -1856وتاار أن لساافة السيدسااة الدالليااة ألؤ ةولااة النااد أن ت ااون
موتهااة لادمااة سيدسااتهد الادرتيااة ،علااى سااعي المثاادب ،إن الطرياااة المندسااعة
لتنايق السلع إل الادرج ت ون ع قريق معدلجة الصراع اإل الادال وتااوع
المثدلياااة علاااى معااادةن :النرياااة ،والعدالاااة ،والديماراقياااة ،والتعااادون الااادولإل
وسااأحدوب ما لاالب ها ا العناال تتعا أصااوب الف اار المثاادلإل ومعدةئااه والمفاادهيم
الرئيسة التإل قدع عليهد م للب ر رواةهد أمثدب مدي ةوي  ،ونوب هيدلإل،
()40
وهيرز وغيرهم
أوالً -التأصيل الفلسفي للفكر المثالي
لاد لهر مفهوع المثدلية لد العديد م لسفة الف ر السيدسإل ،ااد أما كا
م "أ لقون" و"أرسطو" نأن هندك قيماد أللقياة عدلمياة يم ا أن تساتند إليهاد
النيد السيدسية ،ل غرو إل كله ،دلندكم لد أ لقون الناد أن ي اون يلساو د
ي ا م ندلمث ا والاياار ،ويتا ا م ا المعر ااة ال ليااة أسدسااد ومنهدتااد ،نمعنااى أن
أ لقااون رنااال ااإل لساافته السيدسااية نااي األلاالط والمعر ااة ،أمااد السيدسااة لااد
أرسااطو ماااد هاااإل إال الجدناااب االتتمااادعإل لبلااالط ،اؤ أنهاااد ألااالط موساااعة،
دلهدم م الدولة هو تنفيه الاير للماواقني  ،وقاد قاور ليشارون Marcus
 43 -106( Tullius ciceroط ع ) اار الااادنون األللقااإل الطعيعااإل ال ا ؤ
()41
ينطوؤ على ك م السيدسة المنلية والدولية

اجمللة العلمية بكلية اآلداب – العدد الثالث والثالثون – يونية 2018

د /سحر صديق السيد الشافعي

أمااد "تااون لااوك"  ،)1704 -1632( John Lockeالاا ؤ لاا نعماااق
الطريااق ل ثياار ماا السيدساايي والمنرااري ااإل الف اار الغرنااإل ،ووضاا أسااس
العلقدت الدولية ،رأ أن ااراة الناة ليست هإل إراة الندكم أو المله ،وإنمد
هإل ااراة العدمة التإل هإل توهر المجتم ووحدتاه ،وأن الن وماة إنماد وتادت
م أت لير المجتم  ،إكا تعرضت مصدلح المجتم للتهديد لند م تغييرهد
ل يم ا تعريار ح وماة علاى أسادس الااو  ،نا علاى أسادس اعترا هاد نادلناوط
األللقية ال دمنة إل األ راة والمجتمعادت وةعمهاد وأكاد أن السالطة المطلااة أو
التعساافية ال تناااق غدياادت المجتم ا م ا عدالااة وحاااوط ،ل ا ا ااإن الساالطة التااإل
()42
اعترم نهد هإل سلطة الادنون
ويناادة" كاادنال "  )1804 -1724( Immanuel Kantالا ؤ تعااد كتدندتااه
ع السلع غير مسعوقة م لالب م لفاة "السالع الادائم" ،Perpetual peace
قريااق الساالع المطلااق ناادلنرر إلااى الغدئيااة ااإل تاادريب العشاارية ،حياال إن لطااة
الطعيعة هإل أقو م أؤ لإل يتم إنجدزه م قع األ راة ،وتد الطعيعة الندس
إلااى العاايا ممااد قااد يولااد الناارب ،ل ا تااأتإل الطعيعااة ،ااإل الوقاات كاتااه ،كعدما
مسدعد اراة اانسدن العدلمية والعالنية ،وتنوب ةون حدوث النرب ،حيل إن
قو التدمير قد تم الاضد عليهد نواسطة العا  ،وأن اانسدن قد التاهع ناأن ي اون
مواقند تيدا إل ةولة الجمهورية التإل أقيمت م للب مواقني يمتل ون الاادر
على الفهم ،وعندمد ي ون مواقنو العدلم اإل حدلاة ازةهادر ورلاد ساوم يادعم
كلااه حاياااة الااتالل م ا الناارب واألندنيااة ،وترهاار الرغعااة ااإل تأساايس ةولااة
ةيماراقيااة تاااوع علااى ساايدة الااادنون ،عندئا يصااعح الساالع الاادائم أماارا مم نااد،
وت ون ملمح العلقدت اانسدنية م حيل المعدأ قد تش لت علاى اسادس األ ادر
()43
المشتركة ندال م الاو المدةية
يعدو أن "كدنال" قد ندأ م الدولة الاومية والمجتما ليمتاد نف رتاه عا نرادع
ح م لرعإل وعدةب إلى المستو العدلمإل ،اد رنال ني العلقدت الدولية ونرادع
السيدسااة المنليااة ،حياال ياار أن مشاا لة إنشااد ةسااتور ماادنإل مثاادلإل تاضاا
لمش لت العل قادت الادرتياة التاإل ين مهاد اتفدقادت ومعدهادات وقاواني ةولياة،
وال يم حلهد إال إكا حلات المشا لت ناي الادوب ،وي كاد أن هنادك تفادعل ناي
الناوط والواتعدت ليس اال ني الن ومدت والمواقني علاى المساتو الاوقنإل
ول أيضد على المستو الادولإل وما الضارورؤ أن يراعاإل الاادنون الادولإل
()44
تله العلقدت
وي كاااد "هيجا ا " -1770( Georg Wilhem Friedrich Hegel
 ،) 1831أن الدولااة غديااة ااإل حااد كاتهااد ،يجااب علااى األ ااراة وضااعهد ااإل م دنااة
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أعلااى م ا مصاادلنهم الادصااة ،وأن النااق األعراام لب ااراة هااو نفسااه الواتااب
األعرم إل أن يصعنوا مواقني إل الدولة ،كمد يجب على الم سسادت التنسايق
ني النق الشاصإل والنرية ال اتية ،وسعدة األ راة ،ةون إغفدب أن الدولاة هاإل
الغدية النهدئية ،وأنهاد أعلاى ما حااوط أعضادئهد وساعدةتهم وما لالب التأكياد
على أن الدولة ليس لديهد واتب أعلى م النفادظ علاى كيدنهاد ،أعطاى "هيجا "
للدولة حاد أللقيد لتعهيه مصلنتهد ،وتميههاد أمادع الادوب األلار  ،واعتعار أن
لير الدولة هو أعلى قيمة أللقية ،م توساي السالطة الوقنياة التاإل تعتعار حاق
()45
األمة وواتعهد
أمّاد "رسا "  )1970 -1872( Bertrand Arthur William Russellااد
أةرك األلطاادر الداهمااة التااإل ينطااوؤ عليهااد التااادع الت نولااوتإل الهدئ ا ال ا ؤ أحاارزه
الااارن العشااارون ،و ااإل نراااره أن التااادع المااادةؤ والت نولااوتإل ال ي فاااإل ااإل عدلمناااد
النديل ،اد ي ون مصدر لاد لدم ندال م أن ي ون مصدرا للسعدة الشادملة ،كماد
كدن لديه تاوم م األسلنة العلمياة ،وياصاد نهاد األسالنة الندتجاة عا التاادع العلماإل
أؤ األسالنة النووياة  ،عادلرغم ما أن رسا كادن عدلماد ريدضايد إال أناه كادن ما ألااد
الندس تش د إل قدر العلم على تالايل اانسادن ما ويالت النياد  ،ااد ي اون العلام
نفسه الوي األكعر لهد ،إكا لم يرت ه على ح مة األلالط والمعادةن اانسادنية لا ا كادن
لديد التنمس اقدمة ح ومة عدلمياة لهاد ةساتورهد الا ؤ تساير نماتضاده ،وي اون إقارا
السلع هو لغلهد الشدغ وأكد على أن تطعيق الليعرالية اإل مجادالت السيدساة العملياة
لااه عراايم األثاار ااإل تنسااي أةا السيدسااة المنليااة والدوليااة ،اااد نيناات أنااه ما الاطااأ
التور إل تنايق مردلم أكيد اإل الوقات الندضار ،نادعو أنناد سانجنإل م دساب غيار
()46
أكيد إل المستاع
وعدة مد يتم تنديد المثدلياة اإل مجادب العلقادت الدولياة نادلمنرور النرارؤ
المساااتمد ما ا أ ااادر "ويلساااون" التاااإل تفتااارض أن هنااادك ماااثل وقيماااد سيدساااية
واقتصدةية عدلمية يجب على العشر أن يتطلعوا إليهد إل مجدب السيدساة الدولياة،
وتتمث إل النرية ،وأنرمة التمثي الديماراقية ،واألسواط النر  ،ونرم التداوب
الرأساااامدلية ،وهناااادك لاااا لن ماااا المادرناااادت المثدليااااة أال وهااااإل الليعراليااااة
 ،Liberalismوالتيدر المند ظ الجديد neo-Conservation
( )1الليبراليررة :وتفتاارض أن الاادوب تعم ا ااإل ل ا وضااى تجعلهااد تهااتم
نمصاالنتهد ااإل المااادع األوب ،وتنايااق هاا ه المصاالنة ينااتم التعاادون ناادال ماا
الصراع ،وتر أن الم سسدت واألنرمة الدولية تسه التعدون ما لالب تاليا
حدالت عدع الياي ني الدوب ،وزيدة الشفد ية ،يمد عارم ندلليعرالياة الم سساية
 )47(Institutional Liberalismدلم سسة ك يدن لهد م دنة أر م األلاادس

اجمللة العلمية بكلية اآلداب – العدد الثالث والثالثون – يونية 2018

د /سحر صديق السيد الشافعي

الم وني لهد وم ثم تأتإل الم سساة لمواتهاة األ اراة نوصافهم حاادئق اتتمدعياة أقا
قو  ،وها ه الم سسادت لايس لهاد وتاوة منفصا عا نعضاهد الاععض ،نا إنهاد ترهار
متآزر  ،وما ها ا المنطلاق ،اإن إضافد الصاعغة الم سساية يتضام عملياة اساتيعدب
هوياادت ومصاادلح تديااد  ،وينراار النراادع الاادولإل إلااى الم سساادت علااى أنهااد كيدناادت
()48
للتعدون نغض النرر ع نوع النردع السيدسإل المنلإل للدولة الاومية
وتاااار الليعراليااااة االقتصاااادةية Economic or Commercial
 Liberalismأن نرم التداوب المفتوح تجعا التعادون أكثار ترتيناد ،الن وائاد
التجدر تفوط ت دليف الدلوب إل النرب ،وما رواةهاد "آةع ساميل" Adam
 ،)1790 -1723( Smithال ؤ عدرض التنريم الن ومإل ،وأكد على أن عما
الن ومااة ياتصاار علااى ثاالث مهاادع أسدسااية هااإل (أ) حمديااة المجتما ما العنااف
الادرتإل والغاهوات( ،ب) النفادظ علاى السالع الاداللإل ما لالب نرادع عادةب
و عدب( ،ت") النفدظ على مهدع عدمة مندة تسدعد األ اراة اإل المجتما لتناياق
مصدلنهم الفرةية أؤ أن "سميل" قد رأ أن السيدسة الند وأن ت ون إل لدمة
()49
االقتصدة
وتاوع الليعرالياة السيدساية  Political Liberalismنتايايم احتمادب التعادون
أو الصراع علاى أسادس قعيعاة النرادع السيدساإل للدولاة وقاد تطاورت الليعرالياة
()50
السيدسية إلى نرندمج ننل مستا لنررية السلع الديماراقإل
وت كااد الليعراليااة علااى أنااه ال يم ا تنايااق المساادوا ال دملااة نااي الناادس ،ننياال
يصاعح الجميا متماادثلي  ،وما ثاام لاام ي ا تنايااق المساادوا ال دملااة هااو هااد هد ،وإنمااد
تنايق العدالة هو هد هد ال ؤ ال يتناق ندلاضد على النرياة الفرةياة ،نا عا قرياق
رض نعض الايوة التإل م لأنهد أن تنوب ةون اننرا هد إلى الند الا ؤ يولاد الرلام،
()51
عندئ يم تنايق التعديا السلمإل ةال الدولة ،والسلع العدلمإل ني الدوب
( )2االتجاااده المناااد ظ الجدياااد :وقاااد نااادا كنركاااة سيدساااية ةاللياااة اااإل السيدساااة
األمري ياااة نتيجاااة النااارب الفيتندمياااة ،وما ا رواةه مدي ا ا هااادرنجتون Michael
 ، Harringtonثام أصاعح منهجاد للسيدساة الدولياة ،وي كاد المناد رون الجادة علاى أن
الواليدت المتناد تتنما "ععئاد لدصاد" نساعب وضاعهد الفرياد كدولاة قوياة ،نا وقاو
عرمى وأن مد تع الواليدت المتند كيدند ريدا م نوعه هو الر ية األللقية التاإل
تأسست عليهد ،والمتمثلة إل معدةن النرياة وحااوط اانسادن والديماراقياة – ناالم
مد كدن معترم نه إل السادنق – وها ه المعادةن تعلات الواليادت المتناد تمتلاه "حاق
()52
صن الارار العدلمإل"
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ويختلف االتجاه المحافظ الجديد عن الليبرالية في نقطتين هما:
النقطة األولى :ي كد التيادر المناد ظ علاى عما السيدساة األمري ياة – يماد سُامإل
ندلنركة المند رة ،اد يتاادع واتاب الواليادت المتناد اإل اتاادك إتارا – اإل نعاض
األحيدن – على ضارور التعادون ما المنرمادت المتعادة األقارام ،مماد ياياد الادوب
الاومية إل قدرتهد على التصرم ضد التهديدات ليسات ااال التاإل تهادة األما الااومإل
للواليدت المتند  ،ل أيضد المث العليد للنضدر الغرنية ،كماد تار أن نعاض الاياوة
()53
الم سسية لليعرالية قد تمث لطور م حيل إنهد تعترض قريق العم الفعدب
النقطرررة الثانيرررة :التشا ا يه اااإل اتجاااده الوضاااعية العلمياااة الليعراليا اة ،حيااال يااار
المناااد رون الجااادة أناااه اااإل حاااي تاااو ر الدراسااادت العلمياااة التعميمااادت والتاييمااادت
ااحصاادئية ،إال أنهااد ال تعطااإل معنااى له ا ه التاييماادت ،وال يم ا أن ت ااون مث ا ه ا ه
الدراسدت ةليل ننو العما األللقاإل ،وندساتاداع العدسادت الادلياة ما الاايم تجدهلات
ه ا ه الوضااعية العلميااة التهدياادات الندلاائة ع ا الساامدت األيديولوتيااة والثاد يااة ،التااإل
()54
تعلت أنرمة أو مجموعدت معينة أكثر تنديد للغرب م غيرهد
ولاد ل ه "إر نج كريستوب"  )2009 -1920( Irving Kristolإل ندا
"السالع العاادلمإل" المثاادلإل أو الن ومااة العدلميااة التااإل يعتاااد الااععض أنهااد التطااور
النتماإل للاانرم السيدساية العدلميااة ،حياال يااوب" :إن اار الن وماة العدلميااة هااإل
ر رهيعة ،لمد تنمله م لطور قد ت ةؤ إلى استعداة العدلم وينعغإل النرر
()55
إلى الم سسدت الدولية ،التإل تندةؤ إلى ح ومة عدلمية نعي الن ر"
وقد نرر – الجي الثدنإل م المند ري الجدة – ندا النرب ضد اارهادب
الا ؤ تهعماه الاارئيس األمري اإل "تاورج ةنليااو -ناو " George W. Bush
( -1946؟) تعريااارا أللقياااد ،كماااد صةاااعّدوا حملاااتهم لصااادلح غاااهو العااااراط،
()56
ومديهالون يمثلون صوتد مميها متنيها للارار األمري إل
و يمد يلإل نعرض الف ر السيدساإل المثادلإل ما لالب مجموعاة ما المعادةن
التإل تعنتهد المثدلية وةا عت عنهد
ثانياً :مبادئ المثالية السياسية:
تتضم المعدةن المثدلية مجموعة اال تراضدت التإل تضمنتهد أ در ل
الليعرالية واالتجده المند ظ الجديد ،ويم حصرهد إل ستة ا تراضدت هإل:

ما

االفتراض األول :أن الطعيعة العشارية ليار اإل األسادس ،كماد أنهاد إيثدرياة
وأن سلوك عدع االنسجدع هو نتدج م سسدت وممدرسدت ع سية ،يم ا تغييرهاد
م للب إصلح النردع ال ؤ انتجه ،كمد أن الطعيعة اانسدنية قدنلة للتعادي ما
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لاااالب التنشاااائة والرعديااااة االتتمدعيااااة وتاا ا م المثدليااااة ندنسااااجدع المصاااادلح
 ،Harmony of Interestأؤ إم دن تعديا العشر معد إل وئدع ،إكا ماد اتاا ت
التاادانير المندسااعة ،ويم اا أن ي ااون االلتااهاع ال دماا ندلديماراقيااة الرأساامدلية
()57
مدعمد وضدمند للوصوب إلى مصدلح منسجمة ندال م تصدرع المصدلح
االفتررراض الثرراني :الاادوب م سسااة تمثيليااة تاض ا ندسااتمرار للعنااد وإعاادة
العند م قع االئتل دت االتتمدعية المنلية التإل تندة أولويدت السيدسة العدلمية
إل أؤ وقت ما األوقادت ،كماد تنادة األهادام والمصادلح السيدساية المجتمعياة،
التااإل ترت ااه عليهااد السيدسااة الادرتيااة ،وتش ا الم سساادت السيدسااية المناارك
الرئيس ،ال ؤ تدل م للله مصدلح األ راة ،وتمدعادت المجتما المادنإل إلاى
المجادب السيدساإل ونطعيعاة النادب ،ال يمادرس تميا األ اراة والجمدعادت تاأثيرا
()58
متسدويد إل سيدسة الدولة
وال يم لفض أولويدت الدولاة  – State-preferencesما وتهاة نرار
الليراليي  -ولدصة يماد يتعلاق نادألم والثارو  ،ال يم ا أن تُضار الدولاة ما
الندحية األمنية أو السيدةية م أت تنايق غديدت ألر  ،كمد أن الدولة النديثة،
وإن كدنت تسعى إلى الثرو  ،إن كله ي ون م لالب عمليادت معااد ومتنوعاة
نااي األهاادام االقتصاادةية واالتتمدعيااة والسيدسااية ،أماد السااعإل إلااى الهيمنااة اال
()59
يم الوصوب إليه إال نعد تُنايق ه ه االهدام
االفترررراض الثالرررث :يا ا ثر االعتمااادة المتعااادةب  Interdependenceنعاااي
أولويدت الدولة على سلوكهد حيل تسعى المثدلية الليعرالية إلى تفسير التعدي ني
األولويدت وأهميته ندلنسعة للسيدسة العدلمياة ،دلدولاة توتاه سالوكهد علاى حساب
قعيعة أولويدتهاد ،ساوا كدنات متوا ااة أو متضادرنة ،م ثفاة أو ضاعيفة وإكا لام
ي هندك مث ه ا االعتمدة المتعدةب ني أهدام الدولاة ،اإن الدولاة العالنياة ال
تجااارؤ أؤ علقااادت ةولياااة ترضاااى عنهاااد وتجااادر االااادر إلاااى أن األهااادام
المتصدرعة م لأنهد أن تهيد م حد ه النهاعدت السيدسية نينمد ي ةؤ التاادرب
()60
ني األولويدت األسدسية ،إلى تهيئة الرروم للتعديا السلمى أو التعدون
وم ثم ،يم الاوب إن مفهوع االعتمدة السيدسإل المتعدةب م لأنه أن يندة
العلقة النررية ني أولويدت الدولة م ندحية ،وسلوكهد ما ندحياة ألار  ،كماد
يشير إلى توزيا األولويادت وتفدعلهاد ،وكا له ماد الم دساب أو الت ادليف التاإل
تنااهد الدولة م للب األولويدت التإل اتا تهد
إال أن "رونارت كوهادن"  -1941( Robert Keohane؟؟) و "توزياف
نااادؤ"  -1937( Joseph Nye؟؟) قاااد وضاااند أن االعتمااادة المتعااادةب غيااار
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المت د ا هو مصدر ،غير معدلر ،للاو كمد أنه يولد مشا لت اإل االساتراتيجية
السيدسية ،ألنه يعنإل –ضمند -أن سلوك الدوب ،والجهدت الفدعلة غيار الن ومياة
سوم يفرض أععد على األعضد اآللري إل النردع قد ال ي ون لديهم ماادر
على تنم ت دليف الت يف وم ثام ،اإن االعتمادة المتعادةب يساتوتب مجموعاة
م ا ااتاارا ات يجااب أن تلتااهع نهااد الدولااة ،سااوا علااى المسااتو المنلااإل أو
الدولإل ،أمد على المستو المنلإل ،تواته الن ومدت الفرةية تنديد مهماد يتمثا
إل كيفية االستفدة م التعدةب الدولإل م النفدظ على أكعر قدر ما االساتاللية
أمد م منرور النردع الدولإل ت م المش لة اإل كيفياة تناياق نماال ما التعادون
المتعدةب والنفدظ عليه إل مواتهة الجهوة المتند سة م قع الن ومدت والجهدت
غير الن ومية التإل قد تتلعب ندلنردع لمصالنتهد الادصاة اإل تنليا سيدسادت
()61
االعتمدة المتعدةب
وقد ي ةؤ التعدي األيديولوتإل ،وك له الندر إل السل المدةية ،ضل ع عادع
المسدوا اإل السالطة السيدساية المنلياة ناي الن وماة والجهادت الفدعلاة االتتمدعياة،
إلى حدوث قدر م التعدةية والمند ساة ناي الادوب وها ه الجهادت الفدعلاة ،وال تعناإل
المثدلية إن ك ةولة تسعى إلى تنايق هدم مثدلإل غد لة عماد تفعلاه الادوب األلار ،
وإنمد ت كد على أن ك ةولة تسعى إلى تنايق أولويدت أو مصدلح متمياه  ،اإل لا
()62
الايوة التإل تفرضهد المصدلح الماتلفة للدوب األلر
االفتررراض الرابررع :عدلميااة األلاالط ،حياال تاار المثدليااة ضاارور التااهاع
الجميا نمعااديير مشااتركة مثا الاااواني الطعيعيااة ،وت كااد علااى وتااوة أللقياادت
عدلميااة مشااتركة نااي تمي ا الشاار ،وال يوتااد تدنااب لاادس م ا الثاد ااة ،يجع ا
االلااالط تاتلا ا ف ما ا نلاااد إلاااى آلااار ،وأن كلاااه ماااد هاااو إال كرائا ا وضاااعتهد
()63
الدكتدتوريدت
االفتررراض الخررامس :تسااتند أولوياادت الدولااة إلااى الااايم االتتمدعيااة المنليااة
والهوُياادت ،اادلايم االتتمدعيااة هااإل ااإل توهرهااد مجموعااة ما األولوياادت التااإل
ينتفظ نهد ماتلف األ راة والجمدعدت اإل المجتما يماد يتعلاق ننطادط وقعيعاة
األهدام المشروعة للدولة ،و إل حدلة توا ق المفدهيم الوقنياة ةالا الم سسادت
السيدسية ،تتولد عوام لدرتية إيجدنية ،ويصعح التعاديا السالمإل مناتمل كماد
أن الهويدت االتتمدعية غير المتوا اة قد تالق عوام لدرتية سلعية تا ةؤ إلاى
صراعدت ونهاعدت ل ا الند م تع المطدلب الوقنية أكثر توا ااد ،ما لالب
()64
تعدي سيدسة االعتمدة المتعدةب
االفتررراض السرراد  :إن السيدسااة الادرتياااة للدولااة مسااتمد ماا السيدساااة
المنلية ،ل له دلدوب التإل تنترع سيدة الادنون المنلإل (الديماراقيدت م وتهة
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النرر المثدلية) هإل التإل تلتهع ندلادنون الدولإل اإل لائونهد الادرتياة وأن الادوب
التاإل هاإل أكثار ةقمًعاد علاى الصاعيد المنلااإل هاإل أكثار عدوانياة اإل الاادرج ،أمااد
الاادوب التااإل تمياا ااإل توهرهااد إلااى معااديير الساالع والعدالااة ت ااون سيدسااتهد
الادرتية على نفس الانهج ،وها ا تأكيادا لمانهج ويلساون الا ؤ يار عادع إم ادن
االحتفدظ ندلسلع الثدنت إال م للب لراكة ني الدوب الديماراقية
لاااد ركااهت المثدليااة علااى المثا األللقيااة ،وح اام الااادنون الاادولإل ،والاادور
العااادرز للم سسااادت الدولياااة ،ورأت كا ا له ضااارور نشااار مفااادهيم الديماراقياااة
الرأسمدلية كعوام تشج على التعدون الدولإل م أت استارار عدلمإل وم ثم
()65
يم تنديد مجموعة م المفدهيم الرئيسة للمثدلية يمد يلإل
ثالثاً :المفاهيم المثالية
( )1السالم الديمقراطي
تتضاام أقروحاااة الساالع الاااديماراقإل  Democratic Peaceا تراضاااد
م ةّاه أنه نينمد ت ون الدوب الديماراقية معرضة للنارب مثلهاد مثا غيرهاد ما
األنرماة السيدسااية إال أن إم دنيااة مندرنتهاد ضااد نعضااهد ضاعيفة للغديااة ،وتشااير
نعااض الاار إلااى أن الاادوب الديماراقيااة قااد لدضاات حرونااد أقا ضااد نعضااهد
الععض إل الارني المدضيي وهندك م يار أنهاد أصاعنت ال تنادرب نعضاهد
()66
الععض على ااقلط
ويتسد ب أستدك الشئون الدولية والسيدسية "مدي ةوي " Michael Doyle
ع مد العلقة ني المعدةن الليعرالية والم سسدت التاإل وتادت اةار الشائون
الادرتية إل الدوب الديماراقية؟
حيل ير أن التفسيرات النررية للسلع العدلمإل ت كد على الدور المعيدرؤ
للايوة الم سسية إل الند ما الصاراع الاديماراقإل المشاترك ،ثام يتساد ب لمادكا
تعدو المعضلة األمنية أق أهمية ن ثيار عنادمد تتعدما الاديماراقيدت ما نعضاهد
الععض ،وتصعح متفدقمة عند التعدم م النرم االستعداةية؟
وير "ةويا "  M.Doyleأن الساب اإل كاون الاديماراقيدت أقا اساتعداةا
لاتاادب نعضااهم الااععض هااو تااأثير الاواعااد والاااواني المشااتركة والتااإل تنا ر ما
استاداع العنف يمد نينهد ،إل حي ير آلارون أن الاياوة علاى ليادرات صان
السيدساايدت ااإل لاا الديماراقيااة هااإل نمثدنااة عاادئق أماادع عمليااة صاان الااارار
السيدسإل الادرتإل عندمد يتعلق الصراع م الديماراقيدت األلر
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والله أن العند الن ومإل يندة مد السلوك العدوانإل لتله الن ومة ،على
سعي المثدب ،ست ون الدي تدتوريدت أكثر عدوانية ما الاديماراقيدت العرلمدنياة،
حيل إن ه ه الدي تدتوريدت لديهد الادر على الايدع نأعمدب عس رية – م تلااد
نفسهد ،ةون النصاوب علاى موا ااة مساعاة ما الهيئادت التشاريعية المنتاعاة ما
الشعب ،أمد وتوة رقدنة م سسية ةال العلدان الديماراقية يجعلهاد أقا عرضاة
()67
لممدرسة سيدسدت لدرتية عدوانية
وقد نرر "تولوا مورا تشيه"  Jashua Muravchikالر ياة الويلساونية،
م كادا علاى أن نيئااة السيدساة الدوليااة قدنلاة للتغييار إكا تغياار أعضاد الم سساادت
السيدسية واالقتصدةية ،ل له يم للدوب الديماراقية – مث الواليدت المتند –
ن يجب أن ي ون هد هد هو العنل ع تغييار العيئاة الدولياة وتعلهاد ةيماراقياة
هااو ياار العاادلم ال ا ؤ تش ا له ةيماراقياادت ليعراليااة أو سيدسااة ةيماراقيااة أكثاار
()68
استارارا وميل إلى التعدون أكثر م كونه عدلمد لموليد أو استعداةيد
وو اااد لها ه الر يااة ،ي ااون الساالع الااديماراقإل أقاارب مااد ي ااون إلااى قاادنون
تجريعإل إل العلقدت الدولية ،إن صح إل التطعيق ،اد يسهم نطرياة أو ناألر
إل تنايق السلع العدلمإل
ويادع أستدك العلوع السيدسية "ةيفيد سعيرو"  David Spiroتفسيرا ماتلفاد،
حيل ير أنه إكا كدنت الديماراقيدت ال تندرب نعضهد الاععض ،إال أن كلاه ال
يم أن ي ون كا ةاللة إحصدئية نسعب انافادض عادة الاديماراقيدت اإل النرادع
الدولإل نصفة عدمة ،وك له نسعب انافدض عدة الناروب التاإل تنادث علاى أياة
حدب نمعنى أن توزي النروب ني الديماراقيدت ال ياتلف –إحصدئيد -ع تله
()69
التإل تولدهد الفرس العشوائية
وو اد لر ية "سعيرو"  ،D.Spiroإن العنل ع نررية للسالع العادلمإل ال
تستند إلى أسس تجريعية م كد
إكن مد ال ؤ يسعب السلع الديماراقإل؟
ليسات الديماراقياة وحاادهد هاإل التاإل تا ةؤ إلاى السالع ،هناادك علاى سااعي
المثاادب ،التمثياا الجمه اورؤ ،وااللتااهاع األيااديولوتإل نناااوط اانساادن ،وكاا له
االعتمدة المتعدةب ععر الندوة الوقنية ،وتميعهد آليدت سععية لتفسير السلع
كمد أن للتنمية االقتصدةية تأثيرا قوياد علاى تادو السالع الديماراقياة ،لا ا
تمي ا الديماراقيااة الليعراليااة –ناادورهد -إلااى ةعاام التجاادر  ،التااإل تعااهز التنميااة
االقتصدةية أمد "نورمدن أنجي "  )1967 -1872( Nornan Angellاد قدع
أقروحته المعرو ة ندسم "عادع تادو النارب" ،Unprofitability of War
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ول يعنإل نهد ،ناأؤ حادب "اساتندلة النارب ،حيال إن التنياه التمثيلاإل للمصادلح
الادصة يتن م إل العمليدت السيدسية ،وإنماد أكاد علاى أن الدراسادت النديثاة قاد
كشاافت أن علقاادت حساا الجااوار واالعتماادة االقتصاادةؤ المتعاادةب نااي الاادوب
الديماراقية هإل التإل ت ةؤ إلى السلع – م وتهة نرره – ال ينعغإل أن ن ون
مستعدي للنرب ن م األتد أن نستعد – ةائمد -لتجنب النرب
وقااد اقتاارح "توماادس رياادمدن"  -1953( Thomas L. Friedman؟)
 Golden Arches Theory of Conflict Preventionنررياة ال عادرؤ
()70
ال هنية لتجنب الصراع
أن العلدان التاإل لاديهد سلسالة "مدكدوندلاد" ،لا تنادرب نعضاهد الاععض ألن
كله م لأنه أن يعارض م دنهاد اإل النرادع االقتصادةؤ العادلمإل للاطار ،إن ماد
قصده " ريدمدن" هو أن المصدلح االقتصدةية قد ت ون سععد اإل تجناب الصاراع
و إل أنهد تسعى احلب السلع
وتجدر االدر هند إلى أن " ريدمدن" قد قادع ندراساة علاى تاأثير مدكدوندلاد
على الصراع إل الشرط األوسال ،والحظ أن سلسلة مدكدوندلد ندأت إل إسرائي
"كولر" ،والسعوةية ومصر (حلب) ،ثم لعنادن واألرةن ،ووتاد أن أكثار الادوب
قدنليااة للصااراع ااإل منطاااة الشاارط األوسااال هااإل إساارائي  /سااوريد ،إساارائي /
العرط ،إسرائي  /إيران ،واكتشف أن ساوريد ،والعاراط ،وإياران ليسات أساواقهد
()71
مفتوحة لمدكدوندلد ،ل ا هإل عرضة للصراع
إل الناياة إن ةراسة ريدمدن اليهوةؤ المدا ع إسرائي  ،إل ك كتدندته
إل  The New York Timesقد ركهت على عدع وتوة مدكدوندلد إل الادوب
المتصااادرعة ما ا إسااارائي  ،وأغفلااات أن إسااارائي هاااإل العدما ا المشاااترك اااإل
الصراع ،حتى وإن صدقت ر يته أليست تأكيدا على أن إسرائي نفض مسدعد
الواليدت المتند استطدعت أن تتن م إل اقتصدة الشرط األوسال نمدكدوندلد
وتجدر االدر –هند -إلى اتفدط الواقعية الجديد ممثلة إل آرا "والته" م
المثدلية إل معدا السلع الديماراقإل حيل أكاد "والتاه" علاى الادور الاديماراقإل
م منطلق أن الفوضى الدولية والضغو السيدسية ال تاوض آ دط الديماراقياة،
نا إنااه ياار أن الديماراقيااة هااإل علااى األقا مندسااعة (ورنمااد هااإل األ ضا ااإل
إةراك التغياارات ااإل النراادع السيدسااإل واسااتجدنة لهااد ن ا إن التغلااب التاادع علااى
الفوضى ال ي ون إال م للب السلع الديماراقإل ،حيل إن منطاق نشار هيدكا
ةيماراقياة ال يضار نر ياة نرريتاه ك ا  ،ألن كلاه ما لاأنه أن يسامح نتاوازن
()72
مستار نسعيد إل النردع السيدسإل الدولإل
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لاااد التلااف الواقعيااون والمثاادليون حااوب مفهااوع مصاادلح السيدسااة الادرتيااة
األمري ية ،وتادصموا نشد حوب استراتيجية الديماراقية التإل تاوةهاد الواليادت
المتنااااد للمناااادقق غياااار الديماراقيااااة ،حياااال رأ الواقعياا اون أن الدمارقااااة
 Democratizationمهماااة لدةعاااة تهااادر ماااوارة الواليااادت المتناااد  ،لتناياااق
م دسب استراتيجية نسيطة ،إن وتدت ،كمد أن مُث مث النرية والرأسمدلية هإل
مُث معاد  ،نشأت إل الغرب اإل لا لاروم معيناة ،و اإل نيئاة ثاد ياة منادة
وم ثم ل يم نالهد إلى تمي مندقق العدلم
أمااد المنااد رون الجاادة ماا انصاادر المثدليااة ،ياارون أن تعهيااه األنرمااة
الديماراقية ،التإل تاتضإل إل نعض األحيدن مسدعد الواليدت المتند ندلاو  ،ال
يعهز اال المث العدلمية ،ن يند ظ أيضد على النردع الدولإل ،ممد يجعلهد تدير
()73
ندلاتدب م أتلهد
( )2التعاون الدولي:
يعدُ التعدون ني الدوب هو االهتمدع األسدسإل للمثدلية الجدياد وت ما النجاة
األسدسااية لااد المثاادليي الجاادة ااإل أن الاادوب ،والجهاادت الفدعلااة غياار الن وميااة
ت كااد علااى التعاادون م ا أت ا التعدم ا نفدعليااة ااإل المش ا لت المت اارر نتيجااة
الضااطراب السااوط ،دلهاادم ماا تعاادون الاادوب نعضااهد الااععض ،هااو ضاامدن
الم دسب ،وتافيض ت دليف المعدملت ،والند م عدع الياي اإل المساتاع نا
إن المجتماا الاادولإل قاااد قاارح آلياادت ماتلفاااة لتاادعيم هاا ا التعااادون ،كمااد أنشاااد
م سسدت لفرض عاوندت ،وتها ات لعدع التعدون ،وكله ندتعدع قواعد ومعديير
()74
النردع الدولإل
والله أن عدلم مد نعد الشيوعية قد لهد تادمد إل عملية الت دم الدولإل م
للب الترانال االقتصادةؤ والت نولاوتإل ،والرغعاة العدماة اإل السالم ،حيال ثعات
التنريم والتعدون الدوليي إل النردع الدولإل ،وأصعح أعدا األمس يجتمعون اإل
مجلااس األم ا  ،منرمااة حلااف لاامدب األقلنطااإل  ،NATOواالتناادة األورونااإل
 ،WEUومنرماااة األما ا والتعااادون اااإل أوروناااد  ،OSCEوالمنتاااد الاااوقنإل
للمندزعدت  NACCوغيرهد ،منتجاة عادةا ما نرام األما الجمادعإل ،كات قاو
وصلنة لم ت معرو ة م قع  ،وأصاعنت ها ه الم سسادت كات ةور هادع اإل
ساادحة السيدسااة الدوليااة ،ننياال ي ااون االحت اادع –ةائمااد -إلااى الاااو التوا ايااة،
واالتفاادط المتعاادةب علااى الاارغم ما كااون النراادع الاادولإل وضااويد – علااى حااد
تععير الواقعية – إن الوعإل المجتمعإل نإم دنية إحراز تاادع اإل النرادع الادولإل،
يتناااق ماا لاالب التعاادون والتااادع ننااو الساالع الاادائم ،كمااد أن إيماادن الااادوب
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المشدركة نمفدهيم النق والعدالة هإل عوام مثدلية توهرياة ما أتا التاادع اإل
()75
المجتم الدولإل
( )3التأكيد على المعايير والقيم األخالقية
تاار المثدليااة إن مفاادهيم مث ا الواتااب األللقااإل  Moral dutyوالعدالااة
 ،Justiceواألمدنة الوقنية  National Honestyكدن لهد – ةائمد -تأثير علاى
سيدساادت الاادوب ،وم ا كلااه ،كدناات ه ا ه الشااعدرات األللقيااة – ااإل كثياار م ا
األحيدن – مجرة ل م أل دب التغطية للتطلعدت السيدسية ،ندال م أن ت ون
سلوك الدولة ،ونت رار ه ا الوض  ،أصعنت األلالط سالح الضاعفد وقاوتهم،
على حي كدن االنتاادع األللقاإل– اإل نعاض األحيادن – النا الوحياد لبحعاد
السيدسااإل وأصااعح م ا السااه التلعااب ندلسيدسااة الادرتيااة م ا لاالب ماااوالت
أللقيااة م ا النفاادظ علااى مسااتو ثاااد إل وتعليمااإل منافضااي لعاادة كعياار م ا
الس دن ،ننيل يصعح م السه رض أؤ نوع م الف ر عليهم ،ضل ع أن
عهلة الشعوب أللقيد ،تجع ح دمهم ينت رون أنمدقاد ثاد ياة معيناة ،و رضاهد
()76
عليهم ،ننيل ي ون ةي الندكم مندةا لدي المن ومي
أماد الياوع اااد أةت التنمياة العشارية الثاد يااة إلاى أن يصاعح لااد األ اراة مهياد ما
االساااتالب األللقاااإل ،دلثاد اااة ليسااات مجااارة معر اااة نساااب ،ناا إن لهاااد ةورا اااإل
العلقاادت اانساادنية والدوليااة ،اااد أةت النررياادت االتتمدعيااة والعلميااة ،ولدصااة نعااد
التطور الت نولوتإل السري  ،إلى تنرير األ در اانسدنية وتاويتهد ،ضل ع تطاوير
الساالوك األللقااإل لب ااراة ،كمااد أة التااادع ااإل وساادئ ااعاالع واالتصاادب إلااى زواب
العهلاة األللقياة لاد الشاعوب ،وما نماو المعر اة وتنريار الفارة الا ؤ أصاعح أكثاار
اساااتاللية ،صااادر ماا الصاااعب التلعاااب نااادلايم األللقياااة التاااإل تراااورت تااادريجيد،
وأصعنت عادمل مساتال يا ثر –نادوره -علاى تطاور السيدساة العدلمياة ال يم ا أن
تفلت السيدسة م الن م األللقإل ،كماد ال يم ا أن تعااى األلالط – نادورهد – غيار
()77
سيدسية
وت كاااد المثدلياااة علاااى أن حاااق العااااد ضااارور أللقياااة لمناا تااادمير النضااادر
اانساادنية ،ويتطلااب اتعاادع المعااديير األللقيااة التااإل أقرهااد المجتم ا الاادولإل م ا لاالب
االتفدقدت الدولية ني أعضادئه ،وما ثام تتناوب المعاديير األللقياة الدولياة إلاى قندعاة
ةولية ،ت ةؤ ندورهد إلى سيدسة حس الجاوار ،والمسادعد المتعدةلاة ما تدناب تميا
لعوب العدلم ،وم الضرورؤ أن يتنما الجميا مسائولية تاريار مصاير العادلم ،وأن
يفهاام الجمي ا أن أؤ م ا العلاام أو الااادنون أو االسااتراتيجية العس ا رية ،أو االقتصاادة أو
()78
علم االتتمدع ل ين من المعديير األللقية للسلوك السيدسإل م قع الدولة
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ويعاااد التناااوب السااالمإل اااإل المعسا ا ر االلاااتراكإل انتصااادرا كعيااارا للنرااار
األللقيااة ااإل السيدسااة الدوليااة ،تلااه النراار المثدليااة التااإل ت كااد علااى ضاارور
إرسد أسس السلم واألم الدوليي  ،وتر ض النهاعدت والصراعدت
( )4االلتزام بمبادئ حقوق اإلنسان
يعد التدل لنمدية حاوط اانسدن أحد معدةن المنرور الليعرالإل ،لدصة م
لهور مفدهيم األما اانسادنإل ،والماواق العادلمإل ،ونينماد تركاه الواقعياة علاى
الم دسب النسعية للدوب ،حتى إل حدالت التندلفدت الجمدعية ،واألهادام األمنياة
للدولة على المد الاصير ،إن المثدلية تركاه علاى األما الجمادعإل ،واألهادام
()79
قويلة المد  ،والتدل ععر الم سسدت الدولية لنمدية كله األم الجمدعإل
ل مد األسعدب التإل تجع الن ومادت تااوع نعناد أنرماة ةولياة للفصا
تنفي معدةن حاوط اانسدن؟

اإل

لاااد أنشاائت نموتااب االتفدقيااة األورونيااة لنمديااة حاااوط اانساادن والنرياادت
األسدسية ،واتفدقية العلدان األمري ية لناوط اانسدن ،وك له عهاد األمام المتناد
الادس ندلناوط المدنية والسيدسية مجموعة م الترتيعادت التاإل تاتلاف غديدتهاد
ووسدئلهد ع معرم ألا دب التعادون الادولإل الم سساإل علاى ع اس الم سسادت
الدولياة التااإل تن ام السيدسااة التجدريااة أو النادياة أو العيئيااة أو األمنياة ،لاام تصاامم
الم سسدت الدولية لناوط اانسدن على أسدس عوام السيدسة الادرتية الندلائة
ع التفدعلت المجتمعية ععر النادوة ،نا علاى أسادس مساد لة الن ومادت عا
األنرمااة الدالليااة ،ممااد يم ا المااواقني كااأ راة م ا الااادر علااى ر ا ةعااو
تتنااادؤ األنشاااطة المنلياااة لن ومااادتهم ،وكثيااارا ماااد تساااتجيب المنااادكم واللجااادن
المستالة الملناة نه ه النرم لمطدلب رةية م لالب الن ام ناأن تطعياق الاواعاد
أو التشااريعدت المنليااة ينتهااه االلتهاماادت الدوليااة ،حتااى إكا كاادن التشااري نتاادج
()80
إترا ات ةيماراقية كدملة تتسق م سيدة الادنون
وقد ةعمت ك م الليعرالية واالتجده المند ظ الجدياد ،التادل الاادرتإل ،اساتندةا
إلى أن ل األ راة حاوقد ،نغض النرر ع انتمدئهم وأن الم سسادت الدولياة تأسسات
لنمدية ه ه الناوط ،وأن ه ه الناوط مسئولية الدوب أيضد ،م هند لهر النديل عا
()81
التدل كمسئولية ةولية
ل

الس اب ال ؤ يفرض نفسه هند هو:

لماادكا ت يااد أؤ ح ومااة – ةيماراقيااة كدناات أع ةي تدتوريااة – إنشااد ساالطة ةوليااة
مستالة عدلة ،الغرض الوحيد منهد هو تاييد سيدةتهد الداللياة نطريااة أقارب ماد ي اون
إلى الغهو الواضح
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تاوع الن ومدت الديماراقية ،ونصفة لدصة ،الدوب ال عر التإل تهدم إلى
اسااتارار الهيمنااة ،إمااد نإتعاادر الن وماادت األلاار علااى قعااوب معااديير حاااوط
اانسدن (وتهة نرر واقعية) ،أو إقندع الن ومدت األلر ناعولهاد (وتهاة نرار
مثدلياااة) ،ويتعناااى الاااععض كااال االتجااادهي اااإل الوقااات كاتاااه مااا منطلاااق أن
الديماراقيدت الاوية تلتهع نأسدليب مثدلية تلاهع اآللاري –نشا أللقاإل -علاى
احتراع معديير حااوط اانسادن وتعاد الن ومادت حديثاة العهاد ندلديماراقياة هاإل
أكثاار تأيياادا اللتهاماادت حاااوط اانساادن ،م ا منطلااق المصاالنة ال اتيااة للسيدسااة
المنليااااة لتعهيااااه مصاااادقيتهد ،واسااااتارارهد إزا التهدياااادات السيدسااااية غياااار
الديماراقية ،نمعنى أن إنشد نردع ملهع لناوط اانسدن يتطلب مجموعة مهيمنة
م الاو العرمى الراغعة إل إتعدر الدوب المتعدقد أو حثهد على قعوب الاواعاد
الدوليااة لناااوط اانساادن والت يااف معهااد واالمتثاادب نهااد ( )82ويت ااون المجتماا
الادولإل ،عناادمد تلتاهع مجموعااة ما الادوب ندلاواعااد والااايم المشاتركة ،اااد كتااب
"تون نسنت" " John Vincentإن مهمة الادنون يمد يتعلق ندلنردع الدولإل لم
ت إل إنتدته ن إل تنديد المعدأ التأسيس إل منرمة ةولية للعشر يمد يدعى
المجتم الدولإل"
وقد وتدت ها ه الف ار صاد عناد علماد السيدساة واالتتمادع المعدصاري
أمثااااادب "أل ساااااندر وينااااادت"  ،Alexander Wendtو "ريموناااااد ةو ااااادب"
 Raymond Duvallاللاا ي رأيااد أن الم سساادت الدوليااة مثاا الدنلومدسااية،
والااادنون الاادولإل ،والساايدة  ،هااإل التااإل تشا الجهاادت الفدعلااة الن وميااة وتناادة
عملهد كموضوعدت للمجتم الدولإل ،نمعنى أنهماد ي كادان علاى إم ادن التعاديا
الدولإل م للب التفدعا الجادة ناي األقارام عينماد تادعى الواقعياة أن الااو
المدةيااة تناادة النراادع الاادولإل ااإل المااادع األوب ،ااإن المثدليااة تتناادث عا مجتما
()83
ةولإل يتأثر ،إل الغدلب ندأل در المشتركة
وت كااد النجااج المثدليااة نشا أسدسااإل علااى معياادر قااو الاطاادب األللقااإل،
دلدوا األللقية للجهدت الفدعلة لديهد قو مانعة إل حد كاتهد ،ونند على كلاه
إن الاو الدا عة األسدسية لنرم حاوط اانسدن أنعد مد ت ون ع ااكاراه ،وإنماد
تعتعاااار التنشاااائة االتتمدعيااااة العاااادنر للناااادوة الوقنيااااة هااااإل منطااااق المل مااااة
 ،Logic of Appropriatenessل ا ساعت الاديماراقيدت الراسااة ما لالب
منرمدتهد الن ومية وغير الن ومية إلاى توساي لاع دت التواصا ععار النادوة،
وتااو ير مجتمعاادت معر يااة ،وإرسااد الاطاادب العاادلمإل لناااوط اانساادن ،وه ا ا
ندوره م لأنه أن ينشد المجتم المدنإل المنلاإل والادولإل ،ويا ةؤ إلاى إضافد
()84
الطدن التعدونإل لد الادة
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وي كااد "توماادس ريااس"  Thomas Risseأن العنااد الليعرالااإل Liberal
 Constructivismهااو المنطااق الملئاام ،حياال تسااعى الن وماادت الديماراقيااة
الراساااة إلااى توسااي قيمهااد المنليااة ااإل الااادرج ،واالعتاارام ناادآللري  ،الا ي
يتععااون نفااس الماانهج ،لمااد كدناات الاادوب ةيماراقيااة ،كلمااد زاة احتماادب تعينهااد
لمعدةن حاوط اانسدن( ،)85وهو هناد يتفاق ما " رانسايس وكويدماد" ،الا ؤ أكاد
على أن التطور العشرؤ نل غ قمته ندلليعرالية الديماراقياة ونماد تعنياه ما تعدةياة
()86
وحريدت مدنية وةينية ،واقتصدةيدت السوط النر
نمعنااى أن الن وماادت تشااج المعااديير ااإل الااادرج ،ألنهااد تتفااق م ا المث ا
العدلمية التإل تلتهع نهد ،وتاعلهد إل الدال عند اقتندعهد نأنهد مندسعة لررو هد
وتشا إضاافد الشاارعية علااى الساالطة السيدسااية –ةائمااد -مسااألة ضاارورية
لتنديد مد هاو نندتاة إلاى معارر؟ وما ؟ وماد األساعدب التاإل سات ون كات أهمياة
معيدرية إل لروم مندة ؟
دلشرعية هإل ته م النضدب م أت السلطة حيل تمث أسادس السيدساة
()87
سوا على المستو المنلإل أو الدولإل
وياااادع "نرنااادرة ويليااادمه"  Bernard Williamsمعااادأ النررياااة النادياااة
( Critical Theory Principle)CTPال ؤ ياوع على لطوتي :
األولررى  :يعاادأ يهااد نتنديااد مجاادب وعما السيدسااة ما لاالب تااأمي وضاامدن
النردع والنمدية واألمدن والثاة ولرو التعدون ،ولتناياق الشارعية يجاب علاى
النردع السيدسإل أن يفإل نمد يسميه "ويليدمه" مطلب الشرعية األسدساإل ()BLD
 )88(The Basic Legitmation Demandوالتنااق مماد إكا كادن هنادك قعاوب
معاوب لنردع السلطة ،نمعنى أن لر الشرعية هو الاعوب المعاوب ،هاو ال ي ياد،
نشا ا قااادق  ،وتهاااة النرااار التاااإل تطدلاااب نااادلاعوب العااادلمإل Universal
 acceptanceالتااإل تش اتر الاعااوب نداتماادع لشاارعية الدولااة ،وإنمااد ياار أن
لرعية الدولة ت ون منطاية نعدة كادم ما النادس ةون إكاراه ،وال يوتاد معيادر
أللقإل سادنق ينادة ماد اتسادع قعاوب الشارعية ،وما المم ا أن يصار نعاض
الناااادس علااااى أن الشاااارعية ال معنااااى لهااااد ،وماااا ثاااام ير ضااااون االعتاااارام
نن دمهم()89
الثانيررة :ي كااد علااى اار أقلااق عليهااد "عاادع الاعااوب المعاادكس" Reflective
 ،Unacceptabilityومد تضمنته م تشجي عملياة التف يار لاد األ اراة ،المشادركة
ااإل اتااادك الااارار ،وعاادع االحت اادع إلااى تعرياارات الاعااوب الناادتج ع ا اسااتاداع الساالطة
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الاسرية ،وم ثم إن التأكياد علاى الشارعية يتجادوز اإل أهميتاه التأكياد علاى السالطة،
()90
وأن الشرعية م لأنهد تاديم النمدية ضد الام الداللإل
وقد حدوب "ويليدمه" وض معديير للشرعية ةون اللجو إلى تعريرات تساتند إلاى
معديير أللقية ،وال يعنإل كله ر ضه للمعديير األللقية إل حد كاتهد ،نا إناه يار ض
– اااال -المعااديير المفرقااة ،وياار أن المطدلعااة ندلشاارعية تعاادأ ااإل المااادع األوب م ا
االعتعدرات السيدسية ،كمد ير ض الوضا الا ؤ تنتهاه ياه حااوط اانسادن ما لالب
إسد استعمدب السلطة على أسدس معدا "السلطة حاق" ” “Power is Rightحيال إن
كله ي ةؤ إلاى حرمادن ما يعادنون ما الرلام علاى الماد الطويا ما التمتا نمهاياد
النرية السيدسية
وينراار "ويلياادمه"  B.Williamsإلااى الام ا األيااديولوتإل علااى أنااه حدلااة م ا
الغياادب ال دم ا للنريااة ،ولطااأ أللقااإل ،ناادتج ع ا وض ا لااال غياار مندسااب ااإل
الساالطة ،وما كلااه ،ااإن معاادأ النرريااة الناديااة لويلياادمه ولاام يااادع موقفااد واضااند لااأن
المعديير األللقية التإل تنت م إليهد ممد تعله يتأرتح ناي المعيادر األللقاإل (كمثادلإل)
()91
وااللتهاع السيدسإل (كواقعإل)
المبحث الثالث :الجدل السياسي بين الواقعية والمثالية
تاوع الممدرسدت الدولية إل الوقت الراه على عد ناد هإل:
 -1لااايس ماا الساااهولة نم ااادن التوصاا إلاااى اتفااادط قااادنونإل نشاااأن نعاااض
المش لت الدولية المهماة ،لماد ازةاةت المشا لت ،زاةت صاعونة
إيجدة ح قدنونإل ماعوب
 -2ال تفسر الاواعد الادنونية الدولية تفسيرا واحادا ،نا إنهاد كدنات –ةائماد-
عرضة للتفسيرات المعدكسة تمدمد
 -3إن السيدسااة الدوليااة ،ااإل لا المتغياارات العدلميااة معاااد للغديااة ،ننياال
يصعح م المستني وض قواعد وإترا ات نسيطة ،واالتفادط علاى
معديير قدنونية إل تمي الرروم
 -4علااى مااد قاارون كدناات قااو الااادنون تساات م نااادنون الاااو  ،وغدلعااد مااد
تتندة قواعد السلوك الدولإل ندلادر العس رية
 -5إكا كااادن الاااادنون المنصاااوس علياااه ال يساااتجيب للتغيااارات الديندمي ياااة
الموتوة إل عدلم اليوع سي ون م الس اتة تدا أن نعتاد أن ي ون
()92
هندك استجدنة لسيدسة الغد
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ويعدو أن "ريموة آرون"  )1983 -1905( Raymond Aronأةرك كله
مع اارا ،ممااد تعلااه يوتااه نااادا للمثدليااة ااإل تجدهلهااد للصااراعدت ،م كاادا علااى أن
السلع الدائم ال يم تنااه إال م للب ةنلومدسية تستند إلى اعتعدرك معيدرياة
للسلوك الطيب واألللط المعدئية وإكا كدن الععض ينرر إلى المثدلية ندعتعدرهاد
اقتندعاد عميااد ندالمتثادب التادع للاواعااد والمعاديير الادنونياة ،المنادة للسالوك نااي
الدوب م أت تجنب النروب ،إن كله االعتادة يفترض أن تمي الدوب مهمته
ندلنفدظ على الادنون ،وأنه إل حدلة عدوان أؤ منهمد يتطوع األلار ندلمسادعد ،
ل ي كد " آرون " R.Aronأنه م الصعب تنفي معدةن األم الجمادعإل ها ه
ألنهد تنطوؤ أيضد ،من العداية ،على اتفدط ني الدوب نشأن تنديد ما المعتاد ،
وتنديد المشدعر المشتركة نشأن األ عدب المرت عة و إل ك الندالت إن تشا ي
تندلفدت للد دع ع الدولة المعتد عليهد أمار مطلاوب ،ل ا األمار يتطلاب ،اإل
الوقت كاته ،أن ت ون الدوب األلر مهمته عل ندلمند رة على النردع الادولإل،
وعلى ضرور معدقعة الجدنإل ،وقاد يا ةؤ األمار إلاى حدلاة حارب لادملة ،وها ا
يتعدرض م األهدام المثدلية ممد يوقعهد إل تندقض واضح ،كمد ير أن الدوب
– م ا لاالب قدةتهااد – تنتاادج إلااى االلتااهاع ننمديااة مصاادلنهد النيويااة ،وهااإل
()93
تتصرم و اد للاواعد واألعرام التإل قد تنرى ندالحتراع
كماد انتااد " كادر"  E.H.Carrالمثدلياة اإل تاليصاهد أهمياة عدما الااو اإل
السيدسااة الدوليااة ،وتأكياادهد ااإل المادنا علااى الاادور الفعلااإل للااادنون ،واأللاالط،
والااارأؤ العااادع ،وأن العااا والنااااد يم اا أن يناا مناا الجياااو والاااادرات
العس ا رية ،حياال إن "كاادر" الااواقعإل ،ياار أن الاااو هااإل العدم ا األسدسااإل ااإل
()94
التغيير الدولإل ،كمد ان التغيير ال يتناق إال م للب مصلنة السلطة

وعلااى الع ااس م ا كلااه ،أكااد الااواقعإل "راينهولااد نيعااوهر" Reindhold
 )1971 -1892( Niebuhurما لالب كتدناه The man and Immoral
 Societyعلى أن الن م اانسدنإل ال ي تنفه تعايد العدلم السيدسإل نسب ،ن إنه
مشاااااوه للغدياااااة نساااااعب المصااااالنة ال اتياااااة  ،Self-Interestوإراة السااااالطة
 The Will of Powerوياار أن التمسااه ناادلتعريرات المثدليااة الديماراقيااة
كمنطق عالنإل إنسادنإل يسامح نتناياق الصادلح العادع ،ويسادعد نشا تياد علاى
التالل م التشوهدت والتنيهات إل عملية صن السيدسة الديماراقية الفعلياة،
إال أن السلوك السيدساإل للماواقني العادة يي  ،عادة ماد ي اون غيار مناترم وغيار
متجاادنس ،أمااد المواقنااون المسااتنيرون ،عاادلرغم م ا أن تف ياارهم األيااديولوتإل
منرم تنريمد تيدا – إل كثير م األحيدن – إال أنه غدلعد ماد ي اون انع دساد آلياد
()95
لر ية رياهم أو حهنهم المفض
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وم هند يجب أن ي ون الهادم المثادلإل هاو ااصالح الم سساإل ما لالب
الترنية المدنية ،وتنسي أةا وسدئ ااعلع ،وتعهيه السلوك األللقإل
وقد التلف العدلم السيدسإل األمري إل "لورنس لويا " Laurence Lawell
م "راينهولد نيعوهر" ،حيل ير أنه رنمد لم ي هندك أندا نردع سيدساإل ثعات
كمدلااه ،ل ا ال يم ا قعااوب أؤ نرريااة تفتاارض أن الجماادهير غياار لاادملة ،كمااد
()96
ر ض ك إصلحدت تفترض مسعاد تغيير الطعيعة العشرية
أمد المنرر السيدسإل وأستدك العلوع السيدسية إل تدمعة ي "ةاه " Robert
 )2014 -1915( Alan Dahlياوب "لم ي هندك ح ومة تنت م نش كدم
و اد لمعاديير العملياة الديماراقياة ،وما غيار المنتما أن ينادث كلاه" وي كاد
علااى أن تااوا ر معااديير قدنلااة لاياادس أةا الن وماادت الفعليااة التااإل تاادعى أنهااد
ةيماراقية يم أن ت ون نمثدنة مرلد لتش ي وإعدة نند ترتيعدت ملموسة إل
الدسدتير والممدرسدت والم سسدت السيدسية ،كمد ير أنه حتى وإن كدن الواقا
ال يتفاق ما المثا العلياد ،ل ا ينعغااإل أن ت اون تلااه المثا نمثدناة أساادس لتعاادي
()97
الواق أو إعدة نندئه
وي كاد أساتدك العلقادت الدولياة المثادلإل "هيادلإل ناوب"  ،Hedley Bullاإل
مادلااه نعنااوان "نرريااة السيدسااة الدوليااة" ( )1969 -1919علااى أن مااد يميااه
المثدليي هو إيمدنهم نف ر التادع ،وإم دنية تطور العلقدت الدولية م أت عدلم
أكثر سلمد ،وأن إنشد منرمدت ةولية – مث األمم المتند وقعلهد عصعة األمام
()98
– إنمد هو وسيلة لتعهيه المث العليد للسلم واألم الدوليي
أمد "إيمدنوي أةلر"  -1947( Emanuel Adler؟) ي كد على أنه ندلرغم
م سيطر المدةية والفرةية على مجدب العلقدت الدولياة ،هنادك تالياد يصاف –
نصااور تهئيااة – السيدسااة الدوليااة نأنهااد ننااد ات اتتمدعيااة ،ال تعتمااد اااال علااى
إنشد هيدك ةولية ،كات هويدت ومصدلح م قعا الجهادت الفدعلاة ،وما لالب
األ در المشتركة والاواعد والمعديير المشاتركة ،وإنماد ينعغاإل عليهاد أيضاد تاعا
الواق المتهام م األنعدة الفرةية والجمدعية للوكدلة اانسادنية ،وهاو ماد يسامى
ندلمثدليااة االتتمدعيااة ،التااإل تاار أن قعيعااة السيدسااة الدوليااة ،تتناادة ندلمعر ااة
واالتجدهاادت األيديولوتيااة التااإل لااد الجهاادت الفدعلااة ،والتااإل تتشا ما لاالب
العند ات االتتمدعية ،ونععدر ألار اإن السالطة والمصالنة ،وتأثيرهماد ليسات
()99
معدنٍ مستالة ،ل نهد تعتمد على سيطر العند االتتمدعإل
وتجاادةب المثدليااة ااإل كااون العولمااة هااإل الوض ا الناادلإل للسيدسااة العدلميااة،
دلدولة هإل ،والتاهب تاه ا ال يتجاهأ ما المجتما المنلاإل والادولإل ،مماد يالاق
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حوا ه للتفدع االقتصدةؤ واالتتمدعإل والثاد إل ععر الندوة وقد تساه سيدساة
الدولة ه ه التفدعلت أو تعرقلهد وقد تستفيد نعض المجموعدت المنلية م ها ه
السيدساادت أو تتضاارر منهااد ،وم ا ثاام تاااوع الضااغال علااى الن وماادت م ا أت ا
االلتهاع ندلسيدسدت التإل تسدعد على تناياق أهادا هد وال لاه أن لها ه الضاغو
المجتمعية التإل تعم ع قريق الم سسدت السيدسية أهمياة اإل تندياد أولويادت
الدولة ،حتى يماد يتعلاق ندلسيدساة الادرتياة ،والاضاديد الدولياة نماد يتندساب ما
المتغيرات المنلية والدولية نمعنى أن أولويدت الدولة أو األتند الداللية للدولاة
()100
ت ثر إل سلوك الدولة إل السيدسة العدلمية
وقد لهد العادلم تهايادا اإل وتاوة هيئادت واتفدقادت ععار وقنياة قوياة مثا اتفدقياة
التجادر النار ألمري اد الشامدلية (NAFTA) North American Free Trade
)(IMF
 Agreementومجموعاااااة الثمدنياااااة  ،G8وصاااااندوط النااااااد الااااادولإل
 International Monetary Fundوالعناه الادولإل  ،World Bankونينماد ياهعم
أنصاادر ه ا ه المنرماادت أنهااد تاااوع نتنااديل اقتصاادةيدت العلاادان الندميااة – وه ا ا اللااه
هدم مثدلإل -إن المنتادي ي كدون على أن ك مد تفعلاه سيدسادت ها ه المنرمادت هاو
رنال العدلم الندمإل ندالتفدقدت التإل تجعرهم على لفاض حاواته النمدياة لاديهم ،كماد أن
ه ه الم سسدت تعم على إضفد الشرعية علاى ناوع واحاد ااال ما النرادع العادلمإل،
كلااه النراادع الااادئم علااى علقاادت سااوط غياار مت د ئااة كمااد تفاارض قعيعااة وساالوكيدت
()101
ثاد ية لدصة ندلايم الغرنية وتفرضهد على اآللري
ويعاادو أن كلااه ما األسااعدب التااإل تعلاات المنتااادي للتجدهاادت المثدليااة يصاافونهد
نأنهاااد غيااار عملياااة وأن أ درهاااد ماااد هاااإل إال مجااارة لاااعدرات ،كماااد أن المعااادةرات
والمندوالت السلمية والدنلومدسية تعاى ةائمد رهينة الاطدندت السيدسية الرسمية
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نتائج البحث
م النتدئج المستالصة ترا ه ه الدراسة مديلإل:
أوال -تتفااق ك ا م ا الواقعيااة والليعراليااة  -م ا ا تااراض -أن معراام ساالوك
الدولة يم تفسيره على أنه نشد عالنإل ،أمد الالم الواقعإل الليعرالإل يركه
نش لدس علاى أهادام الفادعلي اإل السيدساة العدلمياة ،وعلاى قعيعاة نيئاتهم
نينمد ت كد الواقعية على مطدلب الدوب التإل تستند إلى السالطة واألما وألطادر
ناد الدولة ،وم ثم ت اون الااو العسا رية هاإل ماورة الطدقاة األكثار أهمياة اإل
السيدسااة العدلميااة توتااه الليعراليااة اهتمدمهااد إلااى عندصاار ألاار مث ا النااوا ه
االقتصدةية والعيئية ضال عا المهماة األمنياة ،وقاد ت اون التهديادات العسا رية
غير كات أهمية إل مادنا توساي المجادب المنتما للتعادون ما لالب سيدسادت
االعتمدة المتعدةب
لم تر ض الواقعية المعديير والمث األللقية التإل ندةت نهد المثدلياة ،ول نهاد
ت كاد عاادع إم ادن تطعياهااد ،قدلماد أن الطعيعااة العشارية أندنيااة ،والنرادع السيدسااإل
وضااى ،وقدلمااد لا تصاادرع المصاادلح هااو المااتن م ااإل السيدسااة الدوليااة كمااد
اعتر اات المثدليااة ن ااون العاادلم وضااويد ،ممااد يجع ا الاادوب تهااتم نمصاالنتهد ااإل
المادع األوب ،ل إل الوقت كاته ،أن تله الفوضى يم التغلاب عليهاد اإل لا
ح ومة عدلمية ،تلتهع ناواني صدرمة ،كمد أن تضدرب المصدلح يم اساتعداله
ندنسجدع المصدلح م للب التعدون واالعتمدة المتعدةب ني الدوب
إكا كدنت مفدهيم المصلنة والطعيعة العشرية الفوضوية والسايدة  ،والهيمناة
تنم إل قيدتهد ن ور الصراع ال ؤ يمن التف ير اانداعإل حوب قارط التعادون
إل سلوك الدولة ،اإن المثا والاايم األللقياة ونادا السالع العادلمإل ،والن وماة
العدلمياة لايس لهااد تادو إكا لاام تادل إلاى حيااه التطعياق ما لالب اسااتراتيجية
تشترك يهد تمي الدوب ال رط ني أحدهمد على األلر
على أية حدب ،تستند معرم التفسيرات الواقعية والمثدلية المتعلااة نادلتغيرات
العدلمية إلى رضية م ةاهد أن التغيير يرتعال ةائمد نادر مد ،قاد يهياد أو يانال،
ندلفوضى الدولية ،ولدصة إل ترات التنوب ،ويتوق كثيرون أن التغيير الاادةع
ل ياتلف م تله الفرضية
ثدنيد -تتفق ك م الواقعية والمثدلية إل التأكيد على أن الدولة هاإل المهايم
الفعدب إل النردع ،وأنهد تندة األم م للب المصلنة ال اتية ،ل رنمد التلفتد
إل مد تنفيه الدوب ندلم دسب النسعية إل مادن الم دساب المطلااة إال أن كال
منهمد تأل مصادلح الادوب كناطاة انطالط لنرريتهماد وقاد كادن ما المتوقا أن
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تو ر الدولة المعدصار سلسالة ما الاايم األسدساية لمواقنيهاد إال أنهاد اإل ساعيهد
لتنايق ه ه الاايم ،واتهات العدياد ما المشا لت األسدساية ،مثا مشا لة العااد
واألما ااإل لا عاادلم وضااوؤ ،حيال تواتااه الاادوب المدتجااة ندلساالح نعضااهد
الععض ،اد أةت التغيرات العمياة إل الدولاة إلاى للاق معضالت أمنياة ماتلفاة
نوعيد ،ننيل أصعح التنلي المنلإل غير مندسب لتفسير وتنلي ها ه التغيارات،
وأصااعح مطلااب التفدع ا المنلااإل الاادولإل مطلعااد ضااروريد ال مفاار منااه ،وتاار
المثدلي ة أن التعدون قد ي ون استراتيجية عالنية لتنايق المصدلح ال اتية للدوب
ثدلثد -إن الم سسدت التإل لديهد مجموعة م الاواعد والمعديير والممدرسدت
وإتاارا ات صاان الااارار ،يم نهااد التغلااب علااى حدلااة عاادع الياااي التااإل تاااوض
التعدون الدولإل ،حيل إن تله الم سسدت لاديهد آليادت للتفادوض ،ووضا حاوا ه
للمتثدب للتفدقدت على المد الاصير حتى يم أن تساتمر اإل تناإل الم دساب
علااى المااد الطوي ا  ،كمااد يم نهااد وض ا عااادب أكثاار مصااداقية ااإل حدلااة عاادع
االلتهاع ما لالب تندياد سالوك الادوب ،وإصادار أح ادع نشاأن االمتثادب أو عادع
االمتثدب لاواعد معينة
نمعنى أن وتاوة م سسادت (منلياة أو ةولياة) يسادعد علاى تنرايم العلقادت
الدولية إل تمي الشئون م للب تعهيه االلتهامدت الادنونية الدولياة ،والساعإل
المتواص ألحداث التعدون الدولإل
وتر المثدلية أن وتوة نردع عدلمإل تنت م إليه الدوب هو الا ؤ يناوب ةون
حرب الععض ضد الععض ،وتنايق السلع الشدم
ل هندك رقد ي الطموحدت والواق  ،نمعنى أنه على الرغم ما أن المثا
العليد لبمم المتند هإل معادةن عدلمياة ،إال أنهاد لام تتناد كلياد نعاد ،هاإل منرماة
لدوب ماسمة ةالليد إلى حد كعير ،أو نمعنى أةط هإل تجم لعدة م الدوب يتمتا
نعضهد نناوط وامتيدزات المواقنة ،والععض اآللار مساتععد أو مهما  ،وأحيدناد
مضطهد لا ا اإن التنادؤ الواضاح الا ؤ ينعغاإل أن يواتهاه كال النماوكتي هاو
كيفيااة التفاادوض والعما علااى مشاادركة الن وماادت ااإل حااوار ننااد ما لااأنه أن
يرنال السيدة ندلمسئولية
رانعااد -نينمااد تاااوع األلاالط ااإل العصاار النااووؤ نعنااد األما العاادلمإل الا ؤ
يم أن ي ون الضدم الوحيد لبم الوقنإل ،أكدت األلالط التاليدياة علاى أن
الال دت ني األمم ،والنهاعدت التإل قد تنشأ ع التعادي وااللاتلم ناي العشار
يم  ،ن يجب التالل منهد ،واستغلب التعدي لصادلح الاوق  ،كماد أن التنياه
لمصلنة ةولة واحد يجب التضنية نه م أت مصدلح العشارية تمعاد ويعادو
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أن الواقعيي المعدصري أصعنوا أكثر ميل لتطعيق أللقيدت كدنال اإل الاضاديد
السيدسية ،إال أنهم يصرون على حتمية المصدلح ،ل يم نه نعسدقة ا تراض أن
تنسي النردع السيدسإل وإصلحه ،ل ت ون له عواقب م لفة إل أمادك ألار ،
كمد أن النوايد الصدلنة ،والممدرسدت الناية ليست كد ية ،وإنمد تنتدج إلى الارار
وصندع الارار
لدمسااد -إن التنااديدت التااإل يواتههااد العاادلم ااإل الااارن الناادةؤ والعشااري ،
تفاارض حدتااة المجتم ا الاادولإل للتمسااه ننراادع ةولااإل مفتااوح قاادئم علااى قواعااد
واضانة ،فااإل لا االعتمادة الاادولإل المتعاادةب ،اقتصادةيد وأمنيااد وسيدساايد تصااعح
ت لفة عدع االلتهاع ندلاواعد ،وعدع ت وي روانال تعدونية أكثار ارتفدعاد ،وساوم
ي ون م الصاعب حتاى علاى أكثار الادوب قاو تناياق الرلاد ةون التعادون ما
اآللري  ،كمد أنه إل ل العولمة ،ندأ العدلم يتجه إلى ر إقدمة ح ومة عدلمية
كمندولة اعدة إحيد مثدلية كدنال وويلسون ،وكله نتدعيم ر ضرور اللجو
إلى منرمة ةولية (مث األمم المتند ) إل المش لت العدلمية ،نغاض النرار عا
عدليتهد ألن كله يتعلق ن يفية عم أتههتهد ،ننيل أصعنت السيدساة الدولياة ال
تاااوع علااى الاااو نسااب ،نا هناادك ةائمااد ةعااو أيضااد إلااى المعاديير األللقيااة،
ولدصااة ااإل مجاادب حاااوط اانساادن ويسااتلهع كلااه مشاادركة المجتماا الماادنإل
العدلمإل إل عملية صن واتادك الارار ،ويعاى التندؤ المم وهاو كيفياة تاو ير
اآلليدت التإل تم المجتم المدنإل م العم تنعد إلى تنب م المجتما الادولإل
إل هيدك تنريمية ،نعد مواتهة الايوة الرسمية الداللية ،ول إل ينادث كلاه الناد
م أن نتجادوز ار الناوار ناي النضادرات إلاى حاوار أكثار إنتدتياة أال وهاو
النوار ني الشعوب ال ؤ م للله يم تنم تالعادت النياد السيدساية ،ول ا
حتى اآلن لم تترتم ه ه األ در إلى واق ملموس ،حيل إن الدوب الاوية مدزالت
تريد النفدظ على الوض الادئم ،وعلى الع س م كلاه لهارت أقروحاة صاداع
النضدرات لصومدئي هدنتنجتون التإل مدزاب ي يدهد ويدعمهد كثيرون ،ممد يعاد
تنديد صدرلد للن ومدت العدلمية وللسلع الشدم
سدةسد :نينمد تر الواقعية أن السلع مم ا إكا كدنات تميا الااو ال عار
لديهد نفس الرروم ،نيد أن المش لة ت م إل استندلة التأكد م نواياد كا ةولاة
لبلر  ،والسيمد النوايد المستاعلية ،وينتج عا كلاه أن الادوب التاإل ترياد العااد
ليس لديهد ليادر ساو أن تفتارض أساوأ ماد اإل نواياد الادوب األلار المتند ساة
على السلطة
وال يم أن نن ر أن العدلم قد لهد نوعد م "السلع الديماراقإل" ل نه ما
كله ل ماصورا على الدوب الليعرالية الديماراقية الغرنية ،ل يم أن نسميه
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ندلسلع العادلمإل علاى ااقالط ،مدزالات الناروب األهلياة ،واانادة الجمدعياة،
والتشااريد واارهاادب موتااوة ااإل مناادقق عديااد م ا العاادلم ،وإن صااح التععياار
نسميه "السلع الغرنإل" ،إن تنايق السلع العدلمإل يتطلاب اللاه احتاوا الغارب
للشاارط ،مااد قاادمت الوالياادت المتنااد نعااد الناارب العدلميااة الثدنيااة" ،سيدسااة
االحتوا " لمسدعد ةوب أوروند المتأثر م النرب ،إن م األتد أن تت دتف
الدوب الغرنية التإل ةون له ل تنعم ندلسلع الدائم إال إكا تناق كدمل ،م للب
لطة علياة قدنلاة للتنفيا  ،اإل لا حاوار الن ومادت والنضادرات ،ةون انترادر
حاارب عدلميااة ثدلثااة ال يعلاام أحااد عواقعهااد أمااد الاطدناادت التااإل تناادةؤ نن ومااة
عدلمية على أسس العدالة والمسدوا واحتراع حااوط اانسادن ونشار الديماراقياة
وغيرهد ،هإل مجرة لطدندت ندقصاة تألا لا إقليمياد ولايس عدلمياد ،ونادلرغم
م أهمية األمم المتند إال أنهد تنتدج إلى إعادة نناد  ،واساتيعدب تميا الادوب،
وتااو ير اارس للعضااوية والتمثيا والتععياار عا مصاادلح تلااه الاادوب وحمديتهااد
األمر ال ؤ يتطلب اتعدع منهج تدريجإل لبصلح الشادم  ،حتاى تصاعح م سساة
تمث إراة المجتم الدولإل وتناق األم الجمدعإل
سدنعد -ليس هندك دئه إل الناد الادئم ني المثدلية والواقعية ،كمد أنه لايس
هندك ر ية ماصور على المثدلية أو الواقعية ،ن إن كليهمد م ما لخلار ،ورة
ع لخلر ،وال غنى عنهمد إل مجما لسافة السيدساة ،ا صاوت مثدلياد كادن
إل ندايته واقعيد ،كمد لم ين ر أؤ صوت واقعإل التطل إلى عدلم أ ضا اإل لا
المفدهيم المثدلية ل االلتلم هو إل إم دن تنايق ه ه المفدهيم
عينمااد ت كااد الواقعيااة علااى االسااتارار كطمااوح سيدسااإل ،وتاادعو ااإل الوقاات
نفسااه إلااى التغيياار االتتماادعإل كوساايلة لتنايااق ه ا ه الغديااة ت كااد المثدليااة علااى
الوضا الااراه ما لاالب قعولهااد لبقاادر األسدسااإل للديماراقيااة الليعراليااة التااإل
تطدلب ندلمسدوا المدةية والعدالة االتتمدعية
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