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 مقدمة المترجم

، تواصُل معريفلعل من أهم ما يتميز به حقل العالقات الدولية، ومنذ بداياته األوىل كنظام 

، ومبادرات التنظري بني مفكريه، ورواد تياراته ومدارسه الفكرية، معربًا بذلك الفكريالسجال 

املتجددة  النظريعن حيوية وثراء فكرى واضحني، ميزا بدورهما جهود ومبادرات التأصيل 

من خالهلا، من ممارسة النقد واإلبداع ملدارس التخصص وتياراته الفكرية املتنوعة، لتتمكن، و

عمليات التكيف والتطوير استجابة للتحديات الفكرية والتنظريية  سياق متواصل من يف

مؤمتر وستفاليا  شهدتها، وال تزال، ساحة العالقات والسياسة الدولية منذ اليتاملتالحقة 

اجلديد، ووصواًل إىل  الدوليما يعرف بالنظام  وبزوغ احلرب الباردة، انتهاءوحتى  8461

بدايات األلفية اجلديدة بثورتها املعرفية وتكنولوجيات االتصاالت املتقدمة، واهتماماتها بقضايا 

 ، وما إىل ذلك من قضايا وإشكاليات. اإلنسانيالبيئة والتنمية البشرية واألمن 

 وموضوعه.هذا السياق، ترتبط أهمية الكتاب وترمجته احلالية بالعالقة إىل مؤلفيه  يف

فالكتاب بدايًة تأليُف مشرتك لكل من الدكتور بيرت سوتش، رئيس قسم السياسة وأقدم 

، والدكتورة جوانيتا ”Cardiff“والعالقات الدولية جبامعة كارديف  السياسيأساتذة الفكر 

، وهى تهتم بشكل بأسرتاليا ”Adelaide“السياسة الدولية جبامعة  يفإلياس، املتخصصة 

، والدور الدولي السياسي"اجلندر"، ودراسات االقتصاد  االجتماعيت النوع خاص بدراسا

  ملاليزيا وجنوب شرق آسيا. السياسيللشركات الكربى، واالقتصاد  االجتماعي
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ذكر مؤلفاه، مبثابة "مقدمة ما ليكون، وعلى حنو  ما موضوع الكتاب، فقد ُأعدأ

وقد  حقل العالقات الدولية". يفالعام " وللقارئمركزة وُمـيسرة لكل من الطالب اجلدد، 

اإلرشاد  يفشدد املؤلفان على أن كتابهما، وهو بالفعل كذلك، "يقدم أكثر املصادر حداثة 

 ملوضوعه". األكادميياحلقل  يفإىل املوضوعات واجملاالت األساسية للمناظرات واملطارحات 

 : يالتالكما أن املؤلفني قد حددا أهداف كتابهما على النحو 

   والعدالة االقتصادية". اإلنساني"يشرح القضايا األساسية متضمنة التدخل 

  ية وشهرية من اخلربة العاملية"."يقدم حاالت دراسية توضيح 

  الفكرية حول العوملة واإلرهاب"."ويشرح السجاالت 

  موضع القلب من دراسة  يفاجلديد  القارئ"ويتيح رؤية شاملة للحقل تضع

 :الكتاب السياسة الدولية"؛ إضافة إىل ذلك، فإن

  فهم  يفالراغب  للقارئ"يغطى كل األساسيات ويتجاوزها، ومن ثم فهو كتاب

 العالقات الدولية املعاصرة".

إضافة إىل ما تقدم، ميكن اإلشارة إىل اعتبارات بذاتها متثل بدورها جوانب أهمية 

 دعم التوجه حنو ترمجته إىل العربية. يفإضافية ميزت هذا الكتاب، وأسهمت بدورها 

 : يوتتضمن هذه االعتبارات ما يل

 اليتن موضوع الكتاب يتناول بالتحليل والنقد التطورات النظرية واملنهجية إأواًل: 

السجاالت الفكرية بني رموز تلك وعلى حنو ما تربزه شهدها حقل العالقات الدولية، 

املدارس وقاماتها الفكرية الشهرية. وعلى الرغم من الطبيعة املعقدة هلذه املوضوعات 

والقضايا، والتشابك والتداخل الشديدين بني أبعادها ومستويات حتليلها، فقد متيز عرضها 

 يفشديدة، والتزام واضح من جانب املؤلفني باتباع منهجية علمية ونقدية وتناوهلا بدقة 

متابعتهما ورصدهما لتلك التطورات، وبيان نتائجها النظرية والعملية على مدارس التفكري 

إضفاء مشول ودقة واضحني على  يف يوقد كان هلذا التناول أثر جل املتنوعة داخل احلقل.

ذات الوقت بالتمسك بسالسة العرض وبساطته،  يفرص موضوعية وعمق التناول، مع احل

  غري إخالل مبضمون أو شكل لألفكار واملوضوعات. يف



 ز  مقدمة املرتجم 

ثانيًا: جاء التزام الكتاب مبنهجيته التحليلية املقارنة متسقًا مع توجهه احملدد باعتباره 

العالقات الدولية )السيما املبتدئني منهم(،  ودارسيٌموجهًا، وبالدرجة األوىل إىل طالب 

 العادي والقارئتزويد الدارسني  إضافة إىل غريهم من القراء غري املتخصصني، ومستهدفًا

حقل العالقات الدولية  يفباخللفية النظرية واملنهجية الضرورية لتطور موضوع الدراسة 

متابعة قراءاته ودراساته عند  يفلرغبة متابعة دراستها حال ا يفومساعدتهم  ته،اوجماالت اهتمام

حبث موضوع بذاته، إضافة إىل اقرتاح جمموعة حمددة من املراجع والقراءات  يفالتوسع 

 كل فصل. يفمت تناوهلا  اليتنهاية كل فصل، وتبويبها طبقًا للموضوعات  يفاإلضافية، 

فـقـد مت تقسيمه  وحمققًا هلا.ن تنظيم الكتاب وتبويبه قد جاء منطقيًا مع أهدافه إثالثًا: 

يتبعه قائمة باملصادر  إىل مثانية فصول، إضافة إىل ثبت باملفاهيم واملصطلحات األساسية،

ويسبق ذلك كله مقدمة املؤلفني، وفهرسان أوهلما لألشكال واجلداول اإليضاحية  واملراجع.

ات الفصول تضمنتها فصول الكتاب، بينما اختص ثاني الفهرسني ببيان موضوع اليت

يضاف إىل ذلك ميزة إضافية تتعلق باستعانة املؤلفني مبجموعة متميزة ومنتقاة من  وحمتوياتها.

 واليتنهاية كل فصل،  يفكتابة مؤلفهما، إىل جانب، تلك املصادر  يفاملصادر واملراجع 

دراكًا بالرجوع إليها طلبًا ملزيد من االطالع، وسعيًا لفهم أكثر مشواًل وإ القارئُيوصيان 

  حقل العالقات الدولية. يفجملاالت وآفاق الدراسة 

بأس ال استخدامهما جملموعة كبرية يفرابعًا: يضاف إىل ما سبق، أن املؤلفني قد أجادا 

بها من اإلحصائيات، واألشكال التوضيحية، واالقتباسات، واإلحاالت املرجعية، مما كان 

دراسة وحتليل ومتابعة عملية التطور  يفتكامل وتوظيف منهجيتهما املقارنة  يفله أثر واضح 

تطور مدارسها وتياراتها  يفللقضايا الفكرية واملنهجية للعالقات الدولية، وأثرها  التارخيي

وهنا جتدر اإلشادة مبوضوعية املؤلفني ورصانة حتليلهما وأمانتهما العلمية، حيث  الفكرية.

 م عماًل مرجعيًا بهذا القدر من االتساع والشمول.جاء كتابهما ليقد

هذا الكتاب ليشكل إضافة هلا أهميتها  يأتيعلى هذا النحو، ولكل ما سبق، 

جمال املقدمات الدراسية للعالقات الدولية،  يفاألدبيات العربية املتخصصة  يفوإسهامها 

هذا احلقل بتخصصاته  يفوسوف يكون، وبال أدنى شك، مرجعًا مفيدًا للطالب والدارسني 

 وموضوعاته املتنوعة. 
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 وختامًا، فال بد من كلمة شكر وتقدير واجبة جلامعة امللك سعود ومركز الرتمجة بها.

هذه اجلامعة  يف وعملي إعارتيالثمرة الثالثة للتعاون مع مركز الرتمجة منذ بداية  هيفهذه 

مدى فرتة اقرتبت من ستة أعوام، عايشت وملست عن قرب سياسات اجلامعة  وعلى العريقة.

العربية بكل  إثراء املكتبة يفومبادرات مركز الرتمجة بها ملواصلة التقدم واالرتقاء بدوره الرائد 

 جماالتها وحقوهلا املتنوعة. يفجديد من املراجع العلمية، والدراسات األكادميية املتخصصة 

كر والتقدير للجامعة ومركز الرتمجة، على هذا احلرص وتلك املثابرة على فالشكر كل الش

 واهلل من وراء القصد وهو يهدى إىل سواء السبيل. عامل العلم واملعرفة. يفمواكبة كل جديد 

 

 



  

 ط
 

فان الكتاب والمؤِل  

مقدمة حمددة يسهل لطالب العالقات الدولية اجلدد،  "أسس العالقات الدوليةكتاب "

 ذلك أن الكتاب: ، التعامل معها.العادي للقارئوكذلك 

 حداثة للموضوعات األساسية، وجماالت السجال واملناقشة أكثر ايقدم مرشًد. 

  والعدالة االقتصاديةاإلنسانييشرح املوضوعات األساسية متضمنة التدخل ،. 

 حيدد حاالت دراسية شهرية، وقابلة للمناقشة، من خربات العامل. 

  نه يفحص املساجالت املوضوعية حول العدالة واإلرهابأكما. 

  قلب دراسة السياسة  يفاجلديد وتضعه  القارئمع  تتالءميتيح وجهة نظر للحقل

 .الكونية

رئيس قسم السياسة وأقدم أساتذة الفكر ( 7002د. بيرت سوتش: يعمل حاليا )

 ،”Cardiff“والعالقات الدولية جبامعة كارديف  السياسي

جماالت  وتتضمن (Adelaide)السياسة الدولية جبامعة  حماضريد.جوانيتا إلياس: أقدم 

، والدور الدولي السياسي"اجلندر"، ودراسات االقتصاد  االجتماعياهتمامها دراسات النوع 

 .ملاليزيا وجنوب شرق آسيا السياسيللشركات الكربى، واالقتصاد  االجتماعي
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 شكر 

يعتمد كتاب مثل هذا على مدخالت وصرب كثري من الزمالء والطالب.  ومن املالئم أن نصف 

سرتاليا على وقتهم وجهدهم أأن نشكر زمالءنا يف اململكة املتحدة وشكرنا بأنه عاملي، ونود 

تشجيعنا على االستمرار يف إمتامها.  ونود بصفة خاصة أن  الذى بذلوه يف قراءة املادة، ويف

روبرتز، وبروس هاددوك، وكريون كريتز، وإدوين  ينشكر كال من ديفيد بوتشر، وبري

إجيد، وستياورت شيلدز، وجوسيلني مزاولي، وصويف هاجيو، وإيان هول، وأندرياس 

وبنفس القدر من األهمية، نود أن نوجه الشكر إىل فـيل، و نيكوال، و فيكتوريا، جوفاس. 

 حياتهم وتركونا  نكتب هذا الكتاب.و ماثيو من ملا أتاحوه لنا من  مكان يف 
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 الفصل األول

 طبيعة العالقات الدولية
The Nature of International Relations 

The Basic Vocabulary of IR 

فان  الكمماة   ، العالقات الدولية. وهناا عرض مقدمة نقدية ألساسيات يف  يتمثل هدف هذا الكتاب

 هعاد  نهاية هاذ  اققدماة أ  همهاا قااذا     يف  . فنذا استطعت"أساسيات"أكثر منها  "نقدية" هياألساسية 

 وضااأ أقاا ت لمتإاارل صو المقاا ة القا مااة.   يف  فساا ف هكاا   ، الكممااة اقمتااا   "نقديااة"كممااة 

ركااف فقاال اققدمااة هااذا عماا   بيعااة فساا ف ي، اقبااد ي ال صاا ة صو هااذا ا اادفيف  وقسااعده  

فان  هادفنا   ، وهناا   راسة العالقات الدولية باعتبارها فرعًا من فروع اقعرفة أو الدراساة األكا يياة.  

 هكمن أمام .اليت  ورؤية متعمقة لمتإديات، صعطاؤل صحساسًا بشكل اق ض ع ه 

عا ة ما ُهقنُف العالقات الدولية باعتبارها ختققًا أكا ييًا منمقاًل ومتميفًا. وسا ف  

العديد من اجلامعات. كما يف  "السياسة الدولية"عممية مستقمة لمعالقات الدولية أو  جتد أقسامًا

وماأ   العالقاات الدولياة.  يف  وأسااهذة وااضارين  ، س ف جتد مناهج و رجات عممية مستقمة

وبسايطًا أ  نقا ة    يبدو بديهيًا، فمن جانب مبعن  ما مقطنعًا. هذا االستقالة يعد  فن، ذل 

 شاي   راساة ل ، وعما  أكثار اقسات يات األساساية    ، فهاي  بأ  العالقات الدولياة كياا  متمياف.   
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 راسة لمعالقات بني األماا. وعنادما نقا ة     هيفالعالقات البني ق مية  اخلارج.يف  ُي جُد هنال

بااني ، اإلشااارة صو التماااعالت بااني الاادوة الق ميااة ذات الساايا ة نعاا  عااا ة مااا  فنننااا، "أممااًا"

فماان ، ومااأ ذلاا  أو فرنسااا.، ال حاادات ادااد ة صقميميااًا مثاال ال اليااات اقتإاادة األمريكيااة  

نظرة خمتقرة عما  العااح ح لناا     فنلقا  ال اضح أيضًا أ  ذل  ال خيربنا الكثري عن م ض عنا.

وكاال  العالقاات الدولياة الاذين     ، السياساة العاقياة  يف  ه ضح أ  بعا  المااعمني األساسايني   

عاااح  فعناادما ننظ اار صو ماان الاادوة الق ميااة ص القااًا. ق ضاا عنا ليساا االسياسااي يثماا   الاااة 

برة لمق ميات مثال األماا   أو عا، من ادتا أ  نرت منظمات حك مية  ولية، السياسة الك نية

 ، ياألوروبا نارت منظماات صقميمياة مثال اال اا        . كماا أنناا  الدوليأو صندوق النقد ، اقتإدة

ومنظمااات  ااري حك ميااة هامااة مثاال القااميب ، أو ا ااا   وة جناا ب شاارق اساايا  ا ساايا  

 مياات  لمق والشاركات الق ياة العاابرة   ، أو منظمة العم  الدولياة ، أو ا الة األمحر، األمحر

، كاذل   لكاثري مان الادوة.   الق مي اإلمجالي  أكرب من الناهج هعد اليت  وذات الع ا د السن ية

هربطنااا بالعالقااات الدوليااة هتذاااوو هااذا ال صااف  الاايت  فنننااا  ااد أ  كااثريًا ماان اق ضاا عات 

 أو حبقا ق اإلنساا    ،(HIV)صفريقياا  يف اإليادو  اهتمامناا ب باا     فهل يكن أ  يندرج .ساسياأل

ينتماا  صو الااذ  فاان  هنااال الكااثري ، ب ضاا    اات العالقااات الدوليااة بهااذا اقعناا  الضااي  .

 العالقات الدولية عما ينتم  لمعالقات ما بني الق مية. 

هث ر كذف  واضح اليت  اقشكالت واق ض عات يف يبدو أنه من األكثر ص ابًا أ  نمكر

، و راسات هنمياة ، وقان نية، قتقا يةوا، باعتبارها مشكالت سياسية من العالقات الدولية

ة أو  راسات احلرب  ومن اقمكن صسرتاهيذي راسات ، وفمسمة أخالقية، وهاريخ، وجغرافيا

، كميتا  يف  وصذا ألقيت نظرة أكثر قربًا عم  قا مة التخققاات  أ  متتد القا مة بشكل أكرب.. .

جمااة فرعا    يف  متخقاص احلقيقة يف  ه ، العالقات الدوليةيف  فس ف جتد أ  كل متخقص

االقتقاا   يف  أو، الدراسات األمنيةيف  أو، "النظرية"يف  فقد يك ن   خربا  لمعالقات الدولية.

 الادولي أو القان   ، الدوليأو التاريخ ،  راسات السياسة اخلارجيةيف  أو، السياسي الدولي

 عان العالقاات الدولياة    مااذا خيربناا كال هاذا       وقد متتد القا مة مرة ثانية ألكثار مان ذلا .. .   
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ق ض ع  راسة معقد  واصف عام هيفننه خيربنا أ  العالقات الدولية ، شي وقبل كل ، أواًل

فان  ذلا  يعنا  أ     ، فاأ  هقا م بدراساة العالقاات الدولياة     ، ومان ثاا   ومتعد  التخققاات. 

أو كماا أناهُ مماح     ، لكناه ممتاأ  ، وأ  جتد  ريقاة لتتادخل مب ضا ع معقاد جاداً     ، هقبح ُمعممًا

ذلا  أ  السياساة والعالقاات الدولياة      فضاًل عن ك نه يثل جانبًا من حياهناا. ، عاجل  سياسيًا

مان   "سياساية "نقمها بأنها هي اليت فهذ  اجل انب من عاقنا  هعد ية التخققات.يف  هشرتكا 

هدفعاه  الاذ   فالسياسة الدولية هؤثر عمي  بداياة مان الاثمن     نعيش فيه.الذ  بني اإل ار العام 

ذلا  أ  السياساة الدولياة هتضامن      ُيسامُح حلك متا  بمرضاها.   الايت   صو الق انني، قشرتياه 

وكاذل   ، العااقي ص ارة التأثريات األيك ل جياة والسياساية التم يمياة   يماة اقادت لالقتقاا        

ه اجاه أوماات   ، السياساة الدولياة   أ ، صنهاا  التأثريات ققارية اقادت لممقار واجلا ع واقارض.     

وهادير سام ل   ، أو هما  النامجاة عان صانأ اإلنساا      ، هتبأ الك ارث الطبيعياة اليت  الالجئني

فاانذا فتإاات جهاااو  ، مقااداقًا لااذل   .الاادوليهنميااذ القااان    يف  و اااوة التنسااي  ، احلاارب

 كل مكا . يف  فس ف هرت السياسة، أو التقطت صإيمة، التميمفي  

فمايس مان    ديات متساعة. اق ضا ع ذو أبعاا  و ا     اذا  ص  الطري  حنا  صحكاام فهما    

وقد يك   هذا  كل جانب من ج انب السياسة الدولية.يف  اقطم ب أو اقت قأ أ  هقبح خبريًا

فمن األفضل أ  جتد  ريقة لمتعايش مأ هذا  ليس هدفًا واقعيًا.، وببسا ة، لكنه، حاًل مثاليًا

ليااة كمذاااة وهااذا هاا  مااا هعاارب عنااه العالقااات الدو وهعااد  وهشاااب  التخققااات.، التعقيااد

 فماي  وماا باب عميا  أ  هساع  صو  قيقاه كطالاب وكادارا لمعالقاات الدولياة.         ، أكا يي

صنهاا  ااوة أ  هادير  بيعاة عميقاة وبالغاة       ، العالقاات الدولياة مساألة ه جاه     هعد ، أساسياهها

وصو نظرياات عاماة   ، التعقيد لمسياسة الدولية من خالة جتف تها صو م ض عات قابماة لممهاا  

وحبيا   ، أ  جتد  رقاًا ل صاف و ميال السياساة العاقياة     يف  وهنا يتمثل اقمتا  الر يس ة.مميد

يكن  ذ  الطرق أ  هقر بأ  هذ  التشكيمة اقتسعة من الع امال اداد ة والعشا ا ية ماا والات      

اق ض ع  "شكل"حنن حباجة صو أ  نقبح قا رين عم  رؤية  حنتاجها.اليت  هعطينا اقيفة النقدية

 والسياساة. ، والقان  ، الدوليختربنا باألم ر المنية لالقتقا  اليت  العامة اقبا ئليمكننا فها 
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 فماي  ختقاص مان الدرجاة الثانياة.    ، معنا   وبأ ، وال يعن  هذا الق ة بأ  العالقات الدولية

،  فاان  عمياا ، العااامالاادولي أو القااان   ، العاااقيصذا أر ت أ  همهااا االقتقااا   ، احلقيقااة

مبثابة  هعد ذل  أ  العالقات الدولية  أ  هدرا الطبيعة العامة لمعالقات الدولية.، وبالضرورة

وال يعنا  هاذا القا ة باأ        راماا السياساة الدولياة.    هتشكل عم  ض  ها كثري  مان اليت  اخلممية

ات فس ف  تاج صو أ  هتمكن من كل كبري مان اقهاار   العالقات الدولية ليست معقدة بذاهها.

واالقتقااا  ، الاادوليلمدولااة والنظااام  التااارخييص  هَعم ااا فهااا التطاا ر   التارخييااة واقماهيميااة.

فان  هعم اا   ، وباقثال  رؤت ضخمًة فيما يتعم  بطبيعة العالقاات الدولياة.   ينُح، ...صخل، اقع ح

هااذ  أو هنتقااد ، هاادافأ عاانالاايت  فهااا الاارباهني واققاا الت السياسااية والثقافيااة واألخالقيااة  

 لمعالقات الدولية.  ساسيلممها األ ضرور لعاقنا ه  أمر  اخلقا ص

اقمر ات اقهنية والمنية يف  التمكرييف  هتمثل صحدت الطرق لالقرتاب من مثل هذا التعقيد

يستخدمها الناا ليق م ا ب صف الشؤو  العاقية. وبينما هتقدم خالة اليت ، اقختممة واقتعد ة

أو ، فمن ادتمل وبدرجة كبرية أ  هقدم صلي  مقررات متخققة، دولية راست  لمعالقات ال

والعم م ، والممسمة األخالقية أو األخالقيات، السياسيواالقتقا  ، الدوليمناذج عن القان   

 كل من هذ  الاالت له ممر اهه المنية الثرية. و راسات األمن و ريها كثريًا.، السياسية اققارنة

فس ف  تاج صو أ  هقبح عم  عما باققا ر الرمسية  ست اجهها متعد ة.يت ال ص  التإديات

كيمية صعدا  يف  اعتبارل البإ يف  وقد ُيطمُب صلي  أيضًا أ  هأخذ وأ واهه.الدولي لمقان   

أو أ  ، نه من اخلطأ استهداف اقدنيني أثنا  وقت احلربصاألخالقية  مثل  اال عا اتوهربير 

فقد ، كذل  اقضا ة  ا. اال عا اتم اجهة يف ،  الناميالعاح يف  الستئقاة المقرلدينا واجبًا 

ومأ أ  هذ  اخلط ات عم   ُيطمُب من  أ  هدرا النظرية االقتقا ية الكمية لألس اق اقع قة.

ومأ  صال أنها ستك   مثمرة لمغاية.،  ريق  لمها العالقات الدولية س ف هتقف بالقع بة

 الب العالقات الدولية يستهم   مبقدمة لمممر ات األساسية لمإقل ب جه  فن  معظا، ذل 

  هسم  عا ة نظرية العالقات الدولية. وهي، عام
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أساسية لدراسة السياسة الدولية حي   هعد فن  نظرية العالقات الدولية ، وبدورها

عم  ض  ها هتشكل اليت  أنها متثل سمسمة من اداوالت لشر  أو لمها العاح بالطرق

وبعبارة  ...صخل.، والدراسات األمنية، واألخالق، والقان  ، السياسة اخلارجيةيف  اقناقشات

 يكن أ  هساعدنااليت  العامة اقبا ئفن  نظرية العالقات الدولية  اوة صهقا  صيا ة ، أخرت

 التعامل مأ هعقيدات السياسة الدولية. يف 

عماا  هطاا ر ، وصو  رجااة كاابرية، صو التااأثريلقااد أ ت احلاجااة صو وجهااة نظاار عامااة  

 ة هناا ها  أ  العالقاات الدولياة     ص  األمار األكثار أهميا    .أكاا يي العالقات الدولياة كتخقاص   

صو ، وببسااا ة، وساا ف يااؤ ت هااذا وصاامًا شاااماًل أو كاااماًل لمسياسااة الدوليااة. هسااتهدف ال

ركااف كاال جانااب ماان  ي، بااداًل ماان ذلاا   حناااوة أ  نمهمااه.الااذ  مضاااعمة التعقيااد الضااخا  

ويق م بنلقاا  الضا   عميهاا باعتباار أنهاا      ، العالقات الدولية عم  م ض عات وأفكار أساسية

كما أ  بع  احلذج أو ا را  ، أو لق هها النقدية، هستإ  االهتمام نتيذة لطبيعتها الشارحة

يف  أحاد األمثماة الدالاة عما  ذلا       يتمثل همق  الض   عم  خقا ص بذاهها لمسياسة الدولية.

صلقاا  الضا   عما  وجا       يف  العالقات الدولية بالبإ  باحثيقام بها عديد من اليت  الطريقة

حقيقاة أ    وهعا   السياسة الدولية.ساسي يف باعتبارها الماعل األ الدوة الق مية ذات السيا ة

 واًل ، وصو حااد كاابري، ياساايًاقان نيااًا وس، هعاد  ، الادوة الق ميااة ذات ساايا ة أ  هماا  الاادوة 

لتشار  الطبيعاة اقتميافة لمعالقاات     ، وبق رة متكررة، وقد مت استخدام هذ  احلقيقة مستقمة.

 أقال سامط ية وأقال فعالياة مان الانظا الداخمياة.       الدولي القان    يعد هشر  قاذا  فهي الدولية.

ومبعنا  أكثار    ق معا ح. وعذفنا عن ص ارة س ، استمرار حدوث احلرب كما أنها أيضًا هشر 

ولمإماياة السياساية   ، صليها باعتبارها األساا القمب حلريتناا  ُينظُر فن  هم  احلقيقة، صبابية

فقاد  ، لكل هم  األساباب  م اجهة خمميات التعد ية االجتماعية والثقافية.يف  لطريقة معيشتنا

 راسااة  بيعااة يف  ذهااب كااثري  ماان الباااحثني صو أ  العالقااات الدوليااة بااب أ   قاار نمسااها   

فهاا يارو  أنهاا      ."السياساة العمياا  "أحياناا ماا ُيطماُ  عميهاا      واليتوهقرفات الدوة الق مية   

وس ف نع   صو  ما بعل السياسة العاقية متميفة. وهي، اخلاصية األساسية لمعالقات الدولية

األخارت بعضاًا مان الضا   عما  نقااة خمتمماة         وهمقا  بعا  احلذاج    هذ  المكارة بعاد قميال.   
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فهنال من يركف عما     وأحيانًا متعارضة  ح ة ما يعتربونه اقالمح األساسية لمسياسة العاقية.

وعما  ضا  ها ُهنشاُر اقطالباة  بهاا      ، متثل أساساًا حلقا ق اإلنساا    اليت  جمم عة القيا األساسية

يركااف ، اقتباا ة  الكاا نيبيعااة االعتماا   عما  مساات ت العااح. وبينمااا يهاتا اخاارو  بدراساة      

عما  قادرة   الادولي   لتطا ر النظاام   (Uneven Impact)اخرو   ريها عم  التاأثري  اري اقؤكاد    

 وعم  ص ارة شؤونها الداخمية.، العاقيعم  التقرف بمعالية عم  اقسر   هابعض

عالقاات  من اقها أ  نالحظ أ  أناساًا خماتممني يمقا   الضا   عما  ج اناب خمتمماة لم       

لممالماح األساساية لمسياساة     قيماي الدولية ألسباب خمتممة. فالبع  يبإ  عن وصاف  اري   

فان   ، بينما حياوة البع  ا خر أ  يط ر وجهة نظار أخالقياة أو سياساية. ومان ثاا     ، الدولية

  بانمس  قيماي   وصامًا م ضا عيًا   اري    شاي   صذا كا  هناال   يعد هنال اختالفًا كبريًا ح ة ما 

تالف ح ة ما بب أ  ُينظر صليه باعتبار  اخلقا ص األكثر أهمية لمعالقات الدولية. قدر االخ

 أخالقاايومبعناا  ،   هنااال حالااًة أكثاار ماان عاادم االهماااق حاا ة مااا بااب أ  نمكاار فيااه   صباال 

العااح  يف  السياسة العاقية  هل بب أ  نركف عم  صوالة المقار يف  باعتبار  أول ياهنا، وسياسي

 فنننا حباجة صو أ  نك  ، وعم  ذل  هط ير قاعدة م ار نا الذاهية وأمننا  . أو عم ، النامي

فن  هذا الكتاب قد مت هقميمه ليساعدل  كطالب ، وضأ يسمح بتقييا هذ  اقطالب. وهنايف 

، وبدرجاة كابرية  ، ذلا . ص   راساة السياساة الدولياة ليسات     يف  أو  ارا لمعالقات الدولياة  

أكثار مان ذلا  باعتبارهاا ساؤااًل حا ة وضاأ         فهاي  ات الدولياة. ح ة هعما أساسايات العالقا  

 ونقدياة حا ة العالقاات الدولياة.    ، صيا ة أحكام مبنية عم  عما م ضأيف  الذات أو النمس

 وسا ف يانعكس هاذا    ارا  وأول يات خمتممة.، وبدرجة معق لة، ُيك ُ  لمناا، السياسة فمي

فن  هدف  ،  راساه . و ديدًايف    استمرارلستق م بتناو ا و راستها أثنااليت  األ بياتيف 

أو أكثار  ، صانأ قراراها  حا ة الطريقاة األفضال لمهاا العالقاات الدولياة        يف  بب أ  يتمثال 

فنن  هظل حباجاة  ، اق ض عات أهمية فيما هقدمه. وحت  يتإق  ل  ذل   كدارا/ الب 

قاااات الدولياااة  العال"فااان  كتابناااا هاااذا  ، رؤياااة مت اوناااة ونقدياااة لمم ضااا عات. وهناااا  صو

أوة مراحل اهتماما  بهاذ  اق ضا عات و ريهاا مماا يثال       يف  قساعده  مقما  "األساسيات

  اجلامعات.يف  يتا به هدريسهاالذ  ج هر العالقات الدولية عم  النإ  
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The Traditional Subject Matter of IR 

هقميا اجلف  األوة من هاذا الكتااب ليقادم لا  ماا ياتا الاتمكري فياه باعتباار  اق ضا ع            مت

عما  هها ر وهطا ر    ، المقا ة الثالثاة األوو  ويف  ،فننناا نركاف  ، هناا  لمعالقات الدولياة.  التقميد 

، "احلديثاة "هعنا  صامة   ، سياق السياساة والعالقاات الدولياة   ويف  المرتة احلديثة.يف  السياسة الدولية

المرتة اقمتدة من القر  الساابأ عشار فقااعدًا. فاحلداثاة  بالنسابة لمعالقاات       ، وعم  وجه التقريب

يرجاأ هاذا اقمماح    ، المرتة اقرهبطة بتط ر الدولة اإلقميمية ذات السيا ة. وهقمياديا يف  الدولية  هتمثل

قعاهاادات  عياجلماااواققااطمح ، "معاهاادة وسااتماليا"و، 1641صو عااام السياسااي لالنااا  احلياا  

ومان ثاا مثمات البداياة الرمسياة      ، اأوروبا يف  نهاياة لاثالثني عاماًا مان احلارب      وضعتالسالم اليت 

وقاد حادث الكاثري خاالة هما  األعا ام الثالمخا اة و ساني مناذ           احلديثاة.  األوروبيةلنظام الدوة 

ت القااان   وأ وا مبااا ئوهطاا ر ، عمميااة العممنااة التقدميااة لمسياسااة الدوليااة   معاهاادة وسااتماليا 

صو ،  1115بداياة مان هما  اقتعمقاة مباؤمتر فييناا        ، وأجياة اقنظمات احلك مياة الدولياة  ، الدولي

 واليت هعد كمها ج انب هامة لمعقر احلادي . ،  1145واألما اقتإدة  ،  1111عقبة األما  

انتشاارت عاارب ساايطرت فيهااا الدولااة اإلقميميااة  فيمااا بعااد الدولااة الق ميااة  و الاايت   ااري أ  الطريقااة

يف  وسا ف نقادم لا     اقعم رة  البًا ما يتا النظر صليها باعتبارها اخلاصية ادد ة لمعالقات الدولياة. 

فن  التاريخ ليس جمر  صعا ة حكا   ، مقدمة أساسية لتاريخ العالقات الدولية. وهنا، الثانيالمقل 

سعيها ليشرح ا لنا أكثر اقالمح أهمياة خاالة األعا ام الثالمخا اة واخلمساني لسياساة        فمي .اقاضي

ج اناب التااريخ    أ فن  الكثري من اقؤرخني وعمما  السياسة قد اختذوا اختيااراهها حا ة   ، العاح

ذ  وعا ة ما هسرتشد اختياراهها بتقييمها ألت ج انب هاريخ العالقات الدولية الا  أكثر أهمية. هعد ُ

، حالاة هااريخ العالقاات الدولياة    ويف  يقدم األكثر بالنسبة لنا فيما يتعم  بق هها العامة عم  الشار . 

السياساة العاقياة صمناا    يف  فننناا  اد أ   ور الدولاة ذات السايا ة    ، الثانيالمقل يف  يتا هقديهالذ  و

فهاا كاثري مان اخلقاا ص     يف  والايت هسااعدنا  ، يتا هقديه باعتبار  السمة اقميفة لمعالقات الدولياة 

، العاام الادولي  و بيعاة القاان     ، ومان ثاا احلارب   ، األخرت  احلالاة الم ضا ية لمسياساة العاقياة    

فن  المقل الثاني س ف يعرض مقدمة أساسية لقع   نظام الدولاة  ، لذل  ونظام ه او  الق ت .

 لعاقية الثانية.الطري  صو احلرب ايف  منتهيًا بذل  بفواة عهد عقبة األما، احلديثة
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س ف ننه  نظرهنا اقبد ية عم  هاريخ السياسة الدولية هنا لنت قاف ونعما  عما     

المقامني اخلاامس   يف  وس ف نع   صو هاريخ العالقات الدولية  بيعة العالقات الدولية.

ومشكمة ما صذا ، السياسة العاقيةيف  والسابأ عندما نناقش هط ر الماعمني من  ري الدوة

 من  بيعة السياسة العاقية.  ، وبشكل ج هر ، لع قة قد  ريتكانت ا

أ  هقانأ   م قاأ ُيمكُنا  مان   يف  فنن  ص  استطعت أ  هضاأ نمسا   ، حاة أ عم  

يف  صو هبناا  اجتااا  نقاادت فنناا   تاااج، أحكاماا  اقسااتنرية حاا ة  بيعااة العالقااات الدوليااة 

نمهاا بهااا العالقااات الدوليااة صذا  الاايت  مااذا حياادث لمطريقااة  م ضا ع  عماا  وجااه الساارعة. 

عااح السياساة . كياف باب     يف  لمدولة ذات السيا ة اقركف وضعنا كل هركيفنا عم  الدور 

مكا  اخار حتا  نمهاا السياساة     يف  هل حنتاج صو النظر أ  نذهب بقد   راسة  ور الدولة 

لسياساة أو االجتاهاات   قاذا هث ر مقرتحاات ا  فنو ماذا ننظر ، وصذا كا  األمر كذل  العاقية 

مااذا ومتا  نساتطيأ ال صا ة      العامة عندما نؤكد أحد ج انب العالقات الدولية عم   ري  

   الطريقة األفضل لدراسة العالقات الدولية . هيمباشرة صليه  وما 

فن  أولئ  الذين كتب ا هاريخ العالقاات الدولياة قاد    ، لنضأ األمر بشكل مبسط جدًا

وقاد فعما ا ذلا  أل  همساريها لمادليل قاد        أكثار خقا قاها أهمياة.    ه صم ا صو هقييا ح ة

ألنهاا كاا     ؛فاننها رمباا قاد فعما ا ذلا      ، عما  اجلاناب ا خار    قا ها عما  ذلا  الطريا .   

فاننها رمباا كاان ا    ، وعما  مسات ت أكثار فنياة     لديها وجهات نظر أخالقية أو سياسية معيناة. 

أو ، ال سااا ل العمميااة أو التارخييااة مال مااة  يسااتخدم   أ وات أكا ييااة  فهمااًا اااد ًا ألهااا 

ص  هااذ   يكاان أ  هكاا   قابمااة لممناقشااة والتمنيااد.   والاايت، لرؤيااة حاا ة مااا ُيعتاارُب معرفااًة   

، ومان ثاا  ، س ف نق م بدراستها  ا هارخيها وسياستها اقعروفنياليت  "التقييمات"األحكام 

متريناًا أكثار    يعاد  يخ العالقاات الدولياة   لكن فهاا هاار   فننها حباجة صو أ  هتا معاممتها باحرتام.

فان  ختققانا يتمياف بسمسامة مان اقناقشاات       ، احلقيقة فمي هعقيدًا مما قد نتق ر  ألوة وهمة.

 وكيف هتا  راستها.، ح ة ماهية أكثر اقالمح أهمية لمسياسة العاقية
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Established Debates in IR 

 اجفً  هعد  عنا أواًل نع   ثانية صو األساسيات. ذل  أ  اقناقشات من هذا الن ع 

 البًا ما يتميف احلقل بسمسمة ، احلقيقة فمي رمسيًا من اقمر ات األساسية لمعالقات الدولية.

يف  س ف هقرأ  شي فن  كل ، الغالب فمي . 1.1 القندوقمن اقناقشات الكربت  انظر

عالقة يف  وأحيانًا يك  ، ه بالعالقة صو هذ  اقناقشات ُعم ُض ميُفت الدولية ُيأ بيات العالقا

ااولة يف  يك  ، أ مب األح اة ويف واضإة بأحد اق اقف اقميفة  اخل هذ  اقناقشات.

وبشكل ، فقد حيد  الك تاُب، كذل  لتنقيح واحد أو أكثر من هذ  اق اقف  اخل اقناقشة.

هق م اليت  أو لكل المكرة، مناقشة مايف  مبعارضة كمية س اً  ألحد التقاليد م قمها، عرضي

، ال قت ذاههيف  ونقديًا، فن  فهمًا واسعًا، لذل  ح  ا  أو كانت ح  ا  مناقشات كربت.

بعضًا ، يوفيما يم، وس ف نقدم أمرًا أساسيًا لدراسة العالقات الدولية. يعد  ذ  اقمر ات 

 ونقدم كذل  بعضًا من مالاها األساسية. ، ساسية لممناقشةمن اققطمإات األ

1930s 

-1970s 

1980s 

-1990s 

Realism Versus Idealism 

أو مبا بب أ  ، هذ  اقناقشات مباهية  راسة العالقات الدولية هتعم ، حقيقة األمر يف

يرت   اليت  اقناقشة وهي، مقابل اقثاليةيف  ويتا هقديا اقناقشة األوو باعتبارها ال اقعية هك  .

مقابل يف  ُهنكُر أ  مناقشة ال اقعيةاليت  فقط هيفهنال قمة  حقل العالقات الدولية. صداها عرب
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العالقات  هي، وبالنسبة لكثريين، فال اقعية اقثالية قد أعطت لمعالقات الدولية خاصيتها.

العالقات يف  امهوعم  حن  ما يتا استخد، مقطمح ال اقعية، الدولية. ذل  أ  اققطمح

 كاستذابة ، وجا  وبدرجة كبرية، أواخر الثالثينيات وأوا ل األربعينياتيف  قد ههر، الدولية

وعم  حن  ما  قا كا  يتا ص راكه انذال عم  أنه همكري ساذج لمسياسيني والباحثني الميرباليني.

، لمعالقات الدوليةفقد مثمت ال اقعية بداية عما سياسة ، أشار أحد مهندسيها اقؤسسني

ميفَّ  راسة وممارسة السياسة الدولية الذ   بالتم أو التمكري ، واستذابة ضرورية لمط باوية

ص  ما كا  م ضعًا لمهذ م انذال كا  مثالية أو   باوية أولئ  الذين اعتقدوا  فيما بني احلربني.

، واقنافسة بني الدوة يكنه التخمص من القراع  ولي سياسيأنه كا  من اقمكن بنا  نظام 

هسا ة ، انذال ويتا هأسيس سالم  ا ا.، نظامًا ختتم  فيه احلرب كأ اة لمسياسة اخلارجية

فقد ، وهنا أقام مهندس  عقبة األما مثاليتها الميربالية . "أسس عممية أ عم  "ال اقعي   

 الش  .التم   كانت الرسالة األساسية واضإة  صن  ال هستطيأ أ  هفيح احلرب جانبًا مبذر

لكن كا  عم  عما السياسة الدولية أ  يتقدم ، صنها  احلرب أمر جيد ككليف  أ  الر بةيف 

 قي  ذل  صو انهيار يف  وقد أ ت المشل ليتقدم عم  الط باوية. اق ض عيبنحالة التإميل 

صو سخرية قاسية  حقيقة أ  ال اقعية يكن أ  هؤ ت و ديدًا احلرب العاقية الثانية.، عقبة األما

 ال هقاوم لمق ت القا مة والطبيعية ادتمة لالجتاهات القا مة اليت  الق ة" باجتا  هأكيد

 مخن عدم اختاذ اجتا  واقع  كا  وماواة كبريًا جدًا.  صال أ ،  11  1131 ، كار

 

  1  1131 ، كار
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كانت فكرة كار أ  عما سياسة ناضج لمعالقات الدولية بب أ  يدمج ما نطم   لقد

، حاة أ صنها  احلرب  مأ ال اقعية. عم  يف  التمكري ا ا ف  عم  سبيل اقثاة الر بة عميه

فاقمارسة بب أ  ختم  نظرية أكثر منها نظرية  فن  ال اقعية س ف هدفأ جبدوة األعماة

  انسذام اققاحل قد مسح أيف  مثل عقبة األما الماشمة مأ اعتقا ها الفا ف ختم  ممارسة 

أحدثه الذ  فكرة عن التأثري  أ رمبا ح يكن لدت كار   .11، 64  1131 ،ر ا به  كا

 ، 1171العاقية الثانية وحت  العام  مؤلمه عم   بيعة العالقات الدولية. فمنذ نهاية احلرب

العالقات الدولية قد قامت يف  % من الدراسات القا مة عم  ق اعد البيانات11 يفن  ح ال

فن  هذ  ، وبينما هتا كتابة هذا المقل .(Vasquez, 1993)عم  افرتاضات نظرية واقعية 

، الكبري األمريكي ال اقعي، مريشاير يوقد رأت ج   ج اقناقشة الكربت ال والت مستعرة.

، 2115التذكارية عام أ  ال قت مال ا مبا فيه الكماية لينتهف المرصة عند صلقا  ااضرهه 

ُهداُر من قبل اقثاليني الذين  النتقا  كامل لممؤسسة الربيطانية لمعالقات الدولية لك نها

أمخرت استذابة جريئة  مريشاير اليت  وجهة النظر وهي، "ي جه   اهتمامًا قمياًل لمق ة"

 ارا حيتاجها  الب أو اليت  فن  واحدًا من أوة األشيا ، لذل   .2115، واخرو 

 ال اقعيفها لممنهج يف  يتمثل، العالقات الدولية عندما ُيقدُم عم   راسة السياسة الدولية

يعتقد ال اقعي   أننا يكن أ  نكتشمها اليت  الق انني اق ض عية هيفما  لمعالقات الدولية.

كيف بب أ   وكيف  كا هذ  الق انني السياسة الدولية  خبق ص السياسة العاقية 

مبذر  ا   عما مناسب لمسياسة الدولية يف  مبذر  أ  نؤسس اختيارات سياستنا نتقرف

العالقات يف  فنننا س ف نكتشف بعضًا من األفكار اقسيطرة، االعتباريف  نأخذ هذ  األسئمة

وضعها الرم و  واليت، هشكل التخقصاليت  من بني هم  األفكار اقطالب يأهي الدولية.

والذين ، وكيني  والتف م رجانثاو يقات الدولية مثل هانف جهاريخ العاليف  األساسي  

  .1.2 القندوقبني  راسة العالقات الدولية و راسة حالة الق ة   انظر ييربط   بشكل جم
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. 

استكشاف هذ  األفكار ببع  التماصيل يف المقل الثال ، والذ  س ف يرشد  يتا

 الدارا خالة االهتمام اقبد ي بهذا التقميد اقها يف ص ر  األساسية. 

Traditionalism Versus Behaviouralism 

نت فيه حقيقة من أ  استطاعت ال اقعية أ  هؤثر عم  العالقات الدولية صو مدت متك

احلقيقة مناقشة يف  فالنقاش بني التقميدية والسم كية صمنا يثل تيح مفيدًا من اقناقشات ا امة.ُه

فقد  فعت هذ  اقناقشة  عما واقع  لمسياسة الدولية.يف  ح ة أفضل  ريقة لممشاركة

 العالقات الدوليةيف  وجد ارل سياسة الق ةالذ  و، ال اقعيني التقميديني  مثل م رجانثاو 

ال ضعيني الذين حاول ا هطبي  منهذية  صو م اجهة العمما  االجتماعيني، الطبيعة البشريةيف 

حني نا ت ال اقعي   التقميدي   بدرجة أكرب من  فمي العم م الطبيعية عم  العالقات الدولية.

وبينما    س ت ذل .فقد ا ع  السم كي   أنها ال يقدم ، العالقات الدوليةيف  اق ض عية

عم  اقعم مات ، وعم  حن  ما قال ا، لمعما عم  أننا نعتمد وفقط ال ضعييقر اقنهج 

كا  عم  العمما  ، اققابلويف  يكن صثباهها.اليت  وحدها هيباعتبار أنها ، القابمة لممالحظة

فقد ركف  ألمريكية.عم  العالقات الدولية ا  االجتماعيني ال اقعيني أ  يارس ا هأثريًا  ري عا 

العالقات الدولية يف  عم  القضايا البني ية لمقراع، وبطرق متعد ة، ال اقعي   اجلد  هؤال 
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 ،الق ة بيعة سياسة يف  أ  يقدم ا حبثًا جتريبيًا أو عم ،  2111 ،مريشاير ؛1171 ، والتف

اق روث  الم ض  هل الظرف يف ، ستتقرف بها الدوةاليت  حبثًا يقدم هنبؤات ح ة الكيمية

عم  ، هبإ  فقط عن أمنهااليت  جترب الدوةالدولي ص  بنية النظام "لمشؤو  الدولية. 

  . 3  2111 ، مريشاير "بعنف جتا  بعضها البع ، ذل  ر ا، التقرف

أ  ، ال اليات اقتإدةيف  وبقمة خاصة، فقد استطاعت ال اقعية اجلديدة، هكذا

يف  وس ف يتا حت  نهاية احلرب البار ة. األكا يي  احلقل عم، وهقريبًا بال منافس، هسيطر

بأنه من اقمكن أ  يك   لدينا  هؤيد الق ةاليت  المقل الثال  استكشاف احلذج اجل هرية

 عما واقع  لمعالقات الدولية.

Neo-Realism Versus Neo-Liberalism 

مقابل يف  اقسر  لممناقشة التالية  ال اقعية اجلديدة يعد فن   ا  السم كية ، اققابل ويف

 العالقات الدوليةيف  لمبإ  ساسيسيطرت عم  التيار األاليت  اقناقشة يوه، الميربالية اجلديدة

ة هذا الكتاب اإلشارة صو هذا التقميد لميربالييف  وس ف هتا ال اليات اقتإدة منذ الثمانينيات.يف 

يف  . يرجأ السبب "Neo-Liberal Institutionalism"اجلديدة باعتبارها اقؤسسية الميربالية اجلديدة

، "Neo-Liberalism"""الميربالية اجلديدة"جتنب االضطراب مأ اققطمح ا خر يف  ذل  صو الر بة

هقميد  وهي ،"Neo-Liberal Economic Theory"واخلاصة بالنظرية االقتقا ية الميربالية اجلديدة 

ل صف  وقد جتد أيضًا مقطمإات أخرت ُهستخدُم هذا الكتاب أيضًا.يف  س ف هتا مناقشته

االعتما  اقتبا ة "و ،"Regime Theory""نظرية النظا " اجلديد مثل الميربالي اقؤسسياق قف 

الميربالي   اجلد  مثل روبرت ك ها   اقؤسس  . وقد قبل  "Complex Interdependence"اقعقد 

العالقات يف  وكيمية هطبيقه، أو ما يكن اعتبار  معرفة،  نظرية ومنهج اقعرفة العمميباقشروع 

فننها قد رأوا أ  ال اقعيني اجلد  قد أساؤوا هقدير أهمية ، ومأ ذل  لم اقعيني اجلد . الدولية 

وقد هسا ة الميربالي   اجلد  كيف يكن حلقيقة   .1171 ،و ك ها   العالقات ف ق الق مية  نا

هتماعل الدوة من الذ  وقد مت التمكري فيه باعتبار  السياق   وعم  سبيل اقثاة ، العاقياالقتقا  

 س ف هتقرف بها الدوة .اليت  أ  يؤثر عم  الطريقة، خالله
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مقالة هبن   ويف، احلقيقة فمي ص   ا  الميربالية اجلديدة ال يكن التقميل من شأنه.

أههر كيف كانت ال اقعية مؤثرة عم  الذ   "فاسك يف"  Vasquez وب ض   عم  عمل 

 ر و م ره  كوال  Walker and Morton أوضح ، 1171حت   1145العالقات الدولية من 

الذ  قد جتاووت ال اقعية باعتبارها الدليل ، 2111وحت  عام  1115 أ  الميربالية ومنذ

وقد ذهب البع  بعيدًا صو  . (Walker & Morton, 2005: 341)يق   صو البإ  عن اقعرفة 

واقنهذية  العممياقنهج يف  اقرتا  أ  حقيقة أ  ال اقعية اجلديدة والميربالية اجلديدة هشرتكا 

نظام  يف صمنا هعن  أ  هذ  اقناقشة ليست فقط مناقشة عا ية، ونظرية اقعرفة لمعالقات الدولية

أكثر منها مناقشة فيما بني النظا  اقعريفأفضل أح ا ا مناقشة  اخل النظام يف  أو أنها، معريف

(Weever, 1996: 149-181) .   فن  ، لكن من الناحية األكا يية، احلقيقة هيوقد هك   هم

يف  الت جه العام لمعالقات الدولية  ا ص ها  واضإا  اليت هسيطر عم  هم  اق اقف

المقل يف  وس ف نستكشف .السياسي الدوليناقشات السياسة اقتعمقة باألمن واالقتقا  م

 هقدم من خال ا الميربالية بدياًل لممناهج ال اقعية لمعالقات الدولية. اليت  الرابأ الطرق

فن  لميربالية ، قد أ ا  الميربالية باعتبارها   باوية (Carr) عم  الر ا من أ  كار

، وبال ش ، الميربالية اجلديدة هعد  فبينما ونطاقًا متسعًا من ال سا ل اقختممة.،   ياًلهارخيًا 

فن  هنال صعا ة إلحيا  ، التيار العام لمعالقات الدوليةيف  القيغة اقسيطرة عم  الميربالية هي

، القتقا يةوالعدالة ا، الميربالية القيمية أو العاقية بتأكيدها عم  حق ق اإلنسا يف  االهتمام

ما  شي والدمقر ة. ص  وضأ األسس لنظرية ليربالية لمعالقات الدولية يسمح لنا بمعل 

صنه يسمح لنا باختبار االفرتاضات واقق الت األساسية  قنهج مت او  ق ض عنا. ضرور 

 مبذر  قب ة هقييا كار لمتقاليد السياسية.  االكتما  و  ، كل أشكا ايف  لميربالية

Rationalism Versus Reflectivism 

صعا ة  صحيا  قدارا التمكري الناقدة لألص لية ، حاة أ وعم  ، كا  هنال حديثًا

 ، أو بب، العالقات الدولية  لممكرة الكمية بأ  العالقات الدولية يكنهايف  ال ضعية



 15  بيعة العالقات الدولية 

 اجلديد  اقركب اجلديد1161ميه ويمر  عم  الر ا من سيطرة ما يس أ  هك   عممًا .

 Neo-New Synthesis  ،م اجهة اق قف يف  فن  هنال مناهج متعد ة لمعالقات الدولية هقف

 "الط باويني"وال يكن أ  ه ضأ كمها ككتمة مميدة مأ ، وم قف الميرباليني اجلد ، ال اقعي

من اقها اإلشارة صو  الذين كان ا هدفًا لنقد كار لعممية  ديد جدوة األعماة. "اقثاليني"أو 

مؤسسية  هعد قد مت إلههار أ  اقناقشة بني ال اقعيني واقثاليني الذ  أ  قدرًا كبريًا من العمل 

 ؛1115 ، مسي  من هذ ال ها ذاهه جف  يف  ه ، أحباث العالقات الدوليةيف  لدرجة كبرية

 ،ويرب ؛1111 ،ويمس   ؛2114، 1111 ،ويمر ؛1111 ،مشيدت ؛2111، 1116

واحد  "   باو"منهج ، حقيقة، فال ي جد هنال  .2115 ،كريل و فاينف وارا  ؛2111

الذ  ال حيد  شي فن  ال، التط ريف  فبينما حقل العالقات الدولية اخذ لمعالقات الدولية.

االعرتاض عم  بع  اقق الت يف  لممناقشة قد متثل اقثاليوحّد هؤال  عم  اجلانب 

فن  هذا ال ها ، ومأ ذل   راسة العالقات الدولية.يف  كانت  د  األجندةاليت  األساسية

وحت  صذا ح يعكس احلقيقة ، ضروريًا قمر ات العالقات الدولية اجفً  يعد اقؤسسي 

عالقات الدولية بب معه أ  نقبح عم   راسة اليف  فننها ستقبح شيئًا مشرتكًا، التارخيية

  وما يرهبط بها من متاعب أو مضايقات. ساسي راية بشكمها األ

وبني كل من هذين التقميدين ، والميرباليني اجلد ، ص  اقناقشات بني ال اقعيني اجلد 

وهم  التقاليد اليت أصبح من اقمكن مجعها  ت االسا اجلامأ ، يف العالقات الدولية

 اقناقشات  قد أصبإت  أ  كل هم ،  2111 ،مسي  ؛ب 1111 ، ك ها  "مي  التأم"

فس ف يركف المقل ، احلقيقة ويف احلقيقي لمعالقات الدولية الي م. "اجل هر"أو  "القمب"مبثابة 

وقد هسمح  وببع  التمقيل عم  القضايا األساسية فيما بينها.، ومن هنا فقاعدًا، اخلامس

 يف  فن  هدف هذا اجلف  األخري من الكتاب يتمثل، لمإقل والنقد  ساسيبالمها األ

عاح السياسة يف  هركف عم  القضايا األساسيةاليت  مركف هذ  اقناقشاتالقارئ يف وضأ 

الع قة السياسية واالقتقا ية يف  مشكالت ما بنيهرتاو  اليت  متضمنًا هم  القضايا، اقعاصر

  .اإلنسانيوالتدخل 
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A Multiplicity of Actors 

يف  العالقات الدولية اقعاصرة.يف  يستكشف المقل اخلامس  بيعة االعتما  اقتبا ة

أ  مسر  السياسة العاقية يدعا هن عًا ضخمًا من  صو، وبال ش ، فننه يذهب، أحد معانيه

يدفأ كثريًا من العالقات الدولية اقعاصرة ه  ما صذا الذ  الماعمني من  ري الدوة. ص  السؤاة 

مدت  ص  كا  هنال مدت   أ صو  الطبيعة األساسية لمسياسة العاقية. ال حي ةكا  هذا حي ة أو 

متثل الدوة فيه الماعمني اقهمني فقط  هل الذ   الم ض  لمنظام  ال اقعيالتق ر   بب  د

 ، كيف عم   احات اقنظمات الدولية مثل األما اقتإدةبب أ  نت جه بداًل من ذل  صو الرت

وبشكل ،   هل بب أ  يركف ادمم   األمني  ياألوروبأو اقنظمات اإلقميمية مثل اال ا  

 اجلماعيوعم  استذابات األمن ، عم  اقنظمات اإلرهابية الدولية مثل القاعدة، أساسي

العالقات  مدت يكن أ  هستمر أ صو  ال  نية  أو عم  الق ة العسكرية، لألومات اإلنسانية

الرتكيف عم  هقرف الدولة  أم أنه بب أ  نركف أكثر عم  هماهمات احلكا متعد ة يف  الدولية

صجابة هذ  األسئمة أ  يقبح اقر  عم   راسة بالماعمني يف  اقست يات  اخلط ة األوو

فن  المقل اخلامس يستكشف ، ا دفاالجتا  حن  هذا ويف  عاح السياسة.يف  األساسيني

  .العاقيواحلكا ، وهعد ية األ راف، أساسيات اقنظمات الدولية واقنظمات اإلقميمية

Beyond Positivism in IR 

يف  أو مناهج ما بعد ال ضعية، نبدأ استكشاف اقناهج التأممية، المقل السا ا يف

رفضها لقب ة يف   راسة العالقات الدولية هتإديف  الدولية اقعاصرة. فهذ  اقناهجالعالقات 

االعرتاض عم  رؤية التيار  ومن ثا، الدولية الرؤية التقميدية لمم ض ع األص ب لمعالقات

فننها منقسمة بشكل كبري ، حاة أ ألفضل  ريقة لدراسة السياسة العاقية. عم   ساسياأل

يف  فن  اقناقشة بني العقالنيني، حينئذ ما بب أ  ندرسه أو نمإقه.بقد  مشكمة  ديد 

وبشكل  لمعالقات الدولية وبني ومنتقديه. ساسيمناقشة بني التيار األ هعد  التأممينيمقابل 

أفضل  ريقة لدراسة العالقات  هيفن  األمر سيك   مرتوكًا ل  كدارا لتقرر ما ، اد 

فن  ال ص ة صو ، تا  راسته باعتبار  عالقات  ولية. وهكذابب أ  هالذ  أو ما ، الدولية

 احلقيقة هدفًا  ذا الكتاب.يف  هعد يكن عندها أ  هتخذ قرارًا مدروسًا ونقديًا اليت  النقطة
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فن  هذ  النظريات النقدية هرت أ   راسة العالقات ، العم ميةيف  ممر ات  اية يف

الق ة بأ  األ وات اال عا  يف وهنا يتمثل  بشكل مطم .لغة مقيدة يف  الدولية قد مت صجراؤها

بشكل ، أو جتاهمت، قد استبعدت استخدمت من أجل  راسة العالقات الدوليةاليت  األكا يية

كا  سيك    ا هأثري ضخا عم  هط ر السياسة العاقية. اليت  الدليل واحلذج،  ري مشروع

حد ت بها الدوا ر اليت  لتثري أ  الطريقة، ذل  صو أبعد من اال عا اتهذ   و البًا ما هتقدم

عم  ممارسة السياسة ، وماوالت هؤثر وبشكل خطري، األكا يية جماة العالقات الدولية قد أثرت

 البًا ما ُيطم  عميها مقرتبات ما بعد ال ضعية ، العاقية. ص  هذ  اققرتبات وقد مت مجعها معًا

 "Post-Positivist" Approaches   أو اققاربات التأممية(Reflectivist Approaches).  ص  السؤاة

قاباًل لمتطبي  عم  العالقات  العممياقنهج  يعد قاذا " ه  "ما بعد ال ضعية"هسأله الذ  

يشر  مسي  ما  "ما بعد ال ضعية"صسهام ألحد أفضل الكتب ح ة م ض ع ويف   ."الدولية

 ي اجه اخلطر أو اقأوق.الذ  

 

ال ض   ح ة ما يكن اعتبار  معرفة عن يف  اختذت نظرية العالقات الدولية رؤية  اية

عندما  د  احلدو  العممية حلقل العالقات  عن السياسة العاقية  "احلقيقة" العالقات الدولية 

، شكل من أشكاة حراسة الب ابةويف  ،فن  التأمميني يق ل   بأ  ال ضعيني، احلقيقةويف  الدولية.

يستبعدو   وبذل ، العالقات الدوليةيف    كإقا  ما يكن اعتبار "الشرتاة"يتقرف   وببسا ة 

فقد ، نتيذة لمنذا  الضخا لمعالقات الدولية ال ضعية ح هتس  مأ ال ضعية.اليت  أشكاة اقعرفة

 أربع   عامًا من التإ ة "صو الق ة بشكل مستمر ،  راسة أخرتويف  ،ذهب مسي 

 Forty Years of Detour ، جتنب فيها وبشكل كامل التطبيقات القيمية لاله. ص  صسراع  واليت
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، وأنقار ما بعد احلداثة، والبنا يني االجتماعيني، والنظريات النقدية، النس يني  أنقار اقرأة 

قد أ ت صو صعا ة صنعاش ، لعالج هذا، و ريها، "القيمية"وأصإاب النظرية السياسية اقعيارية 

العالقات الدولية ما بعد  لباحثيصحدت األفكار اقتكررة  لدولية.احلقل؛ حقل العالقات ا

 وستماليا لمعالقات الدولية. التمكري فيما بعد من ذجيف  اإلمكانية والر بةيف  ال ضعيني هتمثل

، وا ذرة، واقرض، قضايا مثل قضايا المقر، وعم  القا مة البإثية قا بعد ال ضعية، فهنال

والتدخل ، وحق ق اإلنسا ، والبيئة، وقضايا الن ع  ذكر/أنث  ، والثقافيةوالتعد ية الدينية 

 عنا ال  أ اة مميدة جدًا لمتعامل مأ هذ  القضايا. وقد ال هك   الدولة ذات السيا ة .اإلنساني

أ  الدولة ذات السيا ة كانت مقممة لتتعايش مأ قا مة ، الثانيالمقل يف  وكما نشري، ننس 

ص  هنال  فهل ما هفاة أفضل أ اة منتمكها .، اأوروبيف  سية لمقر  السابأ عشراالهتمامات السيا

العالقات الدولية قد أخمت يف  مشرتكًا بأ  الرؤية ال ضعية قا مت اعتبار  كمعرفة مشروعة  عاً ص

لتسها بذل  صو ، كثريًا من هذ  اق ض عات األساسية من وجهة نظر ادممني والسياسيني

 يتميف أحد اقناهج ذات التأثري عم  العالقات الدولية أ  هتناو ا. اليت ينبغي  هريةاقشكالت اجل

هرت بأ  رؤيتها  واليت، لم اقعيني اجلد  البني ية لال عا اتجتا  هذ  القضية بك نه ناقدًا بشدة 

يمعب   العالقات الدولية قد أعاق حقيقة أ  ال كال   الشع ب والدوة  يف  معرفة يعد الضيقة قا 

فها ليس ا جمر  مضطرين صو التقرف بطرق معينة نتيذة لبنية  السياسة العاقية يف  أيضًا  ورًا

 .(Wendt, 1987: 350) ؤو  الدولية مرهبط   بشكل متبا ةاا  الشانال  وُبافال ك السياسة العاقية

وليست مالمح ضرورية لمم ض ية. ، مؤسسات هعد وسياسة الق ة ، فن  اقساعدة الذاهية، ومن ثا

   .أساسيهأكيد ، 315  1112 ، وندت "ما هقنعه الدوة منها هيالم ض ية "ذل  أ  

وبينما هعرض البني ية االجتماعية عند ونت واحدًا من أقل البدا ل النظرية را يكالية 

نقدية مبعن  أنها هرت أننا بب  البني ية االجتماعية  أ   فننها، لمتيار العام لمعالقات الدولية

يف  همةمباعتبارها ع امل  "Norms"وما نسميه اقعايري ، أ  نك   قا رين عم   راسة األفكار

يف  لعمل األشيا  "established" رق مستقرة  هيفن  اقعايري ، ج هرها فمي السياسة العاقية.

 نه من القعب جدًا أ  نشري صو لكن فيما ورا  هذا التعريف البسيط فن –السياسة الدولية 
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 راسة األعراف باستخدام منهج يتا هقميمه يف  هل نستطيأ أ  حنق  العدالة ."عرفًا"ما يثل 

العالقات يف  فهل نق م بنعدا  أجندة حبثية، وصذا ح يكن من اقمكن ذل  عم  العم م الطبيعية 

يعمل بها اليت  أ  هشممها لنقل صو فها الكيمية اليت ينبغي التطبيقات هيوما ، الدولية

فالسؤاة ، العالقات الدوليةيف  مهمة هعد الق اعد واألفكار  يف أ  صذا استطعنا أ  نمكر العاح 

 ، الق اعد واألفكار هعد األكثر أهمية ليتا الرتكيف عميها  وهنا أ يقبح كيف نقرر  التالي

أ  هدرسه  ينبغينتخذ بع  القرارات اقعقدة ح ة ما  فنننا س ف حنتاج صو أ ، ومرة ثانية

وكيف بب أ  هستمر لتمعل ذل . س ف حنتاج لالهتمام بأسئمة النظرية ، العالقات الدولية

 اقعرفية  ماذا نستطيأ أ  نعرف  وكيف يكن أ  نقل قعرفة هذا   ألخالقيات 

 العا ة و ري العا ة   الثقافة والسياسة. ما ه أو ، وما ه  اخلطأ، الق اب ما ه  

Globalization 

فعم  حن  ما  اهسأ نطاقها بشكل هام.اليت  فقط هيص  افاق حقل العالقات الدولية ليست 

نبدأ بدراسة الع قة ، المقل السابأيف  فن  السياسة العاقية متر بسمسمة من التإ الت.، ُيثار

السياسة بني  ما ورا فن  الع قة هأخذنا صو ، بالنسبة لبع  ادممني الظاهرة لمعالقات الدولية.

عم  الر ا من أ  البع  قد يندفأ بدرجة كافية ليمغ  وج   الدولة الق مية ذات ، الدوة

بع  األحيا  هك   الع قة هعبريًا شاماًل يققد به وصف االعتما  اقتبا ة  فمي السيا ة.

والدوة. صذا كانت الع قة  واالقتقا ، بني األفرا ، ايد واالستمرارالتفيف  ا خذة، والرتابطية

أساسي وبشكل ، فننها جتد ق هها الدافعة،  وهنال بع  االختالف ح ة هذا ، هاهرة جديدة

ومرة ثانية بعد ، بعد احلرب العاقية الثانية أساسيوبشكل ، العاقيالتط ر السريأ لالقتقا  يف 

وصندوق ، الدوليفنننا نرت صع   اقؤسسات الدولية مثل البن  ، 1145فمنذ  احلرب البار ة.

وبعد ، أصبإت فيما بعد واليت؛  GATT واالهماقية العامة لمتعريمة والتذارة ، الدوليالنقد 

، فعم  نمس القدر من األهمية، حاة أ . وعم    WTO منظمة التذارة العاقية ، رحمة مضنية

، هستغل شبكات االهقاالت اجلديدة اليتو  TNCs  لمق ميات هنال الشركات الضخمة العابرة

منت سريعًا صو  رجة است جبت صعا ة  واليت، االقتقا يات الق مية ما ورا لتتذاوو سيطرهها 
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فن  الع قة ، ا امة اقعانيأحد ويف  .الدولياألفكار السابقة فيما يتعم  بن ارة االقتقا  يف  النظر

أواخر القر  العشرين قد يف  بينما  ديات احلكا واألمن، الع قة السياسيةاالقتقا ية قد فاقت 

أو اال ا  ، هركت أثرًا واضإًا عم  شكل العالقات الدولية. فاقنظمات مثل األما اقتإدة

منظمة  ولية حك مية  411لكن هنال ا   أكثر من ، هعد األمثمة األكثر نض جًا هنا ياألوروب

 يضًا منظمات  ولية  ري حك ميةأهنال  ري سهل  جنبًا صو جنب مأ الدوة.هق م  عا ة بشكل  

 INGOs  واال ا ات ، واقنظمات اخلريية، الم بيوعشرات ا الف من مجاعات ، أكثر

 واقبا ئ، فن  السياسة االقتقا ية، . ومأ ذل عاقيهعمل وبكما ة عم  مست ت  واليت، اقهنية

عم  مست ت  و البًا يتا حراستها، ويتا صقراراها، السياسية هتا مناقشتهاواألهداف ، القان نية

هنسي  ه هيف الق ة العسكرية  ما يتاو البًا ، عاقيفن  األمن م ض ع ، كذل  عابر لمق ميات.

ُهإدُث أسمإة  الدمار  وبينما  الناه  . األ منطيأو منظمة حمف مشاة ، األما اقتإدة من خالة

فنننا ن اجه ههديدات جديدة من اقنظمات اإلرهابية ، الشامل هأثرًيا عاقيًا لمإرب كإقيقة مرعبة

يف  همكر بها بع  أكثر األما ق ة عم  األرضاليت  استطاعت أ  هغري الطريقةاليت  الدولية

فن  من ال اضح ، را  الع قةبينما هقف الع امل االقتقا ية كق ة  افعة ر يسة و م ض ع األمن.

ص  هذ  التط رات  أ  هنال أيضًا سمسمة من التط رات السياسية والقان نية واالجتماعية والثقافية.

العاح بشكل  ري  يفصمنا يؤثر  لمبع  انتقارًا لمرأمسالية العاقية يعد فما  ليست  ا مًا صبابية.

 "الشماة"سعت لتخم  عذفًا سياسيًا واقتقا يًا بني فالمذ ة بني األ نيا  والمقرا  قد اه .متساو 

فن  الع قة ، لكثريين بالنسبة يتك   من الدوة النامية.الذ   "اجلن ب"و، الدوة الغنية اقتقدمة أ 

فكما هؤثر  وليس االعتما  اقتبا ة.، والتبعية، وا يمنة الثقافية، هعرُض افاق السيطرة األمريكية

األ ر يف  من خالة مشاركتنا، وسببيًا، أخالقيًا، فنإن ا   مرهبط  ، أيضًاالع قة عم  المر  

بل ورمبا أجياة ح ه لد ، بها الذين رمبا ح نمت  واستبعا  الغربا ، االقتقا ية والسياسية العاقية

 عند ااولة هب يب أو وصف اقالمح األساسية والذين س ف يشعرو  بتأثري رعايتنا لمبيئة.، بعد

هغري الع قة ، وعم  اإل الق، كيف، االعتباريف  فنننا س ف ُيطمُب منا أ  نأخذ،  قةلمع

 أول يات العالقات الدولية.
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المقل األخري صو استكشاف هداعيات يف   ديات الع قة عديدة. وس ف ُي جه السؤاُة

 ويعتمد هذا جف يًا عم  فها جيد لطبيعة الع قة. العالقات الدولية.يف  هذ  االجتاهات احلديثة

  هل حنن نتذاوو نظام وستماليا  هذ  الع امل ، وعم  وجه التإديد، هضيمهالذ  فما 

أم أنها حالة أخرت من جتمأ األ نيا  ، حقيقة خربة ع قة هيفهل ، وصذا كا  األمر كذل 

لالخرتاق من قبل اإلمربيالية واالستغالة اقرتصدين عم  واألق يا  ضد المقرا  واقعرضني 

فنننا ، السياسة الدولية اقعاصرة عم  و قمبيف  الت هرات نستكشفلكي  األب اب اخلممية.

االعتبار أساسيات م ض عني هامني. أوة هذين اق ض عني ه  اق ض ع اقثري يف  ندع ل لتأخذ

خط ة خبط ة صو النظر الدولي فقد ه صل التمأ  .نياإلنسابالتدخل  لمغيظ والعاجل واقتعم 

الشؤو  الدولية باعتبار  أ اة لت فري اقساعدة اإلنسانية قعظا الدوة يف  صو استخدام الق ة

أو جرا ا ، واإلبا ة اجلماعية، العرقيهعان  من التطهري اليت  وهم ، العاحيف  الضعيمة

بشكل  ري مريح مأ نظام لمسياسة الدولية يق م  هستقر اإلنسانيلكن فكرة التدخل  احلرب.

فيه  يعد عاح يف  العالقات الدوليةيف  بب أ  نعيد التمكري كيف عم  سيا ة الماعمني من الدوة.

ص  ور ة ماليني  فه  أيضًا ليس أقل صحلاحًا. الثانيحقًا والتفامًا  أما اق ض ع  اإلنسانيالتدخل 

من الشع ب المقرية واقعروفة متامًا قعظا وكل شع ب األما اقتإدة قد أصبإت معًا وبشكل 

ااولة استكشاف عممية التط ير والتقدم باجتا  يف  بقد ها. صبابي شي ممإ ه  اوة عمل 

 نستكشف مشكالت العدالة فنننا س ف،  قي  أهداف األما اقتإدة التنم ية لأللمية

   مننأ معاناة العاح المقري  هل يكننا الق ة بأ  عمينا واجبًا لمعدالة بأ االقتقا ية العاقية.

فنننا  وحنن بقد  هقدي  صو هذ  القضايا األساسية ينعنا من  قي  وع  نا باقساعدة الذ   ما

خضا يف  الدوليةعرفتها العالقات اليت  متامًا بمها اقناقشات الر يسة نن ت أ  نضع  مؤهاًل

 هشكل عاقنا اقشرتل.اليت  القضايا السياسية اقعاصرة
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Conclusion 

ولكن كا  من اققق   ، هذا المقل األوةيف  لقد قمنا بتغطية الكثري من األساسيات

وأ  نقدم هدخاًل أكثر نظامية مأ أساسيات العالقات ، صعطا  رؤية لمتإديات الكامنة أمام 

، قمنا هنا بالنظر فيها بشكل عاماليت  ص  القضايا واألسئمة المق ة القا مة.يف  هم اليت  الدولية

مقدمة السياسة اقعاصرة. صننا ال نستطيأ صال أ  نك   مهتمني بتم  القضايا. يف  هعد ، وأكثر منها

ً  عم  احلكا أو  بعم  وضأيف  ص   راسة أساسيات العالقات الدولية س ف هضع  قا را

أ  ،  ري أنه بب أ  هالحظ مرة ثانية التقييا اقبن  عم  عما عن هذ  اق ض عات احلي ية.

أ  هتعما اإلجابات ، وببسا ة، ال هستطيأفأنت  عمي  أ  هقل صو حكا أو هقييا.

ص  الت صل صو فها  أو ا را  القا بة. صنها ليست من ذل  الن ع من اق ض عات.، القإيإة

بب أ  هتا فيه مثل الذ  الدولية يسمح ل  باحلق ة عم  فها لمسياق  أساسيات العالقات

وأ  هبدأ رؤية ما يتا اعتبار  القي    واإلمكانيات  لمعمل ، هم  التقييمات أو األحكام

أكثر من  أمرًا ضروريًا هنا. يعد ص  فهمًا نقديًا لمتط رات التارخيية لمعالقات الدولية  .السياسي

مأ أساسيات العالقات الدولية س ف يسمح ل  بالتعما عن اقهارات فن  التدخل ، هذا

هقل صو هذ  األحكام عن العاح. العالقات الدولية ليست جمر  لكي  تاجها اليت  النقدية

لكن حت  هذا اجلانب من مهمت   الدراسة اإلمبرييقية  عممية أو حقيقية  لمسياسة العاقية.

 اكتشاف يف  تعما عن اإلمكانيات والعقباتهجة صو أ  فأنت حبا ام ف مبخا ر مسترتة.

هأه  بها اليت  االفرتاضات وماهي، يكن احتسابه كمعرفة الذ  . ما "ماذا يكمن هنال"

ص  قرا ة هاريخ العالقات الدولية س اً  كنت هنظر صو التط ر  لدراست  لمعالقات الدولية 

صمنا هضع  ، صو صنأ السياسة أو، الدوليأو صو  بيعة القان   ، لمسياسة العاقية اقؤسسي

 وعميه، فن  هقييم  س ف يقبغ رؤيت  لمعالقات الدولية، هذ  اقناقشات. وهنايف  وبعم 

  تاج صو أ  هك   عم  عما بأن  هأخذ م قمًا اد ًا. جانب اخر من العالقات الدولية يتمثل

م ض عًا قيميًا مبعن  أ   هعد ذل  أ  السياسة  أ أحكام قيمية.االجتا   رمبا الر بة  صو صنيف 

 ،فهنال أناا خمتمم   قد ا ع ا وهتبن  م اقف أخالقية واجتماعية قابمة لالختبار.، الناا لديها
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  هنال  وعم  سبيل اقثاة  عد ًا قمياًل من اق ا نني ص، وألسباب خمتممة، أوقات خمتممةويف 

 ، يكن أ  ُيقتم ا أو أ  ُيستبعدوا أو أنها أقل قيمة من ذل  أخالقيًامهم    وأ  األجانب 

أو عم  العكس بأ  لدينا واجبًا أخالقيًا وسياسيًا جتا  أولئ  الذين ي ه   من اجل ع أو من 

من الدراسة   بيعيبشكل  ال هسقطص  هذ  اقق الت  األسباب اقتعمقة به عم  مست ت العاح.

فنننا حنتاج صو أ  نتعما لغة اقق لة األخالقية ، ومن ثا، احلقيقية لتط رات العالقات الدولية

أسس العالقات الدولية.  ه  احلاجة صو ال ص ة صو فها، عنه هنا ما نتإدثوالسياسية. ص  

 فن  يستإ  التعما مبكرًا فه  مقطمح يقف مقطمح  Foundationalism التأسيسية 

أيضًا هقف لنا  وهي جتعل ا را  واألحكام عن العاح مبنية عم  اقعرفة. اليت اقق الت الر يسة

 لال عا اتحنتاج النظر صليه صذا كا  عمينا أ  نكتسب رأيًا ناقدًا عم  التن ع الضخا الذ  اقكا  

 يمعمها أو يقدمها الناا عن العالقات الدولية.اليت  اقتن عة

Topics for Discussion 

  راسي راسة العالقات الدولية أكثر منه ككتاب يف  هذا الكتاب مقما كخط ة أوو

عد  كبيري من  اليت يتيإها فن  العالقات الدولية هستميد من الثروة، معريفشامل. وكإقل 

لمعالقات  السياسيةالكتب الدراسية اجليدة. وبع  منها يقدم مقدمات ممقمة لمذ انب 

أو نظرية العالقات ، أو الع قة، السياسي الدوليلمنظام  التارخييالدولية مثل التط ر 

والبع  ا خر من هذ  الكتب يركف أكثر عم  النظا المرعية األساسية مثل  خل.صالدولية....

فريكف عم  بع  ، . أما البع  الثال الدوليأو القان   ، حل القراعو، السياسة اخلارجية

، الدولة ، فريكف عم  خاصية مؤسسية حي ية واحدة  األما اقتإدة، جل انب األكثر  ديدًاا

أو نظرية  ال اقعية  باعتبارها م ض ع ، أو عم  جماة بذاهه لمسياسة  حق ق اإلنسا  

المق ة التالية يف  القا مةيف  سيتا هضمني بعضها واليت، . هذ  الكتبساسياالهتمام األ

  متثل اخلط ة األساسية التالية. ، كثر وض حًاأتها حي  ستك   أهمي
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 الثانيالفصل 

 الحديث: الدوليالفوضوية وأصل النظام 
 م8191-8461السياسة العالمية  

Anarchy and the Origins of the Modern 
International System: 
 World Politics 1648-1939 

فصل املقدمة أن العالقات الدولية احلديثة قد استمدت خصائصها األساسية من  يفاقرتحنا 

ويف هذا  .8461عام  يفالثالثني عامًا إىل نهايتها  التسويات السلمية اليت دفعت حبرب

مقدمة أساسية لبعض املالمح  من أجل أن نستخلص االدعاءسوف نستكشف هذا  الفصل،

للعالقات الدولية  شاماًل هنا أن نقدم تارخيًا ال نستطيعنا وإذا ك اجلوهرية للسياسة الدولية.

فإننا نستطيع هنا أن نرسم صورة تقريبية لتاريخ صعود نظام الدولة ذات السيادة،  احلديثة،

وقد متثل  والذى أصبح اخلاصية احملددة للسياسة العاملية. ولتنامي نظام التفاعل فيما بينها،

من تاريخ السياسة  السياسيالعالقات الدولية يف استخراج مناذج للتفاعل  باحثيهدف 

العاملية، وحبيث ميكن لتلك النماذج أن تسمح لنا باكتساب بعض املعرفة األساسية النقدية 

األساسي  وملا كان هذا هو اهلدف عن املوضوع، أو التعميم حول طبيعة العالقات الدولية.

التفصيلية التارخيية عن الفرتة موضع االهتمام غالبًا  فإن احلسابات لطالب العالقات الدولية،
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املالمح األساسية على  الذي يضع تأكيدًا قويًا التارخييالسرد  مقابل يفما يتم التضحية بها 

ُيقال أنها تزودنا برؤى عميقة للطابع العام للمجتمع الدولي يف الفرتة  واليتلذلك التاريخ، 

)االختالف( حول ماهية املالمح  احلالة أن هناك بعضًا من عدم االتفاق وهنا تصبح احلديثة.

ومع ذلك، فإن هناك  أو حول أفضل طريقة لفهمها. األساسية للعالقات الدولية احلديثة،

كون على علم به )كدارس( لتصبح ُملمًا حيت تتارخيًا أساسيًا للعالقات الدولية حتتاج إىل أن 

 معه بأسلوب نقدي.  لو كان من الواجب التعامل

 

The Making of Modernity 

ومن ثم، ميكننا تعلم  تتخذ السياسة داخل اجلماعات، وفيما بينها، أشكااًل متعددة.

الكثري من الفحص املمتد للتفاعل بني دول املدينة يف عامل اليونان القدمية، أو يف بناء 

التطور التارخيي للنظام احلديث  علينا أن نفحص االمرباطورية الرومانية. ومع ذلك، فإن كان

أن نفحص أوروبا خالل القرون ما قبل وما بعد معاهدة إىل للسياسة الدولية، فإننا حنتاج 

 سالم وستفاليا.

 

The Sovereign State in Modern International Politics 

 يوإىل ظاهرة متميزة بذاتها، أال وه التطور التارخييإىل ميكن إرجاع السبب يف ذلك 

يف العالقات الدولية احلديثة )متامًا كما  األساسيالفاعل  تعدُّفالدولة القومية  الدولة القومية.

عامل اليونان القدمية(. ذلك أن الدولة القومية حقيقة  يفكانت دولة املدينة الفاعل األساسي 

بل ورمبا  فإن السيادة مذهب سياسي، وبنفس درجة األهمية، جيوسياسية ومفهوم قانوني.

ويف احلقيقة، يعتقد كثري من املعلقني أنها أساس فهم  احملدد للحداثة. السياسياملذهب 

  العالقات الدولية.
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(Wright 1955: 101) 

 

تعريف الدولة ذات السيادة، ويف معنى واسع للغاية، بأنها جمتمع سياسي حمدد  ميكن

حكم  إقليميًا، ومعرتف به )اعرتافًا رمسيًا أو قانونيًا..... اخل( باعتباره املسئول الوحيد عن

 .ىاملسرح الدولي باعتباره مستقاًل عن أي سلطة سياسية أو دينية أعلوعلى  ذلك اإلقليم،

، أو جيسد، أفكار احلرية، واالستقالل، وحق تقرير ىمذهب سياسي يقوم عل السيادة أيضًا

 وللتطلعات السياسية لعديد من املصري، واليت متثل مطالب أساسية للدول القائمة،

 إقليم الدول القائمة. يفوالدينية املستوعبة  اجلماعات القومية الفرعية الثقافية، والالتينية،

سيادة يف منوذج  يالسياسة الدولية ُينظُر إليهم باعتبارهم ذو يفسيني نظرًا آلن الفاعلني السيا

 ىللعالقات يقوم فيما بينها، لذلك، فإنه بالضرورة، منط أو منوذج فوضوي، أو بدون ُبن

 يفيصبح موضوعنا هو نظام الدول احلديثة الذي بدأ  سياسية )هرياركية( تصاعدية. ومن ثم،

 والذي يصبح فهمه مهمتنا األساسية هنا. الظهور بعد معاهدة وستفاليا، 

 IR As the Study of “Power Politics” 

ما ُيزعُم أن تطور الدولة ذات السيادة يفرُض البنية األساسية للسياسة الدولية  غالبًا

السياسة  نظرًا ألن الفاعلني يف ؛فأواًل وحيدُد منط العالقات اليت نبتغي دراستها هنا. ذاتها،

ثانيًا، إن الفوضوية  العاملية ذوو سيادة، فإن العالقات الدولية ينبغي أن تكون حينئذ فوضوية.

االعتقاد الصادق بأن دراسة العالقات الدولية كانت، إىل الضرورية لنظام الدول املستقلة تؤدي 
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فبينما اعُتربت السياسة الداخلية  سة الداخلية.ويف جوهرها األساسي، متميزة عن دراسة السيا

فإن العالقات الدولية مل تصبح دراسة ملؤسسات احلكم  كدراسة للمؤسسات احلكومية،

ففي كتابه املهم بنفس العنوان،  دراسة سياسات القوة. يفلكنها بداًل من ذلك، متثلت  الدولية،

 (:8112فإن مارتني وايت قد كتب )

 

(Wight, 1995:23, original emphasis)  

 

تعريفها بعدد من املالمح اجلوهرية يتمثل ما يقرتحه وايت يف أن العالقات الدولية يتم 

تعمقت يف أعقاب حرب الثالثني  واليت وأن هذه املالمح، اليت متيز نظام الدول احلديث.

ومت تنقيحها خالل أكثر من ثالثة قرون من الصراع والتعاون واملنافسة االقتصادية،  عامًا،

تكون  أن احلالة اليت ك فيه،فمما الش اكتشافه.إىل دائمًا ما يكون فيها هناك شيء ما حنتاج 

فإن اآلليات اليت يتم  وباملثل، موضع تساؤل قد تغريت كثريًا. "الوحدات املستقلة" فيها طبيعة

 من خالهلا االحتفاظ باالستقالل ذي السيادة قد تعرضت للتنقيح والتطور مبرور الوقت. 

ذلك، فإن السياسة الدولية ميكن أن ُتوصف باعتبارها عالقات بني وحدات مستقلة،  ومع

 ، لتحتفظ بهذا االستقالل.األساسيمستواها  يفوقد حتددت 
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 The Westphalian System of International Politics 

وغالبًا ما  " نظام وستفالي". بأنهالنظام الدولي احلديث موصوفًا  سوف جند غالبًا،

الرغم من كونه متناقضًا، متقاباًل مع النظام السياسي العاملي امُلعومل  ىيكون هذا، وعل

قد كان له شكل  الفرتة احلديثة، حيُث يثاُر، أن العاملعلى  ومع الفرتة السابقة املعاصر،

واملقاالت حول ميالد النظام املوجودة يف كل مكان يف الكتب  االدعاءاتإن  خمتلف متامًا.

 ادعاءاتال يقصد بها حقيقة أن تكون  8461احلديث للعالقات الدولية يف وستفاليا عام 

 بل، فلو كانت كذلك، كانت ستتم معارضتها باعتبارها زائفة. احلقيقة، ففي تارخيية دقيقة.

احلديثة اليت لبداية الفرتة  اختصارات تقليدية االدعاءاتالعكس، فإن مثل تلك وعلى 

ما ارتبطت مبعاهدات  واليت غالبًا تطورت فيها املالمح األساسية للسياسة الدولية ،

فكما  وستفاليا، ولكنها كانت، ويف أفضل األحوال، ضمنية يف نصوص تلك التسويات.

( يف استكشافه التارخيي لطبيعة سالم وستفاليا، 5008 ،)أوزياندر (Osiander, 2001) ُيظُهر

من  ولكن أكثر كثريًا، أقل كثريًا، يعدُّساب أو التقييم التقليدي ألصول نظام وستفاليا فإن احل

 جمرد تاريخ مباشر لتلك الفرتة.

 

(Osiander, 2001: 266) 

 



  أسس العالقات الدولية 90

 أن نكونإىل لكننا حنتاج  هم جدًا حول هذه القصة التارخيية.مهناك شيء ما مستقر و

موضوعات معينة أكثر من على  "يتم قوهلا لتلقي الضوء دراية بأنها قصة أو حكايةعلى 

إن اخللفية لتاريخ صعود نظام وستفاليا هي خلفية للتنافس من أجل عامل  كونها "احلقيقة".

اليت  الكربىفقد انقسمت االمرباطورية املسيحية  كان يتطور يف اجتاهات جديدة متعددة.

 بني الكنيسة األرثوذكسية الشرقية، 8026أوروبا، اعتبارًا من ى عل كانت هلا السيطرة

 األعلىاألقل نظريًا، كانت االمرباطورية الغربية حتت احلكم وعلى  والدول املسيحية الغربية.

قد أكدوا سلطتهم عرب مزيج من  ،احلقيقة، كان األمراء، وامللوك، والنبالء يفبينما  للبابا.

ففي كتابه عن التطور التارخيي "تطور اجملتمع  مللكية، واملزايا اإلقطاعية.األقاليم االمرباطورية ا

ا أوروبثالثة عوامل حيوية أجربت على  ( الضوء8115يلقي آدم واتسون ) الدولي"،

كانا  العامالن األوالن هما النهضة واإلصالح، التوجه حنو احلداثة.على  العصور الوسطي

ي الغربي وروبوالنظام األ االمرباطورية املسيحية العاملية،جيذبان )أوروبا( بعيدًا عن فكرة 

أما العامل الثالث، فقد متثل يف احملاولة اليت قام بها ملوك هابسربج لدعم  الوحيد.

قد مت مقاومتها  إن هذه احملاولة من أجل قوة سياسية شاملة عرب كل اإلقليم. إمرباطورتيهم

واليت حتددت على ضوئها الطبيعة  ،األخرىعدة األوروبية الصاالقوى بشكل خطري من قبل 

 . (Watson, 1992: 169)ية احلديث وروباملضادة للهيمنة اليت ميزت نظام الدول األ

بالغة التعقيد عند  تعدُّومع أن التطورات الثقافية واالجتماعية اليت نربطها بالنهضة 

 األساسية كانت بالضرورة سياسية.نعترب أن احلركة  وألغراضنا هنا، التعامل معها، إال أننا،

دولة املدينة املستقلة، حتت سيطرة  ترتبط النهضة اإليطالية بصعود الدولة، ففي السياسة،

العالقات  مبنطق الدولة يف ىالعملية، أو مبا يسم ىحكام علمانيني ومهتمني بسياسات القو

ُ يصوُر كعميدنيقوال ميكيافيللي، )والذى إىل وهنا تأتي اإلشارة  الدولية. لسياسات  عادة ما

كتابه  يفبذكاء يف نصيحته لرجال الدولة تلك األيام  الواقعية( حني يسجل تلك اللحظة التارخيية

كاألسد، ماكرًا كالثعلب،  تعنى لألمري أن يكون قويًا فإن "الفضيلة" بالنسبة مليكيافيللى، األمري.

لكنه قادر على  قواعد األخالق والعرف،وأن يكون قادرًا على استخدام اإلحياء بالتمسك ب

 ذلك. إن هذه املهارة السياسية الضرورية مبنية السياسيالتصرف ببطش عندما يتطلب املوقف 

 فالقوة األساسية للسياسة هي الضرورة.  القدرة على رؤية السياسة "واقعيًا"،على 
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(Machiavelli, The Prince, Chapter XV, 1515) 

 

 إن صعود نظام الدولة قد دفع بطموحات دول املدينة يف مواجهة السلطة العاملية للبابا.

أنه قد دفع أيضًا باملطالب السياسية العملية والعلمانية يف مواجهة الطموحات الدينية  كما

 فالفكرة، من القادة السياسيني، ونوعًا جديدًا من السياسة. جديدًاوقد أنتج نوعًا  لروما.

مدين بوالئه األول  السياسيقد متثلت يف أن القائد  حنو ما عرب عنها ميكيافيللي،وعلى 

ضرورية يف  تعدُُّ اليتفالفكرة هي أن هناك بعض أشكال التصرف السياسي  لنجاح الدولة.

الدرجة اليت إىل  خطري يف العالقات الدولية، وغالبًا انتشارأصبح هلا  عامل من الدول قد

ام ت النظيدعي معها القادة السياسيون أن السياسة اخلارجية تتم صياغتها استجابة إلمالءا

  .(81118111 ،ارات السياسية واألخالقية اجليدة )رميوندأكثر من كونها سلسلة من االختي

إن منطق الدولة، أو السياسة العملية، امُلطالُب حبكم علماني وذرائعي، قد مثل مطلبًا كان 

  من املطلوب االستجابة له يف العالقات الدولية احلديثة.

وقد  عملية "اإلصالح". يفتلك الفرتة من التاريخ  يف الثانييتمثل التطور العظيم 

سلسلة من احلركات الدينية مثل اللوثرية بأكثر قلياًل من نصف قرن وبعدها،  يفمتثلت 

احلركات الربوتستانتية الكالفينية واليت قامت بالثورة ضد سلطة الكنيسة الكاثوليكية 

ح يف إعادة تقوية الدول املستقلة، واإلسراع وقد متثل التأثري السياسي لإلصال الرومانية.

مناطق ضخمة من على  ا. وقد كان ملوك هابسربج، والذين سيطرواأوروببانتشارها عرب 

 موافقتهم الرغم منوعلى  األراضي األوروبية، وبشكل ملفت للنظر امرباطورية كاثوليكية،

أعطت كل حاكم احلق يف تقرير طبيعة الدين يف مناطق  اليت 8222تسوية أوجسربج على 

االمرباطورية الكاثوليكية، وأن تدعم على  سيطرتهم، استطاعت، وبنجاح، أن حتافظ

. ومبنتصف القرن السابع أخرىجبهة أو على  اإلصالحات املضادة يف مواجهة احلرب الدائمة

 كبري ملحوظ. ا املتعبة من احلرب كانت مستعدة لتغيري أوروبعشر، فإن 
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،  Osnabruck وأوزنابروك Munsterوقد تضمن سالم وستفاليا معاهدات مونسرت 

الربوتستانتية والكاثوليكية اليت القوى ووضعت بشكل رمسي نهاية للحروب الطويلة بني 

وقد كسرت هذه التسويات السلمية، وبشكل فعال، قوة  كانت قد استعرت عرب القارة.

وأسست بشكل قوى فكرة االستقالل الديين،  االمرباطورية الرومانية املقدسة للهابسربج،

كما مهدت الطريق لتأسيس  واليت مت االتفاق عليها يف أوجسربج منذ ما يقارب قرن سابق،

أو حنوها من  900 ـًا مبا يقارب الوقد اعرتفت معاهدة مونسرت أيض للدول املستقلة. نظام

أو الدخول  الرومانية، وحبقها يف إعالن احلرب والدخول فيها، لإلمرباطوريةالدول الصغرية 

وهكذا، فقد كانت التسويات اجليوسياسية  . (Cassese, 2001) يف حمالفات مع الدول األجنبية

اليت  املبادئا املعاصرة، لكن وروبالتزال مبثابة صرخة بعيدة عن نظام الدولة القومية أل

أساسية لفهم ليس  تعدُّهذه األفكار  حداثة. أسستها قد وفرت األساس لعالقات دولية أكثر

للنظام فيما بني الدول، واليت  فقط التسوية السلمية يف نهاية حرب الثالثني عامًا، لكن أيضًا

 أن الدول اإلقليمية من إن فكرة السيادة كانت تعين كان عليها أن حتدده ألجيال قادمة.

حنو ما عرب عن وعلى  األحجام والقوة غري املتساوية جيب أن تعترب قانونيًا متساوية ومستقلة.

 (، أحد احملامني الدوليني البارزين:8122) ذلك، فاتيل

 

  (Vattel, 1916 (1758): 45) 

 

لقد كان احلاكم يف جماله أو جماهلا ذا سيادة، حيث ال ميلك أي حاكم آخر، ديين أو 

أعطتهم املعاهدات احلق يف الدخول يف أحالف مع  علماني، أي سلطة يف ذلك اجملال. فقد

يف اجلوهر، فقد أعطت الدول شخصية قانونية  القوى اخلارجية، وكذلك يف إعالن احلرب.

 حنو ما يالحظ كاسيس:وعلى  الشؤون الدولية. يف
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(Cassese, 2001: 46)  

 

The Universalization of the Westphalian System 

فقط يف قلب أوروبا، واليت مت  الصغرىأسست معاهدة وستفاليا سيادة الدول 

أصبح بها نظام السياسة  فقد كانت الطريقة اليت أي حال،على  تسميتها يف املعاهدات.

الدولية ظاهرة عاملية طريقة غري عادية. كان هناك تطوران تارخييان أساسيان هما اللذان أرسيا 

األساس لنجاح نظام الدولة احلديث. وقد متثل هذان التطوران يف انهيار اإلمرباطورية 

اإلمرباطورية العثمانية يف  وستفاليا، استمرت بعد العثمانية، واإلمربيالية األوروبية واالستعمار.

أقاليم متسعة يف جنوب شرق أوروبا، وآسيا، وإفريقيا، وكانت يف ذاتها قوة على  السيطرة

ية، وروباألالقوى أي حال، امرباطورية خمتلفة عن باقي وعلى  أوروبية شاملة. ولكنها كانت،

ا، وروبالقانون العام أل التعامل معهم بشروطها اإلسالمية الذاتية أكثر منها بقبولعلى  وأصرت

حاصر العثمانيون فيينا يف حماولة لغزو عدوهم  ،8419ففي عام  أو مبطالب نظام وستفاليا.

  .(Quataert, 2003:2) هابسربج، لكنهم قاسوا من هزمية مفاجئة وكارثية يفالقديم 

، لكنها كانت يف تدهور 8155 ىحت وقد استمرت االمرباطورية العثمانية، وبإصرار،

 ية والقانون الدولي.وروبوتفكك حتت الضغوط الشديدة للقبول مبجريات الدبلوماسية األ

، كان انضمام االمرباطورية العثمانية للمعاهدة، فوضعت نهاية حلرب 8124عام  ويف

للعثمانيني مكانًا  ىا مما أعطأوروبيف شرق  الكرمينني )القرم(، وإقامة هدنة مؤقتة للحرب

 الروسي الرتكي، والتسويات السلمية اليت ومع استمرار الصراع رمسيًا يف اجملتمع الدولي.



  أسس العالقات الدولية 96

وبرلني كانت تعين أن  8121فإن معاهدات سان ستيفانو  استجابت للقوي العظمي،

ة يوروباألكرب غري األ ىباختصار، فإن القو ية.وروبالعثمانيني قد خسروا معظم أقاليمهم األ

 احلديث قد اضطرت لقبول شروط وستفاليا.  الدوليالنظام على  اليت استطاعت أن تؤثر

ية فيما وراء املسرح وروباألالقوى وقد انتشر متامًا النضال من أجل النفوذ بني 

تارخيًا  يعدُّي. إن تاريخ القرون السابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والعشرين وروباأل

ي، وفيما بعد القومية املضادة وروبذلك أن االستعمار األ للغزو واالستعمار. للتوسع العاملي،

وعلى  شكل النظام الدولي احلديث،على  ىبعيد املد لالستعمار، كان البد له أن ُيحدث أثرًا

ية من سيطرتها وروباأل ىا يف بداية العصر احلديث. فقد وسعت القوأوروبحنو ما فعلت حروب 

وآسيا، وإفريقيا، واحمليط اهلادي. ورمبا مما يثري السخرية  األمريكيتنيدية يف السياسية واالقتصا

ذلك  حد ما أن ردود الفعل لإلمربيالية قد شاهدت نوعًا من الدعم والتقوية لنظام وستفاليا.إىل 

كانت تريد شيئًا واحدًا، أكثر  احلكم الذاتي،إىل واملستعمرات الساعية  أن الشعوب املهزومة

غريه، أال وهو االستقالل والسيادة. هكذا، فإن تاريخ مقاومة االمربيالية هو أيضًا  شيء أيمن 

(.5.8 صندوقالي )وروبتاريخ عوملة نظام الدولة األ

Robert Jackson, The Global Covenant (2000:10) 
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Balance of Power and World Politics 

يعة الفوضوية، واملقاومة هليمنة مع عوملة نظام وستفاليا، والدول ذات السيادة، أتت الطب

القول بأن النظام الدولي مضاد للهيمنة يعين القول بأنه يقاوم أي حماولة من قبل  إن لنظام الدولي.ا

ن. بينما ننظر عرب تاريخ يخر)دولة أو حتالف من الدول( ليكسب قوة أكثر من اآل أي فاعل

فقد سعي  غري عادية. تعدُّفإننا نري أن حماوالت اكتساب وضع قوة كامل ال  السياسة الدولية،

ن خالل خرين، ومآحتالفات تبتز  من خالل إسرتاتيجية تساب ميزة عسكرية أوالفاعلون الك

، أو تكنولوجيا األسلحة أكثر ىاستخدام مباشر للقوة، ومن خالل تطوير منظمات عسكرية أقو

تعميق حتالفات اقتصادية تعطيهم ميزة جتارية إىل إنهم غالبًا ما كانوا يسعون  تقدمًا عن غريها.

كيف استطاعت احملاولة من قبل بعض الفاعلني لتأكيد سلطة دينية،  ىاملثري أن نر من أيضًا متميزة.

 تاريخ السياسة العاملية. على  بتفوق أخالقي أن حتدث تأثريًا خطريًا دعاءاإلأو 

 الرغم من حقيقة أن السياسة الدولية تبدو تارخيًا من احملاوالت املتتالية للسيطرة،على 

صياغة من إىل يعود  أقل القليل،على  اسرتداد الوضع القائم، أو فإن النظام يستمر يف

 يتميز النظام الدولي احلديث عالقات القوة تقرتب من التساوي، ومن الفاعلني املستقلني.

 ( 8114مايكل شيهان ) (Sheehan)مبحاوالت االحتفاظ بتوازن القوي. وتقدم دراسة 

 هلذه الظاهرة التعريف التالي: 

 

(Sheehan, 1996: 13) 
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املضاد للهيمنة، والذي  املبدأالواضح أن تسويات السالم املتتالية تستجيب هلذا  من

ويف احلقيقة، فإن أوضح صور التعبري عن القوة الدافعة  مييز تاريخ السياسة الدولية احلديثة.

ميكن أن توجد يف املعاهدات اليت أعقبت احلروب اليت كانت القوى النظامية لتأكيد توازن 

بًا ما قامت هذه (. فغال5.5صندوق الي )انظر وروبمبثابة األساس لدعم نظام الدولة األ

التسويات، وبشكل راديكالي، بتغيري اخلريطة اجليوسياسية ألوروبا. فقد مت إلغاء دول 

كذلك، فإن فهم  ، ومت تعديل احلدود اإلقليمية بشكل مهم.ىصغرية، ومت جتزأة دول كرب

ديناميكية هذا املبدأ املضاد للهيمنة قد أصبح العامل األساسي يف فهم الطبيعة األساسية 

وباملثل، فإن الشخصيات ذات  (.8121 ،والتز ؛8161 ،للسياسة الدولية احلديثة )مورجانثاو

وعمل القانون  باعتباره أساسيًا لوجود ىنظام توازن القوإىل التأثري يف القانون الدولي تشري 

، هناك مناقشة شرسة حول أفضل طريقة لفهم هذا النزوع بالطبع (.8122 ،الدولي )أوبنهايم

التصرف طبقًا ملصلحتها على  لتكوين توازن القوي. بالنسبة للبعض، فإن النظام جيرب الدول

فإن  وهكذا، (.881: 8121 ،ودائمًا ما تكمن املصلحة الذاتية يف توازن للقوي )والتز الذاتية.

، فإن درجة التعاون خرينبالنسبة أل فوضوي. خاصية ضرورية لنظام يعدُّالقوى توازن 

املطلوبة لتشييد توازن فعال للقوي واحلفاظ عليه تتطلب درجة عالية من اإلدارة الدولية 

 (.8115واالعتماد املتبادل )جريفيس 

وببساطة أمثلة  تعدُّالسياسية ألوروبا إمنا القوى بالنسبة للبعض، فإن كثرة عالقات 

، وحول عصبة Gulick, 1955 يوروباألانظر: حول املسرح )  التقليديالقوى خمتلفة لتوازن 

ب تذه ،خرينبينما بالنسبة آل ،(Gross, 1948وعن األمم املتحدة،  ،Carr, 1939 األمم

جمرد سياسات توازن  ما وراءإىل حكم دولي تذهب متامًا إىل ة للوصول احملاوالت الرئيس

املسرح على  (8115وستفاليا"، جريفيس )"توفيق  وحول ،Krassner (1995)القوى 

يتمثل يف "كيف جيب  مؤرخ العالقات الدولية إجابتهعلى  ينبغيإن السؤال الذي  .يوروباأل

حرب إىل  النابليونيةأن منيز النظام الدولي ملسرح أوروبا، والذي استمر منذ نهاية احلرب 

 (، أو عصبة األمم فيما بني احلربني العامليتني؟، 8126 8182القرم )حرب الكرميني 

فهم إىل فقط  ىألنه ال يسع ؛السؤال مهم أو دور األمم املتحدة يف السياسة العاملية اآلن؟.
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ألنه يزود  ؛فهم عامل السياسة الدولية، لكن أيضًاعلى  اليت تساعدناالقوى طبيعة توازن 

ألن األدوات املتاحة لدينا يف نظام سياسي فوضوي ختتلف  ؛القرارات السياسية باملعلومات

 املتاحة لنا يف جمتمع دولي يتميز باملؤسسات احلكومية عابرة القوميات.  عن تلك األدوات

-  

-  

-  

-  

-  
 

Anarchial Politics: War, Diplomacy and Law in International Relations 

إذا كانت اهليمنة املضادة للهيمنة للسياسة العاملية احلديثة ميكن النظر إليها يف عملية 

ة ض الرؤي املتعمقة لآلليات الرئيسفإننا حينئذ نبدأ اكتساب بع للسياسة،القوى نظام توازن 

فالدول  هلا الدول ذات السيادة أن حتتفظ بهذا التوازن اإلقليمي الدقيق.اليت تستطيع من خال

، والدبلوماسية، الدوليتتفاعل يف نظام فوضوي مستخدمة أدوات رئيسة ثالث: القانون 

كل مؤسسة طريقة للتعامل مع صراعات املصاحل بني الدول ذات  تعدُّ ويف جوهرها، واحلرب.

نظامًا أكثر دقة من القواعد املتعلقة  طورت، وبشكل دائم،كما أن كاًل منها قد  السيادة،

كما أن كاًل من هذه املؤسسات الثالث متتلك تارخيًا  بإدارة موضوعاتها أو اهتماماتها اخلاصة.

 وتبدو احلرب خاصية دائمة للتاريخ السياسي اإلنساني، الفرتة احلديثة. ما قبلإىل يعود متامًا 

أو أن يراها كاحنراف يف العالقات  رب من أجل هزمية السياسة،احل خيطئلكن املرء جيب أال 

فإن "احلرب استمرار للسياسة بوسائل  للعبارة األكثر اقتباسًا عن كالوزويتز، وطبقًا الدولية.

كما  وسائل القواعد امللزمة يف حل الصراع، إحدىإنها  .(Clausewitz, 1968: ch. VI)" أخرى

وكيف  قواعد تنظم من يستطيع إعالن احلرب )وحتت أي ظروف(،زمن طويل  ومنذ أن لدينا،
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 (96: 5000 ،النهاية )روبرتس و جيللفإىل وكيف ميكن أن نقودها  ميكن أن خنوضها،

(Roberts and Guellf, 2000: 3-4). ،جانب إىل فإن تطور النظام الدولي  ويف الفرتة احلديثة

 ممه األسلحة النووية( قد أصبح ذا تأثريإىل اإلجنازات يف تكنولوجيا احلرب )من البارود 

فمن  الطرق اليت يسعى من خالهلا اجملتمع الدولي حنو وضع القواعد املنظمة للحرب.على 

إىل ( 8111 ،املعاهدات اليت حتظر استخدام أنواع معينة من األسلحة )مثل معاهدة هاجيو

ض احلروب كوسيلة حلل الصراع معارضة رفإىل العهود واملواثيق األكثر طموحًا اليت تهدف 

فإن قوانني احلرب والسالم قد اكتسبت شكاًل حديثًا  )عصبة األمم، واألمم املتحدة(،

فبينما نظام الدبلوماسية املعرتف به )مبا يف ذلك حصانات البعثات(  حنو مشابه،وعلى  متميزًا.

يف إيطاليا القرن اخلامس  فإن صعود دولة املدينة القدماء، اليونانينيتعامالت  يفميكن رؤيته 

  عشر قد شهد تشكيل نظام حديث معرتف به للبعثات الدبلوماسية املقيمة )الدائمة(،

يف منتصف القرن العشرين وصواًل إىل املؤمترات  الفرنسيواليت شهدت تطورًا عرب النظام 

الطبيعة  إن .(Berridge, 2002)ومنظمة األمم املتحدة  الدبلوماسية الدائمة لعصبة األمم،

حتددها طبيعة النظام اللذان تعمالن  الصراع إمنا والسالم كأدوات حلل األساسية للحرب

فالقانون الدولي ليس نتاجًا للعملية  القانون الدولي.على  هنفس وينطبق القول بداخله.

القانون  فهو  للقانون الداخلي )قانون الدولة(. التشريعية للحكومة مثل احلال بالنسبة

كما أنه يأخذ يف اعتباره،  تنظيم عالقات الدول بداًل من األفراد،إىل يهدف  الدولي

، كما أن مصادره تتضمن (Cassese, 2001: 12) وبشكل مهم، عالقات القوة القائمة

وكذلك األحكام القضائية، وآراء وكتابات  واملمارسات العرفية للدول، املعاهدات الدولية،

قرارات اهليئات واملنظمات  وبدرجة أكثر حداثة، والقواعد اإلرشادية العسكرية، الفقهاء،

عميقة ومثرية  ىيقدم رؤ الدوليوالدبلوماسية والقانون  إن تاريخ ممارسة احلرب الدولية.

بال  يوسياسات ما أطلق عليه الشهري هيدل لالهتمام حول طبيعة اجملتمع الدولي احلديث،

“Hedley Bull ”  "اجملتمع الفوضوي"(Bull, (1995) [1977]). ،فإن املعيار األساسي  وهنا

جوهريًا يف فهم العالقات  يعدُّالقوى فهم طبيعة توازن إىل يتمثل يف االعرتاف بأن الوصول 

 الكربىالقوى فهم الكيفية اليت تصرفت بها على  ألنه يساعد ؛ليس ذلك فقط الدولية.
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فقد متيز نظام الدول  ية.وروبمينحنا رؤي عميقة يف سلطة الدولة األألنه  با احلديثة، بلوألور

كان  ية،وروبفما بدأ كتسوية سياسية للمشكلة األ ية احلديث بضخامة جناحه وتأثريه.وروباأل

 فقد أصبح نظام وستفاليا النظام العاملي للسياسة الدولية، من الضروري تصديره عرب العامل.

  ثل أساسًا للعالقات الدولية املعاصرة.الزال مي كثريون، ىوكما ير

Getting Beyond the State? The League of Nations 

أثرنا يف موضع سابق من هذا الفصل أن طالب العالقات الدولية عليه أن يتخذ بعض 

همة يف التاريخ السياسي مثل تأسيس مقرارات حول أفضل طريقة لتمييز ما يبدو تطورات 

التعاون  ىليس هناك شك يف أن مستو أو األمم املتحدة. ا، عصبة األمم،أوروبوإدارة مسرح 

 الدولي الذي ميكن أن نراه يف عمل عصبة األمم واألمم املتحدة ذو أهمية تارخيية حقيقية.

يصبح السؤال ما إذا كانت هذه احملاوالت لبناء منظمات دولية قد غريت أو مل تغري  وهنا

 الطبيعة اجلوهرية للسياسة العاملية. 

احلرب العاملية إىل لقد كان وودرو ويلسون رئيس الواليات املتحدة الذي قاد أمته 

كوجنرس نقاطه الإىل أطلق الرئيس ويلسون يف خطابه  ،8181ففي يناير  .8182األولي عام 

 األربع عشرة الشهرية اليت صممت لتؤكد أنه بعد احلرب: 

 

(Full Text of the Speech can be Found at: 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/wilson14.htm on the website of Avalon Project, 

Yale University) 
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فقد أرادت دوليته  لقد مت تصميم خطة ويلسون لتغيري الدستور األساسي للسياسة العاملية.

للعالقات الدولية الفوضوية. وقد كان مقتنعًا أن القوى الليربالية أن تتحرك فيما وراء توازن 

حقيقة أن على  تأسيس هياكل مؤسسية أكثر ثباتًا لتأييد فكرة األمن اجلماعي سوف تلقي الضوء

رتكة يف السالم بداًل من كل الشعوب احملبة للسالم ميكن النظر إليها باعتبار أن لديها مصلحة مش

 إن فكرته حول احتاد عام للدول كان عليها أن جتد تطبيقًا عمليًا )وإن كان غري كامل،  احلرب.

 .8181أو يعاني بعض القصور( يف عصبة األمم اليت تأسست يف مؤمتر باريس للسالم عام 

Experiments in Global Governance? The Covenants of the league of Nations  

أوجدت عصبة األمم منظمة من اثنيت وأربعني دولة يف حتول واضح إلدارة الشؤون 

ملستقبل املنظمات الدولية  بنية املنظمة أن تقدم منوذجًاعلى  كان (.5.9 صندوقالالدولية )

وقد تكونت تلك البنية من ثالثة  .(Armstrong et. al., 2004: 31)واإلقليمية، وللدبلوماسية 

وكان مسئواًل عن القضايا  اجمللس، وكان أكثر األجهزة أهمية يف العصبة، ة.رئيسأجهزة 

وبينما رأي البعض، وبشكل أساسي بريطانيا، أن عضوية اجمللس جيب أن تكون  األمنية.

أربعة أعضاء غري دائمني على  قد نصت فإن املادة الرابعة من العهد، ة،رئيسمفتوحة للقوي ال

القوى ني، ورئيساألعضاء الدائمني "احللفاء الإىل باإلضافة  يتم انتخابهم من اجلمعية العامة،

كل دولة عضو يف  ومتثل واليابان(. وإيطاليا، وفرنسا، املرتبطة بها" )االمرباطورية الربيطانية،

اجلمعية العامة اليت كان عليها أن تتعامل مع أمور امليزانية، وانتخاب األعضاء غري الدائمني 

كما كان عليها، وطبقًا للمادة الرابعة، أن تتعامل مع "  العهد.على  باجمللس، وعمل التعديالت

لك، فقد أصبحت ذوعلى  السالم العاملي". يف أي موضوع يف جمال تصرف العصبة، أو يؤثر

أما اجلهاز الثالث واألخري  تقاريره السنوية إليه. اجلمعية اجلهاز الذي يقدم جملس العصبة

 جهاز دائم من املسئولني الدوليني الرمسيني. وهيفقد كان "أمانتها العامة"،  للعصبة،
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 Preamble of Covenant of the League of Nations 

 

 

 

 

 

 

يكن عجز عصبة األمم وحده هو الذي اقرتح تغيريًا حقيقيًا يف السياسة العاملية.  مل

 ذلك أن أساسه لالنهيار. هو الذي تعرض العهد مؤلفي أذهان يفلكنه الدور الذي كان 

وبصفة خاصة فيما  األمل، قدرًا كبريًا من مادة قد قدم التمهيد مبا يتضمنه من ست وعشرين

فبعد مذحبة احلرب  .الدوليوبقبول القانون  ارضة اجلماعية للحرب،بالرفض أو املع يتعلق

احلرب فيما بني  تعدُّكانت الرغبة يف تأسيس نظام حقيقي لألمن اجلماعي  العاملية األولي،

إحداها على  االعتداء (، واعتبار80الدول األعضاء فيه أمرًا غري وارد التفكري فيه )املادة 

لكن العصبة كانت أكثر  كل ذلك كان أمرًا مفهومًا متامًا. (.84 كل الدول )مادةعلى  اعتداء

نفس القدر من على  فقد كان جدول أعماهلا اقتصاديًا وقانونيًا واجتماعيًا من فاعل أمين.

واألمور الصحية، وحيت  فقد تعامل مع املشكالت العاملية متضمنة القضايا البيئية، األهمية.

العصبة  وكذلك، فقد أسست ت الالجئني، وإعادة التعمري.املوضوعات اإلنسانية مثل أزما

ومع ذلك،  الدولية الدائمة، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية. حمكمة العدل

 آرمسرتونج وآخرون أنه:  ىوير فقد رأى معلقون خمتلفون العصبة بطرق خمتلفة.
 

(Armstrong, et. al., 2004: 21)  
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يشبه كثريًا النظام  8181أن النظام الذي تأسس عام  Cassese ومن جانب آخر، يعتقد

ألنه مل تكن هناك حماولة حقيقية لتقييد حق  ؛وبشكل أساسي 8161الذي مت تطويره عام 

. (Cassese, 2001: 32)ملصاحلها  اقتفائهااحلرب يف إىل الدول القومية ذات السيادة يف الذهاب 

وبنفس القدر، فليس هناك  ليس هناك شك يف أن العصبة قد مهدت الطريق أمام األمم املتحدة.

ذريعًا بعد عقدين فقط من هذه التصرحيات أي حال يف أن العصبة كانت فشاًل على  شك

 .ىشفا حرب شاملة أخرعلى  أخرىواليت جعلت العامل مرة  اجلريئة والصرحية،

The Collapse of the League of Nations  

خيربنا التاريخ أن شعارات عصبة األمم قد مزقتها سلسلة من  ما اخلطأ الذي حدث؟

الواليات على  أوهلا، ورمبا أكثرها ضررًا، كان الفشل يف اإلبقاء اخلطرية. اإلخفاقات السياسية

 يةوروبقد وضعت، وبشكل بارز، نهاية للسيطرة األ فاحلرب العاملية األوىل املتحدة يف العصبة.

  لذلك، فعندما عارض جملس الشيوخ األمريكي معاهدة فرساي، السياسة العاملية.على 

نتائج هذا  إحدىوقد متثلت  ها أهمية.ئقد فقدت أكثر أعضا فعال،وبشكل  فإن العصبة،

 كما أنها وغالبًا  استخدام القدرات الكامنة للعصبة، الفشل الدائم للقوي األوروبية يف

تسمح باختاذ  ما جتاهلت مواد العهد أو تعاملت معها بصورة هزيلة خاصة فيما يتعلق باملواد اليت

د تزامن مع هذا انسحاب كل من أملانيا، وإيطاليا، واليابان، وق إجراء حاسم ضد املعتدين.

مما حطم قاعدة اإلمجاع اليت كان من املفرتض أن تؤسس  يف أوقات خمتلفة، السوفييتواالحتاد 

 يف السياسة الدولية. بفاعلية حقيقية وكمنظمة دولية حكومية، إمكانية للعصبة لتتصرف،

إن هذا الضم  .8198مواجهة احتالل اليابان ملنشوريا عام وهكذا، فإن األزمة قد حدثت يف 

لواحدة من أغين املقاطعات الصينية كان جزًء من "خطة تاناكا"، حلملة من التوسع اإلقليمي 

نصيبها العادل من غنائم احلرب العاملية على  جاءت استجابة لرؤية مفادها أن اليابان مل حتصل

ة من جانب العصبة سوف متنع مثل هذا العدوان كانت نوعًا إن فكرة اإلدانة األخالقي .األوىل

وكعضو دائم  فإن اليابان كفاعل قوي حبق يف املطالبة حبقه، ففي احلقيقة، من التفكري بالتمين.

 هذا االنتقاد الصادر عن أعضاء اجلمعية الضعفاء على  قد اعرتضت يف جملس العصبة،
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اختاذ  يف اجلماعيفشل العصبة يف االلتزام باألمن  وقد تزامن هذا مع أو عدميي القوة نسبيًا.

  إجراء حاسم، مما شكل بداية لنهاية العصبة، وللتجربة الطوباوية للدولية الليربالية.

، وعندما فشلت العصبة مرة ثانية يف االستجابة للعدوان )هذه املرة يف مواجهة 8192ويف عام 

 كان قد انتهى. فإن مصري التجربة ألثيوبيا(،اإليطالي الغزو 

The Realist Critique of the League of Nations 

 ، 8181مفاوضات باريس عام  يفكار، والذي كان  (E.H.Carr, 1939)إىل بالنسبة 

 الذي أغرق العصبة، واآلمال الليربالية يف السالم.اإليطالي مل يكن األمر جمرد الغزو الياباني أو 

كما مل يكن كذلك فشل اإلرادة الذي أظهره، وبشكل واضح، األعضاء األساسيون يف 

  بالنسبة له، جمموعة أكثر جوهرية من املشكالت.على  العصبة. فقد قام تشخيص كار

إىل رت اكانت، وطبقًا لكلماته، هي اليت أش ماليتهافإن عصبة األمم والليربالية اليت أرست 

 العصور اليت كانت توصف فيها األدبيات البحثية للعالقات الدولية بالطوباوية.  انتهاء

يف أنها قد مسحت للعقالنية  هذه التجربة السياسية قد متثلإىل إن االتهام الذي وجهه كار 

أن تشكل االستجابة السياسية للتسوية  وقد متثلت يف صيغة لاللتزام بليربالية لوك، اجملردة،

ية اليت كانت هي ذاتها وروبفقد تكون الليربالية مالئمة متامًا لألعمال الداخلية للدول األ السلمية.

 يفا، ناهيك عن زرعها أوروبأن زرع الليربالية فيما وراء  وكما يالحظ كار، لكن، نتاجًا للتنوير.

فئة، كان كانت وال تزال )فيما يتعلق بالتنمية والقوة( غري متكا من دول ذات سيادة، دولينظام 

ذلك أن الدوليني الليرباليني مل يوجهوا اهتمامًا فقط حلقائق  أمرًا مثريًا لقلق وغضب الدول.

التفكري كانت  يففهم أن سيطرة طريقتهم )الليربالية(  يفالسياسة العاملية، بل أنهم قد فشلوا أيضًا 

 ية األوىل. بالنسبة لكار:احلرب العامل يفومنتجًا لنصر احللفاء  ذاتها نتيجة لسياسات القوة، يف

 

(Carr, 1939: 87) 
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أن طوباوية عصبة األمم الليربالية قد أظهرها فشل العصبة  يفتتمثل احلقيقة البسيطة 

االعرتاف  يفنفسه. بالنسبة لكار، ولكثريين غريه، فإن فشل العصبة كان وببساطة فشاًل 

فإذا كانت السياسة العاملية  .الدوليسادت اجملتمع  اليتوالتصرف على ضوء خلفية األوضاع 

نصمم مؤسسات دولية لتستجيب  ة أننا جيب أنفوضوية، فحينئذ، وكما يقول كار، فإن فكر

فكرة سخيفة.  تعدُّتشكل التباين الواضح للمصاحل الوطنية  اليتاملصاحل  يف احلقيقيلالنسجام 

االعرتاف بأن املصاحل الوطنية املتعارضة حتتاج إىل  يفإن طريقة واضحة للتعامل سوف تتمثل 

إذا اعتربت  للسياسة الدولية. طبيعيًا اًءباعتبارها جز عليه  هيبها على حنو ما  اعرتاف

الليربالي حينئذ نستطيع أن نتعرض للربنامج  سياسات القوة األساس للسياسة الدولية،

 بالنسبة إىل كار: سياسات القوة. وكما جتسده للتصرف على حنو ما هو عليه 

(Carr, 1939: 88)  
 

أكثر كثريًا من جمرد نقد متخصص للسياسة  يعدُّإن حتليل كار لفشل عصبة األمم 

أرسى درجة السرعة للعالقات الدولية كحقل  احلقيقة، فإنه ففيالعاملية فيما بني احلربني. 

العالقات الدولية )انظر  يفعرف "باملناظرة الكربى األوىل فقد بدأ كار ما ميكن أن ُي متخصص.

 إعالنه:  يفالفصل األول(. إن كتابه "أزمة العشرين عامًا" كان صرحيًا 

(Carr, 1939: 89)  
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قصة  وهي، الكونيتفرض على احلكم  اليتإن الواقعية ختربنا قصة احلدود الضرورية 

 تعدُّوهكذا، فبينما  ، وإمكانات احلاضر واملستقبل.املاضيفهم إخفاقات  يفتعرض مساعدتنا 

فإن نقد كار للعصبة يوفر  لتاريخ السياسة الدولية، املؤسسيقصة وستفاليا مبثابة الوهم 

 لثالث.فإننا نتوجه إىل الفصل ا وهلذا السبب، نظرية العالقات الدولية. يفاألساس للمناظرات 

Topics For Discussion 

 نظام الدول املوضوع الذى تدور حوله دراسة السياسة العاملية احلديثة؟ يعدُّملاذا  8

 نظام الدول احلديث نظامًا فوضويًا؟ يعدُّملاذا  5

 اخلصائص األساسية للدولة ذات السيادة؟ ماهي 9

 ؟الدوليكيف أصبح نظام وستفاليا النظام  6

من اختياراتنا فيما يتعلق بالتصرف  الدوليهل حتد الطبيعة الفوضوية للنظام  2

 ؟الدولي السياسي

 معنى يعترب توازن القوى األساس لفهم العالقات الدولية احلديثة؟ بأي 4

 جوهريًا مع نظام وستفاليا للعالقات الدولية؟ انقطاعاهل مثلت عصبة األمم  2

 

Further Reading 

وسوف  سوف تتضمن كل الكتب الدراسية أقسامًا حول تطور نظام الدول احلديث.

الدوريات  يفيكون من املفيد أيضًا أن يعتاد الدارس قراءة املقاالت األقصر املنشورة 
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لكنها متثل القضايا  الغالب، فإن هذه املقاالت عادة ما تكون أكثر تعقيدًا،ويف  األكادميية.

وتتضمن القائمة التالية كتبًا تركز على أفكار حمددة ذات أهمية  ة.رئيسالبحثية واملناقشات ال

 كما أن بعضًا من هذه املقاالت يعرض منظورات نقدية حول هذه األفكار. هلذا اجلزء،

General 

Watson, A. (1992) The Evolution of International Society: A Comparative Historical 

Analysis, London: Routledge. 

On Westphalia 

Osiander, A. (2001) ‘Sovereignty, International Relations and the Westphalian 

Myth’, International Organization, 55 (2): 251–287. 

Gross. L. (1948) ‘The Peace of Westphalia, 1648–1948’, American Journal of 

International Law 42 (1): 20–41. 

On International Law 

Cassese, A. (2001) International Law, Oxford: Oxford University Press. 

On The Balance Of Power 

Sheehan, M. (1996) The Balance of Power: History and Theory, London: Routledge. 

On Diplomacy 

Berridge, G.R. (2002) Diplomacy: Theory and Practice, Basingstoke: Palgrave. 
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 الفـصل الـثالث

 الواقعية: األساسيات
Realism: The Basics 

دراسة   علة     ةهري  طوة    الليربالية  كان لالنتقادات الواقعية  لوواايةة   ةا اعةر ابةجن اها ةر  ا       

أن نبةرأ الةتفك     إىلفإن ةا تتةا     ةةت   قيةي  اة ا     لكة   العالقات الريلي  )انظج الفصة  اوي(.  

حتقيقةًا    وضةوع ا  عل   التهري يملاذا كان هلا  ث  ا ا  اوجةق   فصل  قلياًل حو(  ااي  الواقعي  

 ةرار  الواقعية  ا الةتفك     علة    هل ا اهلرف  فسوف ةجكز اة ا الفصة   يالةك  أساسة      

ةسةتلز  التةراط     للسياس  العاملي  ابرةثة  ياملعارةج      لف م ا جئيسفاحصًا   وق ا يإس ا ا  ا ال

يسةةوف نلقةة  نظةةج  ا   ةةا الواقعيةة  استكلةةافًا لةةبعني املعارضةةمل اوساسةةيمل ملوقةة  الواقعيةة   

يالةيت ككةا القةو(     التفك  اليت  وورت  عارض  للواقعية     رار  إحرىعل   الفص  الجااا

يسةوف ةتةيل ل ةا ال ظةج ا      جةقة  الةيت متثلة ا الواقعية      ا فس الو التقليريأن ا متث  التيار العا  أي 

الفجرة  سستكلةاف قاالية  الواقعية  للتوبيةل ا السياسة  الريلية          يالليةرباليمل  واق  الواقعيمل 

ك لك  فسوف كك  ا  ا  قرة   قر ت ا عا ك   ا رعود الفاعلمل  ةا رية  الةري(     املعارج  

  التاليةة اج املعارةةج  للعالقةةات الريليةة  ا الفصةةو(    يللم ةةا يللعوملةة   ا السياسةة  العامليةة   

للعةا  إاةا  تلةون ااسفااضةات الةيت  قةو  علي ةا  لةك          أي كةرار    ياك ا  فإن رؤةتةك  

 ةةتمكا   فةةةما الوةةجيري أن نوةةا اعوةةًا  ةةا أكثةةج اسفااضةةات املعتةةاد  حتةة  لةة لك  الجؤةةة  

  ا التعا    ع ا نقري يالك  
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Realism: The Science of Power Politics 

ةتمث  أحر اوسبان اليت  كما يراء كون الواقعي  أحر امل ااج الثاات  ا العالقات الريلي  

سبب آطج او أن دعا ا  ا  ا أن ا  وا نفس ا ااعتباراا علمًا عمليًا "ذي  عين" للسياس  الريلي  

ينعين ا لك أن الوجةق  اليت     م   ي بري ذات قو  شارح  املجكزة  ياضح  يةس   ف م ا

اليت  رفا السياس  اخلاراي   بري  الئم  متا ًا لتلك اجلوانب  ا القوى ةلجح ا ا الواقعيون 

ياحر   ا أكثج الوجق امللفت  اليت  تمث  في ا  السياس  العاملي  اليت استكلف ااا ا الفص  الثان  

حتلي   وضوع  لللؤين الريلي  ة بغ     اليت ةقو( الواقعيون في ا اهن أي لك ابال  ا  الوجةق

ةبري أن ا ا ةسمل هل  اهن ة ف يا طال( اللعارات  عالقات القو  امل الري( عل   أن ةجكز

يةبري أن ا ا ةعو  الواقعيمل نقو  اراة   "حقائل" املوق  عل   السياسي  الووااية   يأن ةجكزيا

 ا امل ابجامل ُةظ ُج أن اساتما ات االسال   لليربالي فإن نقر كار  ملثا( سبي  اعل   قوة  

يكما راري ا يةلسون يإةرن ياجةانر كانت رياريات ياضح  للمصاحل الوط ي   يالعرال  

  كانت ليرباليت  الت وةج يالعاملي  ياإلنساني   ياليت قا ت علي ا   ثالياتيأن  للحلفاء امل تصجةا 

طووًا لتقرة  يضا ديل    ر ا مت  ووةجاا ا القجنمل السااا علج يالثا ا علج يع ا  نفس ا 

يا قيا ه ا  ه    يأةوًا  انظج الفص  الثان . 5544: 9191   فو  للملكي  الفجنسي  )كار

يفوق ك  ش ء آطج  حتلياًل    فإن كار ُةظ ُج أن الف   الواقع  للموق  ةتولب اسدعاءات

. كان عليه أن ةقو( اهن  ف و  القو  "ةوفج الجااط امل 9174فإن  وراانثاي ) يفيما اعر  للقو  

 السبب حملايل  ف   السياس  الريلي  يابقائل اليت ةت  ف م ا"  

(Morgenthau, 1984: 5) 
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يككا   القو عل   لل ظجة  الواقعي  الريلي  ا  جكيزاااويىل  اوساسي  تمث  اخلاري  

ااسعااف اهن الواقعيمل حيردين أسئلت   املعجفي  ارراس  قو  الريل   ةؤكر    قيل ذلك أكثج

الواقعيون حقيق  أن الري( ا  الفاعلون اوساسيون أي  جاكز القو  ا اللؤين الريلي   ةعين 

ك   اعرا ذلك )دراس  امل ظمات  ا ا أن لغ  "سياس  القو "  ساعرنا ا شجح  صجف الريل  

س ةعين ا ا  يالك  حمرد ذي أامي  ريانوة   ةعرُّلي   أي اسقتصاد  يالقانون. اإلقليمي  يالري

أنه أق  أامي  أي أق  ارار  االرراس   ا  ةعين يابساط  أن أي حبث ا اواج اللؤين 

سبي  عل  ف عالقات قو  امل الري( القو ي   إىلالريلي  سيت   يالك   ؤكر  ختفيوه 

أي امل ظمات الريلي  ابكو ي   ث  او      القانون الريل  أردت دراس  طبيع إذااملثا(  

ا ا  ولب اهن  كون  ضوء قو  الريل  عل   فما املؤكر أنك جيب أن  ف م   املتحر  

أنفس   ا ا عل   ياو السبب ال ي  ا أاله ةولل الواقعيون ياقعيًا  يأن " قوا السباق" 

 ضا طصو ك الفكجةمل يالسياسيمل ا طان يي إن التصجةل ااعتبار نفسك ياقعيًا  اسس  

ا  أةوًا ضجا   شعارات أي ار(  س كث  فقط  ياًل لقوا أي إلن اء يالوواايةمل" املثاليمل"

حقائل عل   إن  لارك  اساتما  االاكيز وكادكي  السياس  الواقعي  اليت أد  ا الك  رائا 

امللارك  ا اوفكار اجلواجة  اوطجى   ث  حمايست ف   الريل   إىلسياسات القو  ةؤدي 

يطبيع  املعول  او  ي  اليت  وااه الفاعلمل ا السياس   ات اكتسان القو . إساا يجي)

يالوجق اليت  تغ   ا طالهلا  لكيالت يعالقات القو  عرب  العاملي  )  رةرات القو . 

شيئًا  ث  الكتيب التم يري لف   يإدار   ةعرُّا ا ا إن  ا ة تج ع الز ا ) وازن القوي. 

 يكث  ا ا أحر  صادر اإلعجان الكب   اتقلير الواقعي   السياس  الريلي  

اااتما  ا اعل  سياس  عمل   يكما   ائادعاجلاذاي  الواقعي   تمث  ا أطجى ا اك طاري  

فإن ا ا التقلير  الواقعي  املررس   ا استكلاف اعني  ا اخلصائص اوساسي  انجى  سوف

 إىل.  ي7: 9174   ولير القوانمل املوضوعي  ) وراانثاي إىلاجلرة  العلمي   ي إىلةتولا 

.  54: 9141  اإل قان ال ظجي للقوانمل القاال  لإلريبات  ا طال( املالحظ  يالتججا  )يالتز

 إىلنص   املؤكر أن ا نود أن ع ر ا  تعا    ا ش ء  ا ااعتباره حيوةًا  ث  البقاء الوطين  فما
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الفكج  املعقر   إىلنعود فيما اعر  يسوف ملقر ا  ا الفكجة  يابجكي  عا العا  ابقيق  ك تيج  

الواقعي  ا اكتلاف  التقاليرفإن طموحات  ي ا ذلك  "حقيق "  يكي  نكتلف ا  ةعرُّملا 

ا ه القوانمل  عُر عل   است ادًا ي ووةج نظجةات يضعي  القوانمل الرائم  للسياس  العاملي  

 لسيوج  ا ا امل  ج    م طاري  

ياملصلح   الفوضوة  ضجيرة  بال  الوبيع   ةرُّعاوفكار امللاك  للواقعي     إن

اوطالق أي العرال   يأامي  الريل  عل   يأيلوة  القو  ال ا ي  للفاعلمل املتعولمل للقو  

 قرةج ياقع  أي علم  لعا   إىلاهن فحص ا ه اوفكار ةؤدي  ياسدعاءكفاع  أساس   

فةما امل   اسعااف اهن ا اك اطتالفات  الجري   ا ا ه الوحر  عل   العالقات الريلي  

يعرد ضخ   ا او ور املعقر  اليت متيز أحر  ياضح  امل اوشكا( املتعرد  للواقعي  

 اوعما( امل م  عا ري ه 

 

The Intellectual History of Realism 

عل  ُ واُر اوفكاُر اوساسي  للواقعي   ي ع  الواقعي  أن ا ذات  ارةخ ريين ي وقج  رَّ

 تو  ا ُةقا(  يالك   تكجر ا اعني  ا اوعما( الكالسيكي  ا  ارةخ الفكج السياس  

جنر  عب ًا ياضحًا عا أفكار سياسات القو  لري  تو  ا رأة ا ا الفص  الثان  عل  ي

فقر  اوطالق عل    يكيافيلل   يك لك عا الوجير   ي  ول الريل   يأسبقي  السياس 

لكا  ارةخ  لك اخلصائص اوساسي   اراة   ولر الريل  ابرةث   ا كان  يكيافيلل  ةكتب

فغالبًا  ا ُةواُه الواقعيون اسنتباه إىل   أكثج قر ًا ةعرُّامل الوحرات السياسي  امل ظم   للعالقات

 رباطورة  أعما( رييوسير   حيث حيك  كتااه عا "حجن البلواونيز"  ارةخ ابجن امل اإل

 تومُا  قب  امليالد  757  799اجت فيما امل عا    اليتاوريي ي  يإسربط  يحلفائ ا  ي

رد اوريي يون اوقوةاء أا اء  يالن أازاُء أساسيُ   ا ا ا الكتان القرة  حوار  يالن حيث ة 

ال ةا كانوا  رري  ضع  قو    العسكجة   ةثقون ا " هةير اهلل" هل  ا نواهل   ا أا  

يقر استواع أاُ   " ااو حل ضر  ا او ااط "  أي ضر  ااو روان ا  واا    ا او طوه 
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  رااهل   يايعت  يالن أن ةسيوجيا لبعني الوقت  لك ه كان  ا احملت  أن ة  ز وا  فُقت

يقر  هكر اجلانب املع وي  نساؤا  يأطفاهل  كعبير  يسكا  يالن اوريي يون املستعمجين 

  Right"روان/حل  " للقص  الك  ياضل  ا طال( التربةج اورييين لتصجف   اهنهاوطالق "

اي ما أنه ةكون  لكل  يفقط امل املتسايةمل ا القو   ياي ما  الكلمات"   ا متو تو عل  ي

 Thucydides, The)الوعفاء أن ةعانوا  ا ةستحقونه" عل   ةفع  اوقوةاء  ا ةستويعونه  فإن

Peloponnesian War, Book 5, 1972, Chapter 17. /عل   إذًا  فإن القو   وغ  /  كسب

 العرال  ياوطالق  

اوكثج إريار  يا اًا  السياسي ع  الواقعيون أن ياحر   ا التصورات أةوًا  ةرَّ

جنليزي  إلالاتما  ا العا  ابرةث ختص    فقر كان  و ا  اواز  ياو   ظج سياس  

)الت مل.   يقةر كان كتااه العظي  ابجن اوالي  اإلجنليزة    لغوًس االكتاا  طال( فا 

  اوكثج ش ج  ا  قييمه 9559إلجنليزة   يُنةلج عا  يال ي كتبه طال( ابجن اوالي  ا

ال ي ُةولُل عليه  الفوضويفةقةر كان ا ا املوق   لكيفي   صجف اإلنسان ا رييب  ابكو   

"حال  الوبيع " ُةظُ ج أنه ا حال  الوبيع  ا ه  فإن البلج  تسايين  قجةبًا فيما ةتعلل االقو  

 طجةا حسان اآلعل    ا ةجريبعل     ا ابصو(مبع   أن ك  فجد لرةه فجر   تساية

نظجًا لكون ا  ؛حال  الوبيع  ا ليس هلا  كان يالعرال  يالظل    فااي  الصوان ياخلوه 

ظ  ا ه ا ي أفكارًا  تولب سلو  يقو  كان عل  راحب السياد  أن ةووراما يكتلك ما 

 اليتيمبعول  او ا  يااخلوف يالعق   ابال   فإن البلج  ياوبيعت   اوساسي  

ابقيق   فةقةر كانت القو  ياخلراع اما ا ي ةواا ون ا  كانوا  ووجةا للتصجف اهناني  

 ارةخ السياس    ا ياحر   ةا أكثج اسقةتباسات ش ج ا ي الفويلتان اوساسيتان للتصجف 

 فإن اواز ةلخص نتائج الفوضوة  ياملسايا  ع ر ا ةكتب:

(Hobbes, Leviathan, Chapter 13, 1996: 185-186) 
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ا اال سب  هلواز  فإن حال  الوبيع  ا  االوجير  حال  حجن  ف حا ع ر ا نفكج فيم

 القجن الساد  علج  أي ا كوسوفو جنلاا طال( فا  ابجن اوالي  ا   تص إحرث ا 

الكارري  اإلنساني  اليت ةبري حريري ا حمتمًا ع ر ا  غيب نجى  ا القجن العلجةا  كك  ا أن

 ا طال( اخلووع  اواز  فإن ا ا املوق  املجعب س ككا حله فقط إسَّ إىلاال سب   ابكو   

رية  أن ا ا اسطتيار ري   تاح )أي حت   )  مل الع وان. القوى سلو  راحب السياد   إىل

أن ا عل   نتيج  ل لك  فةإن الفوضوة  ياملسايا  يابجن  ؤط  أيل   ى ستوعل   ا ااًا.

اصور  ري ي ي  كحال  الوبيع .   إلي ااملال ل اوساسي  للسياس  العاملي  )يال ي عاد   ا ةلار 

 نا أي  كان اآلن  إ ىياخلراع أكثج اوشكا( يضوحًا للتصجف ياوطالق اليت س ُ ةج القو 

نظج  ياقعي  للتفاعالت امل اإلنسان يالريل  ا ظ  ظجيف الفوضوة   تولب   ا اسعااف 

 جيب شجح ا للسياس  العاملي   إىلياهن نهط اا كمسلم   يأن ن ولل  ا ا ا اإلقجار  ا  ا 

أن ف مًا ياضحًا  ي ا اعني عظماء احملللمل السياسيمل للتارةخ  تارةخ أن نتعل   ا ال

 . 9.9 ص ريقاللللؤين الريلي  ةتولُب أن نقب  حقائل يحريد السياس  )
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Classical Realism: Human Nature and the State in International Relations 

  ا جئيس تمثُ  ياحر   ا أكثج الوجق ش ج  للتمييز امل اري مل  ا امل ااج الواقعي  ال

يامل الواقعي  "اجلرةر " أي "الب يوة "   رس  طط امل الواقعي  "الكالسيكي " أي "التقليرة "  

أن  تصجف  ا فف  اجلواج  فإن الواقعيمل الكالسيكيمل ةجين اهن الوبيع  البلجة   سبب

الريل  اوجق  عي    اي ما ةقو( الواقعيون الب يوةون اهن نظا  السياس  الريلي  كث  السبب 

سيكي  ي لك الب يوة   فإن ا س كون احملجك للسياس  العاملي   يا استكلاف الواقعي  الكال

 حجج خمتلف  متا ًا  فو   بين    جًا ياقعيًا لرراس  العالقات الريلي   إىلاصرد ال ظج 

Morganthau’s Classical Realism 

 9174الواقعي  الكالسيكي  هلا  ارةخ ريجي  فف  كتااه عا   تو  ا اقاح ا  فإن  عل

السياس  عل   اع وان "السياس  امل او  "  طور  وراانثاي ا ه اوفكار اوساسي   يطبق ا

 أايا(  ا املمارسمل يالباحثمل عل   يكان هلا  هري  ضخ  العاملي  اعر ابجن العاملي  الثاني  

للواقعي   لواقعي   وراانثاي افحص  بادئه الست  أساسيًا ةتحرد أفو   كان ل برأ عجضًا

 السياسي  الل    )ياليت  بري ا الوبعات الثاني  يالالحق  لكتااه. 

 Morganthau’s Six Principles 

 ؤ ا الواقعي  السياسي  اهن السياس    ث  اجملتما اواه عا   حتكم ا قوانمل  9

   وضوعي  جتر ا يراا ا الوبيع  البلجة 

 لمس طجةق ا عرب فواء عل   الواقعي  السياسي  إن املعل  اوساس  ال ي ةساعر 5

  السياس  الريلي  ةتمثُ  ا  ف و  املصلح  يقر حتردت االقو 

 ةعرُّللمصلح   يقر حترد اهنه القو    اوساس أن املف و   واقعي  فاض ال 9

 ريفًا  وضوعيًا ي قبوًس عامليًا  و
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كتلك الفجد    اي ماالسياس  ررك الواقعي  السياسي  اوامي  اوطالقي  للتصجف  7

حقًا أطالقيًا ا التوحي  ا فسه دفاعًا عا ) ث  ا ا. املبرأ اوطالق   فإن الريل  س متتلك 

ناال  او  سياس  ث  ا ا ابل لتاك أطالقيا  ا  وضا است جان   ق  ا طجةل  صجف 

  الوطيناخلاص االبقاء  اوطالق ا ذا ه قر استل   املبرأ 

ي  حترةر التولعات اوطالقي  و   ا ا  ا االقوانمل  جفني الواقعي  السياس 5

اي ما  اوطالقي  اليت حتك  الكون  أن نعجف أن او   ختوا للقانون اوطالق  ف  ا ش ء 

 ااو ط   ي ا او شج ا العالقات امل او   إاا او  اليقملأن نتظااج اهن ا نعجف يعل  ياه 

املصلح   يقر حترد االقو  او ال ي ة ق نا  ا  ش ء خمتل  متا ًا  إنه ياالتحرةر  ف و 

  السياس املبالغ  اوطالقي  يالغباء 

تو  ا حيافظ عل   اجملا( السياس   استقاللي عل   حتافظ الواقعي  السياسي  5

 . 797.: 9174) 9145  ك  عل  جماله ) وراانثاي اسقتصادي  ياحملا    يرا  اوطالق 

الجسال  اوساسي  اليت نستخجا ا  ا ك  امل  ج ا أن الواقعي  ا  االوجير    تمث 

 بسيط للعا   فما املقصود أن نغلل   وق  ككا إدار  ا  ا الرراس   يأن نجكز عل  

فالسياس   تميز  عا   الحم ا اجلواجة  ارًس  ا أن  صبل نظجة  ُ ست زف  لللؤين الريلي  

املف و  اوساس  للتفاع  عل   قتصاد  يتا  والبون االاكيزالقانون  ياوطالق  ياس

)القو . ااعتباره خمالفًا للمفااي  اوساسي  للقانون  ياوطالق  أي اسقتصاد  السياس 

أكثج ياقعي  عا ري اا  ا  حر  ا  إىلا اك أةوًا فكج  أن السياس   ي . 5)ال قو  رق  

 السياس  التخصصات اليت جيب أن   لل عا 

Human Nature 

 جيب أن ةت   قيي   لارك   وراانثاي للتقلير الواقع  فيما ةتعلل اثالث أفكار رئيس  

 وازن القوي  إن فكج  أن  ا   يفكج  عا   ياحر  الوبيع  البلجة   يالقو   ياملصلح 

فكج   نرةج ا ا السياس  العاملي   عرُّ الوجةق  اليتعل   الوبيع  البلجة  رياات   يهلا  هري  ُ حرُد
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  م   ذلك أنه إذا كانت السياس  العاملي  يابساط  أ جًا  كتواًا الك  ياسا ا الوبيع  البلجة   

يا ا  فإن الجؤة  الواقعي   تمث  ا أن  حترةر  ااي  الوبيع  البلجة   ا فإن ا جيب أن جنت ر

  ي  اساتما  )  م  ا ا  ا. مما ةعوي ا  وا ًا تو الصجاع الوبيع  البلجة  ا  نفس ا ياالوراري  ذا

إن  قيي  اواز  الفكج السياس  قر متيز االتقييمات املت افس  يامُلح   للوبيع  البلجة   إن  ارةخ

للوبيع  البلجة  يال ي ةتحرد اكثاف  ا التقلير الواقع  ةتعجض للتحري ا كليته  ا قب  

يالقاالي  اساتماعي  أكثج  ا اخلوف ياملصلح  ال ا ي   ياوطالق  اؤسء ال ةا ةجين العاطف

االوبا  ا اك كث   ا او ثل  لألفجاد ال ةا ةتصجفون الك   كمال ل أساسي  للوبيع  البلجة  

   ا جيب أن نهط ه ا اسعتبار او  ا إذا كان ا ا ش ء  ا ُةعترُب اعوًا جعب جتاه اعو   

يل لك ف و ش ء ة بغ  أن نهط ه ا اسعتبار ع ر ا نفكج  البلجة   االوجير  طاري  للوبيع 

ا الكيفي  اليت سوف  تصجف ا ا الريل  ا اللؤين العاملي   ةتولب ا ا أن نقب  اهن ا نستويا 

أن نكتل   ااي  الوبيع  البلجة   يأن ا رياات   ياو  ا ةتولب ك لك أن نقب  اهن الوبيع  

 اتماع  يالسياس   ا  اليت حترد كي  نتصجف  البلجة   يليس سياق ا اس

Interest Defined in Terms of Power 

 تمث  املقول  اوساسي  للواقعيمل الكالسيكيمل ا أن الوبيع  البلجة   تص  االغجير 

 صاب   ال ا ي   إن ا ا اوفجاد ف  ةقت الكيفي  اليتعل   ياوناني   يل لك فإن ا جيب أن نجكز

قلب  إىلالقو  إلشباع  صاب   سوف ةقودنا متا ًا عل   كيفي  حصو( اوفجادعل   الاكيز

القو( اهن كاًل  ا  إىلاآلن  دع ا نسااا املبرأ الثالث ملوراانثاي  ف ةو ة اب  املوضوع 

أي  ولُل طار   س ُةواُر ا اك ف ُ  عاملُ   ف و  املصلح  ي ف و  القو  اما أفكار جمجد  

الز ا للمصلح   أي ملا ةجريبه البلج  كما س ةوار ا اك ف   عامل  أي  ولل للوسائ   ر ريق

فاملصلح  يأديات القو  سوف خيتلفان مبجير الوقت يعرب  لتحقيل أاراف  لك املصاحل 

ذلك  فإن ا نستويا التهكر  ا أن اوفجاد سوف حيايلون حتقيل  صاب     ي ا التارةخ 

يون ا نستويا أن نص ا ا ا  يسوف ةوظفون أي قو  ا  ت اي( أةرة   ليفعلوا ذلك 

إن الريل  القوة  ارًا سوف ةكون هلا  صاحل  فإن ا نستويا  عجة  املصلح  االقو   اسفااض 
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 الوقوف فوق  سوةات السياس  العاملي   أيعل   الريل  القوة  تسق   ا  لك القو   إن قرر  

 ال ا   ا ئأن متل  شجيط ا  ستخر   قرر  ا البحجة   يال وية  اورلي   أي جمجد اكتفاعل  

تو  ا عل  هل ا السبب  فإنه  ا امل    ي اقتصادةًا يسياسيًا  إاا  ظ ج اوضوح عرب التارةخ 

رج القو  اليت ةعرداا  ث  اجلغجافيا  ياملوارد الوبيعي   يالقرر  رأي  وراانثاي  أن نف   ع ا

الص اعي   ياجلاازة  العسكجة   يالسكان  يالوااا القو    يأطالقيات ينوعي  

إن التلاؤ  ال ي ةه    ةا  . 954951: 9145  الرالو اسي   يابكو   ) وراانثاي

حمريد  اقو  ا ال سبي  او أ ج   عةرُّاملصاحل اليت عل   اسعااف اهن الري( سوف  تصجف

أن الف   الواقع  بقائل السياس   ا ذلك أن  وراانثاي ياضل املبالغ  فيه  س جيبياضل لك ه 

 أن ُةحرث فوائر حقيقي  سستقجار اجملتما الريل   يكك ه اسستمجار ا الريلي  قر استواع 

 مجاع فكجي يأطالق  ا جمتما او  إعل   ياو ةجي ا ابقيق  أن  وازن القو  القائ 

 اليت  رع   ث  اسستقجار  اآللي . او 594575: 9145) وراانثاي 

 

Structural Realism 

ا  فس ه للوبيع   تو  ا رأة ا عل   تمث  املقر   اوساسي  لواقعي   وراانثاي  ي

أ ا التقلير  اال سب  لصانا السياس  اخلاراي  البلجة   يالتراعيات السياسي  الواضح  ل لك 

طاري  عل   ن الاكيزإفإنه ةعارض ا ا التفس  قائاًل  املسيوج اآلطج ا الكتااات الواقعي  

ير ا القجار للفاعلمل ا العالقات الريلي  إاا كث  سوء ف   للعوا   السببي  ابقيقي  ا 

جمجد رعوا  حترةر شهن الوبيع  عل   قر اوساس ي ا ري   س ةقتصج ال  العالقات الريلي  

ياو   الثان  الواقع هل ا التقلير  جئيسفاللعار ال البلجة  اهي درا   ا الرق  العلمي  

أن ا ي  ال ظا   يليس طبيع   التقلير اوكثج ار باطًا اكي يث يالتز  إاا او يابساط  

لو كانت الوبيع  البلجة    آطج  حت  يمبع  يحرا ه  ا  اليت حترد طبيع  السياس  العاملي  

 فإن ا سنزا(  ووجةا للتصجف اهناني   ث  طبيع  السياس  الريلي   كجك  ي عواء  
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Agent or Structure - Levels of Analysis 

طجق التفك  عا العالقات الريلي  يعل  ضوء فكج  أن ك  التفس ات  إحرى تمث  

دير اوفجاد  إىلف حا نستويا ال ظج   ستوي اوفجاد الفاعلمل  إىل اساتماعي  ككا إرااع ا

نواةاا   يأاراف    ي ةا ا اك نستويا أن   إىلاسطتيارات اليت اخت ياا ي إىلمل  يجئيسال

يقجارات  فإن ا نقو( اهن اطتيارات  عي   ع ر ا نةفع  ذلك  نصوغ  فس ًا لألحراث العاملي  

ا  فس  أي شجح  إلي ااخت اا أنا  خمتلفون ا أيقات خمتلف  ا  اوشياء اليت تتا  أن ن ظج 

 ا اسقاان  ا العالقات الريلي  أن ةؤكر يكال  حي ئ   ةةمكا هل ا ال وع  العالقات الريلي  

 عم  اسطتيارات يحترةر نتائج ا ال ا ي   عل   قةرر  اوفجاد الفاعلمل  ا اوفجاد

ا ا كافيًا اال سب  لكث   ا ااحث  العالقات الريلي   حيث ةجريب ال ا  ا أن  ةعرُّس 

لك    ةجريبون ا حترةر اجتااات  –ف   ليس جمجد حادري  حمرد  ا ا  ا عل   ةصبحوا قادرةا

ف   ةجريبون ا رؤة   ا إذا كان ا اك ش ء  ا  ا  كان  ا  ُةحرُد فعليًا  يااذ  السلوك

لك  ةفعلوا ا ا  فإن عردًا  ا الباحثمل ا العلو  اساتماعي   الوجةق  اليت ةتصجف ا ا اوفجاد 

اليت  تيل املعجف  لوكي  الفاعلمل امل فجدةا  ي جى " Structures"الُبة   "قر قا وا اتحرةر 

/ أي  سببت اواسو . اسياق إىل قولت  " أن التصجفات "اوفعا("  لجيط  دائمًا )ااسستجاا  

 ذلك السياق"  إىل لك التصجفات أي اوفعا( ككا أن ةت  ف م ا متا ًا االعالق   حمرد  يأن

ونه ةلك  سلوك اوفجاد  Structureُاةة يةةٌ  اهنه  إليهًا  ا  ت  اإلشار  ا ا السياق ريالب

حميوه  )أي كما ا حال  الواقعي  اجلرةر   الري(.  فل لك  ع ر ا نهط   ثاًل  اب ي  امل ز(

فة    لك  الوجةق  اليت  –اوساس   العوارض ياوساسات اليت حتفظ امل ز(  تماسكا 

شك  امل ز(  نةفس الل ء ع ر ا نتحرث عا الةُبة   اساتماعي   ن ائ  ةتحرد ا ا يالك  

فاسطتالف امل الُبة   اساتماعي  يُاة   امل ز(   لك ا  اوطج اليت حيرث في ا سلوك ا 

 أن الُبة   اساتماعي  ري   جئي   ا ةتمث 
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 دراستك ا ا أن ا اك نظجةات  عي    وُا  هكيرًا كب ًا ىيسوف  كتل  طال( جمج

ي قاح ا ه ال وعي   ا ال ظجةات أن التحلي  اساتماع   ري  املجئي    ع ارج ا ه الب عل  

كي   ت   العا  املجئ   القاا  للمالحظ   لك  نف   يراء    ا حتتال ظج إىل  إىلحيتا  

   عي    يدعم ا  ي لغيل ا  ر اع  ا 

Waltz and the Limitations of Anarchy 

ع ر ا كتب يالتز كتااه ذي التهري  الوخ  "نظجة  السياس  الريلي "  فإنه كان  ع يًا 

اه جةا:  قرة   فس  علم  رار  لل ظجة   ي عاجل  أياه القصور ا نظجةات العالقات 

أن اخلاري  امللاك  اليت مجعت امل ك  ا ه ال ظجةات السااق  قر  ذلك الريلي  القائم  

أي حتوةلي   يطبقًا  اطتزالي نظجةات  ُ عرُّمتثلت ا أن ا ه ال ظجةات  ياوجق  تعرد   

 قر فللت ا  قرة   فس  كاٍف اسطتزالي سستخرا  يالتز للمصولل  فإن ال ظجةات 

ون  ؛يقر حرث ا ا  يالك  او    الريلي  للمحردات ال ظا ي  أي الب يوة  للسياس

 طبيع  الوحرات املتفاعل  )الري(. ارًس  ا  جكيزا عل     ظجي العالقات الريلي  ةجكزين

الكيفي  اليت  ا طالهلا  تحك   أي  سيوج  ُاة يُ  ال ظا  ال ي ةتفاعلون فيه  أي  قيُر عل  

البسيو  ) ث  نظجة   وراانثاي. فإن  اسطتزالي  ا  صجفا    أي أفعاهل   فف  ال ظجةات 

  أةرةولوايته )يالتزعل   نوعي  اخلر   الرالو اسي  لبلر  ا  أيعل   قر ةجكز التحلي 

ال ي  ا أاله ةعارض  اجلواجيأ ا السبب  . 9151    يك لك  انظج: يالتز54: 9141

 يالتز  ث  ا ه امل ااج  فإنه شرةر الوضوح  ف و كما كتب:

(Waltz, 1979: 65)  
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 ستوي يحر  التحلي  )سلوك الريل   يعمليات ر ا القجار  عل   إذا أردنا الاكيز

 يالقو . فسيتول ياسجع  أن ا س نستويا أن نلجح ك  ش ء حيرث ا العالقات الريلي  

العوا   السببي  )اوسبان. عل   ستوى ال ظا    ىياصف  طار   فإن ا خناطج اتجاا   ستو

ا  نستويا  فس  أياه اللبه الرائم  لل تائج اي ما ةت وع الفاعلون؟  ةتساء( يالتةز كي ؟

 كما اإلااا  ا اسعااف اهن "الوبيع  الفوضوة  الرائم  للسياس  الريلي   فسج التماري  

“Sameness ” 55: 9141( اولفي  )يالتز امل ا  ل وعي  ابيا  الريلي  طال . 

 

 (Waltz,. 1979: 88)  

 

السياسي  طبقًا لوجةقتمل  ككا أن  كون  جكزة  ي صاعرة    ككا أن ةت    ظي  الب 

 ا  اليتيفوضوة  )ي ) ث  الب   السياسي  الراطلي .  أي  ا املمكا أن  كون س جكزة 

 توما حقيق  الفوضوة  ياالوجير  أن الوحرات اليت  ياوضوح ابال  ا السياس  الريلي . 

 لغ  )متأل. ال ظا   )يا  ا ا ه ابال  الري(. جيب أن  ت   عا لت ا ااعتباراا يالك  

للقو( اهن الري( ذات أطجى "طجةق   الل ءنفس  ا  تلاا    إن القو( اهن الري(  اواجي

د طبيع  ال ظا  اوجةق  س  فعل ا .  يأن الري(  سيوج أي حتر15: 9141  سياد " )يالتز

 ادعاءإنه  امل ظمات الريلي   يابجكات العااج  للقو يات  ياللجكات املتعرد  اجل سي  

اهن الري(  تلاا   ي تماريل : "الري(  تلااه ا امل ا  اليت  ادعاءاوظيف  الوحرات أكثج   ه 

.  إذًا  ف حا ا ا س زل ا 15: 9141  القيا  ا ا" )يالتزعل    واا  ا  يليس ا قررا  ا

أ جًا ايرًا ارًا ع ر ا  ةعرُّلب ي  ال ظا  السياس  الريل   يال ي   جكزةا عل   فس  جمجد أكثج

حا(   أي  عل  اعو ا ابعنيعالقت ا  ا نكون اصرد حمايل  القو( كي   ق  الوحرات

الثالث مل  ج يالتز ةبرأ االفع  االتمييز امل الوحرات ع ر ا ةبحث يالتز  اجلواجيفإن الع صج 
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 تميز ا ا الوحرات  ا طال( قررا  ا اوكرب أي اوق  عل  أداء   ا   لاا    اليتالوجق 

ةجاا السبب   وزةا القررات أي القو  ال سبي   إىلة ظج يالتز  .  يا ا 14: 9141  )يالتز

اسطتالفات ا الوااا القو       وعات القو  ) ارًس  ا إىلتز ال ي  ا أاله ة ظج يال

أن  وزةا القررات او ا ا ه  ف و   تسا  إىلياوةرةولواي   أي شك  ابكو ات    اخل. 

 يالك   واز  فإن يسيل  يالتز   ت ااي  البساط : اا ساع ال ظا  

 

(Waltz, 1979: 99)  

 

عا  العالقات الريلي  طال( ا ه العرسات ال ظجة  ةتمث  ا  إىلن ظج  إن  ا جنره ع ر ا

درا    م  يفقط  إىلةجشر ا ا  صجفات يأفعا( الري(. ةت وع  أن ال ظا  )يحي ئ  الوجةق  اليت

القو  لتحقيل أاراف ا ا  ع ر ا ةتغ   وزةا القررات  ا عا  ةوار اه عرد  ا الري( لرة ا

 القيا  مبث  ا ا التصجف  عل   ار فيه يفقط قو ان قادر انعا   و إىلالعالقات الريلي  

ا عا   تعرد اوقوان  ي ا ري   فإن الواقعي  الُبة يوة   واُه ااتما ًا دقيقًا للُبة ي  اهل رسي  لل ظا  

فإن الت افس او ين  ا احملتم  أن ةكون خمتلفًا ع ه ا عا   )حيث  وار عر  قوي عظم . 

ا ه الجؤة  كانت ذات أامي  طار  ع ر ا  يث ةوار فقط قو ان عظميتان. القوبي  )ح ري ائ 

حاي( يالتز  قيي  آفاق السال  ياسستقجار ا عا  ابجن البارد  اقو مل عظميتمل  ت افستمل  

 ابجن البارد     ا اعري ستمج أاميته ع ر ا تاي( أن نف   الت افس او ين ا فا  

  Defensive and Offensive Realism 

ون ا  ؛القو  . أن الري(  ووجٌ  إىل الت افس فيما اي  ا  ا أا 9141أريار يالتز )

ونه ةقو( اهن الري(  ؛فةقةر مت ير  نظجةته االواقعي  اهلجو ي  ي ا ري   او ا  ا  جريب

يأن ا سوف  توق  عا حمايل  حتقيل  يز    بحث عا القو  فقط  ا أا  حتقيل او ا 
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أ ا  حتالفات ضرا   ا ون ا سوف حتفةُز اآلطجةا عل  اسلتحاق  عًا ؛نسبي  عل  ري اا

 اليت. الُب يوة  اوكثج حراري   ي5559الواقعي  الرفاعي  فقر مت  قاالت ا  ا ياقعي    شاكج )

  وفُةج "حوافز قوة " للري( لتبحث الريل ن ا ي  ال ظا  إ قو( "نظجةت ا الواقعي  اهلجو ي " 

عل  طالف  ا رأى يالتز اهن ارف الري(  عل  حسان   افسي ا"  عا فجص اكتسان القو 

ال ظا "  ا للريل  أن  صبل   يم   اجلواجياو البقاء  فإن   شاكج ةقو( اهن "اهلرف 

(Mearsheimer, 2001: 21 .   اهن الواقعي  الب يوة   ستويُا أن   تج  ث  ا ه )إن القو

ةووج ا ا ال ظا   اليتلك  ما ةظالن نظجةتمل حو( الكيفي   ال ظجةات املختلف  قر ةبري شاذًا 

ات ساا يجيةقاح يالتةز ي  ارشاكج أن اإل للري( للبحث عا القو  ضمانًا لبقائ ا  الفوضوي

 ا العالقات الريلي  إاا ةتمث  ا نظجة   يأن  لجيع الواقعيمل ا فال ظجة    عم  أفو  

 ؤةر رح  أي  ثبت طوه  اليت واا   العا  اواسو  مجا الرباامل  ا اطتبار  لك ال ظجة 

ر ا  ا جنمع ا  كلما أربح ا أكثج ريق  اليتال ظجة   كلما كثجت الرباامل  اسدعاءات

فإن ا نود أن  ياصف  طار   ظجيف حمرد   ا  ا الري( تصجف ا اليت هكيرا  ا عا الكيفي  

او ا  ةرع   ي ت  ككا أن   رلا امل افس   ا أا   رى ةكون ال ظا   ستقجًا  أيإىل  نعل 

عا   تعرد اوقوان  ياصجف ال ظج عا  ا أي ك  عرد  ا  ا ك   ا يالتز ي   شاكج أنه

 لجُا عل  التصجف اوجةق  ياحر  ياضح   كلكون القو  للسيوج  عل  ال ظا   فإن الري(

 أيا ي القوبي   فإن الري(  تصجف اوجةق  خمتلف   ري ائ عا   ا يقاال  للتحرةر  يأنه

 لو  رقيل ملا ااءيا اعره: ا حال   يعل  تو  ا ةقو( يالتز

 

 

(waltz, 2004: 6) 
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Realism and the Balance of Power 

 نظا  ري ائ  القوبي  ا ابا( اعر ابجن إىلحتو( العا   ا نظا   تعرد اوقوان  ةعرُّ

العاملي  الثاني  أحر املال ل اوساسي  للفا  اليت كان يالتز ي وراانثاي ةكتبان في ا  ياليت 

حمايلت   ف    ا كانت  لك  طلفي  ال ظج  اوساسي  مل ظجي العالقات الريلي  املعارجةا

 أن تص   ا املمكا أنه كانت الفكج  ابجن البارد   فةقةر  ا اعرا عا   ال ماذ  املتغ   للقو 

االوجق اليت كان  ا املمكا للقو مل العظميتمل ال ويةتمل أن  نظجة  علمي  كك  ا الت بؤعل  

ا أيرياا  ككا لالستقجار اجلرةر القائ  ا  حجن ساط  ؟ إىلا   تحو( البارد   ةتصجفا ا ا 

 كانت  لك اوسئل  املجكزة  ا   ا يعرت الواقعي  ااإلااا  عليه  لقر الغجاي  أن ةستمج؟

فإن الت افس الرائ  للري( اليت  تحرد سياسا  ا اخلاراي   اال سب  للواقعيمل 

يدائمًا ا فس القرر ا إعاد    ظي   مبصاب ا الوط ي  كان طاري  دائم  لل ظا  الريل  

لالستقجار املتاح ا نظا  حيث استقال( السياد  أ ج له ااعتباره الصيغ  الوحير  القوى  وازن 

  ةجى التارخي فمةا طال(    جه   ث  )إن   ةكا أكثج. اسستقجار ذا ه  ؛قيمته ي قرةجه

لك  ا  ليست حتمي  فقط  يالسياسات اهلادف  للحفاظ عليه القوى  وراانثاي أن  وازن 

 . 944: 9145  ات السياد  ) وراانثايا جمتما  ا الري( ذ أساس أةوًا عا   استقجار 

للسياس  الريلي  او القوى ةقو( اهن نظا   وازن  ي ا   ظوره ال ظجي  فإن يالتز  ك لك 

أن  وازن  القو  ا  اسجتاه لتلكي  حتالفات  ا  ىف و ةج نتيج  حتمي  لب يت ا الفوضوة  

اإلطالق قو   سيوج  عل    بزغ أسَّعل    ا أا  التهكير أيًس اوقوىاوضع  أكثج  ا 

 إن الرر  ال ي نتعلمه  ا التارةخ او أن " وازن  يليس يا لك ةت   عظي  او ا  متا ًا 

اللحاق االعجا   او السلوك ال ي حيرث  ا اانب ال ظا   ذلك أن اساتما  اوي( للريل  

 . 955: 9141  لكا ا اسحتفاظ اهيضاع ا ا ال ظا " )يالتز  س ةتمث  ا  عظي  القو 

الوحر    ى ستوعل   فإن اسطتالف امل التفس  امللاك   ىالجري   ا ا ه الجؤعل  

 ا نظا  ري ائ  القوبي  القوى ا حتليال    لتوازن   ستوى ال ظا  ةصبل ياضحًاعل   ياللجح
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ةتحو  ا نظا   ي ا ري  استقجار ال ظا  العامل    ىفبي ما ةعتقر  وراانثاي أن  وازن القو

فإن ا اك   ا   ظور ال ظ   إليهفإن يالتز كان   تمًا اإظ ار أنه حي ما ُة ظُج  القوبي   ري ائ 

  . 9.9سببًا ايرًا لالعتقاد اهن ال تيج  ستكون  وازنًا أكثج استقجارًا )شك  

 

 

 

 

Morganthau and the Balance of Power  

فإن  وازن القو  ةوااه طوج  رأي  وراانثاي أنه عل  الجري   ا طرب  ريالمثائ  عا  

ا الفا  املعارج   القوى لفل  نظا   وازن  رد ط سن ا ا القجن العلجةا  ا اك أسبان  تع

لكا  لك اوسبان ككا  قسيم ا ا جمموعتمل رئيستمل: التغ ات الب يوة  ا ال ظا  الريل   

 توافل    ظي   فاعال  ا  إىليالتغ ات السياسي  ا الوجةق  اليت  سع  الري(  ا طالهلا 
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فةقر رس   وراانثاي   جااا أيرياا كمصرر القو  للسياس  العاملي   التغي ات الب يوة   ا

ا   أن  لعب ديرًا ذا  ع عل   قادر  ُ عرُّطجةو  لالخنفاض التررجي  ا عرد الري( اليت 

ا ن اة   للسياس  الريلي   ا امل  ئات  ا الري( ذات السياد  املواود القوى نظا   وازن 

ابجن العاملي   لري( العظم  الثماني  املواود  عةةةة ر انةةةرسعا إىلحجن الثالريمل عا ًا  

 تمث  امللكل   ال ظا  ري ائ  القوبي  ال ي ظ ج اعر ابجن العاملي  الثاني   إىل  يروًس اويىل

الساح  عل    جئيسي ع ا  هري ه املقير لتولعات القو  للري( ال  ىا أن " جين   وازن القو

يا عبار  أطجي  فإن اوسا  ا ف    . 959: 9145  ) وراانثاي الريلي  قر اطتفت"

عر  استقجار عا  القوبي  الث ائي  ةكما ا ف   الوجةق  اليت حتو( ا ا التغي ات الب يوة  

  يالوسةات املتحر . السوفييتإن القو مل العظميتمل )اسحتاد  امل ايرات السياسي  للوحرات 

  ايرات حلفائ ما فل   عر ا اك قو   وازن   يا  القو  اليت  إىلا    حتتااا لتوايه اساتم

ياو الرير ال ي شغلته اجةوانيا العظم  لوقت  – ستويا  جايل او ور ا أي  ا اسجتاامل 

الت رةر عل   العظم  قر مت حبس ا ا " وازن للجعب" قائ القوى كبة   نتيج  ل لك  فإن 

يا  اإلمجاع اوطالق  عل   ارًس  ا  وازن للقوي ةقو  .MAD)املتباد( االر ار املتباد( 

 غي ات أكثج  يإن كانت أكثج  لردًا  إىل تفإن ن اة  ابقب  اسستعمارة  قر أد  الوقت نفسه

فإن الصجاعات قر  ارين "او اكا السياسي  الفارري " للجب ات اسستعمارة   )أق   جين . 

 املتصارع  قادر القوى ي   كا  ي  يشعوا ا يرياي( اوعادت  ج  رياني  لتتمجكز حو( الر

ا ه  ) قسي    اطل املستعمجات. كوسيل  ب  الصجاع  اإلقليمي استعاد   كافآ  ا عل  

فا  ابجن  إىليابجن قر أدت  السياس اانب  ص يا ك   ا اجملتما  إىلالتغي ات الب يوة  

 يكما ذكج  وراانثاي: اللا ل  
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إن التوورات السياسي  اليت اردت استقجار السياس  العاملي  قر مت  لخيص ا  ا قب  

اسعااف اهن "السال  الريل   ا ع ر ا رأي أن السياسيمل املعارجةا قةر فللوا  وراانثاي

.  559: 9145  ككا ابفاظ عليه عل  الجري   ا حريد السياد  الوط ي " ) وراانثايس

أي  ل مًا عل  تو  ا  يس رائعًا  يةصجح  وراانثاي اهن " عم  الرالو اسي  ليس  تميزًا 

أي حت  اسشااكي  الريلي    يابكو   الريلي    اجلماع قالت اه التصميمات الكربى لأل ا 

عل  أي حا(  فإن  السياس  العاملي  املعارج   ا كانت قر مت اقااح ا كحلو( للتو جات اليتي

تما ديل   تكا   ري  قائ  جم  ثالي أن ك  ا ه املقاحات  عتمر عل   ا ابقيق  البسيو   تمث 

ااد  فما ري   يإذا كان علي ا أن نهط  اتفس   وراانثاي للوبيع  البلجة  الك  ) واود. 

حترد الكلم  ال  ائي  ملوراانثاي  سا قواعر  احملتم  أن ةوار  ث  ا ا اجملتما  ياك ا 

التغي ات الب يوة  لسال  ياليت   با  ا ي عاف  لك القواعر اهن   رةرات ا للرالو اسي  

عاملي   إىلللساح  الريلي  ا    رةرات س ككا إاواهلا  يأن املتغ  املستق  الوحير او اسجتاه 

كانت أفا إىل فجض رؤة  ياحر  للحيا  السياسي   سواء لل  وراانثاي للر صو – قو ي 

 ةعرُّالت از( عةا اة ا ال وع  ا الوموح السياس   إن   عل  ك  العا  ليربالي   شيوعي  أ

 الوجةقة  الوحير  إلعاد  اسنلغا( ا عمليات ا اء اجملتما للرالو اسي  

Waltz and the Balance of Power  

اعتقر  وراانثاي أن  وازن القوى اجلرةر قر افتقر ا ه اخلصائص املميز  لتوازن القوى 

يعل  اجلانب اآلطج  فإن يالتز ةجى أن  أكسبته اسستقجار  اليت.  يالكالسيك ) التقليري

يقر ا فل يالتز  ا  وراانثاي حو(  العا  ري ائ  القوبي  كان  ا احملتم  أن ةكون أكثج استقجارًا 

لكةا ون يالتز قر أراد أن نجكز عل   طبيع  التغي ات الب يوة  املؤدة  إىل ري ائي  القوبي  

أرشرت سلوك /  صجف الريل  أكثج  ا التغي ات السياسي  عل   اليتوغوط ال ظا ي  ال

اال سب  إىل  نتيج  خمتلف  متا ًا  إىلقر  ور   يالتز  أي  ستوى يحرات ر ا القجار  فإنه 

القو  كانت  ع   أن القو مل قادر ان عل  التعا    ا  ري ائ فإن دة ا يكيات ال ظا   يالتز 

فكلما ق  عرد  أن ا ه طاري  لل ظا  رغ  العرد  ىيقةر رأ  فعالي الك  أكثج  اعوًااعو ما 
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 جاقب  اس فاقيات  إىلكان أس   التور   الالعبمل )ا نظا  السوق أي ا العالقات الريلي . 

  . 995995: 9141  كان ابافز أكرب لالحتفاظ اال ظا  )يالتزي ياحملافظ  علي ا 

فإن ا قر رأة ا أن اساتما ات اوةرةولواي  مت ر الوجةل تو سياس  طاراي   هل ا السبب 

 فوياًل لسياسات  أي الليوعي  قر مت الت از( ع  ا الليربالي حمافظ   حيث الرعو  إىل عومل  

اسحتواء يالتوفيل  ا اك أةوًا فائر  حب اسستوالع )الفوو(. لتكون اعيرًا عا املآزق 

ال ظا   تعرد اوقوان  سجحًا دائمًا  ةعرُّ ب ا الت رةر االر ار املتباد( املؤكر العسكجة  اليت ةسب

ي   ا يريا  إن  ارةخ ابجن امل القوى العظم  اوىللتكي  يإعاد  التكي  ا عالقات القو

ا اك  زاةا  املؤكر أن  ت   قاالته اتارةخ التوفيل  ياملواا    يالتعاين امل القو مل اوعظ  

ياوجةق   . 959: 9141  ال ظا  )يالتز ا "لواود قو مل عظميتمل  يفقط اري تمل ياضح  

اوكثج  ال ادي ل ور   فقر رأى يالتز أن نظا  القوبي  الث ائي  قر ةستمج ملر  أطو( ااعتباره 

يقر متث    وقه ا أن املوارد اليت  سيوج علي ا القو ان العظميتان  ياساط   العا   ا إقصاًء

ق  امل قو مل ع  ا امل ريالري  أطجاف أي أكثج  يالوغوط القوة  اليت  ولراا ا ه الةُبة ي  العال

الوقت يا  لالستجاا  إىل   رةرات  تصور  لتوازن القوى  كل ا  ثمج استقجارًا دة ا يكيًا 

للوسةات املتحر  ياسحتاد  فإن املعوقات أ ا  الري( اوطجى لتحقيل  ستوةات القو   نفسه

 عردة  اوقوان كانت حمريد   إىلدرا  كب   لررا  أن آفاق العود  عل   سوفييت كانتال

 ي ا ري   فقر كان أساسيًا أن  ستمج ابجن البارد   للغاة  

Beyond the Cold War 

 رار عل    قارُن فا  ري ائي  القوبي  اوق  ع ر اعل     ستمج ابجن البارد  طوةاًل )

كما أن ا     ته أةوًا  ا. يلا ا التعردة  اليت أعقبت يستف أراعمل عا ًا  افا  الثالمثائ  عا 

ابجن البارد  قر اعتربه كث ين عال    اانت اءإن فل  الواقعي  ا الت بؤ  اججمرين نويي  إىل

عي  اجلرةر  كالاما ال ظا ي  للواق ياسدعاءاتأن  لاؤ  الواقعي  الكالسيكي   عل    ؤكر 

 :5557 ا ع  تحرةًا ذلك  قر ادَّ فإن يالتز  ي ا ذلك  طوه 
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 (Waltz, 2004: 6) 

 

.  ستفيرًا  ا اإلدراك املؤطج ليرع  رؤة  يالتز سستقجار 5559ةكتب   شاكج )

يةستمج   شاكج  . 955: 5559  العظم  ا عا  ري ائ  القوبي  )  شاكجالقوى سياسات 

 رااًا ريوبه الغر" ا يرياليوبل    ج الواقعي  الب يوة  عل  حتلي  ا ي  يسال  التسعي يات "و

املتفائلمل ال ةا اعتقريا أن ن اة  ابجن البارد  سوف  ؤذن اعا  ارةر يخمتل   حرد عل  

ا  أيرياالعظم  املستقبلي  ا القوى حجن  احتواء  شاكج دير القو  العسكجة  او جةكي  ا 

يرعود الصمل كقو   ي  يريااحتما( قيا  أملانيا ارعو  ارةر  لل يم   او إىلياو ةل  

الواقعي  اليت  للمبادئية ت   ا صيح  للوسةات املتحر  اهس  رةج ظ جاا " ا اللجق   عظم

 ,Vein Desch” .  ياوجةق   لاا    ُةظ ُج755: 5559  طر ت ا      هسيس ا" )  شاكج

. أن الواقعي   ستمج ا ا تالك ا الكث  لتقركه فيما ةتعلل 5559  )فةمل دةةةش ”2003

 واا   نوية  حو(  أ  اكان او ج  و  ًا عجقيًا ا البلقان  أ ااوز ات الريلي   سواًء

فإن الواقعي   ظ  قو   اريي العقواات اسقتصادة  كهدا  للسياس  اخلاراي   أ  اكلم   

  .Desch, 2003)ريلي  املعارج  شارح  قوة  ا العالقات ال
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Some Basic Criticism of Realism 

مل ا ال ظجة  الواقعي  للعالقات رئيساوسس لتقليرةا  ةقر   وراانثاي ي يالتز

التقليرةا  عم  أط  ا التوور  يالتحرةث   ا الريلي  املعارج   يقر مت  عظ  العم 

ياي ما  تقر  ) كباحث أي   باشج  ال ظجةات اوساسي  هل ةا املؤلفمل  ةتحرىيأحيانًا  ا 

فسوف  للواقعي  ا نظجة  العالقات الريلي   اكتماسحبث أكثج  إىلدار .  ا اوساسيات 

   كالسيك      ج ياقععل   حترةر اؤسء الباحثمل ال ةا ةعتمرينعل    صبل قادرًا

حا(  فسوف تتا  إىل  جكيز ااتما  ا عل   أيعل     ج ياقع  ا يوي  يا ا  يعل   أي

 ريالبًا  ا  كون  وضا نقر   اليت ارةخ الواقعي   ي ا اعني  ا اوفكار اوساسي 

القو  أي املصلح  الوط ي     ا اك  وضوع عا  ةتعلل ااستخرا   صولحات  ث أيًس

)أي اللل  ك   ا ريغيت الواقعي  ةست رف البساط  ال ظجة  لور  أفعا( أي ديافا الري( 

 إىليالورو(  اللرةر.  ا أا   ساعر  ا ا اطااق التفصي  املعقر للسياس  العاملي  

 ء عرب ي ا ذلك  فإن ا اك  ع   أي إحساسًا اهنه إذا كان ك  ش سلسل   ا التفس ات 

يا شجحه  التارةخ ككا يرفه ا  ه املصولحات  فإن ا س  لجح شيئًا )ةلجح س ش ء. 

 فإن  وراانثاي ةوضل أن: للمبرأ العا  الثالث للواقعي  

 

(Morganthau, 1985:  10-11) 
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 تعرد اوقوان كان او نفس القوى  وازن  اهن نظا  عم  نظا  اسقااحيااملث   فإن 

يالتز خياطج اتفس  قلي  ارًا عا    اع 9175  القرك  يحت اليونانال ظا      أةا  

ي ا  سياسات  لك الفا  الووةل   ا الز ان  االوبا    وى ك  ال ظجةات  بسيط العا  

 املبالغ  ا التبسيط  إىل يفإن السؤا( ةتمث  فيما إذا كانت الواقعي    اب اعيرًا ي ؤد ري  

الل    ادعاءااحترةرًا إىل الواقعي  الكالسيكي   يإىل  الثان   ة تم  املوضوع ريانيًا

فما الواضل عرب التارةخ أن البلج قادرين عل  القيا   اهن الوبيع  البلجة   سبب الصجاع 

حا(  فإنه  ا الوااب  هسيس )يقر حاي(  أيعل   اتصجفات اجاجة  يأناني  س ُ صرق 

فإذا  يري  القاال  للتغي   س  تغ  اليت سببه طبيعت ا الفالسف  ذلك     آسف الس مل. أن ا ا 

 القسو  ارًس  ا اللفق   إىل  نكا  رفوعمل االوبيع  تو الصجاع ارًس  ا التعاين  ي

يعلي ا أن نتهكر أن ا ا اطتيار رعب  يأنه اطتيار  حي ئ  فإنه ككا أن خنتار كي  نتصجف 

ةص ا عاملًا  ا  فإنه حي ئ  سوف ا ا اطتيارًا حقيقيًا  لكا إذا كان قر ةعجض ا للخوج سياسيًا 

 اسطتالف للكيفي  اليت نف   ا ا العالقات الريلي   

ياصف  طار  االوغوط  ةج بط املوضوع الثالث حترةرًا االواقعي  الب يوة    ريالثا

ككا أن نجااا  جشر أي   رى ال ظا   . 5557امليكانيكي   ياليت  يكما ةقو( يالتز )

يقر كان يالتز يالك  دقيل عل  عل  اهن ا  ا ًا للحتمي  الب يوة  ككا أن  السياس  الريل  

ُةواه إىل نظجةته  ي ا ذلك  فقر كان املع   ال ى أرادنا أن نفكج فيه ياضحًا متا ًا؛ اصجف 

عل   ال ظا  سوف  ؤكر عل  أن نص  إىل  وازن القو   آلياتال ظج عا رريبات الري(  فإن 

يالتز اهنه كان  تعمرًا املبالغ  ا التهكير عل  القواةا الب يوة  ا العالقات  ادعاءاتالجري   ا 

الريلي  )يحترةرًا ون آطجةا قر  عمريا حجب ا.  ياك ا  فإن نظجة  العالقات الريلي  قر 

ا  عارض التحليالت عل   ستوى الوحر    اليت جكت  ا جمموع   ا اجملادست املتلعب  

اوشياء اوساسي   ا يا ا ةجى الواقعيون الب يوةون أن الب     ستوى ال ظا  عل   التحليالت

فإن ا نستويا أن نف   ك  التارةخ حت  ابجن البارد  ااعتباره  وازن  ي ا ري   للرراس  

 وزةا القررات فيما امل  ا الجادةكالي قوى  تعرد اوقوان )عل  الجري   ا التغي ات 
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آطج قر حرث طال(  لك الفا  ةج بط  ش ءإن ك   مل. جئيس عُر الفاعلمل ال اليتت الوحرا

 ال ظ  الفجعي  عل   ستوى الوحر   ي ا ري   فقر ُسلبت   ه أاميته ابقيقي   ا االتغي ات

أن  وازن القوى حمت    ا ا ا فقط  فإن الجسال  اوساسي  أةوًا  او ج ع رس ةتوق  

  إليهعله أي  ا نتولا اصجف ال ظج عما نف

إن حقيق   ةتعلل االوبيع  املجكزة  للريل  ا ال ظجة  الواقعي   : املوضوع الجااا رااعًا

 ا  ب يتان ا قلب ال ظجة  الواقعي   فالبلجة  قر ئ هكير ياوداا ياقا إىلياود الري(  ياباا  

ي  ةكا ا ا  وضوع  جمتمعات وسبان أ  ي  ياقتصادة  آلسف الس مل  إىلمت نفس ا قسَّ

أي حا(  فإن الريل  القو ي  ذات السياد  ا  مس  ابراري   كما أن ا عل   نزاع أي طالف 

جمموع   ارخيي  حمرد   ا امللكالت  أسئل  حو( امل فع  املستمج   عل   السم  اليت  ربز لتجيب

القو ي  ذات السياد    بري طاري  ياضح  للعا  املعارج  تا نوااه يابل اوطالق  للريل  

الساال  يةوريسالفيا السااق   يدي(  السوفييت وضوعات اسنفصا( )انقسا  دي(  ث  اسحتاد 

 ا اعر املجحل  اسستعمارة .  ي لكالت طار  حبقوق ريقافات اوقليات ياللعون اورلي   

أز ات الالائمل  يالفقج  إىلياباا  السياسي  لالستجاا  إلساءات استعما( حقوق اإلنسان  

جايز فائر  ا  ف   جيب أن يإذا استواعت الري( ذات السياد  أن  عيش مبا ةت عرب العا  

يالريلي ؟ ا ه اوسئل  س  ابوكم  اإلقليمي عل   درا  أكرب  ا التهكير السياس  إىلنتولا 

 ككا حيت  واي  ا  ا يا   نظج ياقعي  

: خيتص املوضوع اخلا س اإطواع املوالب اوطالقي  للموالب السياسي  ا طا سًا

فإن املوالب  اصرد اباا  إىل  بسيط نظجة  العالقات الريلي  أي إىل   ثا( ذلك  ال ظجة  الواقعي  

  إشكالي اهنه  ا املمكا إاما( اوطالق إاا متث  مجيع ا  ياسدعاءإنتا  عل  للعالقات الريلي   

اهن القاد  السياسيمل ةتصجفون  ا أا  راحل الريل  أكثج   ه لصاحل اخل   ادعاءفاو ج ليس جمجد 

 )أةًا كانت رور ه.  أي أن  قر  السياس  العاملي  ةتعلل االقو  ال سبي  أكثج   ه االعرال  املع وي 

إن ا حقيق  أن ف مًا ياقعيًا أي اادًا لللؤين الريلي  س جيب أن ةلغ  نفسه  امللكل   ا فتلك 

ح ملاذا إن ف مًا ياقعيًا لسياسات القو  قر ةلج اتلكي  أي رياري  حك   ع وي عل  ا ه ابقائل 

لا تقل  قر ًا حقيقيًا ااجتاه نظا  عامل  قادر عل  الت في  ا جما( حقوق اإلنسان اليت أرسااا 
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  كما أنه س ةستويا أن خيربنا  ا إذا كان علي ا أن نتحجك ااجتاه ا ا 9174اإلعالن العامل  عا  

للتعا    ا امللكل    ليس لرةه جمموع  املفجدات ال ظجة  فإنه يابساط   يا ابقيق   اهلرف 

   يالريل   ياإلقليم    الوطيناملستوى عل   يا   لكل  ةت   واا ت ا

 الليربالي املؤسسي   (informs)ياو اسنتقاد ال ى ةُةعلُم ا عا  : اسنتقاد الساد  سادسًا

يةتمث  ا ا اسنتقاد ا أن الواقعي   جكز عل   ياليت سوف نستكلف ا ا الفص  الجااا  اجلرةر  

فالواقعيون ةعتربين أن اواج  اجلوانب اوطجى  اانب ياحر فقط للسياس  العاملي  عل  حسان

يابجن  "السياسات العليا" لت افس الريل   العظم  القوى العالقات الريلي  او سياسات 

للعالقات الريلي   لك ه ليس اجلانب الوحير ال ى  أساٌ  أن ا ا ازٌء ابقيق ي ا  يالعريان 

فامل ظور الواقع  ةلجا  غالو  أن دراس  العالقات الريلي   تمث  ا دراس    إليهتتا  ال ظج 

ا ابقيق  امل افس  يابجن   ا  ا ا ا امل ظور  جنر أن السمات املميز  للحيا  الريلي   او ا 

يالت مي   سيا جما( دراست ا ليتوما العالقات اسقتصادة  عل  أي حا(  فإن ا إذا قم ا اتو

 الريلي   أي القانون الريل   فإن اكتلافا  ا سار أن  كون خمتلف  

 ىا ه اسنتقادات  ي هط اا إىل  ستو يا  أكثج عمو ي    توما  ال قو  اوط  

امل ظجين ال قرةون الب ي  ال ظجة  ةهط   فةف  اودايات اوكادكي  املعارج   أكثج نقرة  يجتجةرًا 

 س ككا اليتاوسس  العميق  للواقعي   يةظ جين كي  أن الواقعي   ست ر عل  جمموع   ا

 لك   يز  لبعني اوفكار القاال  لالطتبار اوجةق  حتمي ا  ا الترقيل  اليتي الرفاع ع  ا 

لُ  إىل اسفااضات اوساسي   صولحًا فة يًا ةُة ةعرُّا ا   عظ  ال ظجةات هلا أسس   ال قري

ه )ةستخر  الفالسف  كلمات  ث  يكي  استوع ا أن نتعجف علي حو( طبيع  العا  

 اسدعاءإن املولب أي  "عل  الواود  ينظجة  املعجف ".     ياإلةبستمولوا ينتولوااو

أن ا    ا  قر متث التلكيلي  ياعر ابراري   ال ي أدى إىل ريور  نظجة  ااجتاه نظجة  نقرة  

قاد  ا إلة  اسعتقاد اهن العالقات الريلي   اليت ا أي السياس  الريلي    كا طبيع  العا 

كانت ياقعي  التكجار  ياوناني   يالفوضوة   يالصجاع امل الري(  لك  ا كانت الوجةق  

  ال قرياليت قا  ا ا الواقعيون اوضا "حقائل"  عي   عا العالقات الريلي  فيما يراء الترقيل 

 الفص  اخلا س  ا أكثج  فصياًل يسوف نستكل  ا ا املولب اوجةق 
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س نتب      جًا ياقعيًا للعالقات الريلي ؟ إن جتاا    ا ه أسبااًا اير  حت ا   عرُّ

 تمث  امللكل  ا أن اعني  ا إدار  اللؤين العاملي     م  ىمبثاا  جتاا  رؤ ةعرُّالواقعي  

عا   فف ال ظجةات )يامل ظجةا. قر ذابوا اعيرًا يقر وا  والب أعظ  مما ةستحقونه  

فإن ا اك اجتااًا ملعا ل    املثاليمل واا    ا العالقات الريلي   الواقعيون ا اسستقوان

فالواقعي   ال ظجة  الواقعي  كجؤة   تكا ل  للعا  أكثج    ا  بسيوًا أي اوذاًا ناف  البص   

 يلك  ا  صمت )أي جيب أن  صمت. ا  ستويا أن ختربنا الكث  حو( سياسات القو  

دراس  عالقات  ا اهن العالقات الريلي   اسدعاءإن  كث   للعالقات الريلي  أطجى جماست 

دراس  عالقات القو  امل الري(  ةستبعر كث ًا ارًا مما  القو  امل الري(  يأن ا  يفقط 

فإن طالب العالقات الريلي  ال ي  ي ا ري   ا ااتما  طالب اللؤين الريلي   ةرط 

 شيئًا حيوةًا ياا ًا  لعالقات سوف ةفتقةر  يالك  كب  ةتجاا  ا ه ا

Topics for Discussion 

 اجلواجة  للواقعي ؟ املبادئ ا  ا9

 ر  اسطتالفات السياسي  امل الواقعي  الكالسيكي  ي لك الب يوة   5

 القوبي ؟ ري ائ العا   ا يالتز حو( استقجار  وازن القوى ي ملاذا خيتل   وراانثاي 9

 ؟ يملاذا؟ . Compelling)  للواقعي   عُر إابارة  اال سب  لك جئيسأى  ا اسنتقادات ال7

Further Readings 

 توما  عظ  الكتب الرراسي  قسما عا الواقعي   يا ا  ف حا نقاح أن  جكز عل  

 قجاء  الكتب اوساسي  
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 الفصل الرابع 

 الليبرالية: األساسيات
LIBERALISM: THE BASICS 

سياسية  انتقاداتكان للواقعية تأثري خطري على دراسة العالقات الدولية، كما أن هلا أيضًا 

 ،معنويًا أو أخالقيًا متشائمة سياسيًا، و إشكاليةحنو ما يثريون، على ونظرية. فالواقعية، و

 فقد كانت هناك انتقادات وبدائل هلذا التقليد. طاملا كان هناك واقعيون، اختزالية منهجيًا.و

كثري من األعمال اليت نستكشفها يف الفصول املتبقية هلذا الكتاب تنبع من رد الفعل ضد رؤية 

ويف الفصول من اخلامس وحتى السابع، ننظر إىل  الدولية.الواقعية لقيود وإمكانات السياسة 

والعوملة، كما تؤكد على تلك النظريات  حتليالت للعالقات الدولية تؤكد االعتماد املتبادل

وعلى  كيفية حتويله. يفولكنهم حياولون التفكري  ترفض اختاذ العامل كما جيدونه، اليتالنقدية 

واقعية قد حتققت على حساب الطوباوية. الطوباوية فإن هيمنة )سيطرة( ال حنو ما نرى،

على  لوصف املناهج الليربالية للعالقات الدولية.جمازي  واملثالية مصطلحان يستخدمان بشكل

 كما  للواقعية، التارخييالرغم من استبعادها باعتبارها طوباوية، فإن الليربالية متثل البديل 

 ممارسات السياسات الدولية.  يف مهمةال يزال من املعتقد أنها تعرض رؤى 
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االتساع تتضمن وجهات نظر عديدة  يفمثل الواقعية، تعد الليربالية تقليدًا غاية 

أساسًا  فإن الليربالية ترتبط الكتب الدراسية للعالقات الدولية، ففي ومتميزة، وغالبًا متناقضة.

بأعمال املؤسساتيني من  حداثة،بتدويل احلروب الداخلية بني الليرباليني مثل ويلسون، وأكثر 

لذلك،  .انظر الفصل األول(، )(keohane & Nye)ناي  الليرباليني اجلدد مثل كوهان، و

حول تأثري االعتماد  االدعاءاتمصطلحات فضفاضة العتمادها على  يفتوصف الليربالية 

للمصاحل بني  حقيقيووجود انسجام  ،اجلماعيواألمن  وفوائد التجارة احلرة، املتبادل،

الليربالية مبصطلحات  اكتشافيتم  أو الفلسفة السياسية، النظرية السياسية،ويف  الدول.

أو املطالب املعيارية حول  االدعاءاتهناك، تقدم الليربالية كمنظومة من  خمتلفة بدرجة مهمة.

ة االقتصادية، والعدال العاملياألعمال احلديثة عن الفقر ويف  أهمية احلريات واحلقوق الفردية.

 املعياري، وحقوق اإلنسان، ومن ثم، فإن العنصر الدولي، والقانون اإلنسانيوالتدخل 

 أساسيًا للمقولة الليربالية )انظر الفصل الثامن(. لذلك، جزًءا لليربالية يعود للظهور باعتباره

ة، وفهمًا فإن فهمًا ألساسيات الليربالية يتطلب فهمًا لكل من تاريخ املؤسسية الليربالي

 لألخالقيات الليربالية.

The Intellectual History of Liberalism 

نظرًا ألن الليربالية املعيارية كانت قد اصطفت ولوقت طويل يف العالقات الدولية، 

 الفكريبشكل كامل إىل التاريخ  تقدميهم فإن طالب العالقات الدولية غالبًا ما ال يتم

دراسة علم األخالق والفضيلة غالبًا ما يتم جتاهلها، أو يتم التفكري فيها  نإ لليربالية.

 نادرًا  واليتباعتبارها، وبشكل صحيح، موضوع طبقة خمتلفة مثل النظرية السياسية، 

أن الواقعية قد عارضت  يرجُع هذا جزئيًا إىل تكون إجبارية لطالب العالقات الدولية. ما

 أيعلى  القوة. لدراسة املوضوع الصحيح للعالقات الدولية مهمة بارها غري الفضيلة باعت

دراسة  ،أساسيأو حتى  وبشكل منفرد، ،هيفإن القول بأن العالقات الدولية  حال،
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 هيفإن الليربالية  مصطلحات غاية يف االتساع، ففي القوة، هو بذاته مقولة مثرية للجدل 

سلسلة من املقوالت حول ملاذا جيب أن ندرس جوانب أخرى للسياسة العاملية مثل القانون 

ذلك، أن الليربالية تقوم  الدولي، وحقوق اإلنسان، والتعاون االقتصادي، أو العدالة.

 يفتعزو "تنسب" قيمة حقيقية للدولية  واليتبوصف تقاليد فكرية شديدة الثراء والتنوع، 

الدولي. فبالنسبة للمفكرين القانونيني يف هذا التقليد، فإن الفضيلة ذات و السياسيالفكر 

تفكرينا السياسي، باعتبار أن األفراد، وعلى وجه التحديد، وليس الدول،  يف رئيسمكان 

تنتمى إىل هذا  اليتتتبين النظريات  العالقات الدولية )كما يف كل احلياة(. يفهم ذوو األهمية 

االختالف  يفابًا خمتلفة جدًا لوجهتهم الدولية، كما أنها ترى نتائج غاية التقليد املتسع أسب

بينما ُيحاجُج  للقانون الدولي، التقدميبعض الليرباليني للتطوير  ُيحاُج تنبع من مواقفهم.

آخرون إلعادة تنظيم مؤسسات السياسة العاملية على أساس من منطلقات خطوط دميوقراطية 

احرتام أكرب حلقوق اإلنسان، على ينما هناك البعض الذي حيث أو كوزموبوليتانية، وب

عن  التغاضيإن  فإن آخرين حياجون من أجل السوق احلر. كونية / عاملية، ولعدالة اقتصادية

عن سلسلة متنوعة ومعقدة من  التغاضيكل املقوالت الليربالية باعتبارها طوباوية يعنى 

 يف الفكرين السياسي والدولي. املقوالت اليت تظهر عرب تاريخ األفكار 

Locke and The Moral Law in the State of Nature 

ميكن أن تكون املقوالت الكالسيكية اليت تشكل حجر األساس لكثري من املواقف 

الكالسيكية األساسية،  يففـعـند البحث  احلقيقة،ويف  االختالف. يفداخل هذا التقليد، غاية 

 عند جون لوك، الطبيعيفإن كثريًا من التقييمات األولية لليربالية تتضمن نظرية القانون 

وقد رأى لوك أن قانون الطبيعة  والنظرية السياسية إلميانويل كانط، والنفعية جلريمى بنتام.

إن  (.7، الثاني( يوجد قبل السياسة، باعتباره قانونًا من اهلل )لوك، اجلزء األخالقي)القانون 

األساسية  املبادئاحلقيقة اجلوهرية بأن اهلل خيلقنا مجيعًا متساوين تعنى أننا ميكن أن نصوغ 

سلطة مل نوافق عليها، أو أن نتملك  أيللسياسة باعتبارها حقوقًا طبيعية، لتكون حرة من 

رؤية لوك تعبريًا عن  تعدُّو وتفرضه الضرورة السياسية. هذا القانون مطلق، .ملكيتنا اخلاصة
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 ففييسبق السياسة ويكسبها.  أخالقيهناك قانون  نفس الفكرة املشرتكة للقرن السابع عشر.

يتصف وصف لوك حلالة الطبيعة  كلمات لوك، فإن حالة الطبيعة هلا قانون للطبيعة ليحكمها.

لكن األمر أو الوصية بأال يقتل اإلنسان إنسانًا غريه، ما تزال  فوضوية،فهي التزال  بالروعة.

ال تزال  فهي وملاذا ال تستمر؟ هذا يوضح كيف أننا غالبًا ما نفكر يف القواعد األخالقية. قائمة.

يرى لوك أن فوضوية حالة  لذلك، تنطبق حتى عندما ال يكون هناك أحد ليفرض تنفيذها.

ميه، وبطريقة أقل أو أضعف مما تقتضيه احلقيقة، "عدم املالئمات". إن هذه الطبيعة تتحدد مبا يس

األمور املزعجة )مثل نقص أو غياب التفسري السلطوي لقانون الطبيعة، وغياب القوة الالزمة 

. وقد األخالقيلتنفيذه( ميكن التغلب عليها سياسيًا، ولكن فقط حتت ظروف يفرضها القانون 

 شديديللثروة من  العامليللدفاع عن حقوق اإلنسان، وإعادة التوزيع  استخدمت ليربالية لوك

 الفقر على أساس أن الغنى ال ميلك حقًا ليأخذ وببساطة الثروة. شديديالثراء إىل 

Bentham on International Law 

شخصية قيادية يف املدرسة الفلسفية  كان منهج بنتام شديد االختالف. فـقـد كان

يرى النفعيون أننا جيب أن نرسى أساس أحكامنا السياسية على شيء  املعروفة بالنفعية.

ملدي قدرتها سواًء على  جمموعات طبقًا يففنحن نستطيع أن نصف األشياء  نستطيع قياسه.

حدوث اإلخفاق، األمل،  "إنتاج فائدة، ميزة، متعة، أو خريًا، أو سعادة...، أو على أن متنع

وبذلك، فإننا جيب أن ننظم حياتنا السياسية لكى  : مقدمة(.9171 ،الشر، أو احلزن" )بنتام

بالنسبة لبنتام، فإن مفهوم  حتقق "السعادة الكربى" للعدد األكرب، أو لتعظيم الفائدة أو املنفعة.

 تعدُّوبينما  والصواب واخلطأ. املنفعة يعطي مدلواًل جملموعات ثنائية مثل اجليد والسيء،

داخل الدولة جيب أن تتحقق منفعة  ففيغاية األهمية ) يفبنتام،  األمم، وعلى حنو ما رأي

جيب أن يضحى باملصلحة الوطنية الذاتية من  دوليفإن مشروع تشييد/ بناء قانون  األفراد(،

األمم وقد حتققت معًا" )املقالة "السعادة الكربى لكل  يفأجل الفائدة العاملية املثالية املتمثلة 

 "، على الرابط:الدولياألولي: مقاصد القانون 

http://www.la.utexas.edu/research/poltheory/bentham/pil/pil.e0l.html; See: also Janis 

1984: 415). 
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القانون الدولي" بعنوان "خطة للسالم العاملي والدائم"،  مبادئيف املقالة الرابعة من "

وبالنسبة حملكمة دولية ذات قوى تشبه حمكمة العدل  وضمن أمور أخري، بنتام أنه، ىير

وحمكمة العدل الدولية لألمم  واليت كانت قد تأسست يف ظل عصبة األمم، الدولية الدائمة،

واضحًا للتكاليف السخيفة للتحول إىل  بنتام، متثل حاًل ما يرىحنو على املتحدة. فاحملكمة، و

 أيليس هناك  ، أو سيادة الدول.الدولياحلرب لتسوية املنازعات، وال تغري شيئًا عن النظام 

بأن تصبح احملكمة سلطة ذات سيادة، و ذات قوة شاملة بذاتها، ولكن جمرد كونها  اقرتاح

اختالف مهم فيما يتعلق  إىل تتخذ أحكامها وُتعمم رأيها، فمن احملتمل أنها سوف تؤدى

باحلاجة إىل اللجوء إىل القوة. ويف احلقيقة، فإن بنتام يرى أنه إذا قابلت بني منفعة احلرب 

كحل للصراع أيضًا، فإن احلساب ليس له طبيعة صعبة  القانونيكحل للصراع بالتحكيم 

دائم، املقرتح و عاملياملقالة الرابعة: خطة من أجل سالم }بذاته، حبيث يصعب اختاذ قراره 

 على الرابط: Xiii الثالث عشر

http://www.la.utexas.edu/research/poltheory/bentham/pil/pil/e0p.html{ 

Kant on International Federation 

من بني كل منظري عصر التنوير، يبدو كانط مبثابة مؤسس حجر الزاوية ألكرب تنوع 

كانط بأن لدينا واجبًا مطلقًا مبعاملة املخلوقات البشرية  ىفقد رأ الليربالية املعاصرة.للمقوالت 

 –مطلقة صرحية أكثر منها ذرائعية  تعدُّفالضرورات األخالقية  كوكالء أخالقيني مستقلني.

وقد رأى  ألنها حتقق لنا منافع. ألننا جيب أن نفعل ذلك، وليس ؛فنحن نتصرف بأخالق

كانط، أن لدينا واجبًا أخالقيًا ببناء حياتنا السياسية واالجتماعية )ويتضمن هذا السياسة 

فهـو يقـدم  ممكنًا. األخالقيجتعل هذا اهلدف  اليتالدولية( بطريقة توفر لنا الظروف األساسية 

وية للشؤون ويقرتح حاًل سياسيًا للحالة الفوض يف كتابه حجته من أجل نظرية أخالقية نقدية،

حجة من أجل أهمية  الدولية. فقد تطور يف السنوات األخرية ليقدم حسابًا للحقوق الفردية،

 ( توزيعية عالية.اقتصاديةوحجج أو مقوالت تفضل عدالة ) املؤسسات الدميوقراطية للسالم،
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ب كانط األكثر شهرة من بني كل الفالسفة الكوزموبوليتانيني )العامليني(. يأتي لق يعدُّ

فكرة أن إىل  "الكوزموبوليتان" من الكلمات اليونانية "كوزموس")عامل( و"بوىل")مدينة(، ويشري

 مكان أخالقيًا أأهناك، أو جيب أن يكون هناك، جمتمع عاملي للجنس البشري، )سواًء 

مثل هذا التأثري الضخم لليربالية يف العالقات على سياسيًا(. وقد متثلت احلجة يف أنه لكي حتصل 

الدولية، فقد كان من الضروري أن يكون احلل سياسيًا ومؤسسيًا ملشكلة الفوضوية الدولية. 

لقد متثل قلب الفلسفة األخالقية لكانط يف افرتاض أن احلرية الفردية )االستقالل( كانت 

 صرحيًا وضروريًا،  التزامايري كانط أن لدينا  ضرورية لكل سبب عملي، ولكل الفضيلة.

 مصدر الصراع. يعدُّوأن الفشل يف ذلك  مطلقًا الحرتام استقالل اآلخرين،أو التزامًا 

عدم االستقرار املوروث والظلم  يفبالنسبة لكانط، تتمثل األسباب األولية للصراع 

وهنا، فإن  التغلب على حالة الطبيعة. يفتأسيس السالم متمثاًل  يعدُّ حالة الطبيعة. لذلك، يف

 للعالقات الدولية مثل الواقعيني. رئيسبنفس التشخيص لالعتالل الكانط، وبالطبع قد قام 

هناك ميكن أو جيب  شيء الويستمر الواقعيون ليقولوا بأن  تسبب احلرب. اليتإنها الفوضوية 

على ملاذا يؤمن كانط بأننا نستطيع، بل وجيب، أن نتغلب  فعله للتخفيف من تلك الفوضوية.

جزئيًا، يرجع السبب إىل أن كانط وغريه من  قعيون ذلك؟الفوضوية بينما ال يستطيع الوا

فإننا نستطيع أن نقابل هذا بالرؤية  وبشكل مفيد، الليرباليني يعتقدون أن العقل سوف يسود.

يعنى هذا أن نقابل بني تفاؤل  هو الذي سينتصر. وليس العقل، الواقعية هلوبز بأن اخلوف،

ولوقت طويل، كما لو كانت  السياسة العاملية تبدو،فقـد كانت  وتشاؤم الواقعية. الليربالية

لكن لكى تشري إىل هذا، فإنه  وعدم الثقة، واحلرب املتكررة. فخ دائرة اخلوف، يفواقعة 

هنا، فإن  ومن فالفوضوية تسبب اخلوف وعدم الثقة. يعنى أن خنلط بني السبب والنتيجة.

 يفنظامًا قانونيًا وسياسيًا عاداًل يستطيع أن يكسر هذه الدائرة، وأن يعرض انسجامًا حقيقيًا 

فعلى املستوى  املصاحل. وقد متثل برنامج كانط "سالم دائم" يف خمطط ملثل هذا النظام.

ساس فإننا نطلب دساتري سياسية مجهورية حيث ُيعامُل املواطنون األفراد على أ ،الداخلي

فيدرالية  يففإننا نستطيع أن نضع نهاية حلالة الطبيعة من خالل الدخول  من املساواة دوليًا،
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ظل قانون األمم. عامليًا، نستطيع أن نؤسس قانونًا عامليًا "كوزمو  يفمن الدول اجلمهورية 

أى كانط وكما ر ومن املؤكد، ظله حقوقًا معينة دوليًا. يفيكتسب األفراد  بوليتانيًا" للشعوب،

ا سوف يدركون هذا، وسوف أوروب يفا املتعبة من احلرب أوروب، أن شعوب 9157يف 

احلرب فيما هي بناء فيدرالية للدول اجلمهورية ذات نظام أكثر عاملية يستطيع أن ين يفيبدأون 

 بنظامه األعلى ،يوروباألبناء االحتاد  يفبينها. أيضًا، ميكن للمرء القول بأنهم قد فعلوا هذا 

رؤية كانط للسالم من خالل  يفيرجع السبب اآلخر  نظام حقوق اإلنسان املوجود. يفكفاءة 

، بل على ذرائعيالسياسة، إىل أن التدخل ملغادرة حالة الطبيعة مل يكن جمرد تدخل 

وهكذا، فإن إنهاء حالة الطبيعة تتمثل  العكس، فقد كان تدخاًل ضروريًا، وواجبًا أخالقيًا.

وعلى  وأن حيرتموا، يف ظلها يستطيع البشر أن يعيشوا، واليت تأسيس الظروف السياسية يف

 للصراع.  األساسيجيتثون املصدر  وبذلك، املستوى األخالقي، حرية كل اآلخرين،

فهي فكرة  علم بها.على فكرة حنن كلنا  تعدُّإن فكرة أن األفراد مهمون أخالقيًا 

 يت تشكل جوهر السياسة الدولية بعد احلرب العاملية الثانية.مركزية لفكرة حقوق اإلنسان ال

يربر التصرفات  شيءفإذا كانت حقوق اإلنسان وحبق عاملية ومطلقة، فال يوجد حينئذ 

بالطبع، هناك أوقات أو ظروف قد ال نستطيع  تهدد تلك احلقوق. اليت)األفعال( واملؤسسات 

الفضيلة تظل، ومع ذلك، مرشدًا للتصرف أو  معها االرتفاع باملعايري األخالقية، إال أن

( اإلبادة اجلماعيالقول بأن )القتل  يفمشكلة حقيقية  أيفليس لدينا  العمل. ومن ثم،

لكن هذا  خطًأ أيًا كانت الظروف. تعدُّشاملة حلقوق اإلنسان  انتهاكات أياجلماعية، أو 

بأنهم جيب أن يكونوا أحرارًا من  يتضمن أن لدينا أسبابًا لإلعالء من قيمة البشر، واالعتقاد

صياغة أكثر حداثة للمقوالت الكانطية اجلديدة، حتى ويف ، أو، السياسيطغيان القهر 

عـندما نأخذ هذا األمر جبدية أكثر، فسوف جند،  طغيان الفقر واملرض )انظر الفصل الثامن(.

 أخالقيفإن هذا موقف احلقيقة، ويف تضمن هذه احلرية.  اليتأن علينا واجب بناء املؤسسات 

ممارساتنا السياسية احلالية. آنذاك، ملاذا جيب علينا أن نقبل بأن القوة أكثر  يفواضح  انونيقو

  من األخالق جيب أن تكون مرشدًا للسياسة الدولية؟
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Liberalism Today 

 أعمال لوك،والتفاعل مع  اليزال هناك الكثري الذى ميكن اكتسابه من االرتباط

الزال هناك الكثري من استكشاف أكثر قوة لألفكار الليربالية  (.1.9صندوق الوكانط ) وبنتام،

 .{(Brown 2002; Keene 2005; Boucher 1998: 2002) انظر:}املتسعة يف العالقات الدولية 

حال، فإن دلياًل أساسيًا لليربالية ال يستطيع أن يفعل أكثر من إظهار كيف يستطيع  أيعلى 

نستطيع أن نقسم الليربالية املعاصرة  هذا املرياث الكالسيكي لليربالية تغذية املناقشات اجلارية.

لية البنيوية بأن املؤسسات الليربا االدعاءاتإىل معسكرين. تعتمد الصيغة األوىل لليربالية على 

العالقات الدولية بطرق حمددة. هنا، فسوف جند أن جممل نظرية العالقات الدولية  يفتؤثر 

" املشهورة، والصيغة األكثر شهرة لليربالية يف الدميوقراطيالليربالية متضمنة فكرة "السالم 

ة الليربالية صيغ فهيالعالقات الدولية، املؤسسية الليربالية اجلديدة. أما الصيغة الثانية لليربالية 

تتضمن أدبيات متنامية عن احلرب العادلة،  واليتالوضعية القيمية أو الكوزموبوليتانية، 

 والتدخل اإلنساني، والعدالة التوزيعية. 

 

 

Two Treatises on Government, 1688 

Introduction to the Principles and Morals of 

Legislation, 1789 

Principles of International Law, 1789 

Perpetual Peace, 1795 

Metaphysics of Morals, 1785 
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The Democratic Peace Thesis 

كانط ليقول  ىإحدى رؤعلى  مايكل دويل بشكل شهري (Michael Doyle)يعلق 

 ، كتب دويل قائاًل: 9178ففي عام  مفضاًل ما أصبح معروفًا بفكرة السالم الدميوقراطي.

 

(Doyle, 1983 a: 214, Original emphasis)

اثنتني من األفكار اجلوهرية لكانط. على رأي دويل مطلبًا إمبرييقيًا "جتريبيًا" يعتمد  يعدُّ

إىل  أن الدساتري اجلمهورية حتد من طموحات الدول الشبيهة باحلرب، يفتتمثل أوىل الفكرتني 

 الدول الليربالية اجلديدة إىل احلرب، وفقط، من أجل أسباب ليربالية املدى الذي تذهب فيه

أن هناك احرتامًا  إن الطبيعة الليربالية الداخلية للدولة تعين (.888أ :  9178 ،جيدة )دويل

داخليًا حلقوق اإلنسان واحلريات. أكثر من ذلك، فإن موافقة املواطنني أمر مطلوب إلعالن 

االعتبار أن املواطنني هم الذين حياربون وهم الذين يدفعون فاتورة احلرب،  يفخذًا أ احلرب.

الدول  تعدُّشرح ملاذا  يفكل من هذين العاملني يساعدنا  لذلك فمن احملتمل أن يكونوا مرتددين.

جمتمع  ففيثانيًا،  ا احلديثة.أوروبالليربالية أقل تشابهًا مع الدول اليت تفضل احلرب عن إمارات 

 فالدول ل الليربالية، ال يوجد سبب جيد للذهاب إىل احلرب ضد دولة ليربالية أخرى.للدو

، وإذا كان لدولة أن تعترب دولة أخرى كدولة عادية أو جيدة، مبادئ عدة يفالليربالية تتشارك 

الفكرة يف أن الرسالة  تتمثل فحينئذ، فلن يكون هناك سبب للتصرف بعدوانية جتاهها.

؛ من كونها نظرية لطيفة أكثر تعدُّ "9157"السالم الدائم  والسياسية لكانط يف كتابهاألخالقية 

 (.887: 9178إن البنية الدستورية للدولة الليربالية جتعلهما واقعيًا خمتلفني )دويل  ذلك
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لقد أفرخت هذه املقولة عددًا كبريًا من الدراسات "اإلمربيقية" للعالقات بني الدول 

إىل  منط العالقات بني الدول الدميوقراطية عدم جلوء تلك الدولعلى ُيظهُر التأكيُد  الدميوقراطية.

قانون إىل  نعرفه منه شيء أيمت وصفه بأنه "قريب إىل  ي، األمر الذًااحلرب مع بعضها بعض

 (.78: 9115 ،شان يفوقد مت اقتباسه  ،588: 9171 ي،)ليف جترييب يف العالقات الدولية"

تصبح دميوقراطية، فإن هذه املالحظة تصبح أكثر أهمية. فقد وجدت  اليتوبتزايد عدد الدول 

السياسة األقوياء، مثل رئيس الواليات  صانعيطريقها إىل شعارات  الدميوقراطيفكرة السالم 

 (، كما مت االعرتاف بها باعتبارها حتديًا حقيقيًا75: 9111 ،املتحدة بل كلينتون )أوون

صورة أكثر تبسيطًا، فإننا نستطيع أن نرى أنه إذا كان ويف  (.875: 8889 ،ة )مريشاميرللواقعي

 االدعاءأن تستطيع فرضية السالم الدميوقراطية النهوض كحقيقة، حينئذ، فإن  من املمكن

بالطبع، فقد تكون  للصراع ستكون زائفة. البنيويالسبب  هيبأن الفوضوية الدولية  الواقعي

جيب أن نكون على  أيضًا، احلرب فيما بينها.إىل  الدول الدميوقراطية مل تذهب بعدوببساطة أن 

املعلومات اإلمربيقية لكي نفرض الدميوقراطية عرب العامل،  حذر من احلاجة إىل استخدام هذه

فإن هذه ، . ومع ذلك (Doyle, 1983 b: 324)أو لكي تقوم حبملة صليبية من أجل الليربالية 

 صيغة مركزية للعالقات الدولية املعاصرة. تعدُّالصيغة من الليربالية 

Neo-Liberal Institutionalism 

جمال العالقات الدولية مطالب  يفحال، تضع الصيغة املسيطرة لليربالية  أيعلى 

فاملؤسسية الليربالية اجلديدة تقدم علمًا . الدميوقراطيبنيوية تذهب بعيدًا أكثر من فكرة السالم 

 يفللعالقات بني الدولة والفاعلني من غري الدول  املتبادل، ووصفًا الدوليللسياسة لالعتماد 

أن تلك املدرسة للتفكري تؤهل لعنوان  املبدئييتمثل السبب  البيئة الفوضوية للسياسة العاملية.

ويف  اسة الدولية لديها فرص أكرب للتعاون املستدام.أن أعضاءها يقولون بأن السي يفالليربالية 

تقديم حالتهم، فإن املؤسساتيني الليرباليني اجلدد يتحدون بعضًا من االفرتاضات األساسية 

حال، وكما سوف نرى، فإن املؤسسية الليربالية اجلديدة لديها أيضًا الكثري  أيعلى  للواقعية.

 املشرتك مع الواقعية اجلديدة.
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تدفع بالليربالية اجلديدة إىل االعتماد املتبادل املعقد.  اليتلفكرة اجلوهرية تتمثل ا

 واالعتماد املتبادل املعقد هو مصطلح يصف:

 

(Keohane and Nye, 1977: 24)

 

التحليل املتمركز حول الدولة  يتحدىاألول  فاالدعاء كل من هذه االدعاءات مهم.

هذا، أن علمًا  ويعين ".السياسياحلقيقة توجد "قنوات متعددة للتفاعل  يفنه إالواقعية، قائاًل 

أن ينظر إىل دور املنظمات الدولية مثل الشركات املتعددة  ينبغيصحيحًا للعالقات الدولية 

اجلنسية، واملنظمات الدولية احلكومية، واملنظمات الدولية غري احلكومية، وكذلك األعراف 

على سبيل  الشؤون الدولية. يفت عندما حناول أن حندد النتائج القائمة، وشبكات العالقا

يف النتائج. إن واقعيًا جديدًا مثل والتز سوف يسألك  التأثرياملثال، لنأخذ القوة أو القدرة على 

الفكرة، وقد حتددت بكونها أن  أن تقييم القوة النسبية للدول أو توزيع القدرات بينها 

وعلى اجلانب اآلخر، فإن املؤسساتيني الليرباليني اجلدد مثل  د.مصاحل األكثر قوة سوف تسو

 ( سوف يسألونك أن تنظر إىل: 9155)ناي  و كوهان

 

(Keohane and Nye, 1977: 55, Original emphasis)

هنا، فإن "التنظيم الدولي "يكون تقييمًا تنافسيًا لبنية السياسة العاملية، ومنوذجًا مثاليًا 

الثاني، واملتعلق  االدعاء يعدُّو ميكن وبشكل مفيد مقابلته مع النموذج الذي اقرتحه والتز".
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ية الليربالية اجلديدة فاملؤسس .مساوية هميةأ اللموضوعات، ذ التصاعديبغياب الرتتيب 

تشغل نفسها "بالسياسات الدنيا" )املوضوعات االقتصادية واالجتماعية(، وكذلك مبا يسمى 

تتعامل مع  واليت"السياسات العليا" )موضوعات األمن(. متثل العالقات الدولية، 

مهمًا وكبريًا من العالقات الدولية، كما أن  جزًءا املوضوعات االقتصادية واالجتماعية،

تعطي  اليتفالدولة  ضخمة األهمية بالنسبة للدول. تعدُّالعالقات السياسية من هذا النوع 

متسقة تصرفت بطريقة  اليت)وهي الدولة  أولوية لألمن لدرجة تستبعد التعاون االقتصادي

فقط منوذجًا نادرًا، ولكنها أيضًا سوف تفتقد عددًا من فرص  مع التنبؤات الواقعية( التعدُّ

ذلك أن نظرية الواقعية اجلديدة على خطأ فيما  مزدوج، االدعاءوهنا، فإن  التعاون املتميزة.

يتعلق بدوافع الدول للتصرف )ألنها تؤسس تراتبية تصاعدية للموضوعات وتعطى أولوية 

املوضوعات  يفلسياسات "العليا" منها للسياسات "الدنيا"(، وأن سيطرة الواقعية متنع التعاون ل

 واقعية(.  )ألن الدول قد أصبحت مهيأة للتفكري من منطلقات ؛االجتماعية واالقتصادية

 الكونيومع التسليم باالعتماد  األخري، فإنه ينبع من هذه األفكار األساسية. االدعاءأما 

ذات أهمية حامسة لكل  دل واملعقد، يصبح من الواضح أن القوة العسكرية مل تعدُّاملتبا

للشؤون همة جوانب العالقات الدولية. أما القول بأن الواقعية تستثين هذه اخلصائص امل

 الطبيعة الصراعية للعالقات الدولية. يفإذ تفعل ذلك إمنا تبالغ بال فائدة هي العاملية، و

 اعلني من غري الدول يف الفصل اخلامس. وسوف نفحص دور الف

 االدعاء يفميز املؤسساتيني اجلدد عن املدرسة الواقعية اجلديدة يتمثل ُي لذلك، فإن ما

املتبادل، وقد تدعم بوجود املؤسسات الدولية، يعنى أن هناك جمااًل  الدوليبأن االعتماد 

املقابلة املذهلة بالرؤية املتمركزة حول  يفويظهُر هذا بالطبع  همًا للتعاون يف الشؤون الدولية.م

الواقعية اجلديدة. فمن الصعب أن ننظر إىل  يفاحملتم الذى رأيناه  الدوليالدولة للصراع 

واملنظمات الدولية األخرى بدون اإلقرار أن الفاعلني من  يوروباألاالحتاد  السياسة بني أمم

تقوم املنظمات الدولية بتعزيز التعاون درجة  أيغري الدول مهمون. وهنا يصبح السؤال "إىل 

تستهدف املكاسب املطلقة من خالل  اليتهل تستطيع القول بأن الدولة  أكثر من الصراع؟"،
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احلقيقة، فإن املناظرة الكبرية بني الواقعيني اجلدد مثل ويف التعاون مع آخرين أكثر عقالنية؟ 

كالهما يدعى برهانًا  تطور هذه النقطة. مريشامير واملؤسساتيني الليرباليني اجلدد مثل كوهان

. على الرغم من أن الفرق الواضح بني الواقعيني اجلدد، واملؤسساتيني ادعاءاتهإمربيقيًا لدعم 

الليرباليني اجلدد يقرتب من هذه الصيغة النظرية األيديولوجية مبا هلا من الكثري املشرتك مع 

(. ذلك أن 9111 ،جريفيس ؛9177 ،دية )كوهانالواقعية اجلديدة عنها مع الليربالية التقلي

ة تقدم األساس للواقعية اجلديدة. فهم رئيساملؤسساتيني الليرباليني اجلدد يقبلون عدة أفكار 

يقبلون فكرة أن العالقات الدولية فوضوية. كما أنهم يقبلون أيضًا القول بأن الدولة ذات 

اإليبيستمولوجية للواقعية  االدعاءاتون كذلك، فهم يقبل السيادة هي الفاعل األكثر أهمية.

أنهم يقبلون تقييمًا جتريبيًا  يفيتمثل ما يعنيه هذا  اجلديدة، ولذلك فهم يقبلون منهاجيتها.

 يعدُّيعين هذا أن ما  اكتشاف ما يتعلق به.إىل  هناك، وكيف يذهبون )إمربيقيًا( ملا هو قائم

أن يتفق مع النموذج العلمي للمالحظة دراسات حبثية صحيحة يف العالقات الدولية جيب 

املباشر بإبعاد  التأثريحنو ما كانت احلالة مع الواقعية اجلديدة، فقد كان هلذا على والتجريب. و

توليد  –اهلدف هو وصف العامل بدقة علمية  القضايا األخالقية من جمالنا البحثي واملعريف.

مع العامل. مع التسليم بهذا، فكيف يكون من  نظريات قابلة لالختبار نستطيع أن نقارنها

املمكن أن يرى املؤسساتيون الليرباليون اجلدد مثل هذا العامل املختلف بالنسبة للواقعيني 

 (:9111حنو ما يالحظ جريفيس )على اجلدد؟ و

 

(Jervis, 1999: 45)
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أنك ال تستطيع،  يفتتمثل إحدى النتائج املمكن استخالصها من هذا اخللط الفكري 

 يأو منهج واقع على وجه احلصر، ليرباليولكل الوقت، االقتصار متامًا على تبين منهج 

فهناك أوقات حتتاج فيها إىل رؤى نافذة يقدمها  العالقات الدولية. يفعلى وجه احلصر 

منهج  يفإن االقرتاح بأن يتشارك املؤسساتيون الليرباليون اجلدد مع الواقعيني اجلدد  كالهما.

له  اقرتاح وعلى أن ينظروا إىل جوانب خمتلفة من السياسة العاملية، للعالقات الدولية،

بني الواقعيني اجلدد،  "مناظرة كربى ثالثة" يف فقد أصبح روتينيًا التفكري تداعيات أبعد.

شكل مناظرة  يفني اجلدد، ال تكون على شاكلة اجلدال داخل النظام املعريف، ولكن والليربالي

منهجية عقالنية علمية استطاعت  يفذلك أن مدرسيت التفكري تتشاركان  بني نظامني معرفيني.

وكما رأى  حال، أيعلى  متخصص. معريفأن تسيطر على العالقات الدولية كحقل 

 يفيني قد قدموا صورة غري مكتملة ملا جيب أن نتناوله بالدراسة اجلدد، فإن الواقع الليرباليون

الباحثني أن الفكرة املركبة اجلديدة تستثنى،  جمموعة أخرى من العالقات الدولية، بينما ترى

وتصنع  العالقات الدولية، يفمن الدراسة همة وبشكل مصطنع، بعض املوضوعات امل

الواقعيون افرتاضات  فـقـد وضع السياسة الدولية.ات وإمكان افرتاضات تنحرف بفهمنا حلدود

بدا  واليتتلك الدنيا(،  الفاعل املهم الوحيد، أولوية السياسات العليا على هي)الدولة  معينة

وعلى حنو  تقييد أو تعديل سلوك الدولة. يف الدوليأنها تصيبهم بالعمى عن أهمية التنظيم 

ني، أن االفرتاض بأن العالقات الدولية جيب أن فـقـد رأى عدد من املفكرين النقدي مشابه،

حقيقة علمية  يعدُّملا ميكن أن  وموضوعي عقالنيتتم دراستها علميًا قد احتد مع تقييم 

السادس سوف  الفصل يف موضوعية تستثنى عددًا من الرؤى ملا هو مهم يف العالقات الدولية.

والنظرية النسائية لدراسة العالقات  وما بعد احلداثة، نستكشف إسهامات النظرية النقدية،

الشؤون  يفكما ُنظهُر تقدم املناهج املختلفة ملوضوع دراستك رؤى خمتلفة ومهمة  الدولية،

 اجلديد. رؤى جتاهلتها الفكرة املركبة الوضعية اجلديد  يالدولية، وه
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Cosmopolitanism 

التزامًا قيميًا حنو العاملية  يف جوهرها، الكوزموبوليتانية )العاملية(،متتلك املقوالت 

فإن هناك فرعًا  احلقيقة،ويف  الكوزموبوليتانيون )العامليون( ليسوا بالضرورة ليرباليون. والفردية.

ومع ذلك، فـإن الكوزموبوليتانية  مهمًا من الكوزموبوليتانية ينساب عـرب املاركسية واالشرتاكية.

مقرتبة من السيطرة على املناقشات حول العوملة، وحقوق  متزايد، الليربالية تصبح وبشكل

تتخذها الكوزموبوليتانية  اليتة رئيسإن الصيغة ال ، والعدالة العاملية.الدولياإلنسان، والقانون 

كانط، وقد اختذ اتباع كانط اجلدد املالمح األساسية ملقوالت  الكانطية اجلديدة. هيالليربالية 

وتوجهوا الستكشاف طبيعة العدالة الكوزموبوليتانية )العاملية(. ففي كتاب كانط "السالم 

 ففي للكرم )استضافة( العاملية. العدالة الكوزموبوليتانية قد حتددت بتوفري الظروف الدائم"، فإن

لعدالة سئلة ذات أهمية حيوية حول اأفإن هذا قد تطور ليستكشف  النظرية الكانطية اجلديدة،

وتشارلز  وتوماس بوج، ،راؤولفإن الباحثني من أمثال جون  وهنا، .”Global Justice“الكونية 

ملعاملة كل املخلوقات البشرية األخرى  األخالقييتساءلون عن االلتزام  وأونورا أو نيل بيتز،

 اليتواحدة من الطرق  تعدُّ واليتأكثر منه كوسيلة لغايتنا ) كأحرار، أو كغايات لذواتهم،

تلزمنا بالعمل من أجل موضوعات مثل الفقر  واليت( األخالقييصف بها كانط رؤيته للقانون 

وطبيعة  مثل الالجئني، ”Stateless“الدول  ي، واجملاعة، أو حقوق األفراد من غري ذوالعاملي

أسئلة ضرورية بالنسبة  هيإن األسئلة موضع االستكشاف هنا  وجمال حقوق اإلنسان العاملية.

ترتكز على  اليتيبين الكوزموبوليتانيون ويدافعون عن املقوالت األخالقية  للسياسة العاملية.

على سبيل املثال،  حقوق األفراد، )وعلى واجبات األفراد واجملتمعات باحرتام هذه احلقوق(.

أننا منتلك سلسلة  ُيظهر وهو يتقدم على طريق كانط، (Thomas Pogge)توماس ُبوج  جند أن

هذا متناقضًا نسبيًا  وال يعدُّ من االلتزامات )التعهدات( الواضحة باحرتام كرامة وقيمة األفراد.

فـفي املادة الثامنة  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. يفمن( مت إرسائه  ال يتجزأ اباعتباره )جزًء

 وعاملي اجتماعينظام  يفرد له احلق فإننا قد اتفقنا أن "كل ف والعشرين من نفس هذه الوثيقة،
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فإن  ومع ذلك، هذا اإلعالن". يفمت تضمينها  اليتتتحقق فيه كاملة هذه احلقوق واحلريات 

 والسياسة البيئية، أمـور ختص حركة الالجئني، يفالذي يعطى الكلمة األخرية  الدوليالنظام 

هذا  يف ييفشل بشكل واضح وجل والعدالة االقتصادية للدول ذات السيادة وملصلحتها الذاتية

نها تعرض نقدًا حقيقيًا إبـوج ممثلة هلذا التقليد حيث  كوزموبوليتانية تعدُّ وهنا، اخلصوص.

على للسلطة ذات سيادة  انتشاراللنظام الدولي السائد. وبشكل حمدد، فإن بوج يطلب 

من الوفاء، وبصورة أكثر  املستويات الوطنية الفرعية، والقومية، واإلقليمية والدولية لتمكيننا

 (.8888كفاءة، بالتزاماتنا األخالقية جتاه فقراء العامل )بوج 

املناقشات احمليطة مبوضوعي  يفوبصورة مشابهة، فـإن النفعية هلا صوت واضح 

الوفرة، واألخالق" وكتاباته العديدة مثل "اجملاعة،  ففي العدالة االقتصادية العاملية، والعوملة.

(Singer, 1972)، و"األخالق العملية "(Singer, 1979)  :وكتابه األكثر حداثة "عامل واحد

هذه املناقشات  يفبيرت سنجر مداخالت قوية  يـقـدم (Singer, 2002) أخالقيات العوملة"

 مقصود ليلقي الضوء على إشكالي( مبا يبدو تشبيهًا غـري 9158فبينما تبدأ مقالته ) األساسية.

ننا حنصل أ حال، لُيظهر أيفإنه يستمر وعلى  يستجيب بها األغنياء للمجاعة، اليتالطريقة 

 من هذه البداية األساسية على نقطة انطالق حنو النفعية مع تطبيقات كوزموبوليتانية قوية:

 

(Singer, 1972: 230-231)  

يـوُد سنجُر بيانها تتصُف بالوضوح التام، ذلك أنه عندما  اليتوهنا، فإن النقطة 

بتكلفة قليلة أو حيت بدون تكلفة، فإنه ينبغي علينا أن نفعل  نستطيع فعل اخلري ألنفسنا،
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ليس عماًل من  اجلوعى للسنغالينيذلك. ويف سياق مقالته، فإن سينجر يظهر أن إعطاء النقود 

 البنطلون وتلطيخه بالطني، ومثل إنقاذ الطفل الذي يغرق بتكلفة بلل لكنه، قبيل الصدقة،

ُيظهُر سينجر يف موضع آخر، أنه يبدو واضحًا أنه "طاملا كانت هناك  وباملثل، إنه أمر واجب.

موضوعات وموضوعات حتتاج حاًل عامليًا، فإن املدى الذى تستطيع عنده دولة أن تقرر 

 (. 917: 8888 ،باستقاللية مستقبلها يتالشى" )سينجر

تعارض االفرتاض  فهي متثل الليربالية الكوزموبوليتانية حتديًا واضحًا للواقعية.

 وتعارض أيضًا قات الدولية،للدولة ميثل جوهر العال الداخليبأن بقاء النظام  الواقعي

إن  اهلدف الصحيح الوحيد للدراسة بالنسبة للعالقات الدولية. هيبأن القوة  الواقعي االدعاء

العالقات الدولية  يفالذى تفرضه الكوزموبوليتانية عـلى األرثوذكسية الواقعية  التحديمـدى 

إجراء هلذا  أياختاذ  يفأن العالقات الدولية قـد فشلت  ولسنوات عدة، قـد أصبح يعين،

مع منوذج العلوم االجتماعية، وبذلك كان من املعتقد أنه  يتالءمالتقليد. فهـو وببساطة مل 

نظرية مفيدة للعالقات  أي تتطلبغري قادر، وبشكل بارد، على مواجهة الدليل القوى مما 

وقد متتعت النظرية املعيارية بوجه  فقد تغري هذا منذ أوائل التسعينيات. حد ما،إىل و الدولية.

 األهمية داخل هذه املناقشة. يفعام بعملية إحياء، كما كان للكوزموبوليتانية صوت غاية 

ال متتلك فـيها الواقعية والكوزموبوليتانية أرضية مشرتكة  اليتاحلالة  هيومع ذلك، فما تزال 

 يستطيعان عليها أن يربطا جهدهما معًا. 

 A Middle Way Between Realism and Liberalism 

تتمثل واحدة من كربيات املشكالت يف املناظرة بني الواقعيني والليرباليني يف امليل حنو 

الواقعيون اجلدد، والليرباليون اجلدد داخل نظام  أن يعملإىل  استقطاب حاد يف املواقف، أو

بدرجة كافية  أنه يبدو واضحًاإىل  مشكلة كون هذا يفيـرجع السبب  مشرتك.معريف وفكري 
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إن تشعب العالقات  أن فهمًا كاماًل للسياسة العاملية يتطلب رؤى من الواقعية والليربالية.

يتمثل  لعاملني مرتابطني. األقل،على نتاجًا، و يعدُّ ليرباليومعسكرين واقعي إىل  الدولية

همة، اجتاهًا مالعامل األول يف أن هناك، ويف أي حماولة لبناء نظرية ذات قوة تفسريية 

الفكرة اجلوهرية اليت تؤيد النظرية املفضلة. هـذه هـي على للمبالغة، أو لزيادة التأكيد 

حيث يعـرتف الكل بأن  الواقعيني والليرباليني الذين قمنا بفحصهم، ىوبالتأكيد احلالة لد

أو إللقاء  ومن أجل تطوير فرض قابل لالختبار، فإنه، ومع ذلك، نظرية املقابلة هلا مزايا.ال

الوضوح  حد ما، وإىل فإن هذه التنازالت تفتقد، ة،رئيساملقوالت األخالقية العلى الضوء 

 ، إذا مت تقديم تطور العالقات الدوليةالثانيالعامل  والتحديد أو الرغبة يف الفوز يف املناظرة.

كسلسلة من املناظرات بني النظم املعرفية )انظر الفصل األول(، فإن تشعب املواقف يصبح 

 املبدئيهناك، الكثري مما ميكن الفوز به من التداخل  متجذرًا وبعمق يف البنية الفكرية للحقل.

رؤيته  أي حال، حيتاج املرء أن يكون نقديًا يفعلى  يف هذه املناقشات بني الواقعية والليربالية.

التفكري فيهما  جيب أن يتم وفكرة أنهم لكل من الفرد الواقعي، أو املقوالت الليربالية،

هذه الفكرة األخرية ذات أهمية خاصة للمناهج  تعدُّ باعتبارهما رؤيتني عامليتني متميزتني متامًا.

ر سوف ننظر يف حماوالت لكس السادس، ويف الفصل النقدية املعاصرة للعالقات الدولية،

اجلديد، وأن نشيد نظريات ما بعـد الوضعية للعالقات  العقالني اجلديد الفكرياملركب 

حاول أن يشق طريقًا  يأحد تقاليد الفكر الدولي والذإىل  الدولية. هنا، فسوف نقدمك

 الواقعية والليربالية. رؤى وسطًا بني 

غالبًا ما ُيشاُر إليها إن منهج "اجملتمع الدولي" لنظرية العالقات الدولية، واليت 

، يـوجـد خارج (Wight, 1991)أو "مدرسة جوريتان"  ،(Jones, 1981)"باملدرسة االجنليزية"

الدراسات الدولية بالواليات  تسيطر على اليتالتيار العام ملناقشات العلوم االجتماعية 

شات بني الواقعـيني ويتميز تارخيها الثرى مبحاولته لتجنب التشعب الذى تعكسه املناق املتحدة.

املشاركني باملدرسة،  أحد أكثر أهم ، Hedly Bullوالليرباليني، وبالتزامها بدراسة ما أمساه 

فإن منهج املدرسة  وكما يقرتح هذا املصطلح، .(Bull, 1995: 74-94")الفوضـوي باجملتمع"
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ملمحًا بنيويًا للعالقات الدولية، ولكنه يعرتف أيضًا بأن  تعدُّاالجنليزية يعرتف بأن الفوضوية 

 شعاراته وحساباته. يفالدول ذات السيادة تشكل جمتمعًا يستخدم مفاهيم النظام والعدالة 

، وسياسات القوى الكربى، الدوليوهكذا، فإن املنهج ينظر إىل توازن القوى والقانون 

رفضه للتدخل  يفإن القوة الكربى هلذا املنهج تتمثل  ".وانتشار القيم الكوزموبوليتانية "العاملية

وبداًل من تبين منهج وضعي للعلوم  العالقات الدولية. مع التحول املنهجي الوضعي يف

االجتماعية يف دراسة الشؤون العاملية، فإنه يعرض مقرتبًا "مجاعيًا منهجيًا" للعالقات الدولية 

الضعف  يتمثل أيضًا، .( Buzan, 2001: 472)القانون معتمدًا على دراسة التاريخ والفلسفة و

أنه ال يقدم  يفاألكرب هلذا املنهج املفتوح للعالقات الدولية، وعلى حنو ما يثري البعض، 

 .(Finnemore, 2001)مواجهة العامل وبطريقة علمية  يفمنوذجًا حبثيًا مستقيمًا، ميكن اختباره 

بل هم يعملون معهم،  رؤى هوبز أو كانط.إن منظري اجملتمع الدولي ال يعارضون 

العامل  يفتربط رؤاهم )معارضني املطالب بأن يكون هلم رؤى حصرية  اليتيبحثون عن الطرق 

للعالقات الدولية(، وأن تدمج عمل احملامني الدوليني الكالسيكيني من أمثال هوجو  احلقيقي

فإن هناك تنوعًا  هو مع املناهج األخرى للعالقات الدولية، وكما جروشيوس وإمرييش فاتيل.

هذا التنوع وصواًل إىل األسالف الفكريني للمدرسة  (Bull)وقد تتبع بال  داخل التقليد.

هم حول متيز بالتفاؤل املوالذي يرتبط جورشيوس باجلناح "التضامين" للمدرسة  االجنليزية.

 وعلى اجلانب املعاصر هلذا املنهج، القانون الدولي." كاتيب" مؤلفيتضامن الدول باعتبارها 

كتابه  يفيناقش  يالذ ويلر نيقوالس (Nicholas Wheeler)فإن الكتاب املعاصرين يتضمنون 

اجملتمع  يف اإلنسانيالظهور واخلاص بالتدخل  يف"إنقاذ الغرباء" مدافعًا عن العرف اآلخذ 

تتميز تضامنية جروشيوس عن كوزموبوليتانية  (.8888 ،ويلر ؛9171 ،املعاصر)بال الدولي

ويف احلقيقة، فإن كانط قد أشار إىل جروشيوس، جنبًا إىل جنب مع غريه من الضالعني  كانط.

"السالم  يف كتابه (as a miserable comforter)باعتباره "مهدىء بائس"  الدوليالقانون  يف

 (Vattel)أما فاتيل  ب حتت ظروف معينة.يكيفون بها استخدام احلر اليتبسبب الطريقة  الدائم"

 يفاحملافظ للمنهج. يرى أنصار مدرسة التعددية  التعددي)مهدىء بائس آخر( فريتبط باجلانب 
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فإن  الدولياملدرسة اإلجنليزية أنه بينما تستطيع الدول االتفاق على جوانب معينة للمجتمع 

فيما وراء  هذه اجلوانب( أيحتدد قدرة الدولة على تطويرها ) الدوليالطبيعة األساسية للقانون 

إقامة الضروريات الالزمة لعمل اجملتمع الدولي. وقد أصبحت هذه املناقشات متزايدة األهمية 

كوسوفا  يفلإلبادة اجلماعية  الدوليوبينما يستجيب اجملتمع  لدراسة العالقات الدولية.

وإىل حماكمة رؤساء الدول السابقني املتهمني جبرائم  وإىل "احلرب ضد اإلرهاب"، رواندا،و

 الدوليللقانون  التقدمي، والتطور اإلنسانيفإن أفكار التدخل  وجبرائم ضد اإلنسانية، حرب،

 الفصل الثامن. يفوسوف نعود للموضوع  أساسية. تعدُّ

Coming to Terms with I R Theory 

فكل تقليد  قدم الفصالن الثالث والرابع وفقط أساسيات نظرية العالقات الدولية.

تقدم رؤى عاملية معارضة. كيف  فهيومع ذلك،  ة عديدة للسياسة العاملية.رئيسيعرض أفكارًا 

 مثل هذه املرحلة املبكرة لالشتباك مع السياسة العاملية؟ تتمثل ميكن أن نتعايش مع هذا ويف

 أيموقف أكثر قوة لصنع القرار خبصوص  يفتعليق احلكم حتى نصبح  يفاإلجابة البسيطة 

أما اآلن، فيجب أن تركز وببساطة على احلصول  جمموعة من املقوالت تعتقد أنها األكثر أهمية.

 وسوف يسمح لك هذا بتقدير  على فهم نقدى ألساسيات كل تقليد أو مدرسة.

موقف قوى لتفهم ما  يفوسوف تضعك  ستتناوهلا أن تفعله؟ اليتحتاول الدراسات  يالذ ما

 والسياسة اخلارجية واألمنية،  املقوالت حول األحداث العاملية، يفيتفاعل حتت السطح 

إذا كان عليك أن تلقى نظرة على األخبار الدولية  السياسة االقتصادية للفاعلني األساسيني.أو 

بينما نكتب هذا، فإن  وصحفية حول موضوعات متعددة.اليوم فسوف ترى هناك آراء حكومية 

"، واحلاجة إىل أن تفعيل بروتوكول ليعمل بكامله، العاملياملوضوعات تتضمن "الدفء 

األوسط،  الشرق يفواحلرب على اإلرهاب، ومنهج األمم املتحدة لتجارب الطاقة النووية 
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تفاع تكاليف الطاقة، واحلاجة إىل ، واراألوروبيوتوسيع االحتاد  وحماكمة اجلرائم الدولية،

إذا اقرتبت من هذه املوضوعات نقديًا، وليس كمحاولة جلمع  إفريقيا. يف الدوليالتدخل 

املناقشة، وسوف جتد أمثلة  يفاملعلومات عن احلقائق، ولكن برؤية لفهم املواقف املتعددة 

 يفنواجهها  اليتالرؤية للقضايا  يفوكلما زاد التعمق  واضحة لألفكار الواقعية والليربالية.

 العالقات الدولية. يفتقدمنا  يفالسياسة الدولية اكتسبنا من هذا فائدة ال تـُـقـدر بثمن 

Topics For Discussion 

 االختالفات األساسية بني الليربالية البنيوية واملعيارية؟ ماهي 9

 الكوزموبوليتانية؟القيم اجلوهرية لليربالية هي ما8

 معنى تكون نظرية االعتماد املتبادل املعقد "نظرية ليربالية"؟ يبأ8

 ؟الدميوقراطيفكرة السالم  ماهي 1

 مدى تعتقد أن املدرسة االجنليزية تستطيع أن تشق طريقًا بني الليربالية والواقعية؟ أيإىل  7

Further Readings 

تقدم معظم الكتب الدراسية قسمًا عن الليربالية أو املثالية. هنا، فإننا نوصيك 

( بأن تقرأ بعض الكتب الدراسية الكالسيكية، واليت تشكل جوهر هذه قارئ)كدارس أو 

املناقشات. وكنقطة بداية، جيب أن تقرأ "مقالة قصرية" لكانط، وتشكل حجر زاوية لكثري من 

 القيمية(:الليربالية املعيارية )

Kant, I. (1983 [1795]) Perpetual Peace, trans. T. Humphrey, Indianapolis, IN: 

Hackett.  
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A specialist textbook will help here, for example: 

Boucher, D. (1998) Political Theories of International Relations from Thucydides to 

The Present, Oxford: Oxford University Press. 

On Democratic Peace Thesis 

Doyle, M. (1983a) ‘Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs’, Philosophy and 

Public Affairs 12 (3): 205–235. 

Doyle, M. (1983b) ‘Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs Part 2’, Philosophy 

and Public Affairs 12 (4): 323–353. 

 On Liberal Internationalism 

Keohane, R. and Nye, J. (1977) Power and Interdependence: World Politics in 

Transition, Boston, MA: Little, Brown. 

Keohane, R. (1988) ‘International Institutions: Two Approaches’, International 

Studies Quarterly 32 (4): 379–396. 

On Contemporary Cosmopolitanism 

Kant, I. (1983 [1795]) Perpetual Peace, trans. T. Humphrey, Indianapolis, IN: 

Hackett. 

O’Neill, O. (1991) ‘Transnational Justice’, in D. Held (ed.) Political Theory Today, 

Cambridge: Polity Press. 

Pogge, T. (2002) World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities 

and Reforms, Cambridge: Polity Press. 

On The English School 

Bull, H. (1969) ‘International Theory: The Case for a Classical Approach’, in K. 

Knorr and J.N. Rosenau (eds) Contending Approaches to International Politics, 

Princeton: Princeton University Press, pp. 20–38. 

Buzan, B. (2001) ‘The English School: An Underexploited Resource in IR’, Review 

of International Studies 27: 471–488. 
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 الفصل اخلامس

 بناء السياسة العالمية الفوضوية: يتحد
CHALLENGING ANARCHY:  

BUILDING WORLD POLITICS 

الرابع من هذا الكتاب، بتقديم األصول النظرية للعالقات  ىقمنا يف الفصول من األول وحت

  العالقات الدولية، يف"الواقعية" أحد املنظورات  الدولية كحقل معريف، واقرتحنا أن

كل من اجملاالت األكادميية  يفاملسيطر لدراسة العالقات الدولية  املعريفقد أصبحت النظام 

قة بتوجهات السياسة العامة كمجاالت الدفاع، )اجلامعات(، ويف جماالت العمل ذات العال

السياسة اخلارجية. وبطرق متعددة، تبدو الواقعية باعتبارها  وصانعيوالفنيني العسكريني، 

وبشكل وثيق الصلة باملنافسات العاملية  فهي تنسجم، وجهة النظر املستقيمة للسياسة الدولية.

  حال، أيعلى  التليفزيون. وأخبار صفحات الصحف، تسيطر على واليتبني الدول 

أنها نظرية تتمحور حول الدولة )نظرية مركزية( تغفل  يففإن أحد االنتقادات للواقعية يتمثل 

 هكذا، حتدى وجود الفوضوية. يفتلعبه منظومة متنوعة من التنظيمات املختلفة الذي الدور 

دراسة العالقات الدولية فإن قسمًا كبريًا من هذا الفصل سوف يركز على األهمية املتنامية ل

لعدد مما يسمى "الفاعلني من غري الدول"، أو " الفاعلون عرب القوميني" مثل الشركات املتعددة 
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أصبحت هذه املنظمات ذات تأثري متزايد يف السياسة  فقد أو املنظمات غري احلكومية.اجلنسية، 

 أجندة السياسة العاملية  العاملية، كما أن وجودها غالبًا ما خيدم يف إثارة موضوعات جديدة على

 ، ومسائل التجارة، واملوضوعات البيئية، وقضايا حقوق اإلنسان، وغريها كثريًا.اقتصاديةقضايا 

 يفضبابية إىل ظهور هذه القضايا على أجندة السياسة الدولية أكثر من ذلك، وغالبًا ما يؤدي 

 بالسياسة "العليا"، والسياسة "الدنيا"(.  ى)ما يسم التمييز بني السياستني الدولية والداخلية

العالقات الدولية على  يفهذا االستكشاف لدور الفاعلني من غري الدول  يساعد

وعلى حنو ما رأينا، فإن االفرتاض  الفصول السابقة. يفطورناه الذي تدعيم النقد للواقعية، و

أن الدول كانت دائمًا موجودة، وأن هذه الدول دول ذات سيادة، وحمددة إقليميًا، وفاعلون 

  األساسيفالدول مل تكن أبدًا الفاعل  افرتاضًا مثاليًا طاملا ندر وجوده. ُيعدُّ عقالنيون،

هي نادرًا ما متتعت بالسيطرة الكاملة على و أو الوحدات الوحيدة للتنظيم السياسي،

متثل موضوعًا  العقالنيفإن اإلشارة إىل التصرف  الفصل الرابع، يفأراضيها، وكما رأينا 

 الغالب بال فائدة كمفهوم له قيمة حتليلية.  يفوهو  لعدد من العوامل املؤهلة،

كمصطلح جامع ملنظومة  مصطلح "الفاعل من غري الدول"، و بوجه عام، يستخدم

حال،  أيمن املنظمات املختلفة تتميز حاليًا بالنشاط داخل السياسة العاملية. وميكن، وعلى 

االضطراب. فبعض إىل ملصطلح الفاعل من غري الدول، ويف بعض املرات، أن يؤدى 

 بينما املنظمات ما بني احلكومات  املنظمات قد ال تكون بوجه خاص مستقلة عن الدول،

لديها عضوية تتكون من الدول، وتهدف إىل  سبيل املثال على  منظمات مثل األمم املتحدة

وعلى سبيل املثال، إن املنظمات  ،هموقد يقرتح بعض تنظيم العالقات بني الدول بطريقة ما.

ُتسمى  ي( جيب أنوروبتتضمن عضويتها من الدول )مثل األمم املتحدة أو االحتاد األ اليت

تقوم عليها بنية تلك  اليتالوحدات املنشئة  هيألن الدول ال تزال ؛  وق القومية املنظمات ف

املسيطرة،  هيأن الدول  يفاملنظمات. مشكلة أخرى ملصطلح الفاعل من غري الدول تتمثل 
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بأن الدول هم الفاعلون  الواقعيثانويون، وبذلك تكرر املوقف  خرينوأن الفاعلني اآل

أنه رمبا يكون أكثر  (Willetts, 2005: 427)وقد اقرتح ويليتز  لعاملية.السياسة ا يفاملسيطرون 

" لوصف اجملموعات واملنظمات املتعددة القوميفائدة استخدام مصطلح :الفاعل فوق/عرب 

 الدولة،  ما وراءإن النظر إىل  مهم. عاملي سياسيهلا دور  واليت من غري ذات الدول،

تشكل شبكة معقدة من  اليتومتييز الفاعلني العديدين املختلفني، ومجاعات املصاحل 

تؤثر بها  اليتُيمكُننا من االعرتاف بأن الكيفية  ،عامليحتدث على مستوى  اليتالعالقات 

متثل حتديًا  هذه الطبيعة بذاتها العالقات الدولية، يفالطبيعة فوق القومية للعديد من الفاعلني 

 السياسة الدولية )مركزية الدولة(.لفكرة 

" ليس القومي/عرب القوميحال، فحتى استخدام مصطلح "الفاعل فوق  أيعلى 

فكما سوف نرى يف هذا الفصل، فإن هناك بعض املنظمات حمددة إقليميًا  استخدامًا مستقيمًا.

جنوب شرق آسيا( وغريها، مثل بعض  أو احتاد أمم )على سبيل املثال، االحتاد األوروبي،

منظمات داخلية ترتبط بفضاءات عرب قومية  أساسيبشكل  تعدُّ اليتاملنظمات غري احلكومية 

فإننا لذلك نقرتح  وبداًل من القلق كثريًا جدًا حول املصطلحات، من خالل شبكات النشاط.

عة املعقدة للتفاعالت بني : أواًل؛ فهم للطبيهيأن النقاط األساسية املكتسبة من هذا الفصل 

فهم بأن التفاعالت بني كل  وثانيًا؛ السياسة الدولية، يفجمموعة كبرية من الفاعلني املختلفني 

تفاهمات جديدة حول  يفتتشارك  فهي تفاعالت سياسية  هيهؤالء الفاعلني املتنوعني 

 عامل اليوم. يفمصادر وجود القوة والسلطة 
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International Organizations 

تهتم العالقات الدولية، ومنذ وقت طويل، بدور املنظمات بني احلكومات 

من رؤية هلذه املنظمات باعتبارها مكونة من الدول،  "املنظمات احلكومية"، انطالقًا

ترجع جذور املناظرات  من جمال السياسة الدولية، أو "السياسة العليا".جزًءا وباعتبارها 

حول دور املنظمات بني احلكومات يف السياسة العاملية إىل نظرية العالقات الدولية عند 

احلفاظ على عالقات  يفأوائل القرن العشرين، والذين رأوا دورًا حمددًا هلم  يفاملثاليني 

تحدة وودرو سلمية بني الدول. أحد أكثر املفكرين املثاليني شهرة كان رئيس الواليات امل

، حيث طالب بتأسيس "عصبة األمم"، واليت كان ويلسون يف أعقاب احلرب العاملية األوىل

وحنن نزودك باقتباسات  عليها أن تتصرف كرقيب على قوة الدول العدوانية والعسكرية.

فقد اعتقد ويلسون  (1.0) صندوقال يفاألربعة عشر"  املبادئمن كلمة ويلسون الشهرية "

ثل مصاحل كل الدول سوف تتصرف إلضفاء الشرعية على االلتزام باألمن أن منظمة مت

اجلماعي )الدول تعمل معًا لتأكيد احلفاظ على عالقات دولية سلمية(. وغالبًا ما يتم تقديم 

 الثالثينيات. خالل مواجهة صعود الفاشية يفبسبب تقاعسها  ؛عصبة األمم باعتبارها فشاًل

حال، فإن االلتزام جتاه منظمات دولية متعددة األطراف كان قد تدعم بتأسيس  أيعلى 

 يففقد تأسست األمم املتحدة كمنظمة كان عليها أن تساعد  .0711األمم املتحدة عام 

وكان على األمم املتحدة أن تتكون من  احملافظة على السالم بعد نهاية احلرب العاملية الثانية.

 تعددية األطراف مؤكدة بذلك على االلتزام بفكرة التعددية  – كل دول العامل عضوية

وتلتزم بقواعد وقوانني السياسة  حيث تعمل كل الدول معًا من خالل املنظمات الدولية،

كما كانت  متثل تعددية األطراف فكرة قوية ومؤثرة، الدولية للتوصل إىل حلول مشرتكة.

 يفواألمم املتحدة، على حنو ما ميكن رؤيته تأسيس كل من عصبة األمم  يففكرة مركزية 

 (.1.0) صندوقال يفتقدمت  اليتمن ويلسون وميثاق األمم املتحدة  االقتباسات
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http://www.yale.edu/lawweb/avalon/wilson14.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unorg/aboutun/charter

 

 اجلمعية العامة.املتحدة صوت داخل مجعيتها التمثيلية  األمم يفلكل دولة عضو 

ذلك أن جملس األمن  جملس األمن. يفالقوة احلقيقية للمنظمة تكمن  حال، فإن أيعلى 
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مع بعض من معظم أقوى الدول  –يعكس عالقات القوة غري املتساوية املوجودة بني الدول 

احلرب العاملية الثانية(،  يفأعقاب انتصار احللفاء  يفالعامل )أو على األقل دول كانت قوية  يف

روسيا، وفرنسا، والواليات املتحدة،  هيهذه الدول  لس األمن.جم يفذات املقاعد الدائمة 

وباعتبارهم أعضاء دائمني، فإنهم ميتلكون سلطة الفيتو على  واململكة املتحدة، والصني،

لديها القوة لصنع القرارات  واليت جملس األمن الذراع الوحيدة لألمم املتحدة، ُيعدُّ القرارات.

وتعرف  )طبقًا لشروط ميثاق األمم املتحدة(. األمم املتحدة يفامللزمة لكل الدول األعضاء 

وتتضمن مناذج قرارات  يتخذها جملس األمن على أنها قرارات جملس األمن. اليتالقرارات 

سياق  يفطالب العراق "بااللتزام بقراراته بنزع السالح" الذي (، و0110القرار ) جملس األمن

كانت، وبشكل مثري للجدل، غري مصدق عليها بقرار جملس  واليتاإلعداد حلرب العراق )

خول بالتدخل الذي ، و0771( لسنة 971وتتضمن قرارات أخرى القرار ) األمن(.

، 1111( لعام 0211والقرار ) الصومال تأييدًا لعمليات اإلغاثة اإلنسانية، يف العسكري

حفظ  يفبه املرأة )النساء( ميكن أن تلعالذي هم طالب الدول باالعرتاف بالدور املالذي و

 جمتمعات ما بعد الصراع. ويف السالم،

 تؤديولكنها  فإن األمم املتحدة ال تهتم فقط بقضايا السالم واألمن، ،على أي حال

أيضًا دورًا مهمًا يف القضايا االقتصادية واالجتماعية من خالل اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

(ECOSOC) .  صفحات األمم املتحدة على الشبكة العنكبوتيةبإلقاء نظرة على (www.un.org) 

هناك  سوف يظُهر متامًا كم هيئة ووكالة خمتلفة تقع حتت مظلة اجمللس االقتصادي واالجتماعي.

عدد من خمتلف منظمات األمم املتحدة مهتمة ومتداخلة يف القضايا االجتماعية واالقتصادية 

واملفوضية العليا  (WFP)، وبرنامج الغذاء العاملي  (UNDP)يمثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائ

ويتم متويل هذه  .(UNICEF)األمم املتحدة للطفولة  ، وصندوق(UNHCR)لالجئني 

وهناك أيضًا عدة  املنظمات، وبشكل مباشر، من األمم املتحدة، ومن املساهمات التطوعية.

لكنها تتمتع بدرجات متنوعة من  من نظام األمم املتحدة،جزًءا  تعدُّهيئات متخصصة 

ويف احلقيقة، فإن كثريًا من هذه املنظمات  االستقاللية عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي.
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على سبيل املثال، فقد تسيطر هذه  من نظام األمم املتحدة.جزًءا مسيًا اميكن اعتبارها، وفقط، 

 الية، وتدير براجمها اخلاصة بها.املنظمات على ميزانياتها اخلاصة، وتتوىل زيادة مصادرها امل

، وكذلك (IMF) الدولي، وصندوق النقد الدوليتتضمن هذه الوكاالت املتخصصة البنك 

 .(WHO)، ومنظمة الصحة العاملية (ILO)منظمة العمل الدولية 

الذي تلعبه هذه املنظمات الدولية يف الشؤون االقتصادية العاملية ميكن  همإن الدور امل

 جانب تأسيس األمم املتحدة،إىل  وجود ثالث منظمات ذات تأثري شامل. يفأيضًا مالحظته 

فقد مت خالل األربعينيات تأسيس منظومة متنوعة من املنظمات االقتصادية لتحكم، وبفاعلية، 

أصبحت  واليت، (GATT)االقتصاد العاملي: البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، واجلات 

وإن كانت مناقشة أكثر تفصياًل  .(WTO)، مبنظمة التجارة العاملية 0771ُتعرُف، ومنذ عام 

مات ستتم يف الفصلني السابع والثامن، فإنها ُتعرف وبشكل مجاعي مبؤسسات هلذه املنظ

إن منظورًا ليرباليًا جيد  يف نيوهامشري، حيث مت تأسيسها بداية. 0711"بريتون وودز" بعد مؤمتر 

تطوير  يفاملعلومات حول مؤسسات بريتون وودز يقرتح أنها منظمات قد استطاعت أن تساعد 

لذلك، وبهذا املعنى، فإن ظهور  .العامليطراف للقواعد احلاكمة لالقتصاد إطار عمل متعدد األ

هذه املؤسسات، إمنا يتم إدراكه وفهمه على ضوء  مؤسسات متويلية قوية متعددة األطراف مثل

جزء من نظام للحكم  –السياسة الكونية  يفشروط إعادة تشكيل القوة والسلطة 

 لنناقشه فيما بعد يف هذا الفصل(. ) وهو مصطلح سوف نعود الكونيالعاملي/

، فإن الواقعيني قد يرون أن وجود املنظمات الدولية مثل األمم املتحدة على أي حال

فالدول  –قليل ليتحدى رؤيتهم للسياسة العاملية  شيء ىومنظمة التجارة العاملية ال يفعل سو

القوية من احملتمل أن تلتزم بقرارات األمم املتحدة، أو بقواعد منظمة التجارة العاملية، وفقط 

كان الذي ، و1112بغزو العراق  أكثر القرارات شهرة هو قرار األمم املتحدة عندما تالئمهم.

ثل الطريقة لكننا نستطيع أيضًا أن نشري إىل مناذج أخرى م عماًل ضد إجراءات األمم املتحدة.

لقواعد  ي أن تتجنب االنصياعوروباستطاعت من خالهلا الدول األعضاء يف االحتاد األ اليت

أكثر من ذلك، فإن قوة اختاذ القرار داخل  منظمة التجارة العاملية املتعلقة بتحرير الزراعة.
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من(، األمم املتحدة تستقر مع جمموعة صغرية من الدول )الدول دائمة العضوية يف جملس األ

وعدد من مؤسسات بريتون وودز واليت تسيطر عليها مصاحل الدول الغنية. ففي البنك 

فإن قوة التصويت للدول تتناسب مع التمويل الذي تسهم به يف  سبيل املثال،على الدولي، و

أنها منظمات  يفة اليت قدمتها مؤسسات بريتون وودز يتمثل رئيساملنظمة. أحد االنتقادات ال

جنوب  يفامها من قبل الدول الصناعية الغنية للسيطرة على الدول األكثر فقرًا يتم استخد

مقابل املساعدة  يفسياسات اقتصادية واجتماعية معينة  الكرة األرضية، وإجبارها على تبين

 وهكذا، فإن الواقعيني قد اقرتحوا أنه وعلى الرغم من بالغة تعددية األطراف،  املالية.

ولكن على الرغم  القدمية بني الدول تستمر متخفية وراء واجهة دولية.فإن نفس الصراعات 

من هذه االهتمامات الواقعية، فمن املهم أن نشري إىل أن وجود املنظمات الدولية ذاته يتحدى 

ومن ثم،  فهناك دول كثرية ملتزمة بالتعددية، تفكر بها يف السياسة العاملية  اليتالطريقة 

مفهومًا قويًا ومهمًا لدرجة أنه ال ميكن جتاهله عند مناقشة العالقات تظل  التعددية  فهي

 الدولية اليوم. 

Regional Organizations 

العالقات  يفذو أهمية خاصة جدًا للباحثني  ُيعدُّإن نوعًا خاصًا من املنظمات الدولية، 

 . غالبًا، اإلقليميظهور منظمات ملتزمة بالتكامل  يفالسنوات األخرية، ويتمثل  يفالدولية 

إقليم معني بذاته  يفتتخذ هذه املنظمات شكل مناطق التجارة احلرة، حيث تتفق الدول  ما

كانت تستخدمها من قبل ضد  واليتعلى أن تسقط بعض احلواجز التجارية واالستثمارية، 

أيضًا عملية تسهيل القيود على انتقال  اإلقليميوقد تصاحب جماالت التكامل  .ًابعضها بعض

الدول األخرى باإلقليم، وإصدار عملة مشرتكة، وظهور مؤسسات  يفاألفراد للعمل 

رمبا يكون االحتاد  سياسية مشرتكة، وحتى سياسات مشرتكة حول األمن والسياسة اخلارجية.

و يعكس تقريبًا، فه أكثر املنظمات اإلقليمية املعروفة وجيدة التأسيس  (EU) يوروباأل
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هناك أيضًا جمموعات متنوعة من املنظمات  وبدرجات متنوعة، كل الصفات السابقة.

)رابطة شعوب جنوب شرق آسيا(،  اآلسيانمن بينها كل من:  يأتي واليتاإلقليمية األخرى 

، واألرجنتني، وفنزويال، يواملريكيسور )منطقة التجارة احلرة بني الربازيل، وأورجوا

 (، والنافتا )منطقة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية(. يوباراجوا

تحدى من خالهلا ت اليتأحد جوانب املناظرة فيما يتعلق باإلقليمية يهتم بالطريقة 

السياسة  يفاألشكال اإلقليمية للحكم والتنظيم التفاهمات التقليدية عن القوة والسلطة 

 (Marks and Hooghe, 1996)دة املستويات الدولية. على سبيل املثال، فإن فكرة احلكم متعد

إن  .يوروباألفضاءات مثل االحتاد  يفحدثت  اليتقد مت تقدميها لتغلف ضبابية السيادة 

، وبصفة خاصة، وثيق الصلة مبناقشة كيف ميكن، اإلشارة إىل احلكم متعدد املستويات يعدُّ

للسلطة السياسية إىل وداخل دول معينة مثل اململكة املتحدة، أن يكون هناك تفويض 

ويلز واسكتلندا( لتأخذ مكانها إىل جانب القوة  يفمستويات فرعية وطنيًا أو فرعية إقليميًا )

 .يوروباألالصاعدة والتأثري لألشكال اإلقليمية للحكم على املستوى 

متزايد، االهتمام بأبعاد األمن والسياسة اخلارجية  كذلك، فقد ظهر، وبشكل

تكون املنظمات اإلقليمية عنده الذي ة. فغالبًا ما تعترب هذه األدبيات املدى للمنظمات اإلقليمي

أن  يوروباألهل من املمكن لالحتاد  على سبيل املثال، –قادرة على اختاذ القرار مجاعيًا 

السياسة الزراعية املشرتكة؟ أحد  يفيتبعها  اليتيكون لديه سياسة أمن مجاعية بنفس الطريقة 

البناء على التفاهمات البنائية االجتماعية للسياسات الدولية القرتاح أن  يف املقرتحات متثل

 اليتبسبب الطريقة  ؛سياقات إقليمية يفمن احملتمل أن تظهر أو تربز  يأجندات األمن اجلماع

ميكن بها استخدام األعراف واألفكار لبناء هويات إقليمية. هذه فكرة سوف نستكشفها 

 (.1.1) صندوقال يفراسية لآلسيان يتم تقدميها حالة د يفبتفصيل أكرب 
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(AFTA)

APEC

ARF

Stubbs 2004
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“ASEAN 

WAY”(Acharya 2001)

(Narine 2002)

 (Eaton 

and Stubbs2006)
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Non-Governmental Organizations 

بينما قد مت االعرتاف بأهمية أو عدم أهمية املنظمات الدولية احلكومية، وإثارة 

اقرتنت  اليتفإن األهمية  حقل العالقات الدولية منذ أوائل القرن العشرين، يفاملناقشة حوهلا 

، رمبا تكون ظاهرة أكثر حداثة بدراسة الفاعلني عرب القوميني واملستقلني عن الدول

األيام ويف ، NGOsيرمز إليها اختصارًا باألحرف  واليتفاملنظمات الدولية غري احلكومية )

احلالية، تتميز بالنشاط حول موضوعات شديدة مثل إزالة الغابات، والتلوث، واألنشطة 

أوقات احلروب، والكوارث الطبيعية، وحقوق اإلنسان  يف اإلنسانيالدينية، والتدخل 

 يفكل مكان  يفنظرًا لطبيعة عملها تقريبًا  الدولية، والرياضية الدولية، واألحداث الثقافية.

أكثر من مجاعات مصاحل باحثة عن  تعدُّ ألرضية، فإن املنظمات الدولية غري احلكوميةالكرة ا

سواًء  السياسة العاملية  يفمنظمات هلا دور لتلعبه  فهي التأثري على السياسات الداخلية،

ألنها تتداخل )أو تتشابك( مع موضوعات ذات أهمية كونية، أو ألنها منظمات كبرية تعمل 

من شبكة عاملية من املنظمات حملية جزًءا  تعدُّن البالد املختلفة، أو ألنها عرب جمموعات م

 . (Salamon 1994)التأسيس تقود محالتها حول موضوعات وقضايا ذات أهمية كونية 

اليت  فقطهي  بوجه عام، فإن األكرب واألغنى من بني املنظمات الدولية غري احلكومية

وهذه املنظمات تتضمن منظمات مثل  العمل خارج حدودها.يف  قادرة على املشاركة تعدُّ

، ”Amnesty International“ ، ومنظمة العفو العام الدولية”Green Peace“مجاعة اخلضر 

هذه املنظمات العاملية إىل وغالبًا ماتتم اإلشارة  والصليب األمحر، والدواء عرب احلدود.

وكمثال  باعتبارها منظمات دولية غري حكومية. الكبرية من املنظمات الدولية غري احلكومية

 ”Green Peace“منظمة "مجاعة اخلضر"  يهذه املنظمات غري احلكومية القومية تأت ىإلحد

اآلن بعضًا من الطرق اليت  وسوف ُنظهُر )املنظمة املختصة بعمل محالت حلماية البيئة(.

فسوف نركز على  بصفة خاصة، أصبحت من خالهلا هذه املنظمة فعالة يف السياسة العاملية.

هي  يعُد فيه ظهور مثل هذه املنظمات حتديًا للرؤية الواقعية بأن الدول تظُلالذي املدى 

 السياسة العاملية.يف  أهمية األكثر الفاعل
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حلماية البيئة،  ما تتضمن احلمالت اليت تديرها "مجاعة اخلضر" عماًل مباشرًا غالبًا

من احملتمل أن تكون ذات تأثري مدمر للبيئة من قبل كل اليت  املمارساتوجلذب االهتمام إىل 

تعتمد "مجاعة اخلضر"، مثلها مثل كثري من املنظمات الدولية غري  من الدول أو الشركات.

 احلكومات ذات السجالت البيئية السيئة. ”Shaming“احلكومية، على تقنية جتريس / فضح 

اعة اخلضر" حتقيقه بتوظيف مثل هذه التقنيات كيف أن ُيظهُر النجاح الذي استطاعت "مج

السياسة العاملية ال تنبع فقط من القدرات العسكرية، أو الثروات يف  القوة والنفوذ

ما تكون مهتمة  فالدول غالبًا االقتصادية، لكن أيضًا من "السلطة األخالقية" لبعض الفاعلني.

وقد مت مناقشة ذلك  كومية مثل "مجاعة اخلضر".جدًا بتأثري أنشطة املنظمات الدولية غري احل

سفينة ل "مجاعة يف  عندما قامت اخلدمات السرية الفرنسية بزرع قنبلتني 0791بوضوح عام 

وقد اضطرت احلكومة الفرنسية أن تدفع، وبشكل  "قوس قزح احملارب" وإغراقها. اخلضر"

فإن حالة مجاعة  احلقيقة،ويف  مليون دوالر كتعويض ل "مجاعة اخلضر". 9.01حمدد، 

كيف  شيء غاية يف األهمية يف السياسة العاملية املعاصرة إىل "مجاعة اخلضر" تشري أيضًا 

أصبحت املنظمات الدولية غري احلكومية، وبشكل اليصدق، فاعلني مهمني يف جمال 

ص السياسات البيئية الدولية، متحدية فكرة أن "النشاط السياسي الدولي هو من "اختصا

 . (Raustiala 1979, Nowell 2006)الدولة" فقط" 

تتم مالحظة تأثري املنظمات الدولية غري احلكومية يف السياسة العاملية من خالل 

( من ميثاق األمم املتحدة قد 90فاملادة ) االعرتاف بها من قبل املنظمات الدولية احلكومية.

يف  من منح "وضع استشاري" نت اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدةمكَّ

فجماعة اخلضر، وعلى سبيل املثال، قد استطاعت أن حتصل، ومنذ  موضوعات كثرية.

، ي، على وضع االستشارى يف منظمة األمم املتحدة امُلوكل إليها إدارة الشحن الدول0770

هناك حماوالت من قبل  ت)على الرغم من أنه كان 0770منذ  ومنظمة املالحة الدولية،

. (منظمة املالحة الدولية لرفض منح وضع االستشارى جلماعة اخلضريف  دول األعضاءال

وبشكل متزايد يف االعرتاف بأهمية تضمني )وغالبًا ناقدًا  كذلك، فقد أخذ البنك الدولي،
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الرغم من أنها مل تذهب على  أنشطتها يف  أكثر( أصوات املنظمات الدولية غري احلكومية

كما أن النقاد قد عربوا عن اهتمامهم حول نقص  اخلصوص مثل اليونسكو.بعد بعيدًا يف هذا 

 .(Woods, 2001)الدولي  وصندوق النقدالدولي  املساءلة داخل ُبنى البنك

ن إمل يتنامى تأثري املنظمات الدولية غري احلكومية خالل السنوات األخرية فقط، بل 

أن دمقرطة عدد  عدد من العوامل: أواًليرجع هذا إىل  بشكل سريع. عددها قد تزايد أيضًا

نتهاء احلرب الباردة قد أدى إىل خلق فضاء مرحب للمنظمات امن الدول عرب العامل منذ 

ثانيًا، ضعف عدد كبري  واليت مل تكن لتتسامح معها النظم السلطوية. الدولية غري احلكومية،

أداء املهام اليت كانت يف  كوميةمن الدول مما دفعها لالعتماد على املنظمات الدولية غري احل

غالبًا ما تكون هذه احلالة عندما تواجه الدول كوارث إنسانية  الدولة تقوم بها من قبل.

تقدم  كثري من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يفف على سبيل املثال، ة.رئيسواقتصادية 

اجملتمعات املتأثرة بوباء يف  املنظمات الدولية غري احلكومية خدمات صحية واجتماعية ضرورية

العامل النامي مضطرة إىل ختفيض اإلنفاق يف  فغالبًا ما تكون الدول أكثر من ذلك، اإليدز.

االجتماعى والدعم من أجل تسديد الديون اخلارجية مما يدفع باملنظمات الدولية غري 

ثالثًا،  والرفاه.وتوىل مسئولية بعض األدوار االجتماعية  هذه اجملاالت،يف  احلكومية للدخول

يرتبط كل من النمو والتأثري املتزايد لقطاع املنظمات الدولية غري احلكومية بالتغيريات 

وسائل  اإلنرتنتفقد أتاح  تكنولوجيا االتصاالت.يف  وبصفة خاصة التطورات –التكنولوجية 

يف  نظماتاالتصال لكثري من املنظمات الدولية غري احلكومية صغرية احلجم مع غريها من امل

ونشر رسالتهم عرب مجهور  قضايا مشرتكة،يف  يتشارك معهاالذي أحناء أخرى من العامل 

فإن الشبكات الواسعة من التحالفات بني املنظمات الدولية غري احلكومية  وبدورها، أوسع.

أمثلة ذلك تتضمن أنشطة اجلماعات املختلفة املتنوعة  العقود األخرية.يف  الظهوريف  قد أخذت

 .(Connor 2004)صناعة املالبس العاملية يف  محالت لتحسني ظروف العمليف  واملشرتكة

 من احتادات املستهلكني، تتضمن اجلماعات املنفذة للحمالت حول هذا املوضوع كاًل

واحتادات  ومنظمات التنمية الدولية، واجلماعات الدينية، مجاعات املصاحل للتجارة احلرة،

إضافة إىل مجاعات املرأة من بني  العامل،يف  ل الغنية والفقريةكل من الدويف  العمال
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يف  مثال آخر من هذا النوع من شبكات احلركات االجتماعية ميكن أن نراها مجاعات أخرى.

احلمالت من أجل االعرتاف بالعنف ضد املرأة يف  والنشطاء لتقاء واحتاد مجاعات املرأة،ا

 فقد استطاعت مجاعات املرأة وبنجاح كبري، باعتباره أحد موضوعات حقوق اإلنسان.

 منتديات متعددة لألمم املتحدةيف  تنسيق محالتها واستطاعت أن تلقى الضوء على القضية

 . (Bunch, 1995 Merry, 2006)واجتماعاتها خالل التسعينيات 

معتادًا، كما  إن تشكيل مثل هذه األنواع من الشبكات قد أصبح وبشكل متزايد، أمرًا

" لتلخيص هذه العمليات املتنوعة. عامليأصبح من الغالب استخدام مصطلح "اجملتمع املدنى ال

بعض من هذه احلركات االجتماعية / املنظمات الدولية غري احلكومية يف  وسوف نعود إىل النظر

NGOs الفصل السابع.يف  "املضادة للعوملة" باحلركة ىعندما نستكشف ظهور ما ُيسم 

مجاعة اخلضر، واحلمالت ضد إنتاج املالبس  السابق ذكرها أعاله  متثل األمثلة

فهى قد أثارت موضوعات  أهمية خاصة لسبب آخر. Sweatshop Productionاجلاهزة 

دفعت  ذلك أنها قد تتجاوز ما اعتادت العالقات الدولية التقليدية إحالته إىل جدول األعمال.

وبذلك تكون  االقتصاد العاملي،يف  أو حقوق العملاحلمالت حول القضايا البيئية العاملية، 

فقد أصبحنا مضطرين  العالقات الدولية. توسيع نطاق وحتدي حدود حقليف  قد لعبت دورًا

مصطلحات واقعية مثل النضال يف  كانت متيز العالقات الدوليةاليت  الطريقةيف  إلعادة النظر

كذلك، فإن هذه االهتمامات اجلديدة  سة.من أجل القوة والثروة بني الدول القومية املتناف

فهى تتحدانا لنفكر حول أى نوع  ميكن مالحظتها مبعنى أن هلا بعدًا معياريًا "قيميًا" مهمًا 

فإن هذه قضايا جتربنا على مواجهة زيف التمييز بني  أكثر من هذا، للعامل نريد أن نعيش فيه.

فإن أمورًا مثل اإلنتاج الدولي، وقضايا  وفوق كل هذا، السياسات "الدولية" و "الداخلية".

تتضمن تفاعاًل معقدًا للفاعلني واملوضوعات اليت تكمن  العمل، والقضايا البيئية العاملية

فإن املنظمات البيئية غالبًا ما تسألنا أن "نفكر حمليًا،  ومن ثم، داخل وخارج حدود الدولة.

رسالة توضح أن بؤرة الرتكيز الوحيدة على ومثل هذه اجلملة حتمل وبدقة  ونتصرف عامليًا"،

 فهم العالقات الدولية.يف  وبشكل متزايد، غري كافية قد أصبحت اآلن، "دوليما هو "
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Multinational Corporations 

كما  الشركات املتعددة اجلنسيات واحدة من أكثر الفاعلني من غري الدول أهمية، تعدُّ

شركات متتلك العمليات  يوه السياسة الدولية.يف  معرتف به منذ فرتة طويلة أن دورها

اليت  مناطق متفرقة من العامل تقع خارج حدود دولة املنشأيف  )املصانع، واملكاتب، ...اخل(

 تأسست فيها. وتتم اإلشارة إىل أجزاء الشركة فيما وراء البحار باعتبارها شركاتها التابعة.

 ملتعددة اجلنسيات واحدة من املالمح املتيزة لالقتصاد العاملي عرب قرون عدة.ومتثل الشركات ا

فإن شركات البرتول قد مت تنظيمها، ومنذ وقت طويل، على أساس  فعلى سبيل املثال،

فقد  السياسة العاملية.يف  وكانت وال تزال من الالعبني ذوي األهمية متعدد اجلنسيات،

منذ الستينيات فصاعدًا، حيث توسعت  عاملياع التصنيع التزامنت تلك األهمية مع منو قط

 العامل النامي،يف  للعمل الرخيص الشركات عرب البحار من أجل البحث عن مصادر جديدة

أعداد الشركات املتعددة اجلنسية يف  أكثر درجات النمو سرعة الفرتة اليت شهدت معهاوهي 

(Held et. al., 1999.) 

أن الشركات املتعددة اجلنسيات قوية اقتصاديًا،  نطاق واسع،وعلى  من املعرتف به،

أن تتم مقارنة العوائد السنوية  وإىل حد ما ممارسة مقبولة يف األدبيات، كما أنه قد أصبح،

على  للدول. (GDP) احمللي اإلمجاليلعدد من كربيات الشركات املتعددة اجلنسيات بالناتج 

(، فإن مقارنة بسيطة من هذا النوع 0777)هلد وآخرون،  ما يشرُي إليه وعلى حنو حال، يأ

بني الدول ورأس مال الشركات املتعددة اجلنسيات. فهذه  ال ختربنا الكثري عن العالقات املعقدة

بعض(. وقد بالشركات تستخدم قوتها االقتصادية بطرق خمتلفة لتساوم الدول )وأيضًا بعضها 

ختفيض على  إجبار الدول يف العامل الناميعلى  ةاقرتح البعض أن هذه الشركات كانت قادر

يف حماولة لتأمني االستثمارات  أو لتحاصر حقوق احتادات العمال، معايري العمل لديهم،

متتلك من خالهلا هذه اليت  اآلخر إىل الطرق همبعضد أشار وق القادمة من الشركات.

ر مثل التغيريات املناخية، للتأثري على سياسات احلكومة جتاه أمو الشركات قوة ضاغطة 
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ويف لكننا،  القرارات املتعلقة بدخول حرب من عدمها.حتى واألطعمة املعدلة وراثيًا، أو 

، حنتاج أن نعرتف بأن قوة الشركات املتعددة اجلنسيات غالبًا ما تنبع من حقيقة الوقت نفسه

تنظيم اقتصادياتها،  أن الدول قد قامت بتمكني الشركات من الذهاب عامليًا من خالل تعديل

 والتنافس على جذب االستثمار األجنبى املباشر.

أن العالقة بني  ستوب فورد وسرتانج، (Stopford and Strange, 1991: 2)وقد رأى 

حتُدُث الدبلوماسية على  ففي عامل اليوم، الدول والشركات قد اختذت طابعًا ثالثيًا.

أواًل، هناك التفاعالت الدبلوماسية التقليدية بني  (.1.0تقاطعات ثالثة يوضحها الشكل )

 أمور مثل مفاوضات التجارة، واملعاهدات الثنائية، والقرار بدخول احلرب،  الدول 

يف  مهمًا الدول عنصرًا تظل هذه التفاعالت التقليدية فيما بني أو مبحاوالت جتنب احلرب.

كما كانت الفاعل املهم  الدول مل تعدُّ )النقطة املهمة هنا ليست أني الدولي املسرح السياس

العالقات بني الدول إىل ثانيًا، أنه من املمكن اإلشارة  السياسة الدولية(.يف  الوحيد

فإن الشركات قد تشكل قوة ضاغطة ضد حكومات الدول  على سبيل املثال، والشركات.

الشركات أو أن الدول قد تبحث عن طرق لتقييد أنشطة  لتتخذ جمرى معني للتصرف،

أو فرض قيود على أنشطة  املتعددة اجلنسية، أو قد تبادر بأمور مثل اإلصالح الضرييب،

)عندما تقوم الشركات املتعددة  احتادات العمال كوسيلة جلذب االستثمارات املباشرة األجنبية

لعمليات (. وأخريًا، فإن األهمية املتزايدة ىدول أخريف  اجلنسيات بإنشاء شركات تابعة هلا

أيضًا أنه حتى  دمج الشركات، وإقامة التحالفات بني الشركات املتعددة اجلنسية، إمنا تعين

 همة".مالعالقات الوحيدة بني الشركات هلا نتائج سياسية عاملية 
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يتمثل يف أنهم مهمًا حول منوذجهم للدبلوماسية الثالثية  ُيعدُّويف احلقيقة، فإن ما 

 ى، حتأخرى وبعبارة يرون كل األنواع الثالثة من العالقات املتداخلة باعتبارها سياسة.

 سبيل املثال، حول دمج شركة أو عمل على  املفاوضات بني الشركات املتعددة اجلنسية )

ًا مهمة متام تعدُّأو حتالف( هلا نتائج سياسية بالنسبة للعامل الذي نعيش فيه اليوم، كما 

 العالقات الدولية للمساومة الدبلوماسية اليت حتدث بني الدول. يلدارس

 

Relations between Firms & States Bargaining Relations Between Firms 

Traditional State-State Diplomacy 
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Private Power and Authority Looking Beyond the MNCs 

النقاش القول بأن القوة والنفوذ املتزايدين للشركات املتعددة  يفأثريت األمور اليت  من

السياسة  يفالعالقات الدولية ميثالن انعكاسًا لعملية خصخصة متزايدة للسلطة  يفاجلنسية 

الدولية اليوم. تلك هي الفكرة القائلة بأن الدول قد تنازلت بالفعل عن بعض من قوتها لعدد 

أحد األمثلة على  لبعض شركات بذاتها. أي من غري الدول، ًامن الفاعلني األقوياء اقتصادي

اليت توفر أفرادًا  ،(PMCs)ما، يسمي الشركات العسكرية اخلاصة  شيءذلك ميثلها ظهور 

فقد ارتبط استخدام الشركات  وبوجه عام، .(Shearer, 1988)للدول  مدربني عسكريًا وأمنيًا

سبيل على ف يف صراعات يف أفقر مناطق العامل. العسكرية اخلاصة بالدول الضعيفة املتورطة

كل من سرياليون،  يف بالصراعاتفقد ارتبطت هذه الشركات العسكرية اخلاصة  املثال،

غري أن هذه الشركات قد أصبحت موضع استخدام كثيف من قبل  وبابوا غينيا اجلديدة.

د للتعاقدات الفرعية الواليات املتحدة مع احتالل العراق الذي متيز باالستخدام املتزاي

 لألعمال العسكرية للشركات خاصة. 

عند البحث يف دور القطاع اخلاص يف السياسة الدولية، من املهم أيضًا أن نالحظ أن 

  التجارة غري املشروعة للسالح واملخدرات صناعتني من أكثر الصناعات رحبية يف العامل 

تزايد  فقد اخلاصني الدوليني غري الشرعيني.درجة كبرية، جمموعة من الفاعلني إىل حتكمها، و

جمال وفعالية األنشطة اإلجرامية املنظمة بشكل خطري عرب جمرى القرن العشرين. فمن املمكن 

اآلن احلديث عن اجلرمية املنظمة باعتبارها "عابرة للقوميات" يف طبيعتها. فهناك عدد كبري من 

تتضمن اجلرمية املنظمة  ربها حجمًابعض من أكثرها شهرة وأك املنظمات اإلجرامية 

و نيبوليتان كامورا، وبورو يوكودان  (As The Cosa Nostra of Sicilly)اإليطالية مثل 

اليابانية، والرتايدز الصينية، وكارتالت جنوب شرق آسيا، وكارتالت أمريكا الالتينية 

اإلطالق، بل من على  روسيةما ال تكون  للمخدرات، وظهور املافيا الروسية )واليت غالبًا

 جورجيا وأوكرانيا، وشيشنيا(.
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إن ما تشرتك فيه هذه املنظمات اإلجرامية مع الشركات املتعددة اجلنسية، والشركات 

   كوني ذات نشاط عاملي أنها مجيعًا إمنا يتمثل يف اليت مت مناقشتها يف هذا الفصل،

وغالبًا، ما اتبعت األنشطة اإلجرامية املنظمة أماكن  أي أنها تصبح من الفاعلني عرب القوميني.

لكنهم دائمًا ما كانوا يبحثون عن حلفاء  املنفى العرقية "اإلثنية"، حيث يتحركون عرب البحار،

  يرى أن املنظمات اإلجرامية غالبًا (Galeotti, 2001)لذلك، فإن  خارجيني عرب البحار.

الواجهة عمل مشروع يف  يفنسيات، "لديها تأخذ بعض خصائص الشركات املتعددة اجل ما

العاملي، واجتاهًا حنو التعددية القومية  ىاملستوعلى  مظهرها اخلارجي اآلخذ يف التزايد

(Galeotti, 2001:208.) 

 

International Terrorist Organizations 

مناقشات الفاعلني غري الشرعيني يف العالقات الدولية غري مكتملة بدون التطرق  تعدُّ

 ذلك أن األعمال السياسية العنيفة ضد األهداف املدنية كانت، املنظمات اإلرهابية.إىل 

ومع  ومع ذلك، فإنه، خاصية لكل من السياستني الداخلية والدولية. ولزمن طويل،

قد تصدرت  فإن دراسة املنظمات اإلرهابية العاملية ،1110رب سبتم 00 يفاهلجمات اإلرهابية 

للعامل أن السياسة العاملية مل تكن  00/7حداث أفقد أظهرت  أجندة العالقات الدولية.

  وال تزال، حيث استطاعت منظمة مثل القاعدة، الصراعات بني الدول  وببساطة حول

ضد أكثر الدول قوة اقتصاديًا  دمارًا أكثر،بل ورمبا يف احلقيقة  أن تلحق أضرارًا كثرية،

القاعدة إىل وغالبًا ما تتم اإلشارة  .أخرى وعسكريًا يف العامل أكثر من أي "دولة عدو"

الطريقة اليت تتم بها إىل ترجع أحد أسباب ذلك  باعتبارها منظمة إرهابية دولية، أو كونية.

، (Cornin, 2002)املتزايدة  ة اإلرهابرؤية اإلرهاب باعتبار "عوملته" املتزايدة، أو عومل

فاملنظمة يتم إدراكها باعتبارها شبكة عاملية تعمل عرب احلدود الوطنية، مستخدمة تكنولوجيا 

القاعدة منظمة إرهابية دولية ذات بؤرة تركيز  تعدُّ كذلك، املعلومات واالتصاالت احلديثة.

عديد من املنظمات اإلرهابية بالعمل داخل فهم ت فبينما قام عاملية فيما يتعلق بأهدافها.
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فإن مجاعات مثل  سبيل املثال،على  للسياسة الدولية حيث الدولة الفاعل األكثر أهمية 

فإن اجلماعات  الذاتية، مجاعات انفصالية تستهدف تأسيس دولتهم تعدُّ إسبانيايف  ETAأييتا 

البقاء، واليت تقوم على  قدرة النظام الدولي ىاإلرهابية العاملية يتم إدراكها باعتبارها تتحد

اليت متتلك  بالطبع، فإن القاعدة ليست املنظمة اإلرهابية األوىل وجود الدول.على  بدورها

املنظمات إىل  اإلشارةميكننا  البعد العاملي على  هذه املقاصد واألهداف األكثر تركيزًا

اإلرهابية الشيوعية والفوضوية خالل القرنني التاسع عشر، والعشرين، واليت ارتبطت 

 .(Jensen, 2001)بأفكار مماثلة 

لطالب العالقات الدولية عند تناول قضية  ةرئيستثور واحدة من املشكالت ال

ابية، على تعريف دقيق للمنظمة اإلرهإىل تتمثل املشكلة يف شدة صعوبة الوصول  اإلرهاب.

 وجه الدقة، ماذا تكون؟ )هل خيتلف اإلرهابي عن املقاتل من أجل احلرية؟(

 (Chomsky, 2002 ).  أكثر جوهرية، أن الدول نفسها ميكن أن  ، وبشكلهمبعضوقد يثري

، اختطاف الطائرات، ماعياجلاالغتياالت، أعمال القتل  أعمال لإلرهاب  يفتتورط 

كذلك،  كلها أعمال نفذتها دول.وهي ، التفجريات، اختطاف األفراد، واالبتزاز العنيف 

تأييد املنظمات اإلرهابية، لتزيد بذلك الضبابية حول اخلط  يفهمًا مدورًا  تؤديفإن الدول 

، ىنستطيع أن نرهكذا، فإننا  .(Byman, 2005)الفاصل بني الدولة والفاعلني من غري الدول 

وبشكل أساسي أن النظر إىل املنظمات اإلرهابية يف العالقات الدولية يثري أسئلة عدة حول 

 دور الدولة يف السياسة الدولية الذي ال ميكن التعامل معه بشكل كاف داخل اإلطار الواقعي. 

Challenging State Centricism: Reconceptualizing World Politics 

املراجعة لكل الفاعلني عرب القوميني املختلفني الذين متت مراجعتهم على  يف التعليق

حول التساؤل عن الكيفية اليت  يف هذا الفصل، دعنا نتحول اآلن للتفكري بشكل أكثر اقرتابًا

 العامليني مواجهة وتقويضًا للرؤية الواقعية للسياسة العاملية.يشكل بها ظهور هؤالء الفاعلني 
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أواًل، هناك النقطة األكثر وضوحًا بأن ظهور كل هؤالء الفاعلني املختلفني ميثل حتديًا للرؤية 

ثانيًا، بينما قد ال متتلك  القائلة بأن الدولة هي الفاعل األكثر أهمية يف السياسة العاملية.

نواع القوة واملوارد مثل الدولة، إال أن هذه املنظمات تشكل بالفعل منظمات عديدة نفس أ

يؤسس الدولة القومية كفاعل مستقل له السلطة الذي حتديًا لفكرة سيادة الدولة )املبدأ 

ألن أنشطتها تتخطي ، وبسهولة، حدود الدولة،  ؛السياسية العليا داخل النظام الدولي(

فقد ترغب  على سبيل املثال، تلك املنظمات نتيجة لذلك من سيطرة الدولة. ما تهربوغالبًا 

تقوم  واليت الشركات املتعددة اجلنسيات العاملة داخل حدودها، إحدىدولة يف تنظيم أنشطة 

أن تنتقل  أنها إذا مارست ضغطًا على تلك الشركة، ىلكن الدولة ختش بتلويث البيئة احمللية،

أن دولة  يفوقد يتمثل مثال آخر  حيث النظم البيئية أكثر مرونة.أخرى  دولةإىل هذه الشركة 

جتد أنه يستحيل تقريبًا  الدولة، أي ولكنها، قد ترغب يف متابعة أنشطة العصابات اإلجرامية،

تتم بها عمليات غسيل  اليتبسبب الطريقة  ؛أن تقتفى أثر أنشطة األعمال هلذه العصابات

أخريًا، ميكن أيضًا  ( من خالل املراكز البنكية خارج اإلقليم.اإلجرامياألموال )التمويل 

وظهور مراكز  السياسة العاملية، يفتطوير شبكات متسعة من العالقات البينية  بأن االدعاء

إمنا متثل جمتمعة حتديًا ليس فقط ألفكار السياسة  الدولة، جديدة للسلطة والقوة فيما وراء

اليت  أيضًا الفكرة الفوضوية ىلكنها تتحد الدول ذات السيادة،العاملية، واليت تتشكل من 

 جوهرية للتحليل الواقعي. تعدُّ

صورتني خمتلفتني متامًا للنظام الدولي.  وعلى سبيل املثال، نقدم، (1.1يف الشكل )

الرؤية الواقعية واليت تتكون العالقات الدولية فيها من الدول ذات  ىعلى اجلانب األيسر، نر

وعلى اجلانب  مثل كرات البلياردو(. ًا)وأن هذه الدول تتصادم مع بعضها بعض السيادة فقط

نقدم صورة خمتلفة متامًا تتكون العالقات الدولية فيها من سلسلة من  األمين من الشكل،

من  وهكذا، يسمح التفكري يف العامل وخارج الدولة. ن داخلالفاعلني املختلفني، وهم يعملو

منطلق شبكات الفاعلني املرتابطة معًا بفهم أكثر تعقيدًا للعامل عما تقدمه كرات البلياردو 

  (Rise-Kapen 1995, Dicken et., al., 2000)الواقعية  يفاملتصادمة 
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السياسة  يفأن هناك تنوعًا معقدًا من الفاعلني  يفهذا الفصل يتمثل  يفإن ما رأيناه 

لكن كيف جيب أن حناول إعادة صياغة مفاهيم السياسة العاملية وصواًل إىل تقييم لكل  العاملية.

 لقد وصلنا من قبل إىل بعض املفاهيم اليت تقدم طرقًا جديدة هؤالء الفاعلني املختلفني؟

احلكم متعدد املستويات، والدبلوماسية  على سبيل املثال للتفكري يف السياسة الدولية 

بعض من الطرق األكثر عمومية لصياغة مفاهيم  يفنستطيع اآلن التحول إىل النظر  الثالثية.

 سياسية دولية مكونة من فاعلني متعددين ومتنوعني. 

 

 

 

Complex Interdependency And Thinking About Institutions 

األعمال املبكرة  يفالسياسة الدولية  يفميكن رؤية مناقشة الفاعلني من غري الدول 

 للمؤسساتيني الليرباليني اجلدد مثل روبرت كوهان، وجوزيف ناي )انظر الفصل الرابع(.

 اليت ( أفكار "العالقات عرب القومية"،0790) يكوهان ونا أوائل السبعينيات، قدم ففي

 يفمن غري الدول ميارسونه، وبشكل متزايد  أكدت على الدور املهم الذي كان الفاعلون
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كان االنفراج،  الدوليوقد مت إنتاج تلك األفكار خالل فرتة من التاريخ  الشؤون الدولية.

 واالحتاد)الواليات املتحدة  احلرب الباردة يفة رئيسبني الزعامات الأو تدفئة العالقات، 

أواخر السبعينيات، وبتزايد سخونة  ففيحال،  أياحلدوث. وعلى  يف( آخذًا السوفيييت

طرق واقعية أكثر تركيزًا حول الدولة يف على  احلرب الباردة، فقد كان هناك إعادة تأكيد

وهكذا، وبشكل مهم، فإن عمل هؤالء املؤسساتيني التفكري يف السياسة الدولية. 

يرجع ذلك  الليرباليني اجلدد مل يكن أبدًا متناقضًا متامًا مع أكثر النظريات املركزية للدولة.

إىل أنها قد سلمت بأنه بينما ظهرت سلسلة من الفاعلني عرب القوميني من غري الدول، 

وهكذا، فقد كان الفاعلون  ة الدولية.فقد ظلت الدولة الفاعل األكثر أهمية يف السياس

فقد أسهموا يف خلق بيئة  –الفوضوية  استثارةيف  دورًا أدواألنهم  ؛عرب القوميني مهمني

واليت  الدول، سياسية دولية تتميز "باالعتمادية املعقدة" بني سلسلة من الفاعلني من غري

ليه التعاون يف ظل كان ُيرى أنها ستسهم يف قدرة الدول على التعاون )ما أطلق ع

دعم التعاون تتم  يفالفوضوية(. إن األهمية اليت أضفاها كوهان على املؤسسات الدولية 

  (.1.2) صندوقال االقتباس املقدم يف يفمناقشتها 

 

 

Robert Keohane, International Institutions and State Power (1989a 1974, Original 

Emphasis).
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أ (، قسم كوهان فكرته بأن  0797ففي كتابه بعنوان "املؤسسات الدولية وقوة الدولة" ) 

تقدم فضل متكني آلفاق التعاون بني  اليت هيوأن تلك املؤسساتية  السياسة العاملية مؤسسية 

وحيدد كوهان ثالثة أنواع خمتلفة للمؤسسات الرمسية. النوع األول هو  بعض.بعضها بالدول 

الرمسية. وهذه املؤسسات الرمسية ليست جمرد منظمات ما بني احلكومات مثل األمم  املؤسسات

الفاعلني عرب  ، فهذه اجملموعة تتضمن أيضًا سلسلة متسعة ومتنوعة مناآلسياناملتحدة، أو 

 ، والشركات متعددة اجلنسيات.NGOsالقوميني مثل املنظمات الدولية غري احلكومية 

. وتتمثل Regimes املؤسسات فتتمثل فيما أمساه كوهان النظم أما اجملموعة الثانية من

املشكالت الدولية للموضوع احملدد، حيث جتتمع جمموعة من  النظم باألساس يف جتسيد حلل

الدول والفاعلني من غري الدول معًا حول موضوعات مثل االنتشار النووي، والتجارة 

أن األعراف )طرق عمل األشياء( هلا أيضًا  كوهان ىوأخريًا، ير الدولية، أو تغري املناخ.

وهكذا، بالنسبة لكوهان فإن عرف التبادلية "املبادلة" يف الشؤون الدولية  نوعية مؤسسية.

أن دولة تستطيع أن تتوقع دائمًا أن تتم معاملتها بطريقة تتماثل مع أفعاهلا( هلا نوعية  ى)مبعن

هي مبثابة أحجار بناء أساسية يف تأسيس وقد مت تقديم احلجة بأن هذه األعراف  مؤسسية.

  املؤسسات والنظم الرمسية.

The Idea of New Medievalism 

فقد ظل ملتزمًا  وصفي لسلسلة من الفاعلني املختلفني، بينما يزودنا كوهان بتبويب

، فإن ىبهذا املعن الدولية.كانت ماتزال الفاعل األكثر أهمية يف السياسة  بفكرة أن الدولة

إىل حد ما حمدودًا يف املدى الذي يستطيع فيه فعاًل حتليل الطبيعة املتغرية  تقسيم كوهان يعدُّ

تتم عنده الذي حملاولة تغليف  لذلك، فقد سعت املنظورات األخرى جملال السياسة الدولية.

ا تقرتحه هذه املنظورات يف أن ويتمثل م إعادة تشكيل القوة يف عامل السياسة العاملية اليوم.

فإن الباحث باملدرسة  القوة ليست شيئًا جيب أن نربطه وفقط بالدول. ففي السبعينيات،
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هذه املشكلة، وقدم عددًا من  يفقد بدأ التفكري  (Hedley Bull) بال يجنليزية هيدلاإل

هذه السيناريوهات،  أحد قد تتطور بها السياسة الدولية. اليتالسيناريوهات املختلفة للكيفية 

أن السياسة العاملية قد تصبح مشابهة للتنظيم  رؤية والذي عنونه "القرون الوسطى اجلديدة"، قدم

 ففي .(Bull, 1977: 254-255) ىالعصور الوسط يفواملتداخل للسلطة )السياسية(  اإلقليميغري 

أشياء مثل سلطة الكنيسة )فاعل من غري  يففرتة العصور الوسطى، فإن ذلك كان يتمثل 

لذلك، فإن  مرباطوريات ودول املدينة املتداخلة فيما بينها.الدول(، ووجود اإلقطاعيات واإل

موقف العصور الوسطى اجلديدة يقرتح ان العامل يقرتب من التشابه مع تلك احلالة لألمور 

، واحلكومات احمللية العامليداخل املنظمات الدولية، واملنظمات اإلقليمية، واجملتمع املدني 

 متارس السلطة على قضايا خمتلفة.  اليتواإلقليمية 

من املمكن أن  اليتوجه بال انتباهنا إىل عدد من خصائص السياسة الدولية  وقد

مع الدول، إىل عامل  أساسيتتطور لتغري العامل من عامل ُترتب فيه القوة والسلطة بشكل 

 اإلقليميأشار إىل التكامل  فهو أواًل قد يوجد فيه مصادر متعددة، ومتداخلة للقوة والسلطة.

بعض الدول  يفوالتجزئة والتفكك  ا(،أوروب يفتلك الواقعة  لبعض الدول )وحتديدًا

لقد كان بال مهتمًا، وبصفة خاصة، . (Bull, 1977: 264-268) نتيجة لالنفصال ؛األخرى

ومن ثم فإن حتلل السلطة السياسية  –حباالت حيث االنفصالية ال تقود إىل خلق دول جديدة 

 ويلز وسكوتالند قد يكون مثااًل جيدًا هلذا. يفحدث داخل اململكة املتحدة الذي 

لقوة وسلطة الدولة  فإن إعادة إحياء العنف الدولي اخلاص يتم تقدميه باعتباره حتديًا ثانيًا،

(Bull, 1977: 268)  ..حال، أيعلى  وبالتحديد، فقد أشار بال إىل صعود اجلماعات اإلرهابية 

يرجع  خلق أو أوجد حتديًا أكرب لسلطة الدولة. فإن صعود الشركات العسكرية اخلاصة هو الذي

هذا إىل أن التعريفات الكالسيكية للدولة تدعى بأن الدول هلا سلطة كاملة على االستخدام 

وهكذا، فإن ما ميكن أن نراه هنا  كل من اجملالني الداخلي واجملال اخلارجي. يفاملشروع للعنف 

 ادة الدولة إىل فاعلني خاصني من غري الدول.لسي األساسيالتخلي عن هذا اجلانب  يف يتمثل
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 يفدور التكنولوجيا إىل ثالثًا: أشار بال إىل منو الشركات متعدية القوميات، ورابعًا، 

) وبذلك هدم األفكار القائلة بأننا نعيش يف وحدات من الدول حمددة ومنفصلة  توحيد العامل

 وبشكل أساسي، تعدُّفإن ما يقدمه لنا هو صورة للسياسة العاملية ،  وبذلك، إقليميًا(.

متناقضة مع الرؤية الواقعية للعالقات الدولية املركزية حول الدولة. فعندما قدم بال هذه 

األفكار خالل السبعينيات، فقد متت رؤيتها باعتبارها سيناريو ممكن )والسيناريو الذي شعر 

على  ستقرار للسياسة الدولية، ولذلك كان مستقباًل غري حمتمل(.بأنه لن حيقق كثريًا من اال

 ,Linklater)السنوات األخرية  يفهم مفإن هذه األفكار قد اتسع انتشارها بشكل  حال، أي

1998, Freiderichs, 2001) ،حيث  وبصعوبة، أمرًا مثريًا للدهشة، وقد يكون ذلك

مهمة بذاتها،  وبشكل متزايد، الحظها بال، قد أصبحت مجيعها، اليتاالجتاهات السابقة 

 بل ومهمة لفهمنا للسياسة العاملية اليوم.

Global Governance 

إن أفكار االعتمادية املتبادلة املعقدة، والقرون الوسطي اجلديدة غالبًا ما تتم رؤيتها 

أال  –ظهور حقل مهم للدراسة داخل العالقات الدولية  يفباعتبارها أفكارًا مفاهيمية أساسية 

وغالبًا ما يتم توظيف مفهوم "احلكم العاملي" لتغليف طبقات  وهو حقل "احلكم العاملي".

 أيعلى  .(Rosenau, 1995)توجد يف عامل متزايد التعقيد  اليتمتعددة وخمتلفة من السلطة 

أشياء خمتلفة متامًا  هو اآلخر، وهو يعين اتساعافإن احلكم العاملي مصطلح أكثر  حال،

احلقيقة، ومثل العوملة )مفهوم نناقشه بتفصيل أكثر يف ويف  جملموعات خمتلفة من الناس.

 مفهوم خمتلف عليه بالضرورة. العامليفإننا قد نقرتح أن احلكم  الفصل السابع(،
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 أساسيفه بشكل مفهوم يتم توظي العامليبالنسبة لكثريين من الباحثني، فإن احلكم 

فيما يتعلق باحلاجة إىل اإلصالح وتوسيع نطاق سلطات املنظمات الدولية احلكومية )ما بني 

بالنسبة  .العامليويواجه تهديدات متعددة للنظام  عامل متزايد العوملة والتعقيد، يفاحلكومات( 

املعقد بني الدولة، بها التفاعل  الطريقة اليت يتمإىل ، فإن املفهوم ُيوظُف يف النظر خرينآل

وبصفة  وبني الفاعلني من غري الدول، وقد اجتمعت للتعامل مع مشكالت ذات أهمية عاملية.

ليس  روبرت كوهان مؤثرًا بالنسبة هلذه اجلماعة من الباحثني، عمل )كتاب( ُيعدُّ خاصة،

لكن  وية ظل الفوض يف فقط ألنه يقدم أفكارًا عن االعتمادية املتبادلة املعقدة، والتعاون

نتائج إىل ألن كوهان ملتزم بفكرة أن التعاون يؤدى  ؛(1.2) صندوقال يفأيضًا، وكما رأينا 

كل من هاتني احلالتني، فإن احلكم العاملي ُينظُر إليه على أنه خطوة جيدة  يفإذًا،  إجيابية.

 تؤديميكن أن  واليت السياسة العاملية، يفإعادة تشكيل عالقات القوة والسلطة  وإجيابية 

)مثل ديون  مساعدة شعوب العامل لتأتى حبلول لسلسلة من املشكالت العاملية املتنوعة يفدورًا 

 وتغري املناخ(.  ،البيئيوالتدهور  والفقر العاملي، "العامل الثالث"،

رؤية  يفحال، فقد تبنى باحثون عديدون رؤية أقل خطورة "حلل املشكالت"  أيعلى 

روبرت كوكس بتوظيف  النقديفعلى سبيل املثال، فقد قام املنظر  احلكم العاملي كمفهوم.

بها قام الفاعلون من الشركات القوية مثل  اليتاإلشارة إىل الطريقة  يفمصطلح "احلكم العاملي" 

املتعددة اجلنسيات، وحكومات معينة، أو عناصر داخل احلكومات، وسلسلة من الفاعلني من 

جتذر وحتمى مصاحل الرأمسالية  اليتباالحتاد فيما بينها حول تأييد منوذج "للعوملة"  ري الدول،غ

قد يكون طريقة مفيدة لفهم إعادة  العامليويرتكنا كتاب مثل كوكس باقرتاح أن احلكم  العاملية.

هذا قد ال يكون بالضرورة شيئًا يفيد  لكن السياسة العاملية  يفتشكيل عالقات القوة والسلطة 

احلقيقة، فإن كوكس يقول بأن ويف  يقرتحها كتاب مثل روبرت كوهان. اليتاجلميع بالطريقة 

 من وهم الرأمسالية العاملية داخل اجملتمع املدني ميكن أن تكون، ويف احلقيقة، التدرجييالتخلص 

 ى ثورية، للسياسة العاملية. أساسًا تقوم عليه عملية إعادة تشكيل راديكالية، وحت
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Conclusion 

األفكار  لقد حاولنا أن نقدمك )كدارس للعالقات الدولية( إىل نظام ضخم من

وقد بدأنا بالنظر إىل العالقات بني الدول واملنظمات الدولية  املختلفة يف هذا الفصل.

التحدي لقوة الدولة وسلطتها،  يفقبل التحول إىل النظر  احلكومية، واملنظمات اإلقليمية،

إن ما جيب أن تكون هذه  الفاعلني من غري الدول. أتى من قبل جمموعة متنوعة من قدالذي و

ل، وبني الفاعلني من غري املناقشة قد أشارت إليه بالنسبة لك هو أن العالقة بني الدو

هذا الفصل هو  يفقدمه إن مامل ن أمر بالغ التعقيد. هيمن املنظمات الدولية احلكومية الدول/

فإن هدف هذه املناقشة اليت  احلقيقة،ويف  مقولة أن الدولة فاعل غري مهم يف السياسة الدولية.

أثريت يف القسم األخري من هذا الفصل كان حماولة تقديم فكرة أن ما حيدث هو إعادة تشكيل 

مهم ) وإن  مركزيدور  أداء يفتستمر فيه الدول الذي السياسة الدولية، و يفللقوة السياسية 

 كان خمتلفًا بعض الشيء(.

أنك ال تستطيع،  يفميكن استخالصها من هذا الفصل  اليتتتمثل إحدى األفكار 

معين، أن حتصل على جمال "سياسي" دولي منفصل. فاملنظورات الواقعية،  ذيوبشكل 

" هو جمال الدوليومنظورات الواقعية اجلديدة على وجه اخلصوص، قد قدمت لنا فكرة أن "

بسبب غياب السلطة ) أو على حنو ما يطلقون  ؛للسياسة الدولية خيتلف عن السياسة الداخلية

إدراكه  –جيب أن يتم فهمه  الدوليوعلى حنو ما ذكر كوكس، فإن النظام  عليها "الفوضوية"(.

 لتحليل.يتقاطع عرب املستويات الداخلية والدولية لالذي اجملتمع  مثل مركب الدولة  

Topics For Discussion 

 تعددية األطراف ؟ وهل تعتقد أنها تظل مبدًأ مهمًا للسياسة الدولية اليوم؟ ماهي -0
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اإلقليمية املتزايدة للسياسة العاملية  ة وراءرئيسالعوامل ال ماهيمن وجهة نظرك،  -1

 اليوم؟

القضايا واملناظرات اجلديدة اليت تعتقد أن املنظمات الدولية غري احلكومية  ماهي -2

 قد دفعت بها إىل األجندة السياسية الدولية؟

 أكثر قوة من الدول؟ تعدُّهل تعتقد أن الشركات املتعددة اجلنسية  -1

هذا الكتاب تعتقد أنها  يفأي من املنظورات النظرية اليت مت تقدميها حتى اآلن  -1

 الشؤون العاملية؟  يفنا الفهم األفضل لدور الفاعلني من غري الدول تقدم ل
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 الفصل السادس

 نقد السياسة العالمية
CRITICIZING WORLD POLITICS 

وقاد   صاحب تطور العالقات الدولية الواقعية تطوُر سلسلة من االنتقاااات للسياساة الدولياة    

رؤياة للسياساة   علاى   أنه بينما تستقر الواقعياة  يف الفصل اخلامس، وعلى سبيل املثال، رأينا،

فهناا  العدياد    فإن احلقيقة تعُد أكثار فوواوية    ،رئيسالعاملية تكون الدولة فيها هي الفاعل ال

وفيماا باني بعااها الابعب، وبطار        من الفاعلني عرب القوميني املتنوعني يتفاعلون مع اول،

الطر  الا  ككان أن    إحدىالتفكري يف اور الفاعلني عرب القوميني جمرا  يعدُّو متزايدة التعقيد 

وسوف نبحث يف هذا الفصل  بديل للتفاهمات الواقعية للسياسة العاملية إىل نصل من خالهلا 

لنظهاار لااف كياات حاولاا    توساايع بعااب ارفكااار الاا  قمنااا بتطويرهااا يف الفصاال الرابااع،   

 بدائل للعالقات الدولية الواقعية إىل ة الوصول النظريات املختلفة للعالقات الدولي

هنا  تنوع من املنظورات النظرية املختلفة ااخال احلقال اركاااكي لدراساة العالقاات      

ومن املفيد التفكري يف هذه النظرية املختلفة كعملية رسم لصور خمتلفاة ااماال للسياساة     الدولية 

أشاياء خمتلفاة يف   علاى   كال ُمنظار يقارُر التدكياد    لكن  نفس الشيء،إىل فهي كلها تنظر  العاملية 

ة رئيساااعنااا ندخااذ يف االعتبااار بعاااال ماان النظريااات ال    صااورهم اخلاصااة للسياسااة العامليااة   
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وال  قمنا بتغطيتها من قبل يف هذا الكتاب: الواقعية، املثالية، واملدرساة   للعالقات الدولية،

 الث تهتُم كلها بفهم طبيعة السياسة العاملية،الرغم من أن هذه النظريات الثوعلى  االجنليزية 

 ( 1.9صندو  )الفإنها تدتي بتفسريات خمتلفة اامال انظر 
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تؤكاد   الا  هنا  الرؤية الواقعياة   لدينا ثالث صور شديدة االختالف للسياسة العاملية 

وتقدم صاورة للادول باعتبارهاا سااعية للقاوة، تعمال        على اور الدولة يف الشؤون الدولية 

هاذه الرؤياة، هناا  جماال صاغري نسابيال ملناقشاات ارخاال          ويف  من أجل "املصالحة الوطنياة"   

علاى النقايب مان     إلياه مان أجال البقااء      ماا تااطر  تفعال   وببسااطة،  فالادول، وارخالقية، 

ويثريون اسئلة معيارياة "قيمياة" حاول كيفياة      ذلف، فإن املثاليني يركزون اهتمامنا على الفرا،

 سيااة / غلبة العالقات الدولية السالمية  على  وجوب تطور السياسة العاملية من أجل التدكيد

باني املانه ني    الشايء االجنليزية قد حاول  تطاوير موقات وساع بعاب     وأخريال، فإن املدرسة 

 يفواحلاجاة إىل الاتفكري    وذلف بإلقاء الاوء على كل من الطبيعة السيااية للدول، السابقني،

 هذه الدول باعتبار أنها تتصرف ااخل سيا  شيء ما يطلقون عليه "اجملتمع الدولي" 

صاورة   أيللعالقات الدولية ال تقتصار علاى   لكن االختالفات بني النظريات املختلفة 

 يرمساون بهاا صاورهم    ال الطريقة  يفاختالفات  فهنا  أياال يرمسونها للسياسة الدولية،

فعناد النظار إىل    لاذلف،  يستخدمونها لريمساوا لناا رؤياتهم للعاا       ال اراوات وارساليب 

االعتبااار مووااوع   يففإننااا اتاااض أياااال إىل أن ندخااذ     االختالفااات املمياازة بااني النظريااات،  

يستعملها الباحثون للوصول إىل شروحاتهم وحتلايالتهم   املنه ية؛ اراوات وارساليب ال 

نقادها   يفرن أكثر االنتقااات احلديثاة وأكثرهاا ابتكارياة     ؛وهذه قاية مهمة للسياسة العاملية 

 مقوالتهم( إىل توصل الواقعيون  للواقعية قد ركزت على قاايا منه ية )كيت

Methodologies In IR 
 مت تلخيصها أعاله ما ككن أن ُنطلق عليه مقرتب ال يتبع كل من النظريات الثالثة 

بتحليل حريص  ويدتي أن يغوص املرُء يف املوووع،على  مقرتب يقوم منه ي كالسيكي 

 وأثناء جمريات القرن العشرين،  (Bull, 1969)والفلسفة  ومهم يقوم على فهم عميق للتاريخ
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 يفعديد من نظريات العالقات الدولية غري مقتنعة بهذا التقليد الكالسيكي د أصبح  فق

وإثباتها اامال مثل  اختبارهافقد أرااوا تطوير نظريات تكون أكثر اقة كثريال، وككن  البحث 

   الت ربة العلمية

العالقات  يف"ووعية"  وقد شوهد التحول التدرجيي او منه ية "أكثر علمية"، أو

فقد أعلن  وإى إتش كار  كتابات الباحثني الواقعيني مثل مورجانثاو، يف ورول مرة، الدولية،

جتد جذورها يف الطبيعة البشرية  ال مورجانثاو أن السياسة حتكمها القوانني املوووعية 

ذلف أن  بالارورة علم، هيوهذا يفرتض أن السياسة  ( 9: [9199] 9191 ،)مورجانثاو

ككن اكتشافها من خالل تبنى منهج أكثر  السياسيحتكم السلو   ال ارساسية  املباائ

عند كتابته  وهكذا، فقد استهدف مورجانثاو اراسة الظاهرة االجتماعية  يفموووعية وعلمية 

تطوير نظرية عامة للواقعية مؤسسة على الدراسة النظامية  (،9199ملؤلفه "السياسة بني ارمم" )

فمن املؤكد أن مورجانثاو قد صاا  على البحث  حال، أيعلى  والت ريبية للسياسة الدولية 

أن نظرياته ال  ذلفعن قواعد عامة للسياسة الدولية ككنها أن تساعدنا يف فهم العا  املااي 

 ال كمصااقة قاطعة الوووح على هذه ارنواع من املنه ية الووعية  وبوجه عام، ُتفهُم،

 ككن أن يرتبع عمل مورجانثاو "الثورة السلوكية" خالل الستينيات با  تصدرت خالل ما يسمي

املتعلقة بالطبيعة  افرتاواتهفإن كثريال من  ،شيءوفو  كل  بالتقليد املنه ي الكالسيكي 

ميتافيزيقية حول الطبيعة البشرية وقراءة اقيقة  افرتاواتالبشرية، قد اعتمدت أكثر على 

 حماولة حقيقية او موووعية علمية  على  للتاريخ أكثر من اعتمااها

وبوووح أكثر، منه ال  لقد كان باحثون من أمثال كينيث والتز هم الذين تبنوا،

 وال لتطوير نظريات العالقات الدولية ُيعرُف بالنزعة اإلمربيقية "الت ريبية" الووعية 

العلمية، على أن حتدا حقائق ذات معنى عن العا   املباائكان  قاارة، ومن خالل تطبيق 

لكنه ومن  لقد كان والتز واقعيال، االختبار الصارم  االجتماعي وتستطيع أن تصمد أمام

قد أعاا صناعة  الووعية للتطبيق على موووع العالقات الدولية، املباائخالل إاخال 

وبينما  وليخلق شيئال نعرفه اآلن بالواقعية اجلديدة )انظر الفصل الثالث(  وتبسيع الواقعية،
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اعتبار أن املوووعية مطلوبة، وأن االستفااة من املنهج العلمي  يفاتفق مع مورجانثاو 

قد اختلت مع فكرة أننا نستطيع أن نؤسس فهمنا  فإنه وباعتباره من الواقعيني اجلدا، جبة،وا

وبالنسبة  ذلف أن اإلنسانية، ( 9111 ،للعالقات الدولية على اراسة للطبيعة البشرية )والتز

 فنحن اتاض إىل أن نكون قاارين على موووعال هامشيال وغري مهم ُتعدُّإىل الواقعيني اجلدا، 

ككن اييزها من  ال العامة  املباائفهم القوانني "العلمية" للعالقات الدولية )مثال ذلف، 

لقد اثل السيا  اروسع هلذه التطورات  خالل عملية لالختبار املوووعي والتحقق( 

الصخب واجللبة عرب جمموعة من النظم اركااكية لتطوير برنامج حبثي  يفللواقعية اجلديدة 

 Jakson and)خالل ما أصبح ُيعرُف بالثورة السلوكية للخمسينيات والستينيات  علمي

Sorenson, 2003: 229-233)  

لقد كان منظور الواقعية اجلديدة شديد اإلغراء حيث قدم نظرية بسيطة، وشديدة 

خالل  ففي البخل للعالقات الدولية، قدم  منوذجال عامال لشرح كيفية عمل السياسة العاملية 

اخلارجية  بدت الواقعية اجلديدة تقدم تفسريال ممتازال لصنع قرارات السياسة فرتة احلرب الباراة،

فإننا ال اتاض إىل  طبقال ملنطق الواقعية اجلديدة، لكل من الواليات املتحدة واالحتاا السوفي  

 ارسوا للدولة(  النظر ااخل الدول لنفهم سلوكها السياسي )ُيشاُر إىل هذا برؤية الصندو 

سوا هذه إمنا تقوم على أساس من افرتاض والتز بدنه ككننا أن ذلف أن رؤية الصندو  ار

كيت يصطدم السيا  الدولي  يفوفقع، من خالل النظر  نفهم وعلميال العالقات الدولية،

فالنظام الدولي الفوووي ُيولد مناخال من عدم  )الفوووية( بسلو  الوحدات )الدول( 

لذلف، فسوف  الدول ارخرى  نوايا يفدكد ياطُر كل الدول أن تكون متشككة كثريال الت

ما اتلكه الدول على  ما ككنها من القوة قياًسا ى الدول إىل حتقيق امتالكها رقصىتسع

وقد بدت هذه اخلاصية املميزة للسياسة العاملية مالئمة اامال مع حقيقة احلرب   ارخرى

هنا ، وخالل احلرب الباراة، اولتان خمتلفتان اامال، الواليات املتحدة فقد كان  الباراة 

 وكان  كلتا الدولتني اولة ليربالية رأمسالية اكوقراطية، واالحتاا السوفي  الشيوعي،

وسياسة اولية ايزت مبناخ  سياسات خارجية، تتبعان، وبدرجة متشابهة واسعة النطا ،

 هما ئاعدم الثقة بني الدولتني وحلف
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وهكذا،  هذا السعي او القوة  يفأكثر قدرة عن غريها  بالطبع، فإن اوالل بذاتها تعدُّ

فإن الدول  ،ارخرىإىل الدول  السياسة الدولية بالعالقة يففمن أجل تدعيم موقفها 

 هلذه اروعت قد تشكل حتالفات فيما بينها )على الرغم من حمدواية املدى الذى ككن

وهنا  العديد من أشكال التحالت قائمة،  فيه حقيقة بشركائها يف التحالت( الدول أن تثق 

ان للقوة رئيسكزان ئي القطبية )عندما يكون هنا  مرأن املوقت ثنا رأوا لكن الواقعيني اجلدا

همال من االستقرار ميف النظام ، اعم كل منهما حتالفاته مع الدول اروعت( حيقق قدرال 

إن توازن  قد تامن ارجة تقريبية من توازن القوي يف السياسة الدولية رنه  ؛للنظام الدولي

القوي بني االحتاا السوفي  والواليات املتحدة خالل احلرب الباراة كان يراه الواقعيون اجلدا 

 على أنه حيقق استقرارال ونظامال للسياسة الدولية  

ما بدا وكدنه احلالة خالل احلرب الباراة قد اثل يف أن الواقعيني اجلدا قد قاموا  إن

وحتى فإنه  وخالل السبعينيات، احلقيقة، ففي بعرض أفال طريقة لفهم السياسة العاملية 

قد عارووا الوسائل الفلسفية الكالسيكية  ذلف الوق ، يفالباحثني الليرباليني اركثر تدثريال 

مفالني نظرية ليربالية للعالقات الدولية تقبل باخلصائص البنيوية للفوووية يف للواقعية 

فهم إىل يف حماولة الوصول  وسيلة )ووعية( علميةعلى  واملصااقة تشكيل سلو  الدول

وقد اثل الفر  احلقيقي الوحيد بني الواقعيني اجلدا، وأولئف  "شرح" للسياسة العاملية 

رأوا اورال  أن ارخريين )املؤسساتيني   ( قد يفاملؤسساتيني الليرباليني اجلدا )الفصل الرابع( 

الطر  املستقرة إلاارة  املعاهدات، املنظمات الدولية، للمؤسسات )على سبيل املثال،

 من آثار البنية الفوووية للسياسة الدولية على سلو  الدولة التخفيت  يفالعالقات الدولية( 

فإن هذه اهليمنة للموقت الووعي قد جتذرت يف نظرية والتز  وكما رأينا يف الفصل ارول،

إىل القول بدن املناقشة بني  (De Weaver, 1996: 163-164)للواقعية اجلديدة ال  قاات 

حدث  يف احلقل خالل السبعينيات  وال ليني اجلدا، واملؤسساتيني الليربا الواقعيني اجلدا،

 ففي  "جديدة "فكرة مركبة جديدة والثمانينيات،   تكن أكثر من "مركب بني اجلديدين"

الواقعية اجلديدة  فقد حدات اإلطال ،على  جوهره، فإن هذا   يكن نوعال من املناقشة

 يما استطاع هؤالء الباحثون من ذو معايري املناقشة الفكرية يف العالقات الدولية، وكل
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هو صنع كثري من الاوواء حول اور املؤسسات  القناعات اركثر ليربالية أن يفعلوه

 وارعراف الدولية، بينما يقبلون املطالب اروسع للنظام الواقعي اجلديد  

احلدوث خالل الثمانينيات  يف فقد كان هنا  حتول منه ي جديد آخٌذ أي حال، ىعل

الباحثني الذين  فقد ظهرت جمموعة خمتلفة من النظام اركااكي للعالقات الدولية ااخل 

وقد سدل هؤالء الباحثون  تداخل عملهم نقديال مع املشكالت املنه ية ال  فروتها الووعية 

 منع: على  )والذين غالبال ما ُيشاُر إليهم مجاعيال بدنهم "ما بعد الووعيني"( أسئلة

  قابلة للت ريب والتحقق إمبرييقيال  "حقائق"إىل مدى نستطيع حقيقة أن نصل  أيإىل

بدننا نري )وبذلف مساءلة االفرتاض حول الت ريبية اإليبستمولوجية  حول السياسة العاملية 

  العا  على ووء حقائق معينة قابلة لإلثبات( 

 أناه، هال قلاق     ىعنا )مب من املمكن حقال أن خنلاق نظرياة بطريقاة علمياة حمايادة       هل

 ،الاذاتي أو هال ياؤثر موقات املنظار      املنظر حقيقة نظريات علاى أسااس مان املعرفاة العلمياة،     

  ونوعهم،    اخل ، وبطريقة ما على الطريقة ال  يرون بها العا ؟(  وعرقهم، وطبقاتهم،

   الااذى ماادم عنااده   ىاملااد هاال هااذه املطالااب باحلياايااة خاليااة القاايم حت ااب عمليااال

 بشايء  ااعاءاتهاا )ذلاف مان خاالل     النظريات مصاا  اجلماعاات اركثار قاوة ااخال اجملتماع؟      

 ىأولوياة جملموعاة مان التفاايالت علاى جمموعاة أخار        يباعتباره حمايدال، فهل النظريات تعط

 متساوية يف التحقق؟ 

Examples of Post Positivism 

يتمثاال يف تقااديم صااورة أو شااكل أكثاار أن تفعلااه  بعااد الووااعية مااا حتاااول نظريااات مااا إن

قبااول إىل )كياات نسااتطيع أن نصاال  فهاام يااثريون أساائلة إيبسااتمولوجية للمعرفااة النظريااة  انعكاسااال

  تتعلااق بااالوجوا وأساائلة نظريااات بااذاتها باعتبارهااا أفااال، أو أقاارب إىل احلقيقااة عاان غريهااا؟(، 



  أسس العالقات الدولية 931

 يميااة وأساائلة ق نقباال جمموعااات معينااة ماان التحلياال باعتبارهااا ثابتااة أو طبيعيااة؟،  )ملاااذا يتحااتم أن

ماا   ارخالقياة أو املعنوياة،  إخل (    وإثارة ارسئلة تنفيذ التغيري يفلتلعبه  أو معيارية )هل للنظرية اوٌر

لسة "فهي اثل نفسها كمظلة متسعة ووع  معال لسبعد الووعية ليس  موقفال سياسيا متماسكال 

 أيعلااى   (Lapid, 1989: 239)ماان الصااياغات الفلساافية هامشااية االرتبااا "   وفقااع، ماااطربة،

ارابياات البحثياة ملاا بعاد      يف حال، فإن حماوالت قد ُبذل  لرتسم أوجاه الشابه الواساعة املوجاواة    

 تتااامن أوجااه الشاابه هااذه: االعاارتاض علااى النظريااات  ( Lapid, 1989، الووااعية )مثااال ذلااف

باملعرفااة املووااوعية والقابلااة   علماايالتاازام  يفوالاا  جتااد جااذورها   للعالقااات الدوليااة،الكااربى 

منظااور املنظاار  يفواالهتمااام بإظهااار كياات أن املعرفااة بالعااا  تت ااذر اائمااال   للتعماايم عاان العااا ،

نظرية أكثر قدرة على أن تعكاس   بناء يفوااللتزام بتعداية أكرب للوسائل املنه ية  )القائم بالتنظري(؛

مووااع  املاااايالسياسااة الدوليااة نظريااة يعاارتُف الباحااث فيهااا مبواقفااه الذاتيااة بالعالقااة إىل الوجااوا  

(، فاإن هاذه "املنااهج االنعكاساية ايال إىل      2111وكما يالحظ مسيث ) حال، أيعلى  الدراسة 

رة مشرتكة ملا جيب أن حيال  فك أيواسطة أن تكون أكثر احتااال مبوقفهم جتاه الواقعية والووعية عنه ب

فإننا نلخص ثالثة تقاليد ترتبع بوجاه عاام بتحاول ماا بعاد       وهنا، ( 393: 2111)مسيث حملها" 

وحتااول رابااع هااو  والنسااوية، مااا بعااد احلداثااة، النظريااة النقديااة، الووااعية يف العالقااات الدوليااة:

 وما بعد الووعية  والذي يبحث عن طريق بشكل ما بني الووعية، "البنيوية"،

فارتة   يفعلى الرغم من أن ظهاور ارااة الوواعية )والواقعياة اجلديادة بوجاه خااص(       

العالقات الدولية، فإن حتول ما  يفالستينيات قد حول، وبشكل مهم، أغلبية العملية البحثية 

ة الاتفكري  بعد الووعية كان أقل تدثريال بدرجة كبرية فيما يتعلق بإجبار كبار الباحثني على إعااا 

تقلياد ماا بعاد الوواعية      يففغالبال ما واجه البااحثون العااملون    ة رئيسبعب من أفكارهم ال يف

وهو أمر أمكن مالحظته من قبل أحد منظري العالقات الدولية، ستيت  التشكف والسخرية،

 ( 1.2) صندو الاو ما يووح وعلى مسيث، 
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Steve Smith, " Positivism and Beyond" in " S. Smith, K. Booth and M.Zawelski 
(eds.) "International theory: Positivism and Beyond", 1996:16)

Critical Theory 

يتعلق بووع  عمل سلسلة من "املنظرين النقديني الدوليني" بكونه ذا تدثري كبري فيما اتسم

يتمثل كل ما يشرت  فيه املنظارون النقاديون    جمال العالقات الدولية  يفاهتمامات الناس العاايني 

بإاخاااال تغااايريات جوهرياااة لصاااا  بالسياساااة التحريرياااة  يف أنهااام يتشااااركون يف االهتماااام

 وذلف بإزالاة الابا االجتماعياة التصااعدية "اهلرياركياة"       اٌرقل مزايا ااخل اجملتمع، اجملموعات

فيلساوف  أن كثريال من املنظرين النقديني يدينون بالفال رعماال كاارل مااركس     ومن احملتم،

واالقتصااي السياسي الذي كتب عن إخااع الطبقة العاملة )الربوليتارياا(   القرن التاسع عشر،

 اهتماماات رنهم ياثريون   ؛"تقليدال ملا بعد الووعية" أياال يعدُّ لكن إسهامهم  رأمساليمع يف جمت

تكون من خالهلا اجلماعاات القوياة مان     ال والطر   يتم بها صنع النظرية، ال حول الطريقة 

 تالئم مصاحلها  ال الناس قاارة على الدفع قدمال بدفال النظريات 
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 روبرت كوكس بني نوعني من النظريات:  املنظر الناقدميز  ،9199يف مقالته عام 

تدخذ نظرية حل املشكالت العا  كما جتده،  و "النظرية النقدية"  " نظرية حل املشكالت"،

لصناعة  وتري الغرض من النظرية يف اراسة العا  )كما هو( من أجل التوصل إىل طر 

السياسة الدولية تعمل "تؤاى عملها"  جتعل ال املؤسسات املتعداة والعالقات االجتماعية 

السائد للعا ،  تقت النظرية النقدية بعيدال عن النظام على النقيب من ذلف، بسهولة وبفاعلية 

وهي ال تقبل العا  كما  ( 921: 9199وتسدل كيت أتى هذا النظام إىل الوجوا" )كوكس، 

والعالقات االجتماعية،  املتنوعة، لكنها تسدل أسئلة تتعلق بكيفية تكون "نشدة" املنظمات هو،

فإن الواقعية،  على ذلف، وما إذا كان ككنها التحول )كيت أت ؟، وهل ككنها التحول؟( 

فهم ال يتحدوننا أن نفكر  "نظريات حل املشكالت"، وبوووح، والواقعية اجلديدة ُيعدان،

قرتاح بدنهم يقدمون لكنهم يؤسسون مطلبهم بالشرعية على ا نقديال حول كيت يعمل العا ،

)غري متغري(  أياال ال تارقي يعدُّ الواقعيهذا املنهج  التقييم اركثر "واقعية" للسياسة العاملية 

وكما  السياسة العاملية، بينما، يففهو يقوم على االفرتاض أن الدول هم الفاعلون ارساسيون 

 اخرتاع حديث نسبيال  هيأن نفس فكرة الدولة  الفصلني ارول والثاني، يفرأينا 

فكرة أن ما نقبله  هيهذه  بالبنية االجتماعية للمعرفة  تتعلق تثري النظرية النقدية أسئلة

باعتباره "معرفة" يعكس عملية يقوم اجملتمع من خالهلاا بالوصاول إىل قباول معلوماات معيناة      

اائماال ماا   " كتاب كاوكس،   فعلى ااو مشاهور،   أو حقيقية أكثر عن غريها  يدعي أنها أفال،

 ، تدكياد أصالي(  وهكاذا،   929: 9199 ،ولغرض ما" )كوكس تكون النظرية لشخص ما،

أن يادرس   "االجتمااعي يساتطيع حقيقاة    فقد اساتهدف كاوكس حتادي االفارتاض بادن العاا       

 الاذى يقاوم باه     واهتماماته الذاتية العمل وبطريقة ال تتخلل معها مصاحله مبوووعية العا ،

قبوهلا كدمر عااي  أن هنا  نظريات معينة يتم يفلكن اركثر أهمية أن ما يقوله كوكس يتمثل 

احلقيقااة  يف النظريااات بينمااا هااذه أو كرؤيااة قائمااة علااى "فهاام مشاارت " للسياسااة،  أو معتاااا،

هذا يف أننا ال نستطيع أبادال أن اصال علاى     تتمثل تداعيات تنصرف خلدمة مصا  اركثر قوة 

 ياسي حمايد للظاهرة اجتماعية  حتليل س
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مصاطلحات حمايادة غاري     يفويف احلقيقة، فاإن تقاديم تفساريات للظااهرة االجتماعياة      

وبصفة خاصة، ككان    (Hutchings, 1999)بذاته عمالل من أعمال القوة السياسية  يعدُّمسيسة 

كم اال مساتقل   فتقاديم االقتصااا    على أساس من هذه اخللفيات  التحليل االقتصااي انتقاا

ككاان فهمهااا،  حتااى عاااٍل فااا مسااتوىعلااى  عاان اجملتمااع يتطلااب تطبيااق نظريااات "علميااة" 

السياسة قاارون علاى تقاديم اإلصاالحات االقتصاااية باعتبارهاا حمايادة سياسايال         فصانعي

 احتواءتقديم سياسات مثل خفب االنفا  على الرعاية االجتماعية، أو  يعدُّاحلقيقة  يفبينما 

احتااات العمال ) إصالحات يتم تربيرها تقلياديال يف واوء تاوفري الكفااءة االقتصاااية(      حقو  

 ( يف اجملتمع وارغنى) ارقوىوبشكل جيد مصا  اجملموعات  رمبا مدم،

قاد ياثري أيااال     النقادي عند التفكري فيما يتعلق بنظريات العالقات الدولية، فإن املنظار  

 ماادم بهااا العالقااات الدوليااة الواقعيااة مصااا  النخااب املساايطرة   الاا أساائلة تتعلااق بالكيفيااة 

 اوائار السياساة اخلارجياة،    يفالواقعية نظرية للعالقات الدولية كان  اوماال ذات تادثري شاامل    

فإن الفكرة الواقعية بدن القوى  حال، أيعلى  كما أنها قد مت قبوهلا وكفهم عام لرؤية العا  

صرف لتربير الووع القائم، بنفس القدر تن الدوليالنظام  يفتقرار العظمى مطلوبة لتوفري االس

فإذا كان منطق الواقعية هو اقارتاح أن كال الادول جياب أن      أياال، صرف فيه لتشرحه تنالذى 

أو الوالياات   فاإن ذلاف قاد يالئام اولاة غنياة مثال بريطانياا،        قدراتها العساكرية   يفتستثمر 

من أفقر  ال  يعوقها الدين الدولي، وتعدُّ اولة مثل تانزانيا،تستطيع  لكن هل املتحدة اامال،

إن ما اتاض إىل السؤال عنه  أن تتحمل حقيقة تبعات اتباع مثل هذه السياسات؟  اول العا ،

 للسياسة العاملية؟  الواقعيهل تستفيد الدول ارقوى من اوام "الوهم"  هو

 اإليطاااليال ماان عماال املفكاار املاركسااي تساتمد كااثري ماان النظريااات النقديااة إهلامااال خاصا  

أن  بإيطالياا،  أوائال القارن العشارين    يفوهو يكتاب   فقد استهدف جرامشاي انطونيو جرامشاي 

تدييد النظام الرأمسالي، حتى على الارغم   يفملاذا كان  الطبقة العاملة مستمرة  يفسريشرح 

 الا  كان  هذه الطبقات العاملة من الناس  ملاذا إىل إفقارها بشكل ملحوظ  يمن أنه قد بدا يؤا

 وقاد قادم جرامشااى مفهاوم     سياسات ثورية ككن أن تقوا إىل اإلطاحاة بالنظاام؟    يف  تشار  
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قد استطاع أن يصبح مقبوالل من قبل اجلميع باعتباره  الرأمساليليشرح كيت أن النظام  "اهليمنة"

) كيات يلعاب العنات السياساي      عنصر قااهر من  واهليمنة ال تتكون فقع  اقتصاايأفال نظام 

 الا  )الطريقاة   لكناه يعمال أيااال مان خاالل الرواا       راع التمرا(، يفهمال ممن قبل الدولة اورال 

 لذلف، وا  رؤيتها كدمر مقبول(  ُنظر إليها، تصبح فيها قيم الطبقات االجتماعية ارغنى وقد

 ىمماا يسا  عي، واالبتازاز املتكارر ااخال    فإن اهليمناة تتعلاق بارشاكال املااكرة للاابع االجتماا      

 يفقادم   يوالاذ  واإلعالم (، والكنيسة، اجملتمع املدني )من خالل أشياء مثل النظام التعليمي،

 تدعم اجملتمع الرأمسالي    ال واالستغاللية  اعم البنى القمعية

واللذان يشاار  )ستيفن جيل (Stephen Gill)  و وقد سعى كتاب مثل روبرت كوكس،

إىل تطبياق هاذا املفهاوم للهيمناة      أغلب اروقات باعتبارهما مان اجلرامشايني اجلادا(    يفإليهما 

 يفاهليمناة عاابرة القومياات أمار آخاذ       وقد قااموا بطارح فكارة أن تنمياة      العامليعلى املستوي 

ساية  لكان الفكارة ارسا   الفصال الساابع،   يفهذه الفكرة  يفوسوف ننظر مرة أخرى  احلدوث 

يااري  لاه ووااع خاااص، وقاوة تاادعم  يف اقتصاااا الياوم العاااملي     الاادوليأن رأس املااال  هاي 

 يفال تارتبع فياه القاوة     كوكس أن الرؤية املتمركزة حول الدولة للواقعياة حت اب املادى الاذى    

إن  ممارسة القوة من قبل "القوى االجتماعية"  يفلكنها تكون ظاهرة  السياسة العاملية بالدول،

املؤسساات الدولياة، والادول     ااخل،ويف   املتزايد لطبقة عاملية من الرأمساليني، على،التدثري

 السياساة العاملياة    يفوالشركات املتعداة اجلنسية إمنا يقدم مثاالل لفكرة قوة القاوى االجتماعياة   

االجتماعياة   إن مفهوم اهليمنة يقدم وبشكل لطيت، وبصاورة مغلفاة، فكارة أن هاذه القاوى     

قاارة على إعااة إنتاض هيمنتهاا السياساية مان خاالل      ُتعدُّ وغري املقيدة حبدوا وطنية،القوية، 

 مزيج من القهر والروا 

ثانياة   يف شرحه لكيفية مواجهة هذا النظام العاملي املهيمن، فإن كوكس يستخدم وملرة

مهايمن،  نظام  أو قلب، تغيري، لكي يتم مفهومال آخر جلرامشى، وهو مفهوم اهليمنة املاااة 

مناوذض   جيب أن تكون هنا  أيديولوجية بديلة تؤيدها مجاعات اجتماعية مان طبقاات خمتلفاة    

 ىفيما يسم ككن أن يوجد من قبل اجلرامشيني اجلدا، اقرتاحهمت  هلذه اهليمنة املاااة، يلاح
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فمان    (Eschle and Maiguashca, 2005)باحلركاة "املااااة للعوملاة" )انظار الفصال الساابع(       

نظريااة حتريريااة للعالقااات الدوليااة  طااور اجلرامشاايون اجلاادا مفهااوم اهليمنااة املاااااة، خااالل

 لتقيد جمموعات معينة من الشاعب إىل  تتصرف ال )نظرية ملتزمة بقلب اهلرياركيات القمعية 

وببسااطة أكثار    ُتعادُّ لذلف، فإن النظرية النقدياة لل رامشايني اجلادا     النظم االجتماعية(  ىأان

كماا أنهاا تقادم لناا أيااال رؤياة        لألمناا  احلالياة للاتفكري يف السياساة العاملياة       "نقاد"  جمرامن 

نظرياة   صاورة العالقاات الدولياة:    بداية هذا الفصال،  يفقدم   ال أو عواة للفكرة  بديلة،

فحاص االرتباا  باني القاوى      يفحتريرية للتغيري االجتماعي على مستوى كونى جتاد جاذورها   

 واريديولوجية، واهليمنة، والرأمسالية   االجتماعية،

Post Modernism 

جوانب عدة نظرية ويف  "ما بعد البنيوية"(،با  ُتعرُف أياال وال احلداثة )  دما بع تعدُّ

 االاعاءات، على التساؤل عن شيءمنهج يقوم، وفو  كل  يوه ما بعد الووعية للتميز 

وهذا نوع من االهتمام يعكس عمل  الروابع بني خلق املعرفة والقوة وتركز على  املعرفية،

تقوم من خالهلا القوة  ال الذي ناقش الطريقة  (Foucault)فيلسوف ما بعد احلداثة "فوكو" 

وفهمنا  فإن املعرفة، وهكذا، بعب )فهما تبااليال مؤيدان لبعاهما( بواملعرفة خبلق بعاهما 

أو فهمال  ليسا حمايدين، مثلهم مثل املنظرين النقديني، احلداثيني،بالنسبة ملا بعد  للعا ،

 لكنهما يعكسان عالقات القوة املسيطرة يف جمتمع   مشرتكال،

حد كبري جدال، إىل و ،ُتعدُّ فإن ما بعد احلداثة كدحد املناهج ااخل العالقات الدولية،

تطور بها خارض العلوم  ل ايرجع هذا جزئيال إىل الطريقة   املعريفعلى هوامش النظام 

فإن العالقات  حال، أيعلى  والدراسات الثقافية  ارابيجماالت مثل النقد  يفاالجتماعية 

فقد حتسر الناقدون  معااية لتطور املنظور ما بعد احلداثي  الدولية كان ، وبصفة خاصة،

على استخدام لغة عالية التنظري للتحليل ما بعد احلداثي، كما حتدوا اهل وم على املعايري 

متسائلني كيت للنظريات اجلااة ذات التطبيقات العملية يف "العا  احلقيقي" أن العلمية 



  أسس العالقات الدولية 992

  (Osterud, 1996: 389)تتطور بدون بعب االرتبا  باملباائ العلمية االجتماعية ارساسية 

احلكم عليه من قبل  است ابتهم، يرى ما بعد احلداثيني أن ما بعد احلداثة جيب أال يتمويف 

سع   ال نفس املعايري مثل النظريات الووعية، والنظريات الكالسيكية للعالقات الدولية 

الفكري  فإن الغرض ملشروعهم بالنسبة ملا بعد احلداثيني، لتعريت بعب "احلقائق" عن العا  

لكنه بدالل من ذلف، هو إاخال  نظرية قابلة لالختبار لكيفية عمل العا ،إىل ليس التوصل 

 ال جمال العالقات الدولية من خالل استعراض ُبنى القوة  يفاالهتمامات النقدية واملعيارية 

  ( 991 ،ُتنتُج التقسيمات النظرية للتيار العام )مسيث

 ما ُيسمىعلى  ، كثل اهل وماحلداثي دما بعحموريال للمنهج  عدُُّيمن بني ما 

“metanarratives” ، " حول العا   احلقيقة" ااعاءاتوهي نظريات ارتبط  مب موعة معينة من 

إيبستمولوجية تدسيسية )رؤية للعا  جتد جذورها يف مثل  احلداثة أن تبا يقرتح منظرو ما بعد

أنهم يقرتحون أنه ككن أال إىل يرجع ذلف  ذا إشكالية عالية  أمرال يعدُّ باحلقيقة( االاعاءاتهذه 

إىل  االاعاءاتال يوجد أساس ككن أن نبا عليه هذه  يكون هنا  معرفة موووعية للعا 

فإن املوووعية املفرتوة لنظرية مثل الواقعية اجلديدة يتم  وهكذا، موقت عاملي "للحقيقة" 

الشخصية، وافرتاوات وهويات هؤالء الباحثني  تاالايازياكس أكثر كشفها باعتبار أنها تع

الواقعية  باحثيالذين قدموا لألمام نظريات الواقعية اجلديدة للعالقات الدولية  إن معظم 

أمر مهم  وهو اجلديدة كانوا رجاالل من الطبقة الوسطي البيااء املتمركزة يف أمريكا الشمالية،

واحدة من أكثر اجلماعات عالية التمييز يف  يفرن هذا الووع كدعااء  ؛ما بعد احلداثة ملنظري

 النظرية جتاهها  ومطلقاتهماورال يف تشكيل رؤيتهم للعا ،  يؤاي اجملتمع،

 ,Richard Ashley)كان منظور الواقعية اجلديدة هدفال خاصال للباحث ما بعد احلداثي 

قدم  بها الواقعية اجلديدة رؤية  ال فقد اهتم آشلي بالطريقة  "ريتشارا آشلى"  (1988 ,1984

كلية للسياسة الدولية مت فيها شرح كل شيء باإلشارة إىل ارتبا  بسيع باخلصائص البنيوية 

فقد برتت الواقعية اجلديدة إمكانية بزوغ أو ظهور رؤى بديلة للسياسة  وهكذا، للفوووية 

املناقشة إىل ، والدعوة التدسيسيإن جتنب املنظور  دال بذلف وبفاعلية، اجل لتغلق الدولية،
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الغالب من  يفالعالقات الدولية من قبل الباحثني ما بعد احلداثيني، قد مت تفسريه  يفواحلوار 

يتمثل  اجمليء مبنظور بديل عن العالقات الدولية  يفاحلداثة باعتباره فشالل  دما بع منتقديقبل 

أنه يوجد باعتباره أكثر قليالل من نقد  يفاحلداثة  مت توجيهه ملا بعدأكثر النقد املشرت  الذى 

(Walt, 1998)    ما حد ما، نقطة حتليل إىل و فإن مثل هذه املواقت تفتقد ، حال، أيعلى

نظرية أو رؤية  أن حتل حمل يففإن وجهة نظر النظرية ليس   فكما يشري آشلي، احلداثة  دبع

 رؤيُة أو نظريُة أخرى، ولكن لتقوض مثل هذه االجتاهات  الدوليةومهيمنة للسياسة  كلية

 احلداثة جيعل من املمكن أن: وهكذا، فإن موقت ما بعد

 

(Ashley, 1988: 254)

  بالطبع، فإن كثريال مما تفعله ما بعد احلداثة مشابه جدال لنظريه عند املنظرين النقديني

وكيز بني نظرية  للنظرية النقدية، شكالل دُّأن ما بعد احلداثة تع بعاهماحلقيقة، قد يقول ويف 

النقد ما بعد  يفبني املنه ني  يكمن الفر  نقدية ما بعد حداثية، ونظرية نقدية ماركسية 

فإن احلداثة تتكون من االعتقاا، الذي أصبح شائعال  فبالنسبة هلم، لفكرة احلداثة  احلداثي

القيم "املتحرر من  يلاخ العلميالقرن الثامن عشر، يف قوة التحليل  يفخالل فرتة التنوير 

بينما املنظرين النقديني )املاركسيني(  جتاه هدف سابق التحديد  تقدميالقيم" إلحداث تغيري 

فإن التزام النظرية  لمية احملايدة غري القيمية،مثل كوكس يعاروون بقوة فكرة املعرفة الع

 للتغيري االجتماعي ال تتقاطع اامال مع تقليد التنوير   "نظرية حتريرية" النقدية لفكرة

يف البحث عن التعرض للعالقة بني املعرفة والقوة، فإن ما بعد احلداثيني قد تبنوا 

حتليل "حتليل النصوص"  تكنيف يفيتمثل أحدها  جمموعة من التكتيكات املنه ية املتميزة 
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مفاهيم  أيقلب الفكرة بدن هنا   يفإن ما يتامنه ذلف يتمثل  أو "تفكيف النص"  اللغة،

لبناء احلدوا حول ما  الغربيالتفكري  يفوحتدى االجتاه  اراسة الظواهر االجتماعية، يفمستقرة 

الرجل واملرأة،  الذات واآلخر، املثال،سبيل على  ) (Opposites) العكس أو الاد نعدُّه

 عاليشيء ذو ايز  يوهكذا، فإننا قد ندخذ مفهومال مثل "العقالنية"، وه العقل والعاطفة( 

ونقابل  يتكلم اومال عن الدولة كفاعل رشيد، يوالذ العالقات الدولية الواقعية، يفاملستوى 

ومال حيظى بقيمة عالية يف التيار العام تبدو العقالنية مفه بشكل واوح، ذلف بفكرة "العاطفة" 

ابلوماسي أو  أيوأن فهمنا املشرت  أن العقالنية فايلة هامة كتلكها  للعالقات الدولية،

حال، هل يعكس اييز العقالنية على العاطفة  على أي السياسة اخلارجية  يفشاغل لوظيفة 

بدالل من  ع عنهما بطريقة عقلية،نظامال عامليال يكون العنت والعدوان فيه من املمكن الدفا

 رؤيتهما باعتبارهما أمرال مقيتال، وعلى نقيب من إنسانيتنا املشرتكة؟  

يف قلب التفكري ما بعد احلداثي يكمن االعتقاا بدن الفرا الدارس للعالقات الدولية ال 

أينما تاع بعب نظريات العالقات  ومن ثم، يستطيع أن ينفصل عن موووع اراساته 

من وجهة  للنظر إىل العا  الدولية )الواقعية اجلديدة بوجه خاص( تدكيدال على حاجة الباحث

فإن ما بعد احلداثيني يدعون بدن هدف  وغري منحازة قيميال، وموووعية، نظر غري منحازة،

ذلف أن أمورال مثل الطبقة  احليااية والتحرر من تدثري القيم ال ككن أن يتحقق أبدال 

وبطريقة ما،  وجنسية املؤلت تؤثر كلها، والنوع، والعر ، واجلنس البشري، ة،االجتماعي

 وعلمية، تقدم نفسها على أنها غري منحازة قيميال، ال إن النظريات  كيفية صنع املعرفة  يف

إال أن ما بعد  رن وصفها على هذا النحو يايت شرعية على عمل الباحث ؛تفعل ذلف

ومتحيزة وممتلئة بالقيم  هذه النظريات غري علمية يقولون بدن ،وبدالل من ذلف احلداثيني،

فإن كثريال من  املناقشة، يفوان نستمر اآلن  جمموعة أخرى من النظريات  أيواآلراء، مثل 

مركزية للمنظورات النسوية يف  ُتعدُّهذه االهتمامات املهمة حول موقت املنظر أو الباحث 

  العالقات الدولية أياال 
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Feminism 

ظهرت العالقات الدولية النسوية خالل الثمانينيات، وقدم  نقدال قويال للطر  

خربة الرجال، مهملة كل  تتشكل من خالهلا معرفتنا بالعالقات الدولية بواسطة ال 

ففي اراستها  العاملية املختلفة ال  مارس  النساء من خالهلا خربة السياسة  الطر 

 با  النسوية للعالقات الدولية، وال  كسرت ارروية أو الثواب ، واملعنونة

“ Bananas, Beaches, and Bases: Making Feminist Sense of International Relations ” 

 9191فإن سنسيا إنلو  )املوز، واخلوخ، والقواعد: او فهم نسوى للعالقات الدولية(،

(Cynthia Enloe)  "رن النساء  ؛همالموقد كان هذا سؤاالل  قد أثارت السؤال: "أين النساء؟

كل  يففقد كان اثيل النساء وعيفال  كن، وبشكل ملحوظ، غائبات من جمال السياسة الدولية 

مسئولون  ابلوماسيات، كرؤساء للدول، تربطهن تقليديال بالعالقات الدولية: ال اجملاالت 

إن ما استهدف  إنلو عمله كان    اخل ة أعمال، رؤساء ملنظمات اولية، قاا عسكريون،

 لكنهن كن مهمالت: نظرال رننا نعرفاقرتاح أن النساء لسن غائبات عن العالقات الدولية 

 يفالعالقات الدولية بدنها تتعلق "بالسياسات العليا" للعالقات بني الدول، فإننا نفشل 

تلعبها النساء كزوجات  وال قيمتها،  مازال  ُتبخُس وال رورية االعرتاف باراوار الا

 الشركات املتعداة اجلنسية، او كعامالت زراعيات   يفابلوماسيات، عامالت 

فإن إنلو تتحدي فهمنا للعالقات الدولية، وتوجه  بإثارتها للسؤال "أين النساء؟"،

على  )وكذلف االقتصاا( من خالهلا تستقر عمليات السياسة العاملية ال االنتباه إىل الطريقة 

أن نظريات  يريان (Peterson and Runyan, 1990) وعلى نفس النهج، فإن خاوع املرأة 

اعتبار كيت ياطرنا  آخر، ىومبعن العالقات الدولية حتتاض إىل أن تطبق "عدسة للنوع"،

ذلف أن معظم نظريات  اراسة العالقات الدولية  يفالنوع إىل إعااة التفكري  يفالتفكري 

وبصفة خاصة،  تقدكها على أنها حمايدة فيما يتعلق بالنوع االجتماعي، العالقات الدولية يتم

معظم التيار  يففسوف تالحظ أنف لن ترى مناقشات للرجال والنساء، الذكورية والنسوية 

فإننا نستطيع أن  ا نطبق عدسة النوع،لكن عندم العام للكتب الدراسية للعالقات الدولية 
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نوعية   افرتاواتالطريقة ال  تعكس من خالهلا هذه النظريات  يفإعااة التفكري  يفنبدأ 

واحدة من أكثر النظم العلمية  فإن العالقات الدولية تعدُّ ، (Pettman, 1996: VII) ىوكما ير

 ذلف:على  "اركااكية" ذكورية  ترتيبال

 

(Pettman, 1996:vii)

 بها أفكاًرا معينة عن نبا ال وجه أنصار احلركة النسائية االهتمام إىل الطريقة  لقد

، فإن الرجال تتم رؤيتهم باعتبار أنهم أقوياء، يبشكل منط  وارنثىخصائص الذكر 

أما النساء فتتم رؤيتهن باعتبارهن سلبيات، مهتمات،  عنيفون، ولكنهم أياال عقالنيون 

يقول أنصار احلركة النسوية بدن النساء والرجال ليسوا بطبيعتهم هكذا، لكن  وعاطفيات )ال

موووع اختالف  يفنفكر من خالهلا  ال هذه عبارة عن تقسيمات اجتماعية تشكل الطريقة 

فإننا نستطيع أن نرى أن  ومن خالل التفكري على ووء هذه اجملموعات،  االجتماعيالنوع 

تناول من أجل البقاء  ال كالل من الواقعية والواقعية اجلديدة بتدكيدهم على الدول العقالنية 

 يف عا  معااي وعنيت، هي نظرية مت وبوووح تطويرها على خلفية من افرتاوات ذكورية 

 يأساس منها، يهدف النسويون حتدعلى  هنا  عدا من اخللفيات املختلفة،

التدكيد على  يففهم أوالل ينتقدون املبالغة  صداقية املنظورات الواقعية والواقعية اجلديدة م

فقد أقام كتاب مثل مورجانثاو  الفكر الواقعي  يفالعنت، والعدوان، واملنافسة املوجواة 

معينة حول الطبيعة البشرية )مغرورة، وتنافسية،  ااعاءاتفهمهم للواقعية على أساس من 
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من هم هؤالء البشر الذين يشكلون  متسائلني  وقد حتدى النسويون هذه الفكرة وعنيفة(

بالنسبة للنسويني، فإن ما يفعله مورجانثاو  ؟ (Pettman, 1996: 92)منوذجال هلذا السلو  

واثل القيمة  أخذ خصائص مرتبطة بالذكورية وتعميمها ككن أن يطلق عليه مركزية اندرو 

كثري من العالقات الدولية مثاالل آخر  يف العقالنيتووع على العقالنية والتصرف  ال 

 على اخلصائص املرتبطة بارنثوية  سيااة خصائص مرتبطة بالذكوريةللمركزية الذكورية 

من النسويني قد اعتمدوا على املنه يات ما بعد احلداثية مثل حتليل املقال/  كذلف، فإن كثريال

نفس  يفيتم بناؤها  ال من أجل تفكيف التحيزات الذكورية  ”Discourse Analysis“النص 

، تستخدم حتليل Carol Cohn (1987) سبيل املثال، فإنعلى  لغة العالقات الدولية 

افرتاوات  يفيتم بها تدسيس لغة العالقات الدولية  ال اراستها للطريقة  يفالنصوص 

: 9191 ،اللغة العقالنية، واالسرتاتي ية الفنية )كوهنأن تفكيف إىل وقد توصل   ذكورية 

لغة موووعية وعلمية  يف( ال  يستخدمها مفكرو الدفاع، لتقديم اسرتاتي يات افاعية 191

 اإلنسانية على  التدثري املدمر للصراع مصطنعة إمنا حي ب

يف معظم ، يتحدى النسويون الطريقة ال  مت بها فهم الدولة بطريقة تقليدية ثانيال

 وببساطة،  ذلف أن التيار العام للعالقات الدولية يفرتض، نظرية العالقات الدولية 

او ما وعلى لكن، أن السياسة الدولية هي شيء ما تتم إاارته من قبل اول ذات سيااة 

على  فإن مثل تلف الصياغات املبسطة ككن إخااعها لالختبار (Jill Steans, 1989)يشري إليه 

إن اجتاه العالقات الدولية الواقعية للرتكيز اامال  من ارسس باستخدام رؤي من النسوية عدا 

وبشكل  العالقات بني الدول حي ب املدى الذى إليه حتدث ارشياء فيما اون الدولة، على

"السياسة العليا" للم ال  يفليس له مكان  ااخليفعال حتديد اراسة عالقات النوع إىل جمال 

العالقات الدولية قاارون على االحتفاظ باخليال املفيد حلياا  باحثيبهذا املعنى، فإن   الدولي

 حال، أيعلى  رن النوع ال ُيرى أن له مكانال مشروعال ااخل اراسة السياسة الدولية  ؛النوع

أن تفاهمات الدولة باعتبارها "حمايدة للنوع" إمنا حت ب املدى الذي  فقد أشار النسويون إىل

إليه قد تصرف  فيه الدول لتدسيس عدم املساواة النوعية من خالل ُبنيهم القانونية 
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فإن تكوين الدولة احلديثة ذات  أكثر من ذلف، والبريوقراطية ويف تطبيقات السياسات 

ار "ارمة" ككيان سياسي مستقل ) من هنا الدول السيااة يف السياسة الدولية يرتبع بدفك

فإن القومية أيديولوجية شديدة  لكن، وعلى او ما أشار عدا من الباحثني، القومية( 

عدا من االفرتاوات حول "الدور على  النوعية ظهرت يف القرن التاسع عشر، واشتمل 

وبينما تدخذ معظم    (Yuval-Davis & Anthias, 1989)اجملتمع  يفارنسب" للرجال والنساء 

أمر مامون، فإن العالقات الدولية  العالقات الدولية بتصنيت أو مب موعة الدولة على أنه

معظم العالقات  يفهمة حول السيطرة الذكورية الفعلية القائمة مالنسوية تثري اهتمامات 

معظم الدول  يفئمة همة حول السيطرة الذكورية الفعلية القامالدولية النسوية تثري اهتمامات 

 كدول رجال ظهرت من خالهلا الدول كدول نوعية ال والعمليات  عرب العا ،

manly States - (Hooper, 2001)  بيتمان " ببساطة، ليس من املمكن أن نشرح  وكما يشري

   (Pettman, 1996: 5)قوة الدولة بدون أن نشرح االستبعاا املنظم للمرأة منها" 

الدولية مثل  احملداة استخرج  من نظريات التيار العام للعالقات االنتقاااتثالثال: إن 

مثل كثريين من بعد احلداثيني، فإن كثريال من النسويني  تتبا وسائل ووعية  ال الواقعية اجلديدة 

تطويرها بطريقة موووعية غري متحيزة   نال ككيقرتحون أن شروحات العالقات الدولية 

سيطرة الباحثني الذكور ااخل النظام اركااكي للعالقات الدولية يبدو ظاهرال يف وبذلف، فإن 

للذكور يف النظام  إن االرتبا  بوسيلة علمية اجتماعية، وموووعية عقالنية  التحيز املركزي

والقائم يف التيار الووعي العام لنظرية العالقات الدولية هو بذاته مؤشر للتحيز الذكوري ااخل 

( بدن الدراسات النسوية 9119، 9119سبيل املثال، فقد جاال روبرت كوهان ) ىفعل  النظام

 قد احتاج  أن تطور برناجمال حبثيال أكثر وووحال وعلمية )وأن تبتعد عن ارتباطها مبا بعد احلداثة( 

قائلة "ان  فقع ال  ،(J. Ann Tickner, 117) بينما است اب  باحثة العالقات الدولية النسوية

الذي وصل إليه التيار العام للعالقات الدولية يف سوء فهم وسوء تفسري  ىإن املد تفهم" 

يف مقالة كتبها  رمبا مت رؤيتها بشكل أكثر جناحال املطالب اجلوهرية للعالقات الدولية النسوية

(Steans, 2003)  
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الت ريد يف نظريات العالقات الدولية  ىأخريال، فإن النسويني يثريون اهتمامات مبستو

فاملناهج الووعية يف العالقات الدولية ُتولُد حقالل أكااكيال يدور يف كليته  مثل الواقعية اجلديدة 

بها السياسة الدولية  ال  تقرتب املوووعية أكثر منه حول من الطر  حول القيم "العلمية"

( هذا اإلصالح النسوي 2119  يصت يوجنز )احلياة اليومية للناس العاايني ىمن، وتؤثر عل

العملية إىل مشريال بذلف  ”Öntological revisionism“للسياسة الدولية بدنه "تنقيحية وجواية 

سبيل املثال للدولة(  ىالتعريفات املقبولة )عل ءما وراإىل ال  يذهب الباحثون من خالهلا 

"قناعال" لعالقات القوي بني النوعني؛ الرجل التعريفات  بها هذه إلظهار الكيفية ال  تشكل

فوائد العالقات الدولية  إحدىللوجوا االجتماعي(  هكذا، فإن  ىواملرأة، )وأشكال أخر

 "رصوات احملرومني" لكي يظهر يف احلقل اركااكي  النسوية تتمثل يف أنها قد فتح  جماالل

ما ُيعرُف باعتباره "موقت أو وجهة العالقات الدولية من النسويني  بينما يدخذ بعب باحثي

السياسة الدولية من منظور املرأة، فقد أصبح من املعرتف به وبشكل إىل النظر نظر نسوية" 

متزايد أن هنا  مواقت نسوية متعداة تتخللها االختالفات العرقية واإلثنية والدينية واجلنسية 

العالقات  يفإثارة لالهتمام  كثروالطبقية  وهكذا، فإن بعاال من الدراسات النسوية ار

 دما بعوتقوم على تطورات يف النظرية  الظهور خالل السنوات ارخرية، يف الدولية قد أخذت

النسوي، منهج يعرتف باملنظورات واخلربات  االستعمارية لبناء منهج أكثر تعبريال عن التنظري

  (Chowdhry and Nair, 2002)ة املنفراة "لل نوب" يف إعااة بناء ارجندات السياسية الدولي

Constructivism 
السياسة الدولية، حيظى وبشكل متزايد بالقبول كموقت  يفأصبح املوقت البنيوى 

يتشار  البنيويون الرؤية بدن كل املعرفة بالعا  ذات ُبنية  هام يف العالقات الدولية  نظري

تعكس حتيزاتنا، وأفكارنا، وافرتاواتنا أكثر من كونها نوعال من احلقيقة  فهياجتماعية" 

االجتماعية املوووعية  لذلف، فإن البنيوية، مثل مناهج أخرى ا  مراجعتها عرب هذا 

املدى الذى إليه ككن عنده معاملة السياسة الدولية باعتبارها "علمال  تتحدى الفصل،

إىل الكيفية ال  تلعب فيها أشياء مثل ارعراف )القواعد( رنها تنظر  ؛اجتماعيال ووعيال"
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السياسة  ُتعدُّ بهذا املعنى،  (Williams, 1998)بناء احلقائق السياسية  يفوارفكار والثقافة اورال 

للقوى  انعكاسارفكار الناس عن العا  أكثر منها  انعكاسا، جوهريالدولية، وبشكل 

لدينا عن  ال حال، فإن بعب ارفكار  أيعلى  عن العا   خربات الناس تشكل ال املااية 

سبيل املثال أفكار مثل "أن الدولة مهمة يف العالقات على  أكثر تدثريال عن غريها ُتعدُّالعا  

إنها  السياسة الدولية"، هي أفكار مووع اعتنا  مشرت   تغري طبيعةالدولية"، أو أن "العوملة 

 يففيتمثل هدفهم  يهتم بها البنيويون بشكل خاص، ال  هي الناس تلف ارفكار املشرتكة بني

كيت يصبح لبعب ارفكار "ووع الرتكيز على كيفية ظهور اإلمجاع حول أفكار بذاتها 

وبشكل متكرر، فإن هذه ارفكار يشاُر إليها بدنها "معتقدات  السياسة الدولية  يفاحلقائق" 

 أفكار ذات بنية اجتماعية لكنها تعترب، وعلى نطا  واسع، حقيقة  يذاتية متباالة"، وه

تقوم  ال للكيفية  انعكاسا فإن املعتقدات الذاتية املتباالة مثل تلف تعدُّ أكثر من ذلف،

السياسة  يفتشكيل مصاحلهم  يفبها ارفكار االجتماعية بتكوين اإلشارات عن هوية الفاعل 

عن  ثال، فإن االعتقاا بدن "الدور ارساسي للدولة هو البحثالدولية  هكذا، وعلى سبيل امل

ارمن يف "املصلحة الوطنية" ُيمكُن الدولة من بناء هويتها باعتبارها اولة موحدة، وفاعل 

 إىل تقوية قوتها العسكرية واالقتصااية من أجل السعي يف، وأن مصلحتها )الوطنية( عقالني

 (Alexander Wendt)تلخيص هذه املقولة من قبل يتم  التدكيد على "ارمن" والبقاء 

على  ( 311: 9112 ،أساس املصا " )وين  هيبدن "اهلويات  )الكسندر ون ( عندما يقول

لكنها  ليس  ثابتة، فهي نتاض للمعتقدات الذاتية املتباالة، هيحال، فإن اهلويات بذاتها  أي

كثر التداعيات أأحد  ( آخرينيتم حتديدها بالعالقة إىل هويات ومصا  فاعلني  أيعالقية ) 

الرتكيز على العالقات بني التصوري  يفأهمية هلذا التحول البنيوى االجتماعي يتمثل 

واملااي )"العا  احلقيقي"  )التخيلي( )مثال ذلف، املعتقدات االجتماعية ذاتية التباال(،

حتدث فيه ارنشطة السياسية الدولية(، حول هذا املوووع، فإنه  لألمن واالقتصاا الذي

 للبحث يف العالقات الدولية  ارخرىالفر  بني البنيوية والتقاليد  ىككننا أن نر



 919 العاملية السياسة نقد  

أوالل، متلت البنيوية عن تلف املناهج الووعية للعالقات الدولية مثل الواقعية 

 بناء سلو  الفاعل )الدولة مثالل(  يفدولية للفوووية ال املاايتؤكد على الدور  ال اجلديدة 

 هيتشكل بها هذه اُلبنى سلو  الفاعل  ال أن الطريقة على  ومن ثم، فإن البنيوية تؤكد

فعندما أثار الكسندر وين  أن  لذا، ( 391: 9119 ،نتاض املعتقدات الذاتية املتباالة )وين 

السياسة  يفيقرتحه هو أن فكرة الفوووية  نما كافإن  ما تصنعه الدول منها"، هي"الفوووية 

الدولية هي حتديدال فكرة، لكنها فكرة قوية ومؤثرة لدرجة أن كل الدول قد أخذت بها 

رؤية أن الواقعية اجلديدة ترى أن السياسة الدولية  يفيشرت  وين   وجواها  يفواعتقدت 

 يفها تقرتح أن السبب لكن هلا نوعية بنيوية، وأن الفوووية الفوووية، حت  ظروف تعمل

تقوم بها الدول بتحديد مصاحلها  ال له الكثري مما يفعله بالكيفية  الفووويوجوا هذا النظام 

 وهوياتها )باعتبارها اوالل ذات سيااة(  

للبنية   اجلوهري  يكن وين  بذلف متحديال لبنيوية الواقعية اجلديدة ومفهومها 

الفوووية بالنسبة هلم  تعدُّ ال تتغري باعتبارها ثابتة”Structure“البنية  فالواقعيني اجلدا يرون

يتصرف بها الفاعلون   ال حالة أساسية للسياسة الدولية تتصرف لتنظيم وتقييد الكيفية 

 ىالبنية تشرح كل شيء  ويرما ككن أن ُنطلق عليه نظرية حتمية بنيويال  هيالواقعية اجلديدة 

البا يف  مامون فيما يتعلق بسبب وجوا هذه رنه ال يوجد تفسري ؛وين  يف ذلف مشكلة

فليس  هنا  إمكانية للتغيري ااخل مثل تلف الرؤية احلتمية بنيويال  املقام ارول  أكثر من هذا،

رنه إذا  ؛إن التفاهمات البنيوية للسياسة الدولية تفتح بالفعل بعب اإلمكانية للتغيري للعا  

النشا   يفجتد جذورها  ال توجد على أساس من املعتقدات الذاتية املتباالة كان للفوووية أن 

لذلف، فإن البنيوية تستهدف أن تكسر  فمن املمكن أن يتم وببعء مطيهم  اإلنساني، فحينئذ،

)وقد مت فهمها على ووء العالقة بني الدول ذات السيااة  احلد الفاصل احلاا بني البنية والوكالة

 العالقات الدولية  يفايز معظم التفكري  ال الفوووية الدولية( )الوكالء( و
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على الرغم من أنها نوعية ذاتية غري أن القبول بدن الفوووية ذات نوعية بنيوية 

جيعل النقاا يقرتحون أن ون  يدعم منه ال ينظر إىل بناء هوية الدولة  متباالة أكثر منها مااية،

كما يرى الناقدون أنه يفشل  النظام، الدولة مع الدول ارخرى يفاامال فيما يتعلق بعالقات 

تعكس بها أياال عملية تكوين هوية الدولة العمليات الداخلية  ال يف اعتبار الكيفية 

(Zehhuss, 2002)   على أي حال، فإن هذا ليس أمرال منطيال لكل الدراسات البنيوية  على

قد سعى خالل عمله إىل اكتشاف العالقة بني املصا   (Peter Katzenstien)سبيل املثال، فإن 

فعلى سبيل  تشكيل النتائج السياسية  يفتلعبه ارفكار  يوالدور الذ الداخلية واملصا  الدولية،

 (Hemmer & Katzenstien, 2002) آسيا"، فإن يفناتو  دال يوجاملثال، يف مقالة بعنوان "ملاذا 

الواليات املتحدة جتاه آسيا خالل احلرب الباراة كان  قد مللتها يستكشفان كيت أن سياسة 

الثقافة السياسية  يفجتد جذورها العميقة  بعب ارفكار العنصرية اامال عن آسيا، وال 

) هذه اُلبا عن آسيا كان ،  ارمريكية واإلشارات إىل هوية الواليات املتحدة كدمة "غربية" 

ُأعيد بناؤها عن اهلوية اإلقليمية اآلسيوية ااخل آسيا، وهي ويف املقابل، واجه  أفكار 

 (  1.2صندو  الاملناقشة ال  تناولناها بعمق أكثر يف الفصل اخلامس، 

متلت بها البنيوية عن ما بعد احلداثة   ال الطريقة إىل ثانيال: جيب أن نوجه االهتمام 

حال، بالنسبة ملا بعد  أيعلى  فكل من املنظورين يؤكد على أهمية البا االجتماعية 

 الطريقة ال  ككن أن ُيمكننا بها االعرتاف يفاحلداثة، فإن جاذبية البنية االجتماعية تكمن 

 بالطبيعة االجتماعية لبنية العا  من حتدى معتقداتنا اجلوهرية، وقيمنا، وطرقنا للمعرفة 

بهذا املعنى، فإن ما بعد احلداثة  موجوا " الحقيقي الحتدى الفكرة اجلوهرية ذاتها بدن هنا  "عامل

القبول بدن إىل املقابل، فإن معظم الباحثني البنيويني يسعون ويف  موقفال ماااال للتدسيسية  يعدُّ

 أاتهنا  بعب أنواع احلقيقة االجتماعية املوووعية، غري أن أهداف البنية االجتماعية قد 

البنيويني يف العالقات  يفمن أفال طر  التفكري ظهورها  رمبا، حينئذ، تكون واحدة  يفاورال 

الدولية أنهم يسعون إىل تطوير نوع من "الطريق الثالث" بني منه ي الووعية، وما بعد 

  (Adler, 1997; Check, 1997)الووعية 
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حال، فإن معظم البحث البنيوى يستهدف وحتديدال االهتمام مبناهج أكثر  أيعلى 

نوقش  يف هذا الفصل   ال أكثر منه بالنسبة للمناهج ما بعد الووعية  احلقل، يف"عقالنية" 

 احلقيقة، فإن كثريين قد يتحدون ما إذا كان  ارعمال البحثية البنيوية ما بعد ووعيةويف 

قد فكروا يف جمرا إوافة  االعتبار أن كثريال من الباحثني البنيوين يفاإلطال ، أخذال على 

 يفمنه هم "حل املشكالت"، ومنهج غري مسيس بدرجة كبرية  يفاهتمام بارفكار وباهلويات 

  أكثر من ذلف، فإن بعب  (Sterling-Folker, 2000,Teschke and Heine, 2002)التنظري 

مستقيم إىل  لإوافتها بشكاالهتمامات البنيوية عن اور ارفكار وارعراف والثقافة قد مت 

هزكة املتغريات  باعتبار ذلف وسيلة من خالهلا تتمأعمال الباحثني الووعيني التقليديني 

   (Goldstein & Kohane, 1993)سبيل املثال: على  " يف عملهم )انظرارخرى

بذاته  يعدُّال  واملااي التصوريالتفاهمات البنيوية فيما يتعلق بالعالقة بني  إال أن تبا

فإن املفكرين  ،(Reus-Smith, 2002) ىما يرعمالل من أعمال عدم التسييس  وعلى او 

البنيويني حيتاجون إىل التحر  بعيدال عن ميلهم لالشتبا  مع العالقات الدولية العقالنية، 

قد تدفع بالبنيوية  ال وعليهم بدالل من ذلف أن يتبنوا االهتمام بالقاايا املعيارية وارخالقية 

 ُن منه ال أكثر حتريرال للتنظريكِّإىل نظرية، وباجتاه شيء ُيَم بعيدال عن منهج "حل املشكالت"

أن على البنيويني أن  (Locher and Prugl, 2001) ىسبيل املثال، فقد رأعلى  السياسي الدولي 

همة حول كيفية إنتاض املعرفة، يدخذوا بدرجة أكرب من اجلدية بعاال من املشكالت السياسية امل

وقد كثل هذا االهتمام طريقال ككن أن يتم من خالله  أثارتها العالقات الدولية النسوية  وال 

سنناقش أكثر بعاال من  بنيوية أكثر ما بعد ووعية  وبالتحديد تطوير بنيوية أكثر تسييسال وحتررال،

 عند مناقشة "العوملة" املوجواة يف الفصل الثامن هذه املناهج البنيوية االجتماعية اركثر نقدية 



  أسس العالقات الدولية 919

What Post-Positivist Meant/Mean for the Study of IR.? 

العالقات الدولية قد ظهرت خالل  يفأن تقاليد ما بعد الووعية  رمبا قد الحظ 

أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات  ما أهمية هذا التاريخ؟ ملاذا عنده، وعنده فقع، كان 

النسوية "احلركة  نإفشيء احلقل ناو ال ملثل هذا التحدي اجلوهري رسسه املنه ية؟ بعد كل 

امن عشر، وما بعد احلداثة كمذهب سياسي كان  هنا  منذ القرن الث (Feminism)النسوية" 

الكتابات إىل كان  هلا جذورها خالل ارربعينيات، كما أن النظرية النقدية تدين كثريال 

املاركسية من القرنني التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين  ملاذا كان  هذه التقاليد الفكرية 

 ؟ الثالثة مووع جتاهل هلذه الفرتة الطويلة من قبل العالقات الدولية

احلرب  انتهاءفقد فتح  الظروف التارقية رواخر الثمانينيات  يفتكمن اإلجابة جزئيال 

خاصة، فقد  تفكر بها يف العالقات الدولية  وبصفة ال الباراة اجملال لتحدى الطريقة 

عرو  الواقعية، والواقعية اجلديدة شرحال مالئمال للحرب الباراة، لكنهما فشلتا يف التنبؤ 

 ال تسمح فهي، فإن الواقعية اجلديدة تعُد نظرية ال تارقية، شيءبنهاية هذا الصراع )بعد كل 

ثاليني، ومن أن قطو العديد من امل النظريهذا الفراغ  يف الطبيعيفكان من  مب ال للتغيري( 

لكنه أياال قد أوجد مساحة لعملية إعااة ، (Kegley, 1993)مفكري املدرسة االجنليزية 

 ارسس اجلوهرية للموووع  يف التفكري

قمنا بالنظر فيها، تعكس حتوالل معينال  ال كل من النظريات الثالث ما بعد الووعية 

حالة  يفحد ما، وبصفة خاصة إىل )و والنقديااخل العالقات الدولية جتاه التفكري املعياري 

العالقات الدولية  يف ارخالقيوالنظرية النقدية، حترريال(  ومن ثم، فإن التحول  "النسوية"،

موووعال قمنا بتطويره وبعمق كبري يف الفصول ارخرية من هذا الكتاب  إن ما قام هذا  يعدُّ

دراسات العالقات الدولية والذى يبحث أن اجملال ل يفالفصل بإلقاء الاوء عليه يتمثل 

 وببساطة عن وصت لرؤيتهم للحقيقة يصبح وبشكل متزايد موووع حتدى 
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Topics For Discussion 

هل توافق أو ال توافق مع الرؤية القائلة بدن اراسة العالقات الدولية ككن أن تتم  9

 معاملتها باعتبارها علمال بذاته؟

هناااا  موقااات متماساااف ملاااا بعااد الوواااعية يف العالقاااات الدولياااة؟ مااااهي   هاال  2

 االهتمامات ال  يشرت  فيها معظم الباحثني ما بعد الووعيني؟

 ماذا كان روبرت كوكس يعا عندما قال أن "النظرية اائمال لشخص ما، ولغرض ما؟  3

 ماذا يعنى أن نطبق "عدسة النوع"؟ 9

 النظرية الواقعية اجلديدة للعالقات الدولية؟ كيت نستطيع تفكيف 1

 هل أن  مقتنع مبقولة ألكسندر ون  بدن "الفوووية هي ما تصنعه الدول منها"؟  1

Further Readings 
General: Theories and Theorists 

Burchill, S. and Linklater, A. et al. (eds) (2005) Theories of International Relations, 

third edition, Basingstoke: Palgrave MacMillan. 

Griffiths, M. (1999) Fifty Key Thinkers in International Relations. London: 

Routledge. See entries on Robert Cox, Alexander Wendt, Richard Ashley, 

Cynthia Enloe and J. Ann Tickner. 

Brown, C. with Ainley, K. (2005) Understanding International Relations, third 

edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan.See Chapter 3. 

Smith, S. and Owens, P. (2005) ‘Alternative Approaches to International Theory’, in 

J. Baylis and S. Smith (eds) The Globalization of World Politics:An 

Introduction to International Relations, third Edition, Oxford: Oxford 

University Press, pp. 271–290. 
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Methodological Debates 
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Press. 

Postmodernism 
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 الفصل السابع

 العولمة تشكيل السياسة العالمية:
Configuring World Politics: Globalization 

السياسو  الدلليو  أن نتووالل     يفقد يكون من املعقول أن يتوقع الطالب الذين يدرسوون مقوارا    

لالدواوماسووي و لعوووع   الوودلل الوظووا   يفدراسووت م موعوووتاع نتعاووب ووواالاب لالسووال     

أقل نوقعا  لاتفكري  غري أن م قد يكونوا السياس  اخلارجي و لاملوظماع الدللي  كاألمم املتحدة.

وأن السياس  الدللي  نتعاب والتجارة الدللي و لالوقود لالتمويلو لعوع السياس  االقتصادي و 

داخوول الدراسوو  األكاد يوو    ففوو االقيقوو و ليف لتوود  املسووالاة.   العووامل لاهلجوواةو أل الفقووا 

وظوا للي وا واتترار وا    لاعالقاع الدللي و فقط كانت االال  دائما  أن القضايا االقتصوادي  كوان ي  

 وذا الفصولو  ون     يف ذاع أ مي  أقل والوسر  "لاسياساع العايا" لاعالقواع فيموا وول الودلل.    

لاعالقاع الدلليو    ائيسالنتحدى  ذه الاؤي  الواقعي  من خالل مواقش  أحد االقول الفاتي  

  رئيسو ة ناكيو   كوان وو ر  الذي لنقد  مف و  العومل و ل  (IPE) الدلل  السياس االقتصاد  

 . الدلل  السياس االقتصاد  يفلادراساع 

 .(Rosenberg, 2000: 11)فقود أاوار    حالو فإن نقديم العومل  لوي  م مو  سو ا .    أيتاى 

للي  لديوا الويو  والتأكيود أن نأخوذرب تو       "تصا دراساع العومل ". يفلىل أنوا نعيش اليو  حقيق  

ن دف لىل أن نقد  لوك   فوحن ال أكثا من ذلكو فصل لاحد قصري! يفكل األدوياع تن العومل  
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نعايفووا  اووامال  ملا يوو  العوملوو و للكوون لوقوودمك لىل املواقشوواع السوواخو  املكثفوو  ا يطوو   وعووو    

 وذا  يعود   لوالعالقواع وول العوملو  لالدللو .      العومل . أكثا أ مي و فإنووا نوثري السو ال فيمول يتعاوب     

 يفدراسو  العالقواع الدلليو و فوإذا كووا مضوطاين اتوادة الوتفكري          يفك ي  ذا أ مي  ما موعوتا 

مصوداقي    يفنتصاف و ا الودللو فوال أقول مون أن نضوطا أيضوا  لىل لتوادة الوتفكري          اليتالطايق  

 الفصول الساوق  من الكتاب. يفمت نقد ك لليه الذي و لالواقع  املعايفالوظا  

Bringing In International Political Economy Perspective 

لن االترتاف والطريع  امل دلج  لاسياس  لاالقتصاد قد أتطى دفع  خالل السورعيوياع  

 السياسو  جيود االقتصواد    .الودلل   السياسو  تاف واالقتصاد  العالقاع الدللي  يفملو ج جديد 

لوشوكل   "والسياس لثامن تشا لالتاسع تشا "االقتصاد جذلره فيما أمساه القانان ا الدلل 

لنتضومن قائمو     داخول السوياقاع السياسوي  لالقانونيو .     االقتصوادي دراس  الوشاط  يف أساس 

أفضل املعالفل من ول االقتصواديل السياسويل كوال  مون مسد  مسيولو م لون القوان الثوامن         

لكووارل مووارك و  لاع األموم"و وعوووان "رووا  السياسوو كتو  ثثووه تون االقتصوواد   الووذي تشوا  

القووان العشوواينو  ووول   ففوو  خووالل القووان التاسووع تشووا.  لالثوووري الااديكووال الفياسوووف 

لوأحود   ل كوذاو  مستقل تن العاو  السياسي  لاالقتصواد.  معايفلىل حقل  السياس االقتصاد 

 ثوول تووودة لىل مووو ج أكثووا كايوو  لف ووم العووا        الوودلل  السياسوو فووإن االقتصوواد   واملعووان 

تاى الاغم من أنه مو ج يتطا  ف ما  العالق  ول السياس  لاالقتصاد نضع فيه   االجتمات 

 "(. و )أل ر ا أكثا مالئم  سياق "كوندلل مثل  ذا التحايل داخل سياق 

موج وا    يواع األروعيو يف)جواكوب ليووا(    Jacob Vinerويوما كت  وعض الراحثل مثل 

الفضل كان يعود  فإن و(Viner, 1948)السياس  الدللي   يفاال تما  لىل دراس  "القوة لالثالة" 

نع يو  ل فيو  اال تموا      يف)سوواان سورتانج(    Susan Strangeلىل الراحث  األكاد ي  ال يطاني  

لوشووكل  .(Brown, 1999)لادراسوواع الدلليوو   رئووي كمجووال  الوودلل  السياسوو واالقتصوواد 



 751 العومل  : العاملي  السياس  نشكيل  

قدمت سرتانج  ذا االقل  والسياس ناديد لصدى جذلر االقل داخل االقتصاد ليف لاعحو 

لقوود مووال كووثري موون  : أ (.7111واتتروواره دراسوو  لاعالقوو  ووول "الدللوو  لالسوووق" )سوورتانجو  

لىل نأكيوود كيون كانووت نووتم املسووالم  االقتصووادي  ووول   السياسوو الدارسول األلائوول لالقتصوواد  

لوشوكل   .(Spero, 1990)الدلل حول قضايا مثل املمتاكواع ااقايميو و أل انفاقيواع السوال      

يوتمووون لىل رؤيوو    الوودلل  السياسوو و فمووا يوو ال وعووض الكتوواب داخوول االقتصوواد     أساسوو 

التأكيود   يفددة نستفيد مو وا الودلل   الدواوماسي  االقتصادي  واتترار ا جماد أداة من أدلاع متع

ل كووذاو فووإن أمووورا  مثوول العقوووواع     مواج وو  الوودلل األخوواى.   يفتاووى مكاسوور ا الوسووري    

لالتوعل لىل انفاقياع حول  موظم  التجارة العاملي و يفاالقتصادي و لاملسالم  حول التجارة 

كاو ا قوااراع نتهوذ ا     د نعو  ي  موفادةوألرلوأل القاار وانضما  تما   اهلجاة غري املشالت و

ن را و ا مثل  ذه االنفاقياع تاى  اليتلتيو ا تاى الكيفي   الدلل ملصاحت ا الوطوي  الذاني و

و الودلل   السياسو   ذه الصوورة األكثوا "لاقعيو " لالقتصواد     ليف  لعع القوة لادلل األخاى.

األدلاع االقتصوادي  مثول   نظل الدلل  ثاو  الفاتال األساسيلو لاألكثا أ ميو  مسوتهدمل   

 لالعقوواع االقتصادي  نأميوا  ألقصى قدر من القوة.  التعايف  اجلماكي و

ال يات مون و وذا املوظوور    الدلل  السياس االقتصاد  واحث  تاى أي حالو فإن معظم

 نقايد االقتصواد  يففقد مالت الكتاواع املركاة  االقيق وليف  )أل القومي  االقتصادي (. الواقع 

لفقوط فيموا    لىل التأكيد تاى حدلد التفكري حول العالقاع فيما ول الدللو الدلل  السياس 

(و لتاووى سووريل املثووال  7111)نوواي  م لفووون موون أمثووال كو ووان ل   يتعاووب وعالقوواع القوووة. 

 يفكوانوا جوادين    الفصوول السواوق (و   يف)امل سسانيل الاي اليل اجلددو الذين نوقفوا توود م  

وووواو لدتووم مووا أطاقوووا تايووه     يف الوودلل االقتصوواد  يفدلر االتتموواد املترووادل  التأكيوود تاووى  

فإن املستوياع املتوامي  لالتتماد املترادل   ذه الاؤي  الاي الي و يف "االتتمادي  املترادل  املعقدة".

 وشكل دائم. وعضا أكثا أ مي  تن رغراع الدلل لاتفاتل مع وعض ا  نعد  الدلل االقتصاد  يف

قد لععت نأكيودا  خاعوا  تاوى     الدلل  السياس فإن أحد التقاليد الاي الي  لالقتصاد  لذلكو

لانتشوار التجوارة االواة     قامت و ا املستوياع املتوامي  لالتتماد املترادل اقتصاديا و اليتالطايق  
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 و  وذه الاؤيو  لذا   ليف  نقويض ساوكياع املصواح  الذانيو  لاودلل )مثوال ذلوك: الواقعيو (.       يف

يكون دائما  متوج وا  ألن يكوون أكثوا أ ميو  تون الضوالراع السياسوي          االقتصاديفإن اجملال 

 وذه الكتاووواع قود نوسووع    يفاملتروادل املوجووود   االقتصوواديلن التأكيود تاووى االتتمواد    لاودلل. 

نضمل  ايل  يف الدلل  السياس االقتصاد  يفالسوواع األخرية حيل ودأ الراحثون  يفلنطور 

 .الدلل دراسان م لاوظا   يف اة املعالف  والعومل  الظا

الاي اليوو  أحوود   نعوود لن مووا جيوو  أن يصوورح لاعووحا  موون  ووذا الفصوول  ووو أنووه ويومووا     

لال أن ا نظل لاحودا  فقوط     ايالع العومل و يف الدلل  السياس املوظوراع املسيطاة لالقتصاد 

ناقشووا فيوه أن الواقعيو  كانوت     الوذي  للوتذكا الفصول األلل   من موظوراع تديدة تن العومل .

لأن ذلوك املوظوور قود لاجوه  وديا  مون قرول تودد مون           العالقواع الدلليو و   يفاملوظور املسويطا  

فإن الواقعي  قود أخوذع    والدلل  السياس داخل االقتصاد ليف  لاملوظوراع الوقدي . الردائلو

 "التيوار العوا "   أعرحت معرتفا  و وا واتترار وا   اليتلاي الي   وا ا ف   أكثا كثريا  مقعدا  خافيا  

نستطيع أن نشوري لىل اقتصواد    فمن جان و .الدلل  السياس االقتصاد  يفلارحل لالدراساع 

ليقوود  نفسوورياع  مفتوووي يروووى تاووى الوظايوو  االقتصووادي  الاي اليوو و لعووع  لي الوو  سياسو  

لغالروا  موا نوانرط     واتترار ا تماي  اقتصادي  حمتم .لاالحاع لاعومل  ناا ا تاى نطاق لاسع 

الاؤيو  ووأن الدللو  ال جيو  أن      الوظاي  االقتصوادي    يفجديد  لي ال  ذه الدراساع وتحول 

لأن سياسوواع اخلصهصوو  للتووادة اهليكاوو  لووثالن أفضوول     االقتصووادو يفناعوو  دلرا   امووا  

لموون امل ووم تووودما نووواقش   افسووي . كوون أن نظوول االقتصوواداع موون خالهلووا نو  الوويتالوسووائل 

الي  اجلديودة كوظايو  اقتصوادي     أنوا نواقش الاي   سياق  ذا الفصل أن نع يفالاي الي  اجلديدة 

لتتأكد من أنك  تفظ و ذه الوقط   االقيق و ر ا نكون أكثا الوظاياع االقتصادي  نأرريا (.ليف )

فإن مصطاح الاي الي  اجلديدة يتم نوظيفه  وداخل العالقاع الدللي ليف  ذ وك ألنه غالرا و يف

لتاوى اجلانو     (.يل نوا  تود اااارة لىل أتمال امل سسوانيل الايو اليل اجلودد )مثول كو وان     

فإنوا نستطيع  ديد مفكاين لي اليل ممون يتهوذلن خطوا  اقتصواديا  أقول مون الاي اليو          اآلخاو

وطايقو  عوحيح   كون أن  قوب نًويريا        نوظيم وا قائال وأن توملو  الاأمساليو  لذا مت    اجلديدةو
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لنوه الف وم    حوالو  أيتاى  .(Cerny, 2000, Giddens, 2000)اجتماتيا  لجياويا  لرخاًو لاجميع 

للىل حد كرريو األكثا نأرريا  وول االروول:    وُيعد الذي  و  السياس اجلديد لالقتصاد  الاي ال 

لتاوى   أيضوا و يعود   كموا   صادي  لادلل حول العوا و فقد استطا  التأرري تاى السياساع االقت

ن سو  مل سسواع لويايو  دلليو  قويو  مثول عوودلق         الويت الفاسف  االقتصادي   نطاق لاسعو

 .الدلل و لالروك الدلل الوقد 

يتمثل الروديل    كووا  ديد وعض املوظوراع الرديا  لامل م . العا و الاي ال خارج التيار 

ليف  .املاركسو   السياسو  تمل الراحثل املانرطل واالقتصواد   يفاألكثا أ مي  من ول  ذه الردائل 

االقتصووادي   قوود قووال وأنووه لىل جوووار الاي اليوو  لالقوميوو  (Robert Gilpin, 1987)االقيقوو و فووإن 

. لقود قيول   السياس   لالقتصاد ائيسلاحدة من األيديولوجياع ال نعد فإن املاركسي   )الواقعي (و

قود ظاوت لودرجو      الودلل   السياسو  االقتصواد   يففقد أرري أيضا  أن املوظوراع املاركسي   ذلكو

توودما   لأن املوا ج املاركسي  لاملاركسيل يتم ن ميش م وصورة خاعو   كررية تاى اهلوامش 

 .(Bieler and Morton, 2003)يوظا املاو لىل حقل العالقاع الدللي  ككل 

لذا كوان تايوك     وارب نوو  كرري من التفا مواع املاركسوي  لاملاركسويل املتوافسو  لاعوملو .     

فسووف لواو لووال     خوالل دراسوتك لمقارانوكو    الودلل   السياس االقتصاد  يفمتاوع  اال تما  

 لاألكثوا أ ميو  أنوك لوا تاوى رلوواع كووك و        اكو تاى  ذه األدوياع املاركسي  املهتاف و

 لن  لالووذين يطاووُب تاووي م "اجلاامشوويون اجلوودد".   موون الروواحثل املاركسوويل املاوو ملو لجمموتوو  

نوتم و وا تالقواع     الويت والطايقو    اال تموا   يفأن وا نشورترب    يفما جيمع ول  ذه التطوراع يتمثول  

و الاأمسوال  نوسويع االنتواج    يفأساسوي    واتترار وا خاعوي    )للذلك تد  املسالاة(  يمو  الطرق 

لأن األدلاع  رأمساليوو ونعوود   ووذه الاؤيوو   يففالعوملوو   لووذلكو فوورتة العوملوو . يفث  وود لالوويت

القان التاسع تشاو لوالعالق  لىل دراس  نطوور طوط    يفطور ا مارك   اليتالتحاياي  لاألفكار 

و لتاوى  لوأخوذ  تاى قدر مون األ ميو  لتحايول توملو  رأمساليو  اليوو .       ُنعد  والاأمسال اانتاج 

  :7111مت نشاه للاماة األلىل تا  الذي "و لالشيوت سريل املثالو  ذا االقتراس من "الريان 
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Marx and Engels, 1992: 6

 

لوشكل لاعحو أن موارك  )لاوايكه لزاو ( قود الحظواو       ُيظ ُا االقتراس الساوبو

كانوت الاأمساليو  نأخوذ مون خالهلوا طاوعوا         الويت القان التاسع تشاو الطايق   يفلحتى قد ا 

لال مموارال    والعامل فإن  ذا لي   ايال  مستقيما  لظ ور اقتصاد السوق  حالو أيكونيا . تاى 

لن التأكيد تاوى "اسوتًالل" العموال مون قرول الطرقو         .ملا قدمه تدد من االقتصاديل الاي اليل

 نعود  موو ج   حيدد املاركسي  كمو ج نقودى لدراسو  العوملو      الاأمسالي  املسيطاة )ال جوااي (

اال تماموواع املعياريوو  حووول الق ووا لاشووعوب امل مشوو  أساسووي  لتطووويا نقوود لاعوملوو  واتترار ووا  

األدوياع الوسوي  تن العوملو و   يفزد ا تماماع مشاو   تن االستًالل لالت ميش  رأمسالي .

وصف  خاع   وأن ظ ور اقتصاد معو  قد تمب ُنظم تد  املسالاة  االدتاوحيل يتم نقديم 

  العووووامل ليهاووووب نأنيثووووا  لافقووووا    ذكا/أنثووووى توووود  املسووووالاة القائموووو  تاووووى الوووووو      

(Joekes, 1987, Razavi, 1999, Rai, 2002 ).       كيون أدع  وذه االنتقواداع لاعوملو  لىل نطوويا

القسوم األخوري هلوذا     يفنطور وا   الويت لطوا لثول الفكواة     موظوراع وديا   ايايو  تون العوملو و   

حيل نوظا لىل مقالماع العومل . الفصلو

Understanding Globalization 

  واريف دافيود   (David Harvey)نعورري   يفما  لاعوملو   يتمثل أحد التعايفاع األكثا اسوتهدا 

يت ايود   "قايو  كونيو "و   يفيانرط  ذا وفكاة أنوا نعيش اآلن  .(Harvey, 1989)" "عًط فااغ الوقت

تن "عًط فااغ الوقت" نع  تن   اريفلن فكاة  لاقرتاو م أكثا من اآلخا. في ا ارنراط اجلميعو
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ذلووك أن الوقووت املطاوووب لاووواس لالرضووائع   فكوواة أن الوقووت فووااغ يتصوود  وصووورة مت ايوودة  

 يفلودرجو  م مو و متالاويا  وواسوط  التطووراع       ليتحاكوا ت  الكاة األرعي  اليو  قد أعرحو

لسوائل   يفلأعرحت ترارة "العوملو " حوديثا  اوائعا      أاياو مثل نكوولوجيا االنصال لاملواعالع.

 أيغيواب   يفلمع ذلكو فوإن موا يعوانى قصوورا  اآلن يتمثول       ااتال  لالسياس  موذ الثمانيوياع.

ما  كون     و فإن العومل  (Bernner, 1999:3)لمثاما أاار  ملا نعويه العومل  والفعل. حقيق انفاق 

نفاق أيوا  كوان نوتوه    ليعوى  ذا أن  وارب تد  ا "مف وما  قاوال  لالخترار والضالرة". أن نطاب تايه

كين  دد معووى   لوشكل أكثا جو اي و لحتى سواًو ما لذا كانت  دثو حول ما ي  العومل و

فوإن املوواظااع نوثري     أكثوا مون ذلوكو    ) أل أن نف مو لنفساو ل ال( العماياع املانرط  والعومل .

  .الًض  حول نأرري العومل  فيما يتعاب وتوسيع تد  املسالاةو لتومل  الفقا

قد ُيحاُج كوثري مون الرواحثل الايو اليل ووأن العوملو  نفوتح الفوان لورعض مون الودلل            

فإن افتتاي ماك  كرري لصوات  االنصاالع  فعاى سريل املثالو العا . يفلالشعوب األكثا فقاا  

طووو االسووتثماراع  واوود مثوول اهلووودو كووان نتيجوو  لعمايوواع تووادة مووا ناوط ووا والعوملوو  مثوول:  يف

السوووايع  العوووامل املرااووواة مووون قرووول الشووواكاع املتعوووددة اجلوسوووياعو لاالنتشوووار     األجوريووو 

لىل العوائود ااجياويو     لي الو   اقتصوادي لكما  كن أن يشوري حماول    لتكوولوجياع االنصاالع.

املقاوول   يفهلوا   لالويت  جديودة لاوظوائنو   نووفا فاعوا  ُمظ واا  كيون أن وا     هلذه االستثماراعو

فإن املوتقدين قود يشوريلن لىل انسوا      حالو أيتاى  القتصاد ا اى.نأررياع مفيدة تاى كل ا

فإن  لوالتال غالرا  ما يصاح   ذه األنوا  من االستثماراعو الذي تد  املسالاة االجتماتي  

لكوون  ووذه  دلل مثوول اهلووودو يفمااكوو  االنصوواالع قوود نوووفا نوظيفووا  لاعمالوو  مطاوووب وشوودة  

مل الذين يكونون قادرين تاى االستفادة من  ذه الفان الفان نظل لفقط لألغوياو لاملتعا

لوالوسر  لىل األغاري  الساحق  من فقااو الدلل  من الفالحلو يظل الفقاو لودرجو    اجلديدة.

خاعي  لوجود م اليو  كما كان دلما . كرريةو
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Multidimensional Globalization 

 ناوط التعايفاع القياسوي  لاعوملو  العوملو  ذان وا وعودد مون تمايواع التًويري املهتافو           

ناكو  تاوى     وذا الفصولو   يف نعويش فيوه اليوو .   الذي العا   يففكاة أن ايئا  ما قد  ول كاي  

لوي   وذا    حوالو  أي. تاوى  لالسياسو   ولالثقوايف  واالقتصوادي  رالر  أوعاد خمتافو  لاعوملو    

مااجع  تدد  يفلكن  دفوا يتمثل  نضع قدما  نعايفا  متماسكا  ملا نكون تايه العومل .لوقرتي أنوا 

جيو  أن    وذه الوقطو و  ليف  جيو  أن نتضومو ا نعايفواع العوملو .     الويت من العمايواع املهتافو    

و ُيعود  حالو أن فصل األوعاد االقتصادي و لالسياسي و لالثقافيو  لاعوملو     أيلتاى  نالحظو

فإنوووا نووود أن نقوورتي أن كوول  ووذه العمايوواع  االقيقوو و ففوو  تمايوو  مصووطوع   للىل حود موواو 

 لوطاق خمتاف و مانرط  ورعض ا الرعض وشكل ال  كن فصاه.   الثالثو 

An Economic Dimension 

غالرا  ما ناا ا كاي  كظا اة  لاليت غالرا  ما ناك  مواقشاع العومل  تاى نعاين العومل و

 الطريعو  املوتًرية لتنتواج )كيون يوتم نصوويع السواع( لاحودة مون أكثوا األوعوواد          نعود   اقتصوادي .  

يرودل   الكوون  اقتصواد اليوو     يففإنتواج السواع    .(Dicken, 2003)لعووحا  لاعوملو  االقتصوادي     

نسيطا تايه وضع  دلل  الصوات خمتافا  لاما   قارنته وألائل القان العشاين حيل كان اانتاج 

لرلاوووط   لن طووو لسووائل أسووا  لاوقوولو    مسسوويا.  يفو ل الياوووان  وووالرللأمشووال أمايكوواو   يف

لطا يعوى أن كثريا  من الشاكاع قود سوعت لىل لتوادة نووطل وعوض مون تواعوا         االنصاالعو

أرخص ودرج   نعد نتاج ا املعتمدة تاى العمل الكثين لىل دلل حيل نكالين العمل تماي  ل

لنتواج املالوو     ففو   أكثوا نعقيودا     لوشوكل مت ايودو   كما أعرح لنتاج الساع املصوع و  ام .

نوتج املالوو  لاماركواع    اليتتاى سريل املثالو  وارب اركاع لاسع  من الشاكاع الصًرية 

فكواة   أيفوإن  وذه املاركواع لوي  لودي ا       الًالو و ليف .  "Levis" أل" The Gap  مثول " ائيسال

فقود أعورحت    كوذلكو  نوتم فيوه عووات  موتجوان م تاوى ااطوالق.      الوذي  حقيقي  تن املكوان  

كووذلكو فقوود أعوورح لووديوا   عووواتاع كونيوو . لوشووكل مت ايوودو عووواتاع قطووا  اخلوودماعو 

يوو   لرلوزووالور موود  األسووواق األ  وا يفلم اطوريوواع لتالميوو  كونيوو و لمااكوو  انصوواالع     

 لااكاع ك ى لالستشاراع لالتأمل لالروورب.  لاألمايكي و للدارة تاملي  عهم و
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طوو موا  كون أن     يف م  لاعمايواع املانرطو  والعوملو  االقتصوادي      يتمثل أحد العواعا امل

يدلر حول مرادل  العمالع املهتاف و لاملوتجاع الذي )ل "والعامل نطاب تايه "سوق التمويل 

نأرري وا تاوى   ليف قون واو   يفلقد طت ووورب االسوتثمار الكو ى    (.وعضا املالي  األخاى وعض ا 

دتم لمساندة قدرن او تاى عوع األرواي الضهم  من دلراع العما  )القيم املتًرية الدائمو   

 كون أن   الويت لفقوط تاوى ايوادة السوات       ل  يقتصا دلر التكوولوجيا االديثو و  لاعمالع(.

 االكرتلنو  للكوه قد امتد أيضوا  ليجعول مون املمكون التحويول       أل نسافا لنتصلو نتوقل و او

فإن  لمن رم  كن أن نتحارب الوقود ت  العا   جاد عًط  تاى ال ر. لوال اكو لألموالو

  نوه توود السوفا لىل اخلوارجو    اويئا  سووف لوا     يعود   س ول   ويل الوقود ت  حدلد الودلل  

 االكرتلنو  لوشكل لاعح فإن التحويل  ل كذاو .الوقديلاسح   ATMلاستهدا  كارع 

جعول حيانووا    يفمالئمو  أسو مت    ألن وا نكوولوجيوا   ؛وعض جوانروه أمواا  جيودا     يفيعد  لاوقود 

فإن االنسياب الس ل لاوقود ت  حدلد الدلل  كن أن نكون له أيضا   حالو أيأس ل. تاى 

اآلنو حيول   العوامل  أ ميو  أسوواق التمويول      و  ناك  ألقاع األاماع املالي . يفنتائج مدماة 

تاووى دلل أخوواى حووول  نتوواوع سوايعو ليف  جو و موون العووا و  يف كون أن يوو را ان يووار تماوو   

أسوواق العماو     يفنايالنود ان يواراع    يفن يوار العماو    ا و فقود أطاوب  7111يوليوو   ففو   العا .

حيل اندفع  لكوريا اجلوووي و لالفارلو لمالي ياو كل من لندلنيسياو يفلأسواق الرورعاع 

نوتم اااوارة لىل ناوك األحوداث اآلن واتترار وا       املستثمالن لىل االنسحاب مون  وذه الودلل.   

للوت رؤيت وا    حول العوا و  ع موجاع الصدم لقد أرسات األاما "األام  املالي  اآلسيوي ".

 هلوذه الودلل اآلسويوي .    لالسياسو   االقتصاديالتاريخ  يفتاى نطاق لاسع كوقط   ول  ام  

دلل  موا  كون    يفأن األحداث االقتصادي   يفلن ماُ يظ اُه طوذج األام  املالي  اآلسيوي  يتمثل 

 قرول.  ذياالال  أكثوا مون      ما نكون ناك  لكثريا  مكان مسخاو يف م  مأن يكون هلا نأررياع 

 يفنعويش   املترادل والوسر  لىل كثريين دليال  تاى أنوا االقتصادي ذا املستوى من االتتماد يعد  

 ُمعو . مال اقتصاد 
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غالروا   الوذي  ل أحد املوعوتاع امل م ويعد  فإن "دلر العمل"  لتاى الاغم من ذلكو

حيول جيود     وارب سر  جيد هلوذا.  ج ئيا و مواقشاع العومل  االقتصادي . يفما يتم نوحيته جانرا  

ويوما ال نعود االالو   كوذا     لوشكل مت ايدو أن يتوقل حول العا  رأس املال أنه من الس لو

أن نالحظ املوواظااع الشواما     ليكفى . (Munck 2002; Caster et. al., 2004)والوسر  لاعمال 

خوالل األتووا     الصووات  العوا    يفكل الدلل  يف دث نقايرُا  اليتاملتعاق  واهلجاة لالاجوو 

التحوارب   فقود كوان أسو ل كوثريا      فقد كان  وارب نقييود اوديد لاحودلد     االقيق وليف  األخرية.

من الدراساع قد سوعت   حالو فإن تددا  أيتاى  القان التاسع تشا توه اليو . يفحول العا  

وعض من أكثا عواتاع العوا    يفن را و ا العومل  تاى العمال املوظفل  اليتلىل فحص الكيفي  

 و لمااكوو  االنصوواالعو لالسووياح   االكرتلنيوو عوووات  املالووو و لمصووانع السوواع     توملوو  

(Freeman, 2000, Rosen, 2002, Salzinger, 2003, and dler, 2004, Elias, 2004)لن موا   .و

أعورحت مون خالهلوا  وذه الشواكاع       لالويت نشري لليه  ذه الدراساع  وو الكفواوة الكو ىو    

 ووذا  يف قووادرة تاووى االصووول تاووى نوووفري لمووداداع لاعموول موهفضوو  التكووالين توو  العووا .  

جوذب االسوتثماراع األجوريو      يفالسياقو فًالرا  موا يوتم نصوويا الودلل واتتروار أن وا نتوواف         

أل مفويض االود األدنوى     املراااة من خالل أمور مثول القيوود تاوى أنشوط  ا واداع العموالو      

كل من الدلل املتقدم  لالوامي . يفلودرج  م م و  دث  ذه العماي   لألجور.

A Cultural Dimension 

ياع االقتصادي و كما سعت أيضا  لقد امتدع نفا ماع العومل  لتذ   فيما لراو العما

لقود يقورتي الورعضو لتاوى سوريل        (Stevenson, 2000)األوعواد الثقافيو  لاعوملو     يفلىل الوظوا  

لنوقعان واو   لقيم واو  املثالو أن اعوب العا  لطا نصرح متشاو   أكثا فيما يتعاب وأذلاق واو 

نفو    لوت ايودو  لأنووا نشوا دو   لأن األتمال نترع لوصورة مت ايودة نفو  أنووا  املمارسواعو    

 لنشرتى من نف  ا الع. لنأكل نف  الطعا و العالض التاف يوني و

تمايو  نصورح مون خالهلوا كول اوعوب          أيضا  أن العومل  الثقافي   وعض ملقد ياى 

لوذلكو فوإن    نتعاض لوف  القيم لاملوتجواع الثقافيو .   أل تاى األقلو العا  متشاو   رقافيا و
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نصورح   لالويت  و"Universalization"ن الج ا مع تماي  العاملي   اعومل  الثقافي ولحدى الاؤى ل

 تامليو و  نعود  لوالوسر  آلخاينو فوإن  وذه العمايو  ال ُ    أكثا نشاو ا  رقافيا . لمن خالهلاو كاواو

االستهدا  لاسع االنتشوار لاملت ايود لاًو      لتاى سريل املثالو نالحُظو ل وا لكو ا نًاي  

 ((Francis Fukuyama الاي الوو تموول املفكووا  يفنروودل أفكووار العامليوو  لالتًايوو    االزاي يوو .

"ن ايو    فوإن فوكوياموا قود جوادل وأنووا قود لعواوا        فعاوى  وو مشو ورو    )فاانسي  فوكوياموا(. 

لأن كووول اوووعوب العوووا  قووود اتتوقوووت قيموووا  "تامليووو "     االووواب الرووواردةو وانت ووواو التووواريخ"

قيمووا   وود    رأمسووال  اقتصوواديلموون األ ميوو  نظووا    لحقوووق اانسووانو  كالد وقااطيوو و

 وذا   يف (.7111 ولالثقافيو و لالسياسوي  لاًواب )فوكوياموا     الووظم االقتصوادي و   يفجذلر ا 

ليف  ولجيواو  فإن  انسا  رقافيا  وااغا   كن رؤيتوه كتطوور    املتعام تن العومل و الاي ال املوظور 

 لسال  لالاخاو.االقيق و قف ة من أجل ا

فإن م يرحثون تون   االدلثو يفلويوما يقرل مسخالن أن تماياع العومل  الثقافي  مسخذة 

فقود مت اقورتاي أن    لتاى سريل املثوالو   كن توده اتترار  ذا نطورا  لجياويا .الذي  دى املدى 

الثقافوواع الوطويوو  املتووتوو  نووتم نوحيت ووا جانرووا  لصوواج رقافوو  تامليوو  جديوودة نقووو  نقايرووا  تاووى  

. لنواى لج و    Nikeو أل األحذي  الاياعي  مارك  (Big Mac)است الرب اطائا ال جا الكررية 

نريع أكثوا موا    من أجل أن الثقايفنقويض التوو   يفااكاع األتمال الك ى  أياديالوظا  ذه 

  فقوود أطاووب تاووى العوملوو  الثقافيوو  مصووطاح      ل كووذاو   كو ووا موون املوتجوواع االسووت الكي .   

حيوول يوو ا األفووااد موون خالهلووا لورسوواط     و(Macdonalldization)"التحووول لىل ماكدلنالوود" 

  لالدامًو   ائيسو لن العالقو  املميو ة ال   كمست اكل لاساع اجلما ريي  املوتج  تاى نطاق لاسع.

لثقافو    توامل  التو ا     و   (Leslie Sklair, 2002)ذه الثقافو  العامليو  والوسور  لىل كتواب مثول      هلو 

  و  مسخوالن فكواة أن العوملو  الثقافيو       لقود قود    است الكي  نعمل ملصاح  الشواكاع الكو ى.  

لوفاتاي  تماي  "لألماك "و تماي  نتم من خالهلا اهليمو  الثقافيو  ) ذلوك أن نقوول الواليواع     

الوووو  لاعوملوو  فووإن م   لموظوواأمووا  السياسووي  لاالقتصووادي (. املتحوودة نتصوواف لتوودتم  يموت ووا 

 يقومووووون أيضووووا  وتوظيوووون أفكووووار اهليمووووو  الثقافيوووو . فعاووووى سووووريل املثووووالو فقوووود ذ وووو   
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(R.W.Cornnell, 2005)   يفجيود جوذلره    توامل   رأمسوال   اقتصاديلىل القول وأن ظ ور نظا 

 الويت يتم من خالهلا ليي  القيم الثقافي  لاخلصوائص   لاليتعيً  خاع  من سياساع الوو و 

مون رجوال    نانرط والقيم لاخلصوائص الثقافيو  لوهرو  غاويو  مون الوذكور مون الطرقو  الوسوطى         

 يفلن  ذه اهليمو  الذكوري  ندتم الوعع املسيطا لطرق  معيوو  مون رجوال األتموال      األتمال.

 السياس  العاملي  املعاعاة.

A Political Dimension 

من امل م أن نعرتف وأن ما ال نتحدث توه  وو   العومل  كعماي  سياسي و يفتود التفكري 

غري أن ما أخذ ي حن لوشوكل مت ايود    من االكوم  العاملي . قوم ظ ور عيً  أل اكل فوق 

 والعوامل   و املواقشاع حول "االكوم   الفصل الااوعو يفلكما رأيوا  لً  العالقاع الدللي و يف

مت لتوداد ا لاتعامول موع املشوكالع      الويت قد يتم ف م ا كمجموت  من األطوا لاقواتود    لاليت

مت االنفاق تاي ا من قرل كل املوظماع الدللي  لاالكوماع الوطوي . ل كذاو فقد  اليتالعاملي  

رأيواو لتاى سريل املثالو ظ ور لمجا  حوول كيفيو  التعامول موع موعووتاع مثول التجوارة        

 لحقوق اانسان. والريئ لالتد ور  الدللي و

املثوالو فقود مت   لتاى سريل  لاوقد من قرل كثريين. العامل لقد نعاعت مواقشاع االكم 

الرحول   يفنقديم مقول  أن املف و  ياك  تاى رواوت فوي  ملشوكالع تامليو  جاريو و لكووه يفشول      

ل أاالقيقو  مصواج الودللو     يفتن كيفي  ظ وور نظوم االكوم العامليو و لكيون  كون أن نعكو         

ل كوذاو   (.Cammack, 2002, Oberbeek, 2005) العوا  اليوو    يفاجلماتاع األكثوا قووة لليو ا     

ف ل جي و لتاى سريل املثوالو اتتروار موظمو  التجوارة العامليو  كم سسو  نعواض لكول دلل         

نكييون اقتصواديان ا لاتجوارة االواة  أ  أنوه  و  رؤيت وا كم سسو           يفالعا  مساتدة تماي  

نعمول   الويت قوائم تاوى التجوارة االواة لالاي اليو  اجلديودة        اقتصاديااتي  تاى نظا    نضف

 لل األغوى ملصاح  الد

االتترار تود الوظوا   يفي خذ الذي لي  األما الوحيد  العامل لكن االديل تن االكم 

 لوصورة أكثا تموميو و فقود أروريع أفكوار حوول "لتوادة نشوكيل"        لاعومل . السياس لىل الرعد 
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 يعاف ووووووا كووووووثريلن وأن ووووووا أساسووووووي  لتفا موووووواع العوملوووووو        الوووووويتالقوووووووة السياسووووووي   

(Held and McGrew, 2002: 9-24)  يفتواعوا  وذه العمايو  اتوادة التشوكيل يتمثول        . أحود 

 مواقشو  سووف ناكو  تاي واو      تصوا العوملو  )ل و    يف ندلر حوول دلر الدللو    اليتاملواظااع 

لكون أفكوار العوملو  كعمايو  سياسوي  نتضومن توددا  مون          وعود(.   لوشكل أكثا نفصيال  فيما يا

انقسواما  لاقووة    لتاى سوريل املثوالو   السوواع األخريةوالقضايا املعقدة األخاى. فقد ا دع 

اوواق  يفاالوواب الروواردة لىل ظ ووور توودد موون "الوودلل اجلديوودة "   انت وواوالسياسووي  حيوول أدى 

االواب   انت واو فقود او دع السووواع مووذ      الساوب. كذلكو السوفييتللسط ألرلوا لاال اد 

مثوول  أموواكن يفاكوواع االنفصووالي   لاال السياسوواع الوطويوو و  يفالروواردة عووعود املوود لاجلوو ر   

أموواكن مثوول اجلوو ر   يفل اووال  لاحكوموو  الوطويوو    ايشوووياو لنيمووور الشوواقي و لكادسووتانو  

الفصل اخلام و أنوه كانوت  ووارب     يفلتاى القم  من ناك التطوراعو رأيواو كما  ال يطاني .

 واأللرلوو  ال واد  لموظماع لقايمي  مثل ا  الفاع لقايمي و يفتماي  ندتيم لاقوة السياسي  

قد قدمت لليوا عورة لاعومل  نظ ُا الودلل   لاآلسيان. لتاى الاغم من أنواو لوشكل مشرتربو

نفقد القوة لصاج قوى تاملي و فإن العومل  نردل أيضا  ل ى نكشن تن القوى املتعارع    ل 

اع ععود لاملتواقض . لذلكو فإن سوواع العومل و كانت أيضا  لوصورة مثرية لاسهاي و سوو

اخلوط ا وتم     و  القومي . لقد ياى الرعض أن  انل العمايتل نذ ران معا  يدا  ويودو فالتج ئو    

  الووذاعو لتحموو يف والوظووا لىل الووداخل يفلاعوملوو و حيوول الثقافوواع الوطويوو  نأخووذ  املوووااي

 : (Antony Giddens, 2000)لكما يقول أنتونى جيديو   نفس ا من الت ديد املتصور لاعومل .

 

(Giddens, 2000:31)
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لتون دلر   مثول أيون نكمون القووة السياسوي  لالسواط و       ل كذاو فإن أسئا  االوكم و

لقد اقرتحوا  اليو  أسئا  أساسي  لف م العومل  كعماي  سياسي . نعد  السياس  الدللي و يفالدلل  

ليف ألنوه يسوتودو    لاوكاليا    لوشكل ماو  كن أن يكونو "العامل "االكم  أن مصطاح ساوقا 

توون القوووة السياسووي  لام سسوواع لالوووظم متعووددة     التهاوو الًالوو و تاووى افرتاعوواع وووأن   

قضوايا   يفوى اقرتاي أنووا جيو  أن نتهاوى تون الوتفكري      ال يع لكن  ذا أماا  جيدا .يعد  األطااف 

 :(Jan Aart)لكما يواقش جان مسرع  تا  اليو . يف العامل االوكم  أل االكم 
 

(Scholte, 2005: 86-87)

Understanding Globalization Within International Political Economy 

 ذا  يفلتاى  و ما سرقت مالحظته  كرريا  من لتادة نشكيل القوة السياسي و الن ج ًو

الدراساع  فقد رك ع السياساع العاملي  املعاعاة. يفالفصلو يتضمن أسئا  نتعاب ودلر الدلل  

نقايرا و تاى  حصايلوشكل  حول العومل  رك عو الدلل  السياس الرحثي  لالقتصاد 

لسوف نااجع  أل "لتادة ميل" الدلل . (ووعض م)لكما ياى  موعوتاع نتعاب وإتادة نشكيل

لنقا  وا وأن  حول العومل  لالدلل . الدلل  السياس االقتصاد  يففيما ياى األدوياع املتووت  

حول العومل  ليست وامل م   الدلل  السياس تووت  لالقتصاد مااجع  ناك األدوياع الضهم  لامل

لرااد طايقوا ت   ذه األدوياع املتشاوك و فسوف نطرب ما  يفنساتد   للك الس ا  أل امليسورة.

 و.(Hay and Marsh, 2000)استعارة من تمل  أل نظا  لاتروي . ُيطاُب تايه نقسيم نوتى 
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 كن االصول  الدلل  السياس االقتصاد  يففإنوا نقرتي أن أفضل ف م لألدوياع حول العومل  

نقسيم "املوجاع" يعد  وعض اجلوان و  فف  تايه من خالل نواىل "موجاع" الرحل لالدراس .

كل  يفالراحثل ليسوا كا م مالئمون لاما   أن وا و ذا ألليا و فسوف نالحظو لوعد كل 

نام   يفأداة مفيدة االستهدا  من أجل املساتدة  نعد فإن التقسيماع  حالو أيتاى  جمموت .

الطايب خالل  ذا املوعو  املعقد )لغالرا  ما يوعن استهدا  التقسيماع و ذه الطايق  وأنه 

 مثل استهدا  نظا  التروي و أداة مشجع (.يعد  

The First Wave: Globalization as the Inevitable Future 

ن العومل  قوة ال لنقد  املوج  األلىل من املوح العامي  لاألتمال الرحثي  حول العومل  مقول  

 وإتووادة نشووكيل السياسوو  العامليوو و  وجووو ايلوشووكل  نقووو و نقووال و لن   نكوون حتووى حمتموو و 

ل كوون أن نقوورتي أن  وووارب نوووتل موون املوجوو  األلىل الرحثيوو : أحوود         لالعالقوواع االقتصووادي . 

 Higgott and Reich, 1998, Held)و Hyper Globalization موظوران ا ُيسومى "العوملو  املفاطو    

et.al., 1999) أمووا املوظووور اآلخووا فيسوومى "توملوو  األتمووال"   و(Hay and Marsh, 2000, 

Cameron and Palan, 2004) .   لأطالحو  نكوون العوملو  في وا      فكواة متشوددة لاعوملو و   ل وذه

ووأن   (Ohame 1999فقود قوال كتواب مثول )     نذياا  وو ايو  الدللو  القوميو  تاوى  وو موا نعاف وا.       

حيودث  الوذي  . لمع مستوى لاوشواط مثول    (Borderless world)"وال حدلد"  العومل  مسني  وعا 

م سسو    يو  تاوى مفارقو  نار يو     فوإن الدللو  قود أعورحت موطو     اآلن تاى مستوى كونىو

لنسوتقا  وذه    السياس  العامليو .  يفمع ا فاتال  مفيدا     نعد  اليتأعرحت مقوع  لىل الدرج  

 عوى أنه   يعد من املمكن  (Denationalization)الالقومي   لفكاة الاؤي  تاى ند ور حادو

 السياس  واتترار أن ا  دث داخل حدلد لطوي  حمددة لقايميا  ) أل "دلل قومي "(. يفالتفكري 

ُنوعووُع الشوواكاُع املتعووددة اجلوسووياعو لقوود مت نقوود  ا كقوووى دافعوو  لراو العوملوو         

 ذه املوج  من أدوياع العوملو  ) لمون رومو مصوطاح      يفاأل مي   ماك يدلر  يف االقتصادي و

فوإن  وذه    مون ذلوكو   أكثا . (Reich, 1992, Barnet and Cavanagh, 1996)"تومل  األتمال"(. 

مو جوا  لي اليوا  لالقتصواد     وتاو  نأخذ لوشكل  تومل  األتمال املفاط  الووتي  من العومل  
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لنااجوع قووة    والعوامل  ظ وور اقتصواد السووق     يفأن   الو الكتاب يوالن    ذا يع  .السياس 

مو جوا  غائيوا    يعود   و ذا املعوىو فإن موو ج م   .الوقت نفسه يفلايئا  حمتما   الدلل  ايئا  جيدا و

(Telelogical)  .لاعومل  املانرط  وأفكار التقد  لالتحديل 

 .(Bruff, 2005)لقد رأى كثريلن أن فكاة العومل  املفاط   ذه ال جي  أن ن خذ جبدي  

نظول و وا    الويت الطايقو    لفكاة ال نصمد مع ما نااه حولووا   رؤي  اديدة الترسيطو نعد  ف  

 حوالو  أيلتاوى   الدللو لاالدلد ااقايمي و ماك ي  لاممارساع اليومي  لاسياس  الدلليو . 

 موا   يعود  م أن ما نطاب تايه "تومل  األتموال"   (Cameron and Palan, 2004)فقد رأى كل من 

للكن ألنه  ثل جمموت  من األفكوار اوديدة    لي ولي  ألنه ياسم عورة وًيض  لاسياس  الدل

 صطاح العومل  لقود اسوتهد  وووف  الطايقو       لر ا مارع أيضا  لتاى سريل املثالو التأرريو

لن نأرري  ذه األفكار  ثول فكواة سووف نعوود للي وا       لمسخالن. (Ohame, 1999) لظفه و ا اليت

 دراساع العومل .تودما نتحول لىل مواقش  "املوج  الثالث " من 

A Modified "First Wave": Globalization as Transformation 
مثارة حول مدرس  التفكري اخلاع  والعومل  املفاط و فمون   ويوما كانت  وارب اكورب خطرية

 وذه الاؤيو  نقود  العوملو  كعمايو  نقوو         املمكن أيضوا  أن  ودد موجو  ألىل معدلو  مون الدراسواع.      

 وذا   يفتاوى التكيون لالرقواو     لكو ا نعرتف وأن الدلل قادرة أساسا  وتًيري طريع  السياس  الدللي  

مف وو    يفلقد مت نًاين الطريع  املتًرية لادلل   ت ظالف العومل   اجلديد. العامل  التوافس الوظا  

. لويوموا اوا دع    (Comptition State) "دللو  املوافسو "   (Philip Cerny, 1990)  فيايو  كرينو  

 يفالدلل األغوى لالدلل الصواتي   يف)لتاى األقل  الفرتة الالحق  تاى االاب العاملي  الثاني 

والتوظين الكاملو للتوادة نوايوع الضواائ و لخودماع      العا ( نأسي  دلل الافاه املات م 

ع ا أكثا االاج  لىل جذب االستثماراع اخلارجي  داخول  الافاهو فإن دلل )املوافس ( اليو  ندف

  ول كووذاو فووإن م (Cerny, 1990: 229)املفتوووي"  العووامل لالقتصوواد  التوافسوو "سووراق املعوودل 

الدللو  ياون لىل انرا  سياسواع لي اليو  جديودة مثول مفويض اانفواقو للتوادة نوظويم          أي

أسواق العمل )تاى سريل املثال التهاص من حقووق كوثري مون ا واداع العموال(و لمفويض       

 معدالع الضاائ  )لوصف  خاع  والوسر  لألتمال(. 
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 "تحووووويا اللقوووود ُأطاووووب تاووووى  ووووذه املوجوووو  األلىل موووون الدراسوووواع املوظووووور "     

(Higgott and Reich, 1998) ن التأكيد كان تاى التحول أكثا موه تاى "ن اي " الدلل .أتاما و 

ألاخوا الثمانيويواعو لألائول التسوعيوياعو  وديا  مرااواا         يفلقد تاض ظ ور  ذه األدويواع  

سوواان  فوإن وواحثل مثول     فعاوى سوريل املثوالو    العالقاع الدللي  التقايديو  )الواقعيو (.   لوظاي 

قد ذ رت لىل القول وأن حقل العالقاع الدللي  كوان لودرجو  كوررية خوارج      (1994b)سرتانج 

م وتمل   الودلل   السياسو  كوان وواحثو االقتصواد     اليتالصا  مع  ذه األنوا  من املوعوتاع 

 (1994b)مقال  هلا وعووان "استيقظ كااانا لن العا  قد نًري"و فإن سوواان سورتانج   ليف  و او

 اليتأخذ األما جبدي  فيما يتعاب والطايق   يفلفشاه  األكاد  قد قامت لوعون وتأني  اميا ا 

فقد كانت املوطاقاع  والوسر  لىل سرتانجو كانت العومل  نًري و ا لجه حقل العالقاع الدللي .

الواقعيوو  لاعالقوواع الدلليوو  نعوووى أن ووواحثل مثوول سووتيفن كااانووا قوود اسووتمالا يكترووون توون   

 لعالقاع الدللي  كما لو كان العا    يتًري... كموا لوو كوان نفسوه كموا كوان خوالل الرواردةو        ا

فوإن مثول  وذا املوقون كوان يتعوذر        من لج   نظوا سورتانجو   نسيطا تايه سياساع دلل قوي .

 لأسواق املال لاانتاج. لاالنصالو تا  يتمي  ووظم لاتجارة الدللي و يفالدفا  توه 

واجلدي  الالام  واتتراره  ثل أكثا من جماد فارق  التحويا  الرحث جي  أن ي خذ التيار 

 لودرج  م م و ف م العالق  ول العومل  لالدلل و تما يقدمه موظال العومل  املفاط . يفعئيل 

لىل أن ياى قوة الدلل  واتترار ا نعاعت لاتقييد وشكل  التحويا  الرحث فريوما  يل التيار 

. االقتصاديفإنه يعرتف أيضا  وأن العومل  ليست تماي  مستقيم  لاتكامل  من قرل العومل و أساس 

نتم رؤي  العومل  االقتصادي  فيه الذي ل لتاى العك  من املوقن املتشدد لاعومل  املفاط و

لدلل ا أدنهالذي فإن التحويايل يشريلن لىل الدلر  واتترار ا الوتيج  ا تم  لتكامل السوقو

من حدلث  ْتَوفإن الدلل ووفس ا قد مكَّ و ذا املعوىو خاب العماياع املانرط  والعومل . يف نفس ا

للتادة اهليكا   لاهصهص و العومل  من خالل الت ام م والسياساع االقتصادي  الاي الي  اجلديدة

تاى سريل  الوطوي . اخلدماع املالي  لالساع من التحارب وسات  لوس ول  ت  االدلدمكََّوْت  اليت

ألن القوة القيادي   ؛لوحظ أتاله كان ممكوا و لفقطالذي طو األسواق املالي  العاملي   فإن املثالو
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االقتصادي  قد لافقت تاى تماياع لتادة نوظيم تمالن م خالل السرعيوياعو لاتحارب من نظا  

ال نتوو  وشكل  املاع  يفراوت لىل نعويم أسعار الصاف )لمن رمو فريوما كانت أسعار العمالع 

 ا  ألن الدلل قد قارع أن ا جي  ندتيم ا وأسعار الذ  و أما اليو  فإن أسعار العمالع نتوو  

أن الدلل نصوع العومل و  يففإن الفكاة التحوياي  نتمثل  عورة مرسط وليف  طرقا  لطا  السوق(.

 لالعومل  نصوع دلل  املوافس . 

The Second Wave: Global Scepticism 

معيوو و   جوانو  ليف و الودلل   السياس االقتصاد  يف الرحث لثل املوج  الثاني  من التيار 

  رأى وكتاو موووووا وعوووووووان "العوملووووو  موعوووووع نسووووواؤل"     ففووووو   فعووووول لاموجووووو  األلىل.  رد

(Hirst and Thompson, 1999) ووارب مسوتوى مت ايود مون الرتاوطيو        أنه ويوما لنومسون  ريست 

"Interconnectedness" فوإن الفكواة وأنووا وصودد دخوول فورتة جديودة         السياس  العاملي  اليوو و  يف

ذلووووك أن االرنراطيوووو  )موووون خووووالل التجووووارة   اوووويئا  أكثووووا موووون "ل ووووم".  نعوووود  "لاعوملوووو " ال

نتمثول الفكواة    لمون رومو   الت ايود تو  القوالن.    يفلاملواعالعو...اخل( مسخوذةو لوشوكل راووتو    

 ا وكما ال يوجد  جديد  صون العومل و ا و أنه ال يوجد يفاألساسي  هلريست لنومسون 

 يفأتاوى مسوتوياع الرتاوطيو  نوجود وول الودلل األكثوا نقودما          ن أذلك  " تن العومل .تامل أيضا  "

ويوما نظل املواطب األكثا فقاا  من العا   امشي  والوسر   لااق مسسياو ولأرلوا أمايكا الشمالي و

للوأخووذ االسووتثماراع األجوريوو  املرااوواة كمثووال لووذلك )تووودما نقووار الشوواكاع متعووددة  لووذلك.

تاوى   الووام  فإن قايال  جدا  مو ا يذ   لىل دلل العا   (أجويب موقع يفاجلوسياع لقام  مصانع 

 موووون الوووودلل الصووووواتي   (Triad)رووووالوث  يفاالسووووتثماراعو ماكوووو ة  أي  ف وووو ااطوووالقو  

كان يوذ    الذي  األجويبفإن االستثمار  االقيق وليف  (.لأرلوا)أمايكا الشمالي و ااق مسسياو 

وضووع  دلل مثوول املكسوويكو    يف يوول لىل أن يكووون ماكوو ا     الوووام العووا   يفوالفعوول لىل دلل 

استثمار من  أيويوما يصع  أن نستقرل دلل لفايقياو لن   يكن والكادو  لال اايلو لالصل

 ..العامل العا  تن االقتصاد  يفن ميش وعض من أفقا الدلل  يفمما ي دى لىل ايادة  نو و أي
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الوتحكم   لىل املعسكا املتشكك لىل قدرة  مل الدلللقد أاار واحثون مسخالن ممن يوتمون 

لتاوى األقول قرول األامو       اواق مسسوياو   يففوإن دلال    مثوال ذلوكو   .(Weiss, 1998) اقتصادان م يف

 يفكانت غالروا  موا يوتم نصوويا ا أل نقود  ا واتترار وا دلال  قوادرة تاوى الرقواو لالتقود             اآلسيوي و

 نع ي  الصوات  املعتمدة تاى التصديا. يفو من خالل ندخل الدلل  القوى العامل االقتصاد 

( موعوووتا  م مووا  مسخوواو لكمووا سووواىو ف ووو   7111لقوود أرووار  ريسووت لنومسووون ) 

لن العوملوو  "ل ووم   موعووو  أعوورح ماك يووا  والوسوور  لاموجوو  الثالثوو  موون دراسوواع العوملوو .        

تاووى سووريل  قوود اسووتهدمت ا المايوو  مصوواال ا الذانيوو . الوووام العووا   يف"و فالوودلل عووالري

فالعمالع نستطيع أن نتحارب ثاي   تصا األسواق املالي  العاملي و يففوحن نعيش اآلن  املثالو

يتم عوع ا  اليتت  االدلد الدللي و لالروورب االستثماري  الك ى قد اادادع رااًو من الفوائد 

  و  أن  ذه األسواق املالي  العاملي و  يففإن املشكا  نتمثل  ل واو األسواق الوقدي  الك ى. يف

فقود كانوت  ووارب خوالل التسوعيوياع أامواع ماليو          أسوواق غوري مسوتقاة:    لوشكل مورلثو

( أن القووى  7111ليقرتي  ريست لنومسون ) ااق مسسيا.ليف رلسياو لال اايلو  يفااما  

سوواق املاليو و لكو وا نفتقود لىل اارادةو       لدي ا القدرة تاى نوظيم  وذه األ ائيساالقتصادي  ال

 نعيش فيه اآلن.الذي للتقد  وذلك االن ياراع املالي  كهاعي  حمتم  لاعا  املعو  

A Third Wave: An Ideational Turn 

قامت املوج  الثالث  لادراساع الرحثي  تن العومل  وامل الج  ول اال تما  والعالق  وول  

و ووذا  السياسوو  الدلليوو . يفقوووى لوودلر األفكووار  اجتمووات العوملوو  لالدللوو و مووع ف ووم وويوووى 

 الوعع املعوىو لثل  ذه املوج  الثالث  موظورا  نقديا  يروى تاى أفكار مانرط  والتحول ما وعد 

يكموون ا تمووا   القاوو  موون  ووذا املووو جو ليف  العالقوواع الدلليوو  )انظووا الفصوول اخلووام (.  يف

لن موا نسوتهدمه    نعويش فيوه.  الذي نشييد العا   يفدلرا   ي دي يوتحديد العومل  كموعو  قو

نعرتف والعالق  وول نظايواع العوملو      ك  ذه املوج  من الدراساع جي نا تاى القيا  والرحل 

لتاوى  وو موا أاوار      يتم لظ ار العومل  من خالهلوا كمجموتو  مون املمارسواع.     اليتلالكيفي  

(Weldes, 2001): و فإنوا  تاج لىل  ايل العومل  كموعو 
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(Weldes, 2001: 648)
 

و وا العوملو  كحقيقو و     نعود   الويت  دي الطايقو    يفيتمثل أحد ا تماماع املوج  الثالث  

لراو السويطاة   نموا نكوو  غالروا    "حقيق  حيواة"و أل أكثوا أ ميو  كعمايو  ال فكوارب مو وا "حمتمو "       

 وذا اخلصوون ألن  و الو     يف كن انتقاد وا   اليتلن ا املوج  األلىل من الدراساع  اانساني .

ماحاو    دخاوت  وأن الاأمسالي  املعاعاة قد األساس لكأن م يقراون التأكيد  الكتاب "قد ودلا

لن  ذا التأطري لفكاة العومل  نوأطري موثري لاقاوب ألنوه يقود  العوملو         و.Amoore et. al))جديدة" 

لوشكل مت ايدو تاى  قادرةوالدلل القومي  في ا غري  نعد  السياس  الدللي  يفكماحا  جديدة 

لوذلكو   املسومى والعوملو .   الشو و لاملفالض من قرل  وذا   التعامل مع اهلجو  تاى سيادن او

نسوويطا فيووه رؤيوو  العوملوو  الووذي حووول املوودى  ا تماموواعفووإن  ووذه املوجوو  الرحثيوو  الثالثوو  نووثري 

 يفعوواة لاتًوويري تاووى نفا مانوووا اليوميوو  لاعمايوواع املعا  أل رؤيوو  توملوو  األتمووالو  املفاطوو و

 (:1111ل واالن ) السياس  العاملي . لكما يقول كامريلن
 

(Cameron and Palan, 2004: 89)

ماب لحساسا  "وًيواب الروديل" لاعوملو . فعاوى      اليت   لن  ذه القااوة لفكاة العومل و 

 يفقاموت و وا حكومو  العموال      الويت قود انتقود الطايقو      (Hay, 1999, 2004)فوإن   سريل املثالو

توون مرادئ ووا  التهاوو املماكوو  املتحوودةو وتقووديم العوملوو  كقوووة اعووطاع حكوموو  العمووال لىل   

لكما  االارتاكي و لصاج طط أكثا لي الي و من أطاط عوع السياس  االقتصادي  لاالجتماتي .

 :(:Rosamond, 2003)ناى رلااموند 
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(Rosamond, 2003: 666).

 ذه املوج  الثالث  أنوه وودال  مون معارعو  أدويواع توملو  األتموال         يف ل كذاو فما نااه

قاموت مون خالهلوا  وذا الاؤيو  وتشوكيل حقيقو          الويت فوإن موا ي وم  ووا  وو الطايقو         مراااةو

(و فإنووا ُنواجوُه وفكواة أن    1111تمول كوامريلن لوواالن )    ففو  اجتماتي . تاى سريل املثالو 

 اقتصوادياع موظوم  من املوعوتاع االجتماتي  لاالقتصادي  لالسياسي و )لقد ُأطاب تاي ا "

لنتضوومن  ووذه  يش فيووه.نعووالووذي قوود اووكات العووا     (Imagined Economies)ُمتصووورة" 

نووو  موون املووواطب مفاطوو  العوملوو  لالقتصوواد   –االقتصووادياع املتصووورة تووا  مووا لراو الرحووار  

العوا  ثثوا  تون العمول      يفنتجول الشاكاع املتعددة اجلوسوياع مون خالهلوا     لاليتو العامل 

نكوولوجيوا  الاخيصو لالتحويالع املالي  ت  أسواق املال العاملي   جاد الضوًط تاوى ذرو ل  

لىل جانوو  تووا  مووا لراو  .االكرتلنيوو ُن االنسووياب السوو ل لامعاوموواع ُنمك وو الوويتاالنرتنووت 

 " املتحوووولو الووووط ( حيوووددان ظ وووور "االقتصووواد 1111ل وووواالن ) الرحوووارو فوووإن كوووامالن

فوإن فوااغ    لكما الحظووا مون قرولو    (. قدم ا التحويايون مثل كرين اليت)أفكار مشاو   لتاك 

 ذاو قد مت  وياه وصورة م م  خوالل أفكوار مثول "ال ووديل" لامود املت ايود        الوط االقتصاد 

اقتصوواد "االسووترعاد أل ااقصوواو   لأخووريا و فووإن م حيووددلن اقتصووادا  رالثووا  متهوويال      لاعوملوو .

ل نصرح و وا جمموتواع داخو    اليتمُص الطايق   اليتل و جمموت  من األفكار  "واالجتمات 

أن  وذه االقتصوادياع    يفنتمثول الوقطو  امل مو   ووا      لم مشو  مون العوملو .    اجملتمعاع مسوترعدة 

أل ا  أل مويالع    ل مي  أل خاافاعو لكو او ل  املعان وأحد  ف  الثالر  قد مت نصور او 

  نعيش فيه اآلن.الذي نشكيل العا   يف ما  مدلرا   أدعقد  قوي و
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 وذهو  وو أن العوملو  ليسوت تمايو  موفوادةو تامليو و أل         لن ما نشري لليه كتاواع مثول 

للقواو   لكل العماياع املتضمو  رم نكمن املشكا  مع رؤي  العومل  كعماي  متجانس و متجانس .

 يقووول وووأن رؤى العوملوو  كووأما حمووتمو  الووذي ل و(Germain, 2000a)الضوووو تاي ووا موون قروول  

تاوى العكو  مون     رؤيو  ُمضواا .     لطا  اانسان يتهال ندرجييا  كل جان  لاوشاط  لكش و

" نفحص من خالله كين نصرح العومل  نار  يدتو لىل "موظور  (2000b)فإن جريمل  ذلكو

لتاوى  وو موا يشوري رلانو ج       نكمن أ ميو  ذلوكو   نظاما  داخل سياقاع متعددة ت  التاريخ.

  نوار   أن املوجو  األلىل مون الدراسواع لودي ا ا واه لاؤيو  العوملو  كمعطوى          يف و(1111)

نكوون و وا    الويت متجا او  الطايقو     واتترار ا اويئا  "يشواي الطريعو  املوتًرية لاعوا  االوديل"و      

ذلك أن املوظوور   (.1: 1111العومل  "الوتيج  املتطورة لرعض العماياع التار ي " )رلان جو 

 اليتأس مت املمارساع االجتماتي   اليتالكيفي   يف الوقديا ألال  تاى التفكري جي ن التار  

لرانيا و  خاب فااغاع تاملي  )مثل تا  "ما لراو الرحار" تود كامريلن لواالن(. يفندخل في ا 

 ييفوتح أيضوا  فضواواع لتحود     لتمايو  حمتمو و   فإن القرول وأن العومل  ليست معطوى نار يوا و  

  ل و موعو  نتحول اآلن لىل مواقشته. مل  لمواج   العو

 

Challenging Globalization 

االتوورتاف وووأن القيووود املوطقيوو  لاأليديولوجيوو   يفنتمثوول قوووة دراسوواع املوجوو  الثالثوو  

فإن املواقشواع نتواىل وأنوه وتحديود      لذلكو نشكيل األفكار تن العومل . يفدلرا   أدعالقوي  قد 

سوصورح قوادرين تاوى ووواو أسواس  كون تاوى عووئه مقالمو  األفكوار            القوة  وذهو تالقاع 

 يحيتواج  ود   اجلديد(و ل دي ا أيضا . الاي ال )لوصف  خاع  االقتصاد  املسيطاة تن العومل 

 يفلىل أن يوعع داخل  ايل لودلر القووة    (Chin and Mittleman 1997)العومل و لكما يقول 

موعع املاك  من  ذا الرتكيو  تاوى    يف يأن  للذلكو نشكيل ما نعتقد أنوا "نعافه" تن العومل .

حيول يوتم نقوديم رؤيو  اقتصوادي        نفويُد أدوياع العومل  املفاطو و أل توملو  األتموالو    املقالم 

 مفتوح  لاعومل  كطايب  و الاخاو لالتقد .
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  خلطواب العوملو  غالروا  موا نقوو  وتوظيون       نواجه التيار العا اليتلن التحدياع الفكاي  

 وذه الاؤيو  يوتم نقوديم      ففو   .(Gills, 2000: 4)مقول  أن وا نعواُف العوملو  والاي اليو  اجلديودة      

يوتم انرات وا  قيقوا  ملصواج األقووى       اليتالعومل  واتترار ا الت اما  والاأمسالي  الاي الي  اجلديدة 

مثول  وذه التحودياع     تاوى حسواب الضوعين لالفقوري.    )الدلل لالطرقاع األغوى من الوواس(  

فوإن   فعاوى سوريل املثوالو    .العوامل   كن دتم ا وتقديم ااحصائياع الدال  تاوى انسوا  الفقوا    

 التسوعيوياعو  يفلاتومي  الرشاي  يقول وأنه خالل فرتة الاخواو   1111نقايا األمم املتحدة لعا  

لمخسول دللو  قود أعورحت أكثوا فقواا  طرقوا  ملقوايي  التوميو  الرشواي             ا ( أروع51فإن  وارب )

 ذا التقايا )جمموت  من ااجااواع نتضمن أمورا  مثل معدالع لفاة األطفوالو   يفلنانير م 

فعاوى   لمون رومو   .(UNDP, 2003)مستوياع التعايم املتحققو و لنووافا مصوادر امليواه الوقيو (      

فإن كثريا  من الشعوب  دد وأن العومل  لثل قوة لااخاو لالتقد والاي اليل اجل ادتاوالاغم من 

قوائم   توامل   اقتصوادي  كون أن حيقوب فيوه نظوا      الوذي  حول العا  نظل متشكك  حول املدى 

  تاى الاأمسالي  الاي الي  اجلديدة فائدة لكل اعوب العا .

"االاكو  املضوادة لاعوملو "    نتمثل أكثا املظا ا الواعح  هلذه اال تمامواع فيموا يطاوب تايوه     

االموالع   ملوظمو  ُيطاوُب غالروا  تاوى األطوا الواسوع       الوذي  (و ل و املصوطاح  1.7 صودلقال)انظا 

امل سسوواع  الووذين يسووعون لىل االحتجوواج تاووى الوتووائج السوواري  لاعوملوو  االقتصووادي و لسوويطاة      

و لموظموو  التجووارة الوودلل و لعووودلق الوقوود الوودلل االقتصووادي  الاي اليوو  اجلديوودة مثوول الروووك  

يفيد األغوياو تاى حساب الفقااو. تاى سوريل   اقتصاديف ذه امل سساع نانرط ودتم نظا   العاملي .

قد انرعا سياسواع   الدلل  و لالروكالدلل املثالو لتاى مدى سوواع تديدةو فإن عودلق الوقد 

)الافواه( لصواج    الجتموات  التهفويض اانفواق    الووام  العا   يفاعطاع الدلل  اهليكا لاتكين 

لانفتوواي اقتصوواديان ا تاووى قوووى السوووق موون خووالل سياسوواع لتووادة اهليكاوو        نسووديد الووديونو 

 يأن  ووذه السياسوواع سوووف نوو د   الوودلل لالروووك  لويومووا يوواى عووودلق الوقوودو   لاخلصهصوو .

فإن املوتقدين قد قالوا وأن  ذه السياساع قود أسو مت    لوالتحديد لىل  قيب الاخاو لادلل الوامي و

 لتاى  و ما أظ وا نقايوا التوميو  الرشواي .     سوو مستوياع تد  املسالاة لالفقا العامليلو يفوالفعل 
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ووذان ا    و  فإن فكاة حاك  موا ض  العوملو    (و1.7صودلق )ال يفلتاى  و ما نع  توه  لوالطرعو

 ما أن ا نو  من املفا يم اخلاعع  لالخترار.ك فكاة لاكالي  ودرج  كرريةو
 

Richard Falk 2000
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Eschle, 2005

 وتحودي فإنوا نستطيع أن نشري لىل ظ ور نو  مون االاكو  االجتماتيو  املات مو       لذلكو

فقد  املاعون  "لعومل  األتمال". لا يمو  التحديلاي الي  اجلديدةو كج و من  العامل رأس املال 

 (Amoore et. al., 1997)( أن: 7111رأى مسمور لمسخالن )
 

(Amoore et. al., 1997: 193)

مسوواتدة  يفلكوووا نسووتطيعو لأكثوا موون  وذاو أن نشووري لىل دلر الدراسواع األكاد يوو      

ُنعواُف العوملو     الويت أحود الفوال  امل مو  هلوذه الدراسواع       العامليو .  نطويا انتقاداع لااأمسالي 

فقد ُأرريع  فعاى سريل املثالو من االاك  الوسائي  )الوسوي (. لطا نأنى وعد  املسالاة لالظامو

لتن األجوور   و(Rai, 2002) الوام العا   يفتاى الوساو  اهليكا اال تماماع وتأرري التعديل 
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 يفمو ووا قوووى العموول الوسووائي    تووادة مووا نعووان الوويتلأحوووال العموول االسووتًاللي   املوهفضو و 

الظوالف    وذه  نعود  لغالروا  موا    .( Elson and Pearson, 1981)حوول العوا     "املصوانع العامليو "  

لافكوواة لاسووع  االتتووواق تامليووا  وووأن "الوسوواو" لسوون سوووى   االسووتًاللي  لريئوو  العموول انعكاسووا 

كثرياع من  لذلكو ناى اخلر ". كاسيب"تامالع رانوياع" يعمان ليدتمن أجور الذكور من "

مل أن االفرتاعاع ووأن الوسواو يووت    يفأنوا ثاج  لىل التفكري  الوسوياع )نصرياع حاك  املاأة(

لطووا نشووكل أساسووا  لاتيووار العووا  ألحاديوول العوملوو "   لنتوواجو لىل جمووال  ووو والضووالرة "اتووادة

(Peterson, 2003).    مو   االتتروار التوأررياع امل   يفأخوذا    حيوئوذو  املفواج  لر ا يكون مون غوري 

داخول  أن االاكاع الوسائي  قد لعروت دلرا   اموا     لاعومل  االقتصادي  تاى الوو  )ذكا/أنثى(و

 يسمى حاك  موا ض  العومل .  ما

املوجوو  الثالثوو  لاعوملوو و لامل ووتمل وسياسوواع املقالموو       ووواحث لقوود قووا  وعووض موون   

" مستودين تاى أتموال وواحثل مثول أنطونيوو جاامشواىو لكوارل       نار  واستحضار "موظور 

نو لحتوى  الفرتة من وداياع القوان العشواي   يفلالذين سعوا  (Gramscie and Polany)ووالنى 

فعاوى سوريل    .(Chin and Mittleman, 1997) العوامل  موتصوفه لىل نووظري املقالمو  لواأس املوال      

فإن رلواع كوك و مستودا  لىل تمل جاامشاىو قد كت  حول احتماالع املقالمو    املثالو

لن أفكار كوارل وووالنى تون االاكو       .(Cox, 1983) العامل املضادة لا يمو و  يمو  رأس املال 

لوشكل حمددو غوري قوادر تاوى التعامول موع       ويعد  اانسان ضادة نستدتى فكاة أن اجملتمع امل

الوذي  نسرره التحوالع الاأمساليو و األموا   الذي  (Social dislocation) االجتمات االختالل 

ي دىو لوشكل حمتمو لىل حاكاع مقالم  حيل يتحارب الواس ليحمووا أنفسو م مون الوتوائج     

 .(Polany, 1957) العامل القاسي  القتصاد السوق 

عورة كان ف موا هلاو  أيأن العومل و لتاى  يفيتمثل ما نظ اه  ذه املواقش  لامقالم  

فيموا يتعاوب واألسوئا      الدلليو .   مو  والوسور  لطالو  أل دارس العالقواع    منثري قضوايا معياريو    

اليوو  م جيوا  ال  كون     نعود  فإن ا  اخلاع  تن الفقا ) لودرج  أقل تد  املسالاة ول اجلوسل(و

لن  ووذا اال تمووا  والتووأررياع السوواري  لاعوملوو   فصوواه موون املووواظااع لاجملووادالع حووول العوملوو .



 711 العومل  : العاملي  السياس  نشكيل  

نتيجو  القيقو     ؛للىل حد كورري  وُيعد لطا  نفاع ا العومل  تاى العا و اليتاألخالقي   لاملآس 

الفصول األخوري مون     ئمو  تون العوملو . يف   أن الواس قد  اأع لتصرح أكثا نقدا  لاتفا مواع القا 

نواجوه   اليت ن ناك  لوعمب أكثا تاى املوعوتاع االالي  األخالقي  لاملعووي    ذا الكتابو

السياس   يفاالتترار التًيرياع الشاما   يف  ذه مواقش  ال  كن أن  دث ودلن أن نأخذ العا .

و ذا املعووىو فريوموا ركو   وذا الفصول تاوى كيون اسوتطاتت          ناوط ا والعومل . لاليتالعاملي و 

فوإن الفصول الثوامن سووف ي وتم ووإوااا الكيفيو          أفكار العومل  أن نًري ف موا لاسياس  العاملي و

 العالقاع الدللي  أن نواجه موعوو  العوملو    يف لالتوظري استطاتت و ا الوظاي  املعياري و اليت

 السياس  العاملي (. يف)لكذلك املوعوتاع املعاعاة األخاى 

Topics For Discussion 

  لدراسواع  ائيسو التقاليود الوظايو  ال    و    لموا  الودلل   السياسو  ما  و االقتصاد  7

  الدلل  السياس االقتصاد 

 نانرط نقايديا  مع العومل   اليتأنوا  العماياع لالتًرياع    ما  1

 كين  كن أن نقو  والتوظري لاعالق  ول العومل  لالدلل   1

 فكاة "العومل  املفاط "   ل نتفب أل متان مع1

 املعاعا  الدلل  السياس االقتصاد  يفمن  م الفائ لن لاخلاسالن االقيقيون  5

  ل من املمكن االديل تن حاك  "موا ض  لاعومل "  6 
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 الثامنالفصل 

 من االستقرار إلى العدالة:
 العالقات الدولية فيالتحديات المعاصرة 

From Stability to Justice: Contemporary 
Challenges in International Relations 

هتاا الفقتإ إ     يفوستو  نظرت     األلفيت  ادديتدال ت تدقتد      يفتواجت  الاتا     الت  إن التحديات 

استتددا    يفستو  نتتششتك فيتك أن التاتو ات      خاصيتني أساسيتني للشؤون الدولي  املااص ال 

 الت  الا يقت    يفسياس  التظميت  اتتتقتاةي  واتجتماةيت   تتإ تتوت اق اقيقيتاق       ويف القوال الاتش ي ، 

واضت    سياست  فمن جانت،، هظتاإ إعتا      لامليات امل تبا  بالاومل   تلت فيها  ةال فاإ الاا  ل

والتياس  الوطظي  استتااب    الدول اول احلاج  إ  تاوي  اوفم  ةاملي ، وإ  أن ياشس القانون 

  وةلى ادانت، اخخت ،   اإلنتان متادةال األط ا  لتهديدات ما يدالقد ةلي  بقو ال مشرتف  األمن 

   اماق ملا يتضمظ  ذلت  بالضت و ال متن وهتن للتتياةال الوطظيت   إن  اولت         هظاإ أيضاق مقاوم  واضح

جمل )أو ةلتى األتتإ ةول   التدول  يوظتك بهتا جملامتمت      الت  الا يق   يف   ئيتةمإ مت  للتاو ات ال

أفت    هتا  اااولت    أي  تداتد   دةال ةاخل ( توات  املتلح ، أو خيلق بها سياس  تظميت  اتتقتاةي ،   

 اخرتناهتتتا لظا فتتت   التتت إن الا يقتتت   فتتتتاق ملقدمتتت  الالتتتتات الدوليتتت    يفهمهتتتا متتتن أن يتتتت  ف

وض  إطا  للموضو  من  يف)فاال، للالتات الدولي ( ةلى أساسيات ها  التاو ات إمنا تتمتإ 

يهتتت  املوضتتو  األول  التياستت  الاامليتت  املااصتت ال  يفختتلل الظرتت  إ  موضتتوةني ااتتظني أساستتيني  
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بتحديد متتى يشتون صتواباق     فهظاإ تواةد تتالق التياس  الااملي   يفباتستددا  األفت  صواباق للقوال 

جيت، أن يتدي  متن     الت  وهظتاإ أيضتاق تواةتد اتول الشيفيت        اللاوء إ  احل ق متن أجتإ األلفيت ،   

زومني متن  وةظتدما يتاتاملون مت  األةتداء املهت      أ ض املا ف ، يفخلهلا الف تاء املتقاتلون أنفته  

 الت  اال، فإن التماح بها  القواةد )والا يق  األفتت  م ونت     أيةلى  ايث أتاليمه  ومدنييه  

أفتت  التيتيتات للقواةتد املتالقت       وتد  تلتت  ادديد  القا ئتد يدهش  مت بها ت عتها إ  مما س (

لوجيتتات احلتت ق  تتاوتت لقبقتتاء ةلتتى مما ستتات القتتوو الشتت و، أو لتشظو  يفباستتتددا  القتتوال 

 يفملشتان القتوو الاتتتش ي     التياست  اتال، فتإن التاتتو  التت ي  لفهمظتا      أيةلتى   املتاتو ال ةائمتاق   

الاتا  فيمتا يتالتق باستتددا  القتوال       التدول  وباملتإ فإن التاو  التت ي  للقتانون    الالتات الدولي ،

ملتا فتان ةائمتاق ياتت  أةاال      لتدول  ااجتا  امتمت    يفاألهمي   يفيقرتح تييتاق متتم اق وغاي   7491مظا 

مشتتشل  الادالتت   يفنشتشتتف  فيتمتتتإ  يالتتا التتان  أمتتا املوضتتو     للتياستت  الدوليتت   ئيتتتالتياست  ال 

الالتتتات  يفحتتتتإ مشانتت  ةاليتت   الظتتام الاتتا   يفإن التتدةوات إلنهتتاء الفقتت   اتتتقتتاةي  الاامليتت  

ستياتات متتإا املتتاةدال متن أجتإ احليتاال،        يفتضي  يؤيدها فبا  املشاهت )  ه الدولي  املااص ال  ف

لظااإ الفق  تا خياق، أو اإلغاا  اهلزلي (، فمتا أنهتا تضتي  يتت  مظاتشتتها بشتشإ ةائت          ، أو8احلياال 

هظتا، فإنظتا نتتششتك     لقتاءات تمت  وموةت  التمانيت      ويف  األمت  املتحتدال،   يفةلتى أةلتى متتتوو    

املقتوتت   يفوفتال  الظرت      حتقيق  جتا  الوفاء طماال، الادالت  اتتتقتاةي  الاامليت ،   مت يالتقد  الا

 باةتبا  أنها ليتت أم اق يتالق بإةااء الت ةتات والقتدتات،   الظام الاا   يفتؤيد إزال  الفق   ال 

 ي  للتياس  الاامل التياس أساسي  للستق ا   تاد  وال لشظها موضو  للادال  واألخل  

Beyond Westphalia 

جوه  فإ متن القضتيتني، هظتاإ مظاتشت  ضتا ي  اتول متتتقبإ التياست  الدوليت             يف

فبيظما جنتد مارت  الفتاةلني متن التدول واضتحني        وااد من  أيني  يففيالباق، ما يق  املؤيدون 

 يفباتشترتاإ   الدول يتم  للماتم    مس اإلت ا  بأن هظاإ ااج  اقيقي  إلج اء  يف اماق 
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ستوو تلت  متن التدول متتتادين إلةاتاء األمت          لتيس هظتاإ،   وم  ذل ،  اإلنتان التدخإ 

 املتحدال القوال الض و ي  سواًء إلضفاء القف  ال مسي  ةلى متتإ تلت  اإلجت اءات، أو لقتظ     

فإن استششا  تل  املاضتل    احلقيق ،ويف  القواةد القانوني  الض و ي  لتأسيس اق التدخإ 

  وباملتإ، فهظاإ اةترتا  يقترتق   الدول يقد  لظا إاتاساق طمفرت  الا   الاو يواجه  امتم  

ةلى  يظبي لشظ  مششل   ليس و ة أم  من جملسوء احلظجمل، الظام الاا   يفمن الااملي  بأن الفق  

 إ سوو تل  متتادال للةرتا وم  ذل ، فم ال ااني ، ت جند هظا أن يواجهها  الدول امتم  

بالظتب  إ  مشتشل  الادالت  الاامليت ، أو لتحقيتق ات  الوةتوة الضتدم         الاامل طم فزي  الفق  

 الاا   يفمؤ  ات القم  الش و من تبإ تاةال الدول األغظى  يفمت إةااؤها  ال 

 نتوتت   هاا الفقإ األختت لتيس ستؤاتق    يفما   القا ئأن نرتإ  ينظو يإن التؤال الا

 فاالت،   األفتاةي  لشظت  ستؤال جيت، أن يفشت  فيت  ةت  تاتو  تقدمت           مظ  اإلجابت  ةليت  اخن   

ةتدة متن الات       أي يفإنت  ستؤال يشتن وضتا       وما و اءها  )أو فدا س( للالتات الدولي 

هتإ   اتةتبتا  الفشت ال التاليت      يفهاا الفقإ نتأل  أن تأخا  يف ةدة من التياتات  أيليلئ  

جيت، أن   ةتامل  لتحقيتق الادالت  ةلتى متتتوو      التدول  جي، أن نات  أن الضيط ةلى امتمت   

متن   شت ء يدفاظا إ  اةتبا  أن منوذج الدول  امل فزي  جملمنتوذج وستتفالياجمل للتياست  الدوليت  هتو      

 اةةتاء إن  لتيس   مظاتشات الالتات الدولي  املااص ال  يفسو     بهاا املال، فتتاق  ؟املاض 

)فتتتاق متتإ ةولت      التياست  اتختفتاء فشتشإ للماتمت      يفأن الدولت  القوميت  اختاال بالفاتإ     ب

ةلتى    إن هتاا تتد يشتون أمت اق مبتتت اق فتتتاق       اختفت مت ال وااتدال(    ال املديظ  اليوناني  القدي  

 ا الاشس، إنها مقول  جتم  ما يل

  ،ةليت  مظتا    تفانت  متا فالدول ذات التياةال   تاد متتقل  ةلى حنتو   ،اقيق مال

تتتتاي  بهتا    الت  مااهدال وستفاليا، ايث توجد هظاإ اتدوة أو تيتوة اقيقيت  ةلتى الشيفيت       

 وةلى استددا  القوال فأةاال للتياس  اخلا جي   الدول  أن تتق   ةاخلياق،
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  ،إن الدول ذات التياةال   تاد  تإ أفضإ الا   إلةا ال ها  األمتو    سياس مال

 لتتال ،  نواجههتتا  التت ناتقتتد أنهتتا التحتتديات اتجتماةيتت  األفتتت  أهميتت  بتتني التحتتديات    التت 

 ووطظي   لي   وإتليمي ؛ فإن هظاإ ااج  إ  تقو  فضاءات سياسي  جديدال؛ ةاملي ،

  نايتتد،  ( لشتت أن ) لتتديظا أستتباق جيتتدال تيميتتاق وسياستتياق   يظبيتت  مالتت، مايتتا ي

 الااملي  لظتح إ فيما و اء نرا  الدول تظري  التياس   وبششإ متت،

 تإ لظتا حتتدياق لتاتوي      إذا ابت أنها واتاي ، وبالتحديد، فإن مقوتت من هاا الظو ،

إن   الاتامل  ولتقتو  بدظتى جديتدال للحشت       طبيات  الالتتات الدوليت ،    يفط   جديدال للتفشت 

األساسي  للالتات الدولي ، فما اتةتبا  الابيا   يفاتترتاق من ها  املششل  ياظى أن نأخا 

بظي  نر ت  إ  فإ املششلت املتادةال للتياس   يفتد يؤا   أي  امله  اول ها  املششل   اماق 

 سو  تقو  بد استها   ال الااملي  

Restrictions on the Use of Force: Just War and Humanitarian Intervention 

واتايت   ةلتى    مقالحات يفإن منوذج وستفاليا للالتات الدولي  غالباق ما يت  وصف  

تا يخ التياس  الدولي ،  طما جند أنظا حنتتاج   يفاال، فإنظا ةظدما نفش  اول مشان احل ق  أي

  (Nabulsi, 1999)إ  الاهاق فيما و اء الواتاي  لظفش  اول مظهج أفت  تا فاق يات   باملاةيت    

فمتتا أنهتت  يقبلتتون اتميتت    األمتتن طماظتتى القتتوال الاتتتش ي ،  يفإن التتواتايني يفشتت ون بالفاتتإ  

بالظتتب    بالابتا ال األة   امتاق جملاملقتلح  الوطظيت جمل     أو  نتيا  لتياسات توازن القوو، ؛احل ق

  اول  لتقيي  احل ق باملاايت األخلتي  الااملي  إمنا  تإ  اولت  مضتلل     أيإ  الواتايني، فإن 

اجتاهاق ي و أنها ض و ي   ةلى الاشس من ذلت ، فتإن التقاليتد املاةيت       ياد إن اتجتا  للح ق 

 حلتت ق، وتتت و أنهتتا ذ وال الظضتتال اتتول مقتتت الفتت ة       تا بتتد وتقتتد، و اتتد فضتتائإ ا   

(Nabulsi, 1999: 80, 92)   ، وسياس  القوال( للواتاي  يدادان مظاهج  إن تانون ااا ق للماةي(
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  اتال،  أيةلتى   التياست  الدوليت     يفأو تستتددا  القتوال    األهمي  بالظتتب  للحت ق،   يفغاي  

إن فبتا    تتا يخ الالتتات الدوليت      يفاألهميت    يففإن تقليتد احلت ق الااةلت  لت  مشتان متتتاو        

القت ن التالتث    يف والقديس توماس األفويين الق ن ال اب ، يفالشتاق متإ القديس أوجتتني 

الق ن الاش ين تد تاموا  يفومايشإ والز   الق ن التاب  ةش ، يفوهوجو ج وشيوس  ةش ،

ما إذا فان يشن إةا تها بالقيوة و عيااق باستششا  احل ق ةلى ضوء ما إذا فانت مش وة ،

اتةتبا  مشتشلت جملاحلت ق الااةلت جمل،     يفيدال،د إليظا األخا  وبلي  هاا التقليد املؤا ، املظاسب  

أستلل  منايت  اتول متن التاو       يشن أن نتدي  ذلت  القت ا      وتد مت ت ي  احل ق، أو فيك،

يد احل ق الااةل  ليس تقليتداق  إن تقل تد نتتددمها  ال األسلح   ه وما  جي، أن نتتهدف ،

تظابق ةلى احل ق بني خقتمني )ةتدوين( متشتابهني،     ال فهو سلتل  من اتتفاتات   سلبياق

الاوةال إ  إةا ال األمو  فاملاتاة باد أن يت  اإ الق ا  أياق فان موضو  اخلات   إن   يفي غبان 

لشظها تقظ  باض القيوة ةلى توظيفها  وم   نر ي  احل ق الااةل  ت تتتباد استددا  القوال،

واألةمتتال ال ب يتت    فقتتد تامتتت بتزويتتدنا بتتاألةوات لظتتدين احلتت وق غتتت الااةلتت ،       ذلتت ،

تلتت، فتتتت متتن التتتفشت اتتول  يفوتشتتشإ وموةتت  تويتت  متتن القواةتتد األخلتيتت   الاتتتش ي ،

إ مشت و  إةتلن   تتتتاي  وبشتش   الت  تتظو  اتتفاتات من حتديد الشدص أو اهليل   الق ا  

 الشت ء إن  س و احلت ق  أجي، أن يت  بها ماامل  غت الاتش يني أو  ال إ  الشيفي   احل ق،

أن احل ق يشن اةتبا ها وبالش وط األخلتي  باةتبا  الابيات  الااةلت     امله  اول هاا التقليد

القي   يفو   وبتبات للتقليد جيد جا األخلت فإن الاظق   مبدئياق، لتببها أو نتبي  استاابتها 

نر يت  احلت ق    مبتاةئ فتإن   باض خيوط التقليتد،  يفاحلال   ه ولشن بيظما ترإ ها   الديظي ،

  الالمتان   التياست  والفشت    ،الدول القانون  يفمتضمظ   تقدم الااةل  تد أصبحت وبششإ 

امتاةتت التا خييت  فيمتا يتالتق بتاحل ق، وفتال  فتإن         يفاملاةي  والواتاي  هما أصوات توي  

باملؤستتات القويت  متتإ الشظيتت       وةلتى حنتو متا اةتتاةوا،     احل ق الااةل  مقيدون، مظاص ي

 وبششإ أفت  اداا  باألم  املتحدال  الشااوليشي ،
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متزايتتد فاستتتااب  للضتت و ال الامليتت    وبشتتشإ لقتتد تاتتو ت نر يتت  احلتت ق الااةلتت ، 

 يفاستتا ت وأةاةت تظشيط املظاتش  اول أخلتيات احل ق  ال وتتضمن الاوامإ األساسي  

الفرتال املااص ال القد ال ةلى توجيت  ضت بات متدم ال للتتشان املتدنيني )متن قتلت الققتك         

  وس الظوويتتت (،للحتتت ق الاامليتتت  التانيتتت ، إ  القتتتد ال ااتملتتت  ةلتتتى توجيتتت  التتت ؤ    ادتتتوي

تشظولوجيتا   يفوالتاتو ات   القت اةات واستا  الظاتا ،    يفومااناال اد اتى وأست و احلت ق    

احلتت ق  وأفتتت  ت بتتاق، وأهتتوال اتت بني ةتتامليتني،  واإلبتتاةال ادماةيتت ، األستتلح  الشيماويتت ،

إةتاةال   يفوتتد  تتإ الاظقت  األفتت  أهميت        تباتت نهايتهتا    الت  البا ةال، واحل وق اتنفقالي  

إن  التياست  الدوليت     يفالتاو  امللحوظ لتقاف  اقو  اإلنتتان   يفتظشيط تقليد احل ق الااةل  

إن هتتا  القتتي   تازيتتز التتتل  واقتتو  اإلنتتتان   يفاهلتتدفني التتتوأ  لامتت  املتحتتدال يتمتتتلن   

( ، وتلتتز  األةضتتاء  1.9أو التهديتتد باستتتددامها )املتتاةال    ادوه يتت   ظتت  استتتددا  القتتوال،   

 اتتإ املشتتشلت الدوليتت  ذات الابياتت  اتتتقتتاةي ، واتجتماةيتت ، والتقافيتت ،     يفالتاتتاون ب

يتإ فإ  ( 7.1تازيز وتشاي  اارتا  اقو  اإلنتان واحل يات األساسي  )ويف أو اإلنتاني ، 

فإنت  وةلتى    وفما سو  نت و،  من هاين اهلدفني طمواات مهم  بالظتب  إ  نرا  وستفاليا 

 7491متا باتد    التدول  اإلةتلن القت ي ، فتإن سياستات تابيتق تتي  الظرتا         ال غ  من هاا 

وتتتؤا  تلتت  التاتتو ات التياستتي  احليويتت  ةلتتى    الاامليتت  التانيتت (  فوفتت  بتتالتوت ات   )احلتت ق

أن التتؤال   يفتتمتإ الا يق  األو   املظاتشات فيما يتالق باستددا  القوال با يقتني متميزتني 

 ظ  /شت وط يشتن للدولت  أن تتاه، إ  احلت ق(       أيالااةل  )حتت لظر ي  احل ق  امل فزي

تتتد افتتتت، متت ال اانيتت  أهميتت  فتتان تتتد فقتتدها ختتلل القتت نني التتتامن ةشتت ، والتاستت  ةشتت      

(Rengger, 2002: 356)       ، واإلنتتتاني   الاتتش ي تتتت مت  الامتإ     فهت  أمتا الا يقت  التانيت 

فإن اإلجاب  ةلى التؤال جملمتى يشن للدول ، وبا يق  مش وة  أن تتتتدد    وبششإ متزايد،

 فاستااب  ألزم  إنتاني  خاتال  وإمَّاالقوال الاتش ي  تقب  إما سواًء للدفا  املش و ، 
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إن فتتتتاق متتن تلتتق التتواتايني )التتاين يتت ون هتتاا التاتتو  مضتتلل متتن ناايتت ، وحتليليتتاق  

الباق ما يتت  التتفشت فيت  اخن طمقتالحات أفتت  اتتتاةاق       مشوشاق من جان، اخ ( اول األمن غ

مقتتال   اإلنتتتان فتتاألمن   الاتتتش ياألضتتيق لامتتن  باملاتتان جمل أفتتت  مظتت  اإلنتتتان جمللامتتن 

 يفهتو مقتال  ةتاة    يددخإد اتتتقاة ومششلت التظمي  مااق م  القضايا الاتتش ي  واألمظيت    

ألنتت  تتتد أصتتب  جتتزًء متتن ليتت   ي؛ةتتاة هتتو مقتتال  لشظتت  أفتتت  تا ضتتاق للختبتتا  والظقتتا  

 أةقتتاق نشتت  ب نتتامج األمتت  املتحتتدال للتظميتت  جملتق يتت  التظميتت  البشتت ي جمل       يفالالتتتات الدوليتت   

األمت  املتحتدال    يففقد أصبحت الفش ال، ومظا هاا التق ي ، أفتت  اباتتاق وتأسيتتاق      7449لاا  

 (UNOCHA)طمشتت، تظتتيق الشتؤون اإلنتتاني       اإلنتتان  ايث تتد مت تشليتك واتدال األمتن     

ةمإ األم   يفويشن  ؤي  جنااها  القل، من سياس  األم  املتحدال  يف اإلنتان بوض  األمن 

مظاتشات التياسات بتني   يففما  ،اإلنتان أجظدال ةمإ شبش  األمن ويف  املتحدال ووفاتتها،

فقتد اذتا     اإلف يقت  واتحتتاة   ، و وبت األوموة  التماني ، واملظرمات اإلتليمي  متإ اتحتاة 

 فتإ متدا س التتفشت،   ويف  واملظاظ ات، األفاةي البحث  يفموتا   اإلنتان مقال  األمن 

ايث املظر ين من الواتايني واللي اليني والظقتديني والبظيتويني فلته  يتتتهدفون الوصتول إ       

من أجإ توليد خاط  اإلنتان وط   لقياس البيانات املتالق  باألمن  تا يفات أفت  وضوااق،

  حبتي  للتياسات املاظي  

بالا يقت    اإلنتتان  حيدة مشت، األم  املتحدال لتظتيق الشؤون اإلنتاني  مفهو  األمتن  

 التالي ا

http://ochaonline.un.org 
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  القوم تأسس هاا التاو  ةلى أساس من فش ال أن التهديدات التقليدي  لامن  وتد

أخت و متتإ اإل هتاق،     تد تلشتت بيظمتا تزايتدت جملتهديتداتجمل     توال ا بي  فبتال يفالف ص  

فإنها تقرتح أن  ماظى شديد الامومي ،ويف  والفق ، وامل ض، والشوا ث الابياي  واإلنتاني  

نقرتق بها من ة اس  التياس   ال الا يق   يفهماق متتال، تاو اق  اإلنتان التهديدات لامن 

ذلت  أن القتوال   تاتد جملاستتم ا  التياست جمل فمتا تقتول املقولت  الشتهتال لشلوزوفيتتز            الدولي  

   اإلنتان حبتظا ةن األمن  يفبدتق من ذل ، فقد أصبحت و ة أةاال واادال متاا   ( 7498)

وةلتى الت غ     باض األايان  يفالقوال  تبدو بها ال ، الشيفي  ، وةلى األتإه ها  

البيانات الاام  اول استددا  القوال الاتش ي  لف ض املقاطاتات   يفمما هظاإ من اتفا  متت  

وحلمايتت  خاتتوط إمتتداةات املتتتاةدات اإلنتتتاني  ةفاةتتاق ةتتن التتتشان   واحلرتت  اتتتقتتاةيني،

فتإن اخليت  التياستي  والقانونيت        ا  متا بتني التدول،   املدنيني من أهوال احل وق األهلي  والق

ستب،   الض و ي  لتفايإ هاا التحول تزالت تتوا و و اء الظوايا احلتظ  للوفاتت األساسي  

 القتانون  التتياةال والظرتا     مبتاةئ تتاتا ض مت     اإلنتان التدخإ  مباةئذل  أن  ذل  بتيط 

اإلنتتاني   تتإ    للمبتاةئ ال ةلتى الامتإ طبقتاق    القوو، فما أن أممتاق متحتدال تويت  وتتاة      الدول 

بدو ها تهديداق للتياةال 

Humanitarian Intervention and International Law 

فمتن جانت،،   يشتن هظتاإ      اجتاهني اول هاا املوضو   يفيبدو الفاةلون مظقتمني 

وطبقتاق للفقتإ    ةظتدما مت تأستيس األمت  املتحتدال      اإلنتتان  ني  لتاوي  نرتا  للتتدخإ    أيأبداق 

التاب  من ميتا  األم  املتحدال، فإن ولس األمن لدي  سلاات التدخإ بتالقوال ةظتدما يتقت      

ونلاظ أن ادمل  هظا  ( 91أن ص اةاق باات  تد ششإ تهديداق للتل  واألمن الدوليني )املاةال 

ملواجه  اتضا ابات الداخلي  فانت  تتتددمهااحلشوم   فانت ال فالقوال  جمل الدول جملالتل  
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فتإن متن    ومت  ذلت ،    (Cassese, 2001: 282) التدول  ت تزال شأناق ةاخلياق و اء سلا  امتم  

 بتتني األزمتتات اإلنتتتاني ، ا تبتتاطبتأستتيس  وبالتتتد يج، الواضتت  أن ولتتس األمتتن تتتد تتتا ،

الامليتات   يفاألمتل  الواضح  لال  يشتن  ؤيتهتا    (Cassese, 2001: 297)وتهديدات التل  

 (، 7449) (، وهتتتتتتاي 7449(، و وانتتتتتتدا )74417441يوغتتتتتتتلفيا التتتتتتتابق  )  يف

 ؛اال، فإن ها  الامليتات غالبتاق متا تا ضتت للنتقتاة ستواءً       أي(  ةلى 7441والقومال )

أو لتوفت انتدابات غت فاال  التق  (،  يفألنها جاءت متأخ ال جداق )بفضإ ت ةة ولس األمن 

والتتدول ذات   غبتت  أةضتتاء ولتتس األمتتن،  يفيشمتتن التتتب، و اء ذلتت   للقتتوات ةلتتى األ ض 

    اإلنتان التفويض لظرا  التدخإ  يفاتاتفاظ بقد  مه  من احلا   يف يتلونها، ال التياةال 

األمت  املتحتدال، و شمت  الاتدل الدوليت ، وتقتا ي         يفلقد تامت دظ  القانون الدول  

فش ال إضفاء طاب  خاص ةلى  يفتامت فلها بدو   وفلمات ت تاد من دان تققى احلقائق،

 ضتتدم  حلقتتو  اإلنتتتان   انتهافتتاتت جتت  الفشتت ال إ  أن هظتتاإ   وضتت  األزمتتات اإلنتتتاني   

استااب    ائ  احل ق( تتال،)اإلباةال ادماةي ، واد ائ  األخ و ضد اإلنتاني ، وفال  ج

 اخلتتاص بتتال  هتتو   القتتانون املقتتال   ستت يا  نيابتت  ةتتن األمتت  املتحتتدال وةوهلتتا األةضتتاء    

وتات    الدول ، وهو مقال  حيدة األة ا  أو القواةد األفت  أهمي  للقانون جملJus Cogensجمل

لتتزا  طمباةئهتا،   ها  القواةد من األهمي  طمشان اتتى أن التدول ت يشتون لتديها اختيتا  إت ات     

 فتتإن هتتاا اتلتتتزا  لتتيس نتاجتتاق إلعتتا  التتدول  ،التتدول وةلتتى الاشتتس متتن مارتت  القتتانون 

 يفحتتتتفظ بهتتا التتدول االيتتاق  التت بتتالاب ، فتتإن هتتاا ستتو  يزيتتإ ة جتت  احلتتا    أو موافقتهتتا 

التاامتتإ متت  هتتا    يف، وجتاتتإ متتن األمتت  املتحتتدال أفتتت  ففتتاءال   اإلنتتتان ةلتاتهتتا بالتتتدخإ 

، جملJus Cogensجمل توا ث اإلنتاني  واسا  الظاا   وم  ذل ، وةلى ال غ  من تاو  لي  الت الش

فإن اتتفا  الا يض ةلى أن األزمات اإلنتاني ، وج ائ  احل ق، تق  حتتت هتاا الاظتوان،    

مت التفويض بها من تبتإ ولتس األمتن،     ال و تإ بششإ متتق منوذجاق للتدخلت اإلنتاني  

فمتتا يرتتإ الظرتتا  فشتتإ ماتت اق ةتتن االتت  استتتاداة فامظتت ، أفتتت  مظهتتا نرتتا  اابتتت التأستتيس    

(Cassese, 2001: 138-148)          ي ج  هتاا، وبشتشإ أساست ، إ  أن نرتا  التتدخإ اإلنتتان
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تبإ القوو الش و  فقد تأستت األم  املتحدال من وض  ماافس مليتا  األم  املتحدال  يف ياد 

استتم ا ها مظتتدو للتفاةتإ بتني التدول ذات       يفأن توتها األف  تشمن  باضه وي و  انااإ،

  يتتإ تهديتداق واضتحاق لفشت ال التتياةال       اإلنتتان  من هظا، فتإن تأستيس اتق التتدخإ      التياةال 

ستتو  يتالت، نرتت ال جديتدال ةلتتى ميتتا  األمتت      اإلنتتان  للتتتدخإ  تتانون  إن تأستيس نرتتا   

( غت ةازم  ةلى إليتاء  الظام الاا  ويف الي ق القوو،  يفاني أن مار  الدول ) يفاملتحدال 

 ظحه  التياةال إياها  ايظلا، يبدو أنظا سظشون بقتدة موتتك مت    ال اتمتيازات )احلمايات( 

فظحن نالت  أن   اخليات التياسي  باد ، بيظما   يت  ات  اإلنتان التدخإ  مباةئفي  ات  

لديظا التزامات ملظ  اإلباةال ادماةي ، وج ائ  احل ق، وأن هاا يتإ تقدماق  ائاتاق ةلتى ط يتق    

ولشتن ةلتى الت غ  متن سلتتل  التتدخلت غتت         تاوي  نرا  متتاءل  ةامليت  للادالت  الشونيت      

أن هتا  التتدخلت غالبتاق متا      يفتتإ  يتم التتح   التياس فإن البظاء  ال مسي  والظاجح  نتبياق،

، أو متأخ ال إ  ة ج  جتالها غت فاال   من أجإ فهت  أفضتإ هلتا     وانتقائي تشون ةشوائي ، 

 اال  ةا فو   يفةةظا نظر  بباض من التفقيإ  الراه ال احلديت  نتبياق،

Humanitarian Intervention in Darfur 

يشتن ماهتا    الت  ما تت  مظاتش  موضو  التدخإ اإلنتان  ةلى ضتوء اخللفيتات    ةاةال

تاتيش   الت  اث الدول  القومي  ذات التياةال ةلتى قايت  ايتاال واقتو  اإلنتتان للشتاوق       

بهاا املاظى، يتالق موضو  التدخإ اإلنتان  طماموةتني متاا ضتني متن   ةاخإ تل  الدول  

امموةت  األو ، نتتتاي  أن نشتت إ  املاتايت املتالقت        يف  التدول  القواةد يقدسهما القانون 

شؤونها  يف خا ج بتياةال الدول ، وأن الدول ذات التياةال ت جي، أن تقب  ة ض  لتدخإ 

اتتال،  أيتتظاوهلتتا املتتاةال التانيتت  متتن ميتتتا  األمتت  املتحتتدال(  ةلتتى    التت الداخليتت  )األفشتتا  

الالتتات الدوليت    ويف ، التدول  القتانون   يفوميت   يتاا ض، وبوضوح، ات تبتاط األفتت  ةم  

، مت  وموةت  أخت و متن القواةتد املتالقت  باألفشتا  الاامليت  حلقتو  اإلنتتتان،          طمبتدأ التتياةال  
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حلقتتو   الاتتامل اإلةتتلن  يف 7498مت إت ا هتتا ةتتا   التت اقتتو  اإلنتتتان  وبقتتف  خاصتت ،

 وتاتت مايظت ،   يفحلقتو  اإلنتتان، و   الاتامل  وبيظمتا يتمتت  اإلةتلن     ،(UDHR) اإلنتان

تدوفتتإد إليهتتا مهمتت  تظفيتتا ماتتايت اقتتو   التت نهتتا التتدول ذات التتتياةال إطمبتتدأ التتتياةال )ايتتث 

 تتحتتول التتدول ضتتد شتتاوبها،  اتتتتو  ةظتتدماإلنتتتان(، فتتإن هظتتاإ، وبوضتتوح، مشتتشلت  

، اة ادمت وت تش، ضده  أفااتق تششإ انتهافات شتامل  هلتا  احلقتو ، متتإ اتغتقتاق      

 والتااي،، واتى اإلباةال ادماةي  

وااداق من أفت   ياد الي ق من ةول  التوةان اإلف يقي ،  يفإن إتلي  ةا فو ، املوجوة 

إن الققتك    اإلنتتان  اتا ت بقتدةها ماالبتات فتتتال متن أجتإ التتدخإ         ال مظاطق الاا  

جمل، وامظتدال  ليتاق، ومتتلح     ، واملتدة  بقتوات امليليشتيا الا بيت  جملاداجناويتد     احلشتوم   ادوي

 يفو اء األزمتت  اإلنتتتاني  احلاليتت    ئيسالتتطما فتت  احلشومتت ، همتتا، وإ  متتدو فتتبت، التتتب، 

و جملإباةال  جمل،ة ت و جملتاهت  ةا فو  بأن  جملأزم  إنتاني  شامل جمل، يفوتد ودصك املوتكد  التوةان 

ان ةتتن اتنتهافتتات الشتتامل  وا فتت  اداجناويتتد متتتلولت احلشومتت ا التتتوةاني ، تداتتد  عاةيتت جمل 

 هاا اإلتلي   يفاق التشان من األفا ت  التوة  يفوامل تشب   حلقو  اإلنتان،

 

(Udombana, 2005: 1149-1150) 
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 يفاتتتبتاس التتابق، فتإن األزمت       يفوةلى حنو متا يشتت الشاتت،، وبشتشإ صتحي       

 (ةا فو    تؤِة باد إ  استتااب  ةوليت  مظتتق    
فقتد مدو ستت الضتيوط الدبلوماستي  ضتد       ( 7)

ت ا ات أةانت أةمتال   الدول صد  ولس األمن أفقد  ةلى سبيإ املتال، اشوم  التوةان 

اال، فإن متإ ها  الق ا ات   يت  ةةمها بالتزامات  أياإلتلي   ةلى  يفاحلشوم  التوةاني  

هتا  جملاألةمتال    يفالتتو ط   يفبالتق   واذاذ إج اءات ضد احلشوم  التوةاني  إذا استتم ت  

فالدول لن  يشن ش ا  بتهول  الدول فإن ةاز امتم   من وجه  نر  واتاي ، الواشي جمل 

فتإن تت ةة الوتيتات     ةلتى ستبيإ املتتال،    ةول  ما   تتؤا  ةلتى مقتاحلها الوطظيت       يفتتدخإ 

مظتقك التتايظيات تد مت تفتت  باإلشا ال إ  فشإ الوتيات  يف واندا  يفالتدخإ  يفاملتحدال 

ويف أوائتتإ التتتتايظيات    يفالقتتومال  يفاإلنتتتاني   األزمتت  يف اوتتهتتا للتتتدخإ   يفاملتحتتدال 

 برلهلا ةلتى سياستات الوتيتات املتحتدال      جوان، فتتال، فإن ها  اتهتمامات مازالت تلق

التتوةان يتتتتظد إ    يف اإلنتتان  فتإن تأييتد التتدخإ     اتال،  أيةلتى   الاتتش ي  جتتا  إف يقيتا    

ل بأن جملةا فو  تد تشتون أزمت  ماقتدال سياستياق،     القو يفاملاايت الدولي  املتالق  حبقو  اإلنتان 

وت تتت   ؤيت  التتتدخإ    ، (Udombana, 2005: 1190)جمل لشظهتا أزمت  بتتيا  أخلتيتاق وتانونيتاق     

بإ يدظرت د إليت  أيضتاق باةتبتا   الا يقت  الوايتدال حلتإ املشتشل           فقط، أخلت فالتزا   اإلنتان 

بإنهاء أةمال القتإ، وإ سال  سال  واضح  إ  اشوم  التوةان، وأن توف  األمن  –احلالي  

اإلتلتي ، وأن تدمشتن أيضتاق متن      يفلامال اإلغاا  اإلنتاني  املتالق  بأةمال اإلغاا  الضت و ي   

 ا ق   و م تظفيا  افم  األف اة الاين مت حتديده  باةتبا ه  

خبقتتوص ةا فتتو ، فتتإن موضتتو  التتتدخإ  وةلتتى حنتتو متتا تشتتت التاليقتتات التتتابق    

موضتو  متتت للاتدل بشتشإ فتبت  فشمتا  أيظتا، فتإن هظتاإ موتتك تيتا  التواتايني              اإلنتان 

                                                           
ستابق  فتتتاق ةلتى التاتو ات ال اهظت  يف      تد  ت فتابتت  يف فترتال    جتد  اإلشا ال إ  أن هاا الظص، وفما هو واض  من التيا ، (1)

(، بيظمتا تتت  اخن هتا  الرتعت  تبيتإ      1177جظوق التوةان، واتترتاق موةتد اتستتفتاء مت  بتدايات الاتا  القتاة  ) يظتاي          

متتن بدايتت  امل التت  القاةمتت  يف ايتتاال ومتتتتقبإ التتتوةان وةا فتتو  متت  بتتدايات الاتتا  القتتاة     (1171 نتتوفم  ) أستتابي  تليلتت 

1177 . 
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احلقيقتت  القاستتي    يفهلتتا  نت مشتتااملتشتتدةين التتاين يقولتتون بتتأن جملهتتا  القضتتايا األخلتيتت جمل     

شتتؤون التتياةال لدولتت  أخت و ت يشتتن أبتداق ت يتت   ةلتتى     يفإن التتدخإ   للالتتات الدوليتت  

ةاختإ املد ست  اإلجنليزيت  للالتتات الدوليت ، فتإن موضتو          يفا مَّت أ أساس املقلح  القوميت   

فتإن املد ست     الفقتإ ال ابت ،   يففالتى حنتو متا  أيظتا      همتاق  متد ولد ستااتق   اإلنتان التدخإ 

تفتا تاتدةياق تتد تقتد  ب ؤيت  مفاةهتا أن التتدخإ        فتإن مو  اإلجنليزي  هلا جظااان  فمتن جانت،،  

أساسي  للحفاظ ةلى الظرا  ةاخإ  تداد  ال يتإ انتهافاق لقواةد سياةال الدول ، وهى  اإلنتان 

وهشاا، فإن أنقا  التادةي  ي ون، وبالض و ال، أن القاةدال املايا ي   للدول  الدول امتم  

التتزا  مشترتإ بتني التدول جتتا        هت  ال اتستتق ا (  )ةلتى ستبيإ املتت    التدول  األساسي  للظرا  

فإن مظرو اق تضامظياق  ومن جان، اخ ، شؤون التياةال للدول األخ و  يفتواةد ةد  التدخإ 

تستظاة  إ  فه  مؤةا   متت، موتك التضامينواملوتك   اإلنتان تد تد  ةفاة  ةن التدخإ 

واخ  الق نني التاس  ةش  والاش ين، فانت احلالت  بوجت    أ فف  أن القواةد تتيت ة  الزمان 

ةتتتا  أن هظتتتاإ التزامتتتاق متتتن تبتتتإ ةول أختتت و بالتمتتتت  بقواةتتتد ةتتتد  التتتتدخإ والتتتتياةال   

التياستت   يفواارتامهمتتا، والظرتت  إليهمتتا باةتبا همتتا ةظقتت اق ضتت و ياق للحفتتاظ ةلتتى الظرتتا    

اال، وم  نهاي  القت ن الاشت ين،    أيةلى الدولي  )هاا هو املوتك الاو يتدا  التادةيون(  

والاش ين، فإن الدول تد توصلت إ  أن تض  تأفيداق أف  ةلتى القواةتد    احلاةيوأوائإ الق ن 

 الاتتوا ئ( فشتت ال االتت  جمل1111 ،ااياتت  حبقتتو  اإلنتتتان والادالتت   وةليتت ، فقتتد تتتد  )ويلتت    

ظلتتها التتدول ةتتن تواةتتد ةتتد   يفستتو  تتدلتتى  التت وتشتتت إ  الرتت و   اإلنتتتاني  الاليتتاجمل 

فتإن املوتتك    وهظتا،  التدخإ لقاحل اتهتمتا  حبقتو  اإلنتتان واملتواطظني األفت اة لتلت  الدولت         

 اإلنتاني  الاليا  الاوا ئويل  حلال   (Wheeler)وبوضوح، تا يك  ةا فو  يلئ ، يف احلال 

 

(Wheeler, 2000: 50) 



  أسس الالتات الدولي  111

  ألتتيشس بيلمتت  (Alex Bellamy, 2003) اتتال، فبالظتتتب  لشاتتتاق متتتإ   أيوةلتتى 

 الت  أفت  تاقيداق من امتاةتت اتول األستس     ياد  اإلنتان (، فإن موضو  التدخإ 1111)

إن تداةيات مقوتت متإ مقول  ويل  بأن امتم   يت  ةلى أساسها ت ي  انتهاإ سياةال الدول  

 احلتاتت تا فتاق،  وأفتت    أستوأ  يفوفقتط   ةولت  متا،   يفةلي  متلولي  قايت  املتواطظني    الدول 

  يذلت  أن هتا  املقولت  تضتفى غموضتاق ةلتى املتدو التا         موتفا إشتشالياق   تدظتجد، وإ  اد ما،

الاا  اليو  وليدال أو نتيا  تق فات باتض متن    يفت تشون ةظد  األغلبي  الش و من املااناال 

لتال ،   الشتديد  بإ من ااتمإ أن تشتون هتا  املاانتاال نتيات  للفقت        الظر  الاظيف  والقماي ،

ةةت    يفأن يتت  توجيهت  إ  ةو  األمت  الي بيت       يظبيت  أفت    أن ت فيتزاق  (1111ي و بيلمتى ) 

ذلت  أن الفقت     )الاو يامإ، وبششإ ةا ، ضد مقلح  الفق اء(  الاامل  اتتتقاةيالظرا  

 ذلقتت متن القت ا ،    الت  امتماتات   يفوةد  املتاواال غالبا ما يشونا الاتاملني األساستيني   

 متظهج لامتن   جمل اإلنتتان  وبال  تقد  احلا  لتفضيإ بؤ ال ت فيز أوس  ةلتى فشت ال جملاألمتن    

 لاف اة  الشدق تأفيد األمن  يفيتضمن اتهتما  بالادال  اتتتقاةي  واتجتماةي  

The UN And The Legitimate Intervention 

  هظتا،  التتال  القتت    يفسو  نقو  باستششا  أفت  لفش ال الادال  اتتتقاةي  الااملي  

أن  يفيتمتتإ املالت، األول     التضتامين نتظتاول مالتبني للتيتا      اال، فإنظتا جيت، أن   أيوةلى 

فتإن مارت  نر يت  الالتتات الدوليت        فالى حنتو متا  أيظتا،    املاايت والقواةد تتيت ة  الزمان 

وهتتو متتا ياشتتس   التياستت  الاامليتت ،  يفتتتششتتك تاتتو  و ةو  املاتتايت والقواةتتد    املااصتت ال

ويف  وعايتها الاامت ،  ولس األمن التاب  لام  املتحدال، يفنتتاي  أن ن اها  ال املقوتت 

 تت و أن ميتتا  األمت  املتحتدال      للت أي فهظتاإ موجت  ةاصتف      إج اءات  شم  الاتدل الدوليت    

تفتتها توسيااق للفه   وإةاةال ويت  تفتتها، ( هو وايق  اي  مت،الدول تجتا  امتم   ) مز

وم  ذلت ،     أفت  ةموميوبالتزامظا بالادال  الدولي  بششإ  باتستددا  األفت  صواًبا للقوال،

 هتتو متتا يالتتق ةليتت  ااتتامون  اإلنتتتان املتت تبط بالتتتدخإ  التتدول  القتتانون نرتت اق ألن الظرتتا  
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ةملي  التحول إ  تتانون( أفتت  ممتا     يف)القانون فما جي، أن يشون، أو املاايت  جملlex Ferendaجمل

هتتا  ليتتتت احلالتت  بأنظتتا ت نتتتتاي  اإلشتتا ال إ  ةاتتز األمتت      (Lex Lata)مت تأسيتتت  فليتت  

أن التدول األةضتاء تواجت      أوتات األزمات، وأن نقول، وبششإ غت تابإ للش  يفاملتحدال 

ةليظا أن جند ط تاق إلظها  ملاذا  بدتق من هاا، ات تفا  إ  متتوو التزاماتها الدولي   يففشلق 

ومن ا ، نقظ  أولل  الاين  جي، أن يششإ أولوي  ملس األمن، اإلنتان ناتقد بأن التدخإ 

متإ تل  الامليات، بأنه  جي، أن يشرتفوا فيها، أو ةلى أتإ  يفليس لديه  مقلح  وطظي  

ولتس األمتن طمما ست  اتق      يفالقت ا    صتانا  إاداث إاباط خليتات   يف ، أت يتتببواالقليإ

والقديت ،   ي بط نر ي  احلت ق الااةلت  بالبظيويت  ادديتدال     التضاميناملوتك  هشاا، فإن الفيتو 

، فاستتتااب  حلتتاتت  اإلنتتتان لتاتتو  املاتتايت املتالقتت  بالتتتدخإ   ليقتتد  لظتتا فهمتتاق أو تفتتتتاق 

 وال ، الا ت ، والتاهت ادماة لالياجمل، متإ ااتت اإلباةال ادماةي ، والقتإ جملالض و ال ا

هظتا، فتإن الفشت ال ادوه يت       مقدم  األخلتيات الدوليت  مظتا احلت ق الاامليت  التانيت        يففانت 

 أن اتستق ا  يتال، الادال  بدتق من القوال الاتش ي  ضمن ت تيبات توازن للقوو   يفتتمتإ 

 التضتامين املالت،   يففهتو يتمتتإ    الاو حنتاج أن نتدب   ونفش  في ، التان أما املال، 

 ياتد  بأن التفويض بالتدخإ من تبإ األم  املتحتدال، وبقتف  خاصت  متن تبتإ ولتس األمتن،        

طمتاةدال أوللت    األخلت ض و ياق لش ةي  التدخإ  بالظتب  إ  باض البااتني، فإن اتلتزا  

ت يشتن تقتو ها متن جت اء احلت وق األهليت  ونرت  الاييتان،          الت  املاانتاال  الاين يواجهون 

فتابتت  باظتتوان  ففتت  ، وطماتت ة ادواتت ، املوضتتو  األفتتت  أهميتت   هتتاا اتلتتتزا  أي يقتتب 

 يتت و جمل،التتدول واتتق تق يتت  املقتتتا األستتس األخلتيتت  للقتتانون      جملالادالتت ، والشتت ةي ، 

 Allen Buchanan اإلنتتتتان التتتدخإ   مبتتتاةئقتت ا  الواضتتت  بتتني   ) اتن بوفانتتتان( جملأن ال 

 اإلنتتتان واملقتتلح  الوطظيتت  للتتدول ذات التتتياةال يتالتت، ماا ضتت  فاملتت  جمللقتتانون التتتدخإ  

جمل بشتتشإ أفتتت  التتدول املتتتتظد إ  األمتت  املتحتتدالجمل، و جمللظمتتوذج  ضتتا/ تبتتول الدولتت  للقتتانون 

 الت  الادالت ،   مباةئفالفش ال واضح ا إذا فانت لدي     (Buchanan, 2004: 1-14)ةمومي  

الوتت الاو ت تقو  فيت  املؤستتات    يفتلزمظا طمتاةدال أولل  الاين يواجهون مااناال تاسي ، 

ألنهتتا ت تتتتتاي  بظيويتتاق أن تقتتو  بالوفتتاء بتلتت      ؛بتمشيظتت  متتن ذلتت   والقانونيتت  التياستتي 
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إن بظيت  ميتتا  األمت        املؤستتات أو شتابها   اتلتزامات، فإنظا حنتاج ايظلتا إ  إصتلح تلت   

 يفمت التأخ   ال املتحدال، وولس األمن إمنا تقد  أمتل  لتل  احلاتت من الشوا ث اإلنتاني  

 نتو  متن التاامتإ،     أيإذا اتدث   انتقتائ  التاامإ ماهتا، أو يتت  التاامتإ ماهتا ةلتى أستاس       

فإنها تتتظد إ  مظاق الاقتإ   لال ، مازول   الدستو يومن ا ، تقب  فإ افا  اإلصلح 

الاو يااى الفتاةلني   الدول األم  املتحدال، ونرا  القانون  ءما و ابأنظا حنتاج أن نتح إ إ  

(، 1111اتال، فبالظتتب  إ  ويلت  )    أيذوو التياةال احل ي  بأن يشونوا فتو  القتانون  ةلتى    

ما ض  لظفس التحتاي    اإلنتان وللتضامظيني، فإن ةليظا أن نارت  بأن تاو  تواةد التدخإ 

اهلا  بأن وتم  الدول ت ديره د قاساق، أو يره د قاساق تليلق إلضفاء الش ةي  ةلتى أةمتال   

وبشلمات أخ و،   (Wheeler, 2000: 236)  يق ح بها ولس األمن  ال  اإلنتان التدخإ 

فيتك جيت، أن نقت       تتياةال  التظازل ةن اقو  وقايات ال يففإن هظاإ ت ةةاق جوه ياق يقيدنا 

فتإن األمت     بششإ  تدة،  ) وليتت تل  فإ اتاتماتت املمشظ  فقط(؟ ت ا  نتبظى أياول 

تشتتشإ نر يتت    التت ستتيتال، استتتددا  فتتإ املقتتوتت التياستتي  والقانونيتت  واألخلتيتت ،      

أفتت    بتأن تقتب    فإن األم  ليس إجياة جملاحلقيق جمل، لشظت  أمت  يتالتق    اقيق ، الالتات الدولي  

التاو يشتشإ، وبالضت و ال،     الدبلوماست  ةلماق طما في  الشفاي ، لتضتيك صتوت  إ  احلتوا     

  الدول  التياس نرامظا  يفالتاو  

World Poverty and Global Economic Justice: Millennium Development Goals 

فشت ال   ،احلقيقت  ستحقق اتستتق ا    ال  ، وفقط،ه الفش ال القائل  بأن الادال   تداد 

لشظها تتت وبد ج  أف  التؤال ةن جملماهي  الادال جمل، وهتو أيضتاق ستؤال لت       ذات تا يخ طويإ 

فقد استهدفت الالتات الدولي ، ولوتت طويإ، أن تتاظت، التتؤال باةتبتا       تا يخ أطول 

تتد أابتت أنت      7491غت أن ةا  ما باتد   ألسلل  احلقيقي  املتالق  بالتات القوال تظاةاق خيفى ا

فتتت متن الوتتت     فمتا مت إنفتا    فرتال متزايدال اخلقوب  تستششا  مششلت الادال  الدوليت ، 

  الدول يضاها ذل  ةلى امتم   ال  اول  للستااب  للماال،  يفواملال 
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Millennium Development Goals and Global Poverty 

تأستيس أهتدا  التظميت  لامت       يفيدمشن، وةلى ناا  متتت ، أن نت و متتاتق لتال      

ةظتان، الف صت     فويفاملتحدال  فقد أتاح فا  األلفي  ادديدال، وطبقاق لشلمات التش تت الاا  

حلر  وجدوا  يفدال، لشى جمليتدب وا مقته  املشرتإ لشاوق الاا ، وحتت  ةاي  األم  املتح

ةقتدت   ال تم  األلفي   فف    (A/54/200)أنفته  فيها مرتاباني بششإ غت متبو  من تبإجمل

تت ا  ادمايت  الاامت      ، تامت مائ  وتت  ومثانون ةول  بتبين1111نيويو إ خلل سبتم   يف

 التياست  جملإةلن األلفي جمل  وتد وفت  هتاا القت ا  األستاس للتاتاون       11/1لام  املتحدال  ت  

 االتال تتحدة تل  األهدا  ةلى الظحو   (MDGs)جتا  مثاني  أهدا  للتظمي  خلل األلفي  

 اهلد  األولا استلقال الفق  املدت  وادو 

 س  ةامل ا حتقيق تالي  أساالتان اهلد  

 اهلد  التالثا تازيز املتاواال بني ادظتني و شني امل أال

 ذفيض وفيات األطفال اهلد  ال اب ا

 اهلد  اخلامسا تاوي  القح  اإلجنابي 

 ، واملل يا، وغتها من األم اض اإليدزاهلد  التاةسا وابه  فتوس 

 اهلد  التاب ا تأفيد الدة ، واملتاندال البيلي  

 التامنا تاوي  ش اف  ةاملي  من أجإ التظمي  اهلد  

ذلت  أن األهتدا  التظمويت      تستشمال حتقيق تلت  األهتدا     1171وتد حتدة الاا  

أهتدا  هلتا توتيتتات  تدةال، وتابلت  للقيتاس، وتتمتت          فهت   لالفي  ليتت إةلنات فلمي  

لتق يت  أهتدا  التظميت      وم  ذل ، فإن التقد  جتا  ها  األهدا ، وطبقاق ه  م سياس بتأييد 

بأن فإ تلت  األهتدا  غايت      وم  التتلي  ،   حيقق ت اءات مشاا  1111لالفي  القاة  
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، فإن احلقول ةلى ماظى الدول فضلق ةن فونها  تإ حتديات ايوي  للماتم   األهمي ، يف

حتققتت    الوفه  لظاا  املششل ، ومظهج اتترتاق من مااد  ها  القضايا، وة ج  التقد  

 الفق  ووفيات األطفال  تضي يتال، فإ هاا مظا أن ن فز بششإ مظف ة ةلى  اتى اخن،

الفقت  املتدت  وادتو   تتتاى أهتدا        اجتتتاث  يفالاو نهت  بت     ئيساليتمتإ اهلد  

اليتتو  إ   يفالتظميتت  لالفيتت  إ  ذفتتيض ةتتدة الظتتاس التتاين يايشتتون بأتتتإ متتن ةوت  وااتتد  

يتضمن هاا اهلد  فإ الشاوق وليس األطفال فقط، فإنظتا نتتتاي  تشتوين     الظقك  وبيظما

أن  يففش ال ةن ضدام  ها  املششل  متن ختلل مالتومتني أساستيتني  تتمتتإ املالومت  األو        

  حبتتوال ياتانون متن ستتوء التيايت ، ويقتد  ةتدةه        الظتام  الاتتا   يفأفتت  متن  بت  األطفتال     

( 8.7)   انر  الششإ مليون طفإ  799

 

 

 22شرق ىسيا والمحيط الهادى 
 مليون

 مليون 17غرب ووسط إفريقيا 

 مليون 16شرق وجنوب إفريقيا 

 8الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
 مليون

 4أمريكا الالتينية والكاريبى 
 مليون

اتحاد الدول المستقلة وأوربا 
 مليون 4الشرقية 

 مليون 78جنوب آسيا 
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حتتت اخلمتس    أن هظاإ اوا  أاد ةش  مليون طفتإ  تتالق ب فه أما املالوم  التاني ، 

( الاني ألفاق من األطفال يوتون 11111ياظى هاا أن هظاإ ) سظوات من الام  يوتون سظوياق 

فليس من املتدهش أن نت و    وت تبط وفيات األطفال، وبد ج  وايق  بالفق ، ومن ا ، يومياق 

اتال، فقتد مت و حنتو التث الوتتت        يأأن شاوق األم  املتحدال تد ستات إ  التقت    ةلتى    

فتإن تق يت  أهتدا      بيظمتا يتت  حتقيتق التقتد ،     الاو نبال  لتدفيض ةدة الفقت اء إ  الظقتك   

هتا    يفأنظا مازلظا بايتدين ةتن حتقيتق الفتوز      يفواض   اماق  1111التظمي  لالفي  القاة  ةا  

   (See: www.childinfo.org)املا ف  احليوي  

أن التقد  جتا  استلقال ادو  ت ي تتى إ  ماتدل    يفاملششل  تتمتإ  احلقيق ، فإنويف 

للتشان، ومن ااتمإ أن الوصول إ  حتقيتق اهلتد  ستو  يتتتي   أفتت  متن        الاامل الظمو 

  (UNDP 2002)وضتاتها األمت  املتحتدال     الت   ةشت  ةامتا  مائ  والاني ةاماق بدتق من اخلمت  

ومتن   وتال اخت     يفحتتدث ختتا ال    وال ماتني،  يفأن  بيظما يتحقق تقد   يففاحلال  هظا تتمتإ 

تتد تزايتد    الظام مار  ةول الاا   يفأن متوسط ةخإ شديدي الفق   احلقيق فبيظما من  ا ،

إتلي  القح اء بإف يقيا  يففإن ةخإ الف ة األفت  فق اق  لليو ، (0.82 $لليو  إ  ) (0.80$من)

  ويتؤةو هتاا إ  أن هظتاإ اتوال     يوميتاق   (0.60$)لليتو ، إ    (0.62 $تد تظاتص فاليتاق متن )  

 ( أ با  والاني مليونا اخ ين ياانون نقص اليااء  19)

إن اللي  وادهتد التياستيني لامت  املتحتدال والشت اف  الاامليت  للتظميت  ت جيت، أن يتت           

 لتديها متن واتدال ماقولت ،     وطما يتتواف   ولشن ما الاو يظ  األم  املتحدال، التقليإ من شأنها 

تمظتا باستششتافها    الت  صفات مشابه  لتل   يفمن حتقيق أهدافها؟ غالباق ما يت   ييز املششل  

ايتتث األولويتت   ذلتت  أن نرامتتاق متتن التتدول ذات التتتياةال،    اإلنتتتان فيمتتا يتالتتق بالتتتدخإ  

بتتاو  الادالتت   أنتت  اخللفيتت  األفتتت  فائتتدال لبتتا      ت يبتتدوللفتتاةلني تتحتتدة طمتتتاةدال التتاات،   

شديدال  تداد بالظتب  إ  باض املالقني التياسيني، فإن التزاماتظا األخلتي   اتتتقاةي  الااملي  

( متتن 18الوضتتوح  فتتظحن ملتزمتتون حبقتتو  اإلنتتتان، وباستلقتتال الفقتت ، )طبقتتاق للمتتاةال )   

لوفتاء بهتا    حلقو  اإلنتان(، وبإتام  املؤستتات اتجتماةيت  القتاة ال ةلتى ا     الاامل اإلةلن 

 اتلتزا  بها  املاايت  يفوم  ذل ، فظحن نفشإ وبإص ا   اتلتزامات 
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A Critical approach to Global Economic Justice 

 Jan Art)توماس بوج(، والظقديون متإ  Thomas Poggeي و املفش ون الاامليون متإ 

Scholte ( سشول جان ا ت)        فبالظتتب  إ  فتإ متن     نتائج  اةيشاليت   امتا ترتتت، ةلتى ذلت

فتتتاق متن    الظتام  يتتح، مظهتا الاتا      والت  فتإن مؤستتات ال أمساليت  الاامليت ،      املفش ين،

 ملتتتتتإ هتتتتاا الفقتتتت  املتتتتدت  وةتتتتد  املتتتتتاواال التياستتتتي        ئيسالتتتتالتتتتتب،  تداتتتتد ا وتتتتت ، 

(Pogge, 2002, Scholte, 2005)  فبيظمتا   يشتون  أيت ، ومتن مظالقتات ةتلفت   امتاق        فإ مظهمتا

تفضلها اشومات  وال  ( التياسات اتتتقاةي  اللي الي  ادديدال1111) يتتهد  سشول 

، ومظرمت  التاتا ال الاامليت ، ومظرمتت     التدول  تويت ، ومظرمتات متاتدةال متتإ صتظدو  الظقتتد      

سياستت  اتتقتتاةي   ، فتتإن تتتبينبالظتتتب  إ  ستتشول   (OECD)والتظميتت   اتتتقتتاةيالتاتتاون 

احلقيق ، ويف  تتو  من الاومل   ال أن ذتا  استبااة إةا ال ةد  املتاواال  للي الي  ادديدال ياين

سياس  تشا  هيشلياق ظهو  انقتتا  بتني األغظيتاء والفقت اء  إن نتيات  ستيا ال        تبين فإنها تاين

التياس  اتتتقاةي  تد يشون ل  باض الفوائتد اإلنتاجيت ، لشتن، وةلتى      يفاللي الي  ادديدال 

 حنو ما يره   سشولتى، فإن هاا يتحقق بتشلف  م تفا   

 

(Scholte, 2000: 286-287) 

الاتتا  يتتتاده  تقتتدي  التزامتتات بتتاألمن   يفوطماظتتى اختت ، فتتإن األغظيتتاء واألتويتتاء  

ليتتتتببوا  ،اتتتقتاةي ولشتظه  وبشتتشإ نشتيط يتباتون التحتت       األمت  املتحتتدال،  يف اإلنتتان  

تد يشون من  ال من خلل نفس الوفاتت  اإلنتان تهدة األمن  ال ةد  املتاواال  يفبال  
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 اإلنتتان  تد ت يشون من املمشن حتقيق األمتن   احلقيق ، يف ول املششل  املمشن من خلهلا تظا

سياسات واتتقاةيات احلوفم  الااملي   من هظا، تتال، ال ؤيت    يفبدون إةاةال التفشت جا ياق 

ةيوت اطيت  اجتماةيت  ةامليت  ذات تيتوة اقيقيت        تتدمها ستشول    ال جملاإلصلاي  الاموا جمل 

، وإنهتتاء مبتتدأ التتتياةال، وتأستتيس اوفمتت  متاتتدةال     ال أمستتال ةلتتى ةيظاميشيتتات التتتو    

املتتتتويات، وتتتأمني التمويتتإ املظاستت، للمؤستتتات جملاملاظيتت جمل بتحقيتتق أمتتن أفتت ، وةدالتت         

يت و أن   وبالتحديتد، فتإن ستشول      (Scholte, 2000: 283-319)ةا  ماو   يفوةيوت اطي  

 لي اليت ، وسياستات متا باتد اإلتليميت ،       ياتمد ةلى  أمساليت  متا باتد    اإلنتان حتقيق األمن 

وما باد التياةال  وبشلمات أخ و، فإنظا حنتاج إ  أن نايد، وبششإ فامتإ، تاتوي  الا يقت     

 ندي  بها اياتظا اتتتقاةي  والتياسي   ال 

الشوزموبوليتانيت  )الاامليت (، فتتقرتح أيضتاق أنظتا حباجت  إ          أما لي اليت  تومتاس بتوج   

شامل  تلتزاماتظتا األخلتيت  والتياستي  ةلتى ضتوء ةتد  املتتاواال اتتتقتاةي           إةاةال م اجا 

يقتد  مقوتتت  القويت  با يقت  ةتلفت ، تقترتح إصتلاات          اال، فإن بتوج  أيالااملي   ةلى 

الوتت ذات  متواضا  وتابل  للتحقيق، حبيتث يشظهتا وبشتشإ     يفهم  لشظها ممؤستي  ةاملي  و

  وياتمتد  (Pogee, 2002: 1-2)أفت  احنيازاق إ  تيمظا األخلتيت جمل   الدول أفضإ أن جتاإ نرامظا 

ليقتإ بتال  إ  ةةت      تمظتا بفحقتها أةتل ،    الت  قائيات القتاةم   ةلى نفس اإلا  بوج

تضيت   وبوضوح، فإن  يضتيك إ  هتا  احلقيقت  الواضتح  واملؤستف  مقولت  أخت و بتأن هتا           

  روظ للاومل  أو ااةا  للابيا ، لشظها اال  حنن التاين  لامو  ليتت تأاتاق سلبياق غت احلال 

سلتتل    يفحبقيق  أنظا نشا إ  الاامل التلتل  التببي  للفق   يففظحن مدانون  نتببها  ومن ا ،

فإ جزء من الض   واألذو ةلتى حنتو    يفمن املؤستات الااملي  التياسي  واتتتقاةي  تتتب، 

من هاا املوتك  اماق متلما  احلقيق ، فإنظا نتتفيد ماةياويف    يفال  ال   واتستاما  من تبإ 

وفتاال أفتت  متن     يففاإ أسلفظا ممن امتلشوا الابيد، وشتيدوا اتم اطو يت   أن تشتون متو طتاق     

ن مختس ستظوات، هلتو أمت  متتب،      الاني ألك طفإ يومياق ممن تقإ أةمتا ه  ةت   (11111)

 متظاتض  فتتاق   فهو ي وا  يقدمها لظا بوج ال للقدم ، وت تبدو ما  احلا  األخلتي  
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Pogge, 2002: 70

 

هلتتاا املالتت،   األساستت اقتتو  اإلنتتتان يتتوف  املتت       ملبتتاةئإن إخلصتتظا املشتترتإ  

أنظا لديظا التزامات أخلتي  جتا  فق اء  يفاألخلتي  يشمن   فما أن  يز نر ي  بوج ،األخلت 

ومت  ذلت ، فالتى     الاا  ليس ألنه  فق اء، ولشن ألنظا م تباون مؤستتياق بأستباق فقت ه     

إن  فإنظتا نقتظ ، وةلتى حنتو متا  أيظتا، تقتدماق تلتيلق          ال غ  متن وضتوح القضتي  األخلتيت ،    

فمتإ فتت من أصحاق  للد وج من ها  املاضل  ل  ف و  ةديدال   ي مسها بوج ال الا يق 

 يفهم  مي يد جملإصلااق مؤستياق ةاملياق م  ذفيضات   الظر يات التياسي  املااص ال، فإن بوج

 فما أن  يا ض تقو اق مفاهيمياق ملتإ هاا امال  ةلتى  ،(Pogge, 2002: 195)التياةال الوطظي جمل 

أتقتى تتتأات  ةظتدما يدرهتت د أن متا حنتاجتت  تليتإ لظقتتظ  بدايتت       يففتتإن ةملت  يشتتون   اتال،  أي

% متتن التتدخول  7.1وفقتتط،  أنهتتا ستتو  تتشلتتك،   ويتت و بتتوج  اقيقيتت  للوفتتاء بوةوةنتتا  

 الاتامل  اإلعالي  التظوي  للتتقاةيات ذات الدخإ امل تف  ملواجهت  الااتز بتني ابتتلء الفقت       

فان ةليظتا أن نفشت  أن متتإ     إذا   (Pogge, 2002: 7)( ةوت ين يومياق $2)وبني خط الفق  ةظد 

)!(، فإنت    الاتامل  متتويات املايش  يتتإ ةبلتاق فتبتاق متن أجتإ استلقتال الفقت          يفهاا الااز 

ضت يب  تفت ض ةلتى     يفالظرتا  األول يتمتتإ    يقرتح نرتامني ضت يبيني يشظهمتا زيتاةال التدخإ      

وهظتا، فتإن ضت يب      ( ت يليتون ةوت  يوميتاق   7.8تبلت  تيمتهتا )    الت مضا بات أسوا  الاملت   

ستظت لشتإ مائت  ةوت  يتت       11إ   71)ما تيمت   %(1.11)إ   %(1.7) يرتاوح مقدا ها ما بني

مليتون ةوت    111مليتون ةوت  إ    711استبداهلا(، تتتاي  أن تولد ما ترتاوح تيمتت  بتني   

أما الض يب  التانيت  فتتالتق بتإي اة     للستتما ات طويل  األجإ  تتبيط أو تاويق أيسظوياق ةومنا 

ض يب  تف ض ةلى استظزا  )نضوق( وتلويث متوا ة الاتا  الابيايت       وه املوا ة الااملي 
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( المثائتت  بليتتون ةوت  )نتياتت    111إ  ) مبتتدئ وستتو  حنتتتاج وبشتتشإ   )غتتت املتاتتدةال(  

( ةوت يتن ةلتى فتإ ب ميتإ متن      1ضت يب  مقتدا ها )  فإن  وهظا، لتظوات من ةد  املتاواال(،

  وهشاا، تظاضإ فوزموبوليتاني  )ةاملي ( بتوج  % من هاا املبل  78البرتول اخلا  سو  توف  

إصلااتها الامليت ، وتتد أسته  هتاا     ويف مقولتها األخلتي ،  يفاللي الي  من أجإ التواض  

غت أن الرتفيتز   ي  اللي الي  للالتات الدولي   تات بها الظر  ال إسباغ الشه ال الاوباوي   يف

، ستتتشول  تأةخلتهتتتا فتتإ متتن الظر يتتت  الظقديتت  لتت     التت  ةلتتى الادالتت  اتتتقتتتاةي  الاامليتت     

تلت،   يفإ  نر يت  الالتتات الدوليت  تتد أضتافتهما وبتبتات         وفوزموبوليتاني  )ةاملي ( بتوج 

 املظاظ ات امللح  املااص ال 

Interconnectedness and the Future of World Politics 

األمت  أنهتا    يفالشتؤون الدوليت  أمت اق جديتداق، فتإ متا        يفالتدةوات إ  الادالت     تداد ت 

ةظتان بأنظتا تتد     فتويف أطلقهتا   الت  احلقيقت ، فتإن ادملت  الشتهتال     ويف  اصابيت بلون الاومل  

نقات  اتناتل     وبشتشإ جيتد جتداق،    أصبحظا جملمرتاباني فمتا   حيتدث متن تبتإجمل إمنتا  تتإ،      

 وأنقتا  املرتوبوليتانيت  )الاامليت (     احل ق الااةلت ،  ومظر ي للتاقي، ةلى املظر ين الظقديني،

، فتتإن  و بتتوج ،)والتتز (، و ستتشول  Walzer)ويلتت (، و  Wheeler بالظتتتب  ملفشتت ين متتتإ

   يتاةتظتا إ  املشت و  التا    الت   هت   7491الر و  اتجتماةي  والتياسي  لاتا  متا باتد    

إن التقافت  املاقتدال حلقتو      يشتمإ باد لتاوي  القواةد واملؤستات التياسي  للادالت  الشونيت    

اسي  تتدلإ ةاملظا املاو  فان هلا تأاٌت ملحوٌظ ةلى الشاا ات والتق فات التي ال اإلنتان 

  واخلا ج  الداخل من جان، الدول القومي ، ةلى املتتويني 

اتةتبتتا  اخن تتتأات القتتانون  يفأن يأختتا  يظبيتت إن وصتتفاق ةتيقتتاق للدولتت  ذات التتتياةال 

 ، وستشول   بيظما تبدو مواتك ويلت ، و والتز ، و بتوج    وسياسات الادال  الدولي   الدول 

فإنظتتا اتن ندواجتت د وبشتتشإ ةائتت  بقتتو  املاانتتاال    مظتقتتك األ بايظيتتات، يفمواتتتك طوباويتت  

وحنتاج بششإ يائس لاةوات الفش ي  واتجتماةي  ملواجهتها   والق خات من أجإ الادال ،
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ونتتتبدل  بالبحتث    أنظا يشن أن نتدلى ةن البحث ةتن اتستتق ا ،   يفوت يتمتإ املال، هظا 

 اتول التياست  الدوليت      ظرتو ات البديلت   ةن الادال ، أو أنظا نتح إ متن الواتايت  إ  أاتد امل   

الرلت جمل يولتد ةتد  اتستتق ا ، وأن األمتن       فإنظتا نقتول بتأن جملةتد  الادالت       بدتق من ذلت ، 

يتمتإ املال، األباتد متن     اإلنتان البحث ةن األمن  يفليس سوو أاد الاظاص   الاتش ي

أن لديظا سبباق جيداق للهتما  باد  اتستق ا ، ليس فقط باةتبا   يتإ تهديداق للتل   يفذل  

 ة امتتاتيش ولشتتن ألنتت  يتتتب، الضتت   وبشتتشإ  بوجتت  ةتتا ، التتدول امتمتت   يفواتستتتق ا  

و طمتا يشتتون مقتال  جملاألمتتن    الاتتا   يفلفت ص احليتاال واقتتو  اإلنتتان للفقتت اء واملاتوزين     

أفت  من ةظوان أو شاا  تتاو   ش ء أيومي ، وأفت  مشوتق من أن يشون جمل أفت  ةماإلنتان 

لشتن إذا تبلظتا فشت ال أن الظضتال متن أجتإ األمتن         حتت  مش وةات ةتلف  ومتادةال اتجتاهات 

سيشون ةلى ةا س  ال  فإن نوةاق من األسلل  يتإ جزءاق أساسياق للحوفم  الااملي ، اإلنتان 

 فمتن ناايت     جهها ايظلا، ستو  يشتون متتتااق أو ممتتداق بشتشإ متتت       الالتات الدولي  أن يوا

وأن نتوتت  أن اإلجابتات ااتملت  لاستلل       وفقط بقبول جملاقيق جمل التتياةال،   ت يشظظا أن نشتف

تتد   فالتياست  الدوليت ،   ةن الادال  الااملي  ستو  تشتون  تدوةال بتلت  احلقيقت  اتجتماةيت        

ةدةاق من الا   لتقييد تأات هتا  احلقيقت  ةلتى إةا ال الشتؤون      ومن تبإ، استااةت أن جتد،

تد أوجتدت وتاتق تتاتايش فيت  األستلل  األساستي  ةتن األختل           فه  وبامإ هاا، الااملي ،

  والادالتتتتت  متتتتت  األستتتتتلل  القتتتتتاب  ةتتتتتن احلوفمتتتتت  اتتتقتتتتتاةي ، واهلويتتتتت  الوطظيتتتتت ،   

 التوطين  الاتتش ي متن األمتن    وفتال  فتإ   ،التدول  وتاوي  القانون  ،األيشولوج والبقاء 

ف طما فانت احلال  أن ها  الاملي  تتد ذهبتت بايتداق لد جت  أن ماالت،       احلقيق ،ويف   والاامل 

لتياستات متا باتد التتياةال، ومتا باتد         ، و بتوج وةةوات مؤلفني متإ بوفانان، و سشول 

 الد اس لى املق   و طما يشون األم  أن  تد وتات ة أن تؤخا باددي  التام   يظبي وستفاليا 

 تا يخ التدقص   يفلشظها اللحر  األفت  تاقيداق  األفت   وة ،
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Concluding Remarks 

، أو الادال  اتتتقتاةي  الاامليت ،   اإلنتان سواًء فظا نظر  إ  املظاظ ات اول التدخإ 

 أيةلتى   للحوفمت  الاامليت    فمن الواضت  أن هظتاإ ضتيااق متزايتداق ةلتى األشتشال التقليديت         

اال، فإن  من الواضت   امتاق أيضتاق أنت  ةلتى الت غ  متن تزايتد ةتدة القيتوة ةلتى التقت فات             

ةا  تتحدة ت فيب  بظيت  بتياةال  يففإنظا مازلظا نايش  اخلا جي  والداخلي  للدول ذات التياةال،

وإذا   يشتن   التتوت ؟ فهإ من املمشن، إن   يشن من امل غتوق، أن نقتو  حبتإ هتاا      الدول  

فماذا باتد؟ إن   وإذا فان األم  فال ، الظتائج بالظتب  للتياس  الدولي ؟ ه ذل  ممشظاق، فما 

 ه  إطا  مقدم  إ شاةي  ألساستيات الالتتات الدوليت     مإجاب  هلا  األسلل  تتااوز وبششإ 

الد استات   فإن البحث ةن إجاب  هلا  األسلل  ستو  يشتشإ جتوه     إت أن  وبا يق  أخ و،

ها   يفالدولي  املااص ال  إن حبت  ةن اإلجابات سو  يترتشد بأفشا  تمظا با ض موجز هلا 

املظاتشات اتول أفضتإ متا     يفإن تقمي  حبت  يبدأ طمحاول  ألن تتتدل ةلى اجتاه   املقدم  

شتشإ  أن تتتتم  ب  يظبيت  تقدمها  ال إن اإلجابات املبش ال  يشن أن تقو  ب  الالتات الدولي  

 يفألن  ؛لافشا  ادديدال والظقاط املدتلف  لوجهات الظر  الظقديووصوتق إ  التدتيق  ةائ ،

 للالتات الدولي   التياس موضوةظا، فإن  تضيك صوتاق متالماق للحوا   يفاتشرتاإ 

Topics For Discussion 
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لومات ةلى مواتاها ةلى الدول  مقاة  أولي  جيدال، وجي، أن نبحث وبانترا  ةن املا
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 مـسرد المصطلحات األساسية
Glossary of Key Terms 

Anarchy 
متثل صفة للعالقات  اليتالفوضوية وصف للسياسة غري الرتاتبية )غري اهلرياركية( 

 باحثي، تعنى الفوضوية "نقص أو غياب احلاكم"، ويستخدمها بعض الدولية. حرفيًا

جتد الدول فيها  اليتالعالقات الدولية )وبصفة خاصة الواقعيون( ليصفوا احلالة 

أن هناك اختالفًا  السياسة الدولية. ويستخدم املصطلح بشكل متواتر ليقرتح يفنفسها 

  جوهريا بني احلياة السياسة الدولية وتلك الداخلية.

Balance of Power 

هو تصور شائع للعالقات الدولية، مصمم ليحفظ التعديل الدائم أو بإعادة التعديل 

مستقر بشكل مقبول. وقد  دوليحماولتهم إلجياد نظام  يفمن قبل الفاعلني الرئيسيني 

للقوة بني الدول )فيما يتعلق بقدراتها املادية(،  الفعليتوازن القوى" بالتوزيع يرتبط "

كما قد يستخدم أيضًا لإلشارة إىل حالة مثالية أو منوذجية لالستقرار. وميثل هذا 

 التوازن بالنسبة إىل بعض الواقعيني انتصارًا للمناورة الدبلوماسية، بينما ميثل آلخرين

 حة الذاتية العقالنية. النتيجة احملتمة للمصل
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Bipolarity 

فهم للعالقات الدولية يؤكد على وجود مركزين ) أو قطبني( رئيسيني للقوة.  هي

تتحالف فيما بينها مع قوتني  اليتمن عدد من الدول  وعادة ما يتكون هذان القطبان

فرتة متيزت بالقطبية  هي "the Cold War" احلرب الباردة معينتني. ومن املفهوم أن

بالنسبة للواقعيني اجلدد مثل كينيث والتز، متثل القطبية الثنائية النظام األكثر  الثنائية.

 استقرارًا للعالقات الدولية. 

Bretton Woods Institutions 

مت تأسيسها بغرض إدارة  اليتالذى ُأعطى لتلك املؤسسات  اجلماعيهو االسم 

 هيبوالية نيوهامشري . هذه املؤسسات  4411مؤمتر بريتون وودز  يف العامليتصاد االق

إلعادة اإلعمار والتنمية(، وصندوق  الدولي)ويعرف رمسيًا بالبنك  الدوليالبنك 

 .الدوليالنقد 

Cold War 

 4412استمرت من عام  اليت الدوليهو اسم ُأطلق على تلك الفرتة من التاريخ 

احلرب الباردة انقسام معظم العامل إىل  تقريبًا. وقد شهدت فرتة 4441وحتى عام 

معسكرين أيديولوجيني حتالف كل منهما مع إحدى القوتني العظميتني )الواليات 

(. وقد أطلق على تلك الفرتة احلرب الباردة ألن كل السوفييتاملتحدة واالحتاد 

مل حيدث أن وقعت بني القوتني العظميتني )على الرغم من أنه الصراعات اخلارجية 

حدثت بتأييد من القوتني العظميتني  واليتكان هناك كثري من احلروب بالوكالة، 

كوريا، وفيتنام، وأجنوال(. وتعد فرتة  يفخالل تلك الفرتة، وعلى سبيل املثال، 

ئيةاحلرب الباردة املثال األكثر وضوحا لنظام القطبية الثنا
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Collective Security  

عبارة عن دول تعمل معًا لتأكيد مصاحلها األمنية املشرتكة. وقد مت اخرتاع فكرة األمن 

من الدول األعضاء  أيهجوم على  أي، وعلى وجه التحديد، لتقرتح أن اجلماعي

ولذلك، فإنه ُيعُد  اجملموعة، يفاجلماعة، إمنا ُيـعُد هجوما على كل األعضاء  يف

األساس لتأسيس عصبة  اجلماعيمجاعية. وقد شكلت أفكار األمن  عرضة الستجابة

، وكذلك عديدًا من األطلنطياألمم، واألمم املتحدة، ومنظمة حلف مشال 

 األخرى.  اإلقليميمعاهدات األمن 

Complex Interdependence 

سساتية الليربالية اجلديدة. وهى تقول بأن هناك قنوات متعددة املؤ يففكرة مركزية  هي

بني الدول، والشركات املتعددة اجلنسيات، واملنظمات الدولية غري  السياسيللتفاعل 

وأن فهمًا أصوب للعالقات الدولية جيب أن  احلكومية، واملنظمات الدولية املستقلة،

 اعتباره. يفيضع هذه احلقيقة 

Cosmopolitanism 

أغلب األحوال أكثر ارتباطًا بالنظرية الليربالية املعيارية، فإن  يفنظرًا لكونها 

عاملي يتم  سياسيبوليتانية )العاملية( ملتزمة بالفردية، والعاملية، وببناء نظام والكوزم

موضع القلب )اجلوهر(  يف ويأتيفيه، وبفاعلية، تعزيز وتشجيع هذه القيم اجلوهرية. 

بني هذه االهتمامات تعزيز حقوق اإلنسان، والعدالة االقتصادية العاملية، واإلصرار 

 على أن حدود السيادة ليست حدودًا معنوية.

Critical Theory 

فإن  ، باملعايري احملددة للتقاليد البحثية املاركسية،أساسينظرًا الرتباطها، وبشكل 

تقوم بها "طرق التفكري املعتادة"  اليترين النقديني قد سعوا إىل حتدى الطريقة املنظ



  أسس العالقات الدولية 231

)الفهم العام( بالتصرف ملساندة نظم عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية. وغالبًا ما ترتبط النظرية النقدية بأعمال كثريين من الباحثني اجلرامشيني 

هذا الكتاب الرتكيز على هذه  يفوقد مت  .(Robert Cox)اجلدد مثل روبرت كوكس 

حال، جتدر مالحظة أن فرعًا حبثيًا هاما آخر للنظرية النقدية  أيالنظريات. وعلى 

ارتبطت مبدرسة فرانكفورت.  واليتللقرن العشرين،  يقوم على عمل الفلسفة املبكرة

املاركسية، ختتلف النظرية النقدية عن ما بعد احلداثة بشكل كبري بسبب جذورها 

 . التحرري االجتماعيأكثر أهمية على التغري  أعطتها تأكيدًا واليت

Democratic Peace Thesis 

مايكل دويل أن  ( Michael Doyle)إمربيقى يرتبط أساسًا بـ  ادعاءوتقوم على أساس 

اقتباس هذا كأحد املزايا وغالبًا ما يتم  الدول الدميوقراطية ال حتارب بعضها البعض.

إىل أبعد من  الدميوقراطيللسياسة الليربالية. كذلك، ميكن أن تعود رؤية فكرة السالم 

، وحتديدًا مع هجوم وودرو ويلسون على 4444ذلك، ومبكرًا كثريًا إىل عام 

 يفاألوتوقراطية، والدبلوماسية السرية. كذلك، جتد تلك الفكرة انعكاسًا هلا 

تأكيدها على تعزيز الدميوقراطية، و "تغيري النظام"  يفس بوش مؤخرًا، سياسات الرئي

الدميوقراطيأفكار السالم  تعبري عن، وتأكيد على، يف

Diaspora  

يتم إطالق هذا املصطلح على أعضاء مجاعة قومية، أو مجاعة عرقية أو دينية 

على سبيل املثال، فإن  خاصة تعيش خارج حدودها اجملتمعية التقليدية احملددة.

العديدة من ذوى األصول  اآلالف" يتم توظيفه ليصف اإليطاليمصطلح "الشتات 

 أحناء العامل. يفاإليطالية الذين يعيشون 
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Emancipatory (as in Emancipatory Theory) 

االلتزام  يفنظرية تعرتف بأن أحد أهداف النظرية يتمثل  هيالنظرية التحررية 

جملموعات من الشعوب  إجيابيقائم، وبذلك يتولد تغيري  اجتماعيباإلطاحة بنظام 

)وعلى وجه اخلصوص الشعوب املقهورة(. وفيما يتعلق بالعالقات الدولية 

التحريرية، فإن هناك مناهج مرتبطة باملاركسية )ومن بينها أعمال اجلرامشيني 

اجلدد(، واحلركة النسوية. لذلك، فإن النظريات التحررية تعُد نظريات معيارية؛ 

ريات املعيارية نظريات حتررية، ألنها تفتقد التزامًا حال، فليست كل النظ أيعلى 

 .الراديكالي االجتماعيبالتغيري 

Empiricism 

تقوم اإلمبرييقية على مقولة أن العامل يتكون من حقائق مستقلة عن املراقب، ومن ثم 

رؤية احلقائق على  لذلك، تتم ميكن ببساطة معرفة معناها وأهميتها من خالل املالحظة.

كما ميكن مقابلتها  "، وميكن دراستها مبوضوعية.احلقيقي"العامل  يفأنها موجودة هناك 

كثري من دراسات العالقات الدولية،  يفتوجد  اليتبالتأكيد على البنيوية االجتماعية 

ء على تتم من خالهلا املقولة أو احلجة بأن املالحظ "القائم باملالحظة" يقوم بالبنا واليت

 السابقة للعامل، وُيرسُل معنى حول "حقائق" بذاتها على أساس من اخلربة. اخلربة

English School Theory 

يتميز منهج "اجملتمع الدولي" لنظرية العالقات الدولية، والذى غالبًا ما تتم اإلشارة 

إليه على أنه "املدرسة اإلجنليزية"، مبحاوالته لتجنب االستقطاب الذى تتم مالحظته 

يف املناظرات بني الواقعيني والليرباليني، وبالتزامه بدراسة ما ُيسميه هايدلي بال، أحد 

وعلى حنو ما يقرتح املصطلح، فإن يف املدرسة، "اجملتمع الفوضوي".  أهم املشاركني

ملمح بنيوى للعالقات  الفوضويةمنهج املدرسة اإلجنليزية ال يعرتُف فقط بأن 

يعرتُف أيضًا بأن الدول ذات السيادة تشكل جمتمعا يستخدم مفاهيم  الدولية، لكنه
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املنهج ينظر إىل توازن القوى،  وبذلك، فإن شعاراته وحساباته. يفالنظام والعدالة 

ومن  ، وسياسات القوى العظمى، وانتشار القيم الكوزموبوليتانية.الدوليوالقانون 

 يف الوضعي املنهجيرفضه للتورط مع التحول  يفالكربى للمنهج  تتمثل القوة ثم،

 للعلوم االجتماعية لدراسة الشؤون الوضعيفبداًل من تبنى املنهج  العالقات الدولية.

 لدراسة املنهجية" تعدديالدولية، فإن منهج املدرسة االجنليزية يقدم منهجًا "

  العالقات الدولية، مستندًا إىل دراسة التاريخ والفلسفة والقانون.

Epistemology 

العالقات ويف  فرع الفلسفة الذى يستكشف األسئلة املتعلقة بأصل وسلطة املعرفة. هي

نسأل أسئلة عن نظرية املعرفة مباشرة على أوسع قدراتنا على  الدولية، فإننا

ميكن أن  االستكشاف مثل كيف ميكننا أن نعرف الطبيعة األساسية للسياسة الدولية.

على دراستنا، وبصفة  جوهرييكون لإلجابة على مثل تلك األسئلة األساسية تأثري 

خالق، وجيب أن نرضى خاصة، إذا أقررنا أننا ال نستطيع ان نعرف شيئًا عن األ

أنفسنا بدراسة العامل بطريقة علمية

Feminism 

يثري باحثو العالقات الدولية من أنصار احلركة النسائية اهتمامات حول غياب 

 يففمن جانب، تتم مالحظة هذا  التخصص. يف االجتماعياالهتمامات بقضايا النوع 

متييز  يفالفشل  يفغياب النساء كمجموعة تصنيفية، كما يتمثل من جانب آخر 

 يفيتم بها توظيف أو استخدام اجملموعات التصنيفية واألدوات الرئيسية  اليتالكيفية 

 والتحيزات. االجتماعيتعكس افرتاضات مبنية على النوع  واليتالعالقات الدولية، 

لدراسة العالقات الدولية  وضعي ما بعدديًا لذلك، فإن النسوية متثل منهجًا نق

حقل العالقات الدولية. كذلك،  يفيتحدى العالقة بني الرجال، والذكورية، والقوة 

اهتمامات الباحثني أنصار املذهب  يفجيد جذوره  معياريفإن النسوية مشروع 

 حول حتسني دور ووضع النساء حول العامل.  النسوي
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Foreign Direct Investment 

أو شركات تابعة  عندما تقوم الشركات املتعددة اجلنسيات بإنشاء عمليات

دولة أخرى يف)على سبيل املثال مصنع( 

Global Civil Society 

يستخدم لإلشارة إىل الشبكات الصاعدة للمنظمات الدولية غري  هو مصطلح

أصبحت خاصية مميزة للسياسة  اليتاحلكومية، واحلركات االجتماعية االحتجاجية 

 عامل اليوم. يفالدولية 

Global Governance 

تعمل  اليتيستخدم لإلشارة إىل الطرق املتعددة  (Contested Term) خاليفهو مصطلح 

بعض األحيان إىل  يف. وينحاز هذا املصطلح دوليمن خالهلا القوة والسلطة على مستوى 

تقوم بها عمليات احلكم العاملية بتشكيل النظم العاملية لعدم املساواة،  اليتنقد الطريقة 

حال، فإن احلوكمة العاملية تعنى بالنسبة للبعض دراسة  أيواخلضوع، واالستغالل. على 

ميكن أن توجد بها احللول العملية للمشكالت  اليتما بني احلكومية، والكيفية  املنظمات

 (اإلنسانيالتدخل  مبادئالعاملية امللحة )مثل التغيريات املناخية، وتطوير 

Hegemony 

النظرية التقليدية للعالقات الدولية، إىل سيطرة دولة واحدة  يفيشري مفهوم اهليمنة 

جمرد  حال، فإن اهليمنة ُيستدُل منها على أكثر من أيالسياسة العاملية. على  يفبعينها 

ليست عن القدر األكثر من القوة الذى متتلكه دولة، بقدر ما  فهي أحادية القطبية،

مهتمة أكثر بفكرة النفوذ. كما ال يقتصر استخدام اهليمنة على شرح سيطرة دولة  هي

حتافظ من خالهلا الدولة على  اليتظهار اآلليات بذاتها، بل إنها تستخدم أيضًا إل

قوتها. وقد تتضمن هذه اآلليات املمتلكات اإلمربيالية، والقدرات العسكرية، والقوة 

كما تستخدم  األطراف،...إخل. االقتصادية، واهليمنة الفعالة للمؤسسات متعددة

 فوذ دولة معينةاهليمنة أيضًا، وداخل تقديرات اجلرامشيني اجلدد، لتشرح كيف أن ن
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)أو أكثر حتديدًا جمموعة من طبقات القوى عرب الدولية( ال يهبط وببساطة إىل القدرة 

لذلك، يتم دعم قوة القهر للدول  القمعية، بل إنه أيضًا يعكس قوة أيديولوجية.

ميكن أن تتضمن قوى  واليت –الرضا  بآليات تولد العاملي الرأمساليامللتزمة بالتوسع 

 اإلعالم، واالستهالكية، والفردية. ثقافية مثل

Humanitarian Intervention  

الشؤون الداخلية لدولة  يفعبارات عامة، إىل التدخل ويف  ،اإلنسانييشري التدخل 

من قبل دولة أخرى، أو حتالف من الدول، أو منظمات إقليمية أو دولية حكومية، 

إىل استخدام القوة  ليشري وفقط ما يتم تعريف املصطلح على أسس إنسانية. غالبًا

املسلحة ُمـنحيًا جانبًا األشكال األخرى للتدخل )العقوبات االقتصادية مثال(. إن 

 يففكرة أن هناك ظروفا عندما يكون هذا التدخل مشروعًا قد سببت جدااًل كثريًا 

ة التدخل بشكل حيث تتصارع فكر والبحثية، والقانونية، الدوائر السياسية،

تثريها املناقشات أسئلة من نوع هل  اليتومن بني القضايا  مع مبدأ السيادة. جوهري

 اإلنسانيعلى األمم املتحدة أن تعرتف أو أال تعرتف رمسيًا حبق أو بواجب التدخل 

جيب أن جتعل  اليتاألفعال )املسوغات(  هيفما  ككل، وإذا كان األمر كذلك،

انهيار اجملتمع  احلرب األهلية، الطغيان، اإلبادة اجلماعية،الدولة عرضة للتدخل )

على األطراف  اليتاملسئوليات  هيوما  وهى كلها حاالت ُمرِشحة لذلك(، ،املدني

 القائمة بالتدخل القيام بها من أجل مستقبل الدولة املستهدفة. 

Idealism 

الظهور  يفيـُنظُر إليه على أنه قد بدأ  لدراسة العالقات الدولية، ليربالي دولياملثالية منهج 

وودرو  األمريكيفإن املثالية مرتبطة بالرئيس  وبشكل معتاد، بعد احلرب العاملية األوىل.

كشكل من أشكال املانيفيستو  حيث غالبًا ما ُينظُر إىل مبادئه األربعة عشر ويلسون،

وكمنهج  صطلح نادرًا ما مت توظيفه من قبل امللتزمني به،. وعموما، فإن املثالية ماملثالي

 بالطوباوية. ( كــارE.H.Carrللعالقات الدولية، فـقد وصفه الباحث )
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International Political Economy (IPE) 

هو منهج لدراسة السياسة الدولية يهتم بدراسة العالقة بني السياسات )الدولية( 

الدولي على شرح العالقة  السياسيواالقتصاد. وقد ركزت معظم أحباث االقتصاد 

وقد  السوق مثل الشركات املتعددة اجلنسيات(. يفبني الدولة والسوق ) أو الفاعلني 

بالرتكيز على موضوعات بذاتها مثل  يالدول السياسيقامت دراسات االقتصاد 

، واملنظمات الدولية، والشركات العاملية واإلنتاج، العامليأسواق التمويل، واحلكم 

 يفواألكثر أهمية العوملة. وقد سعت أكثر الدراسات حداثة  -واإلقليمية االقتصادية

 العاملياد إىل النظر أكثر على التأثريات احمللية لالقتص الدولي السياسياالقتصاد 

، كما أنها تثري اهتمامات معيارية حول هذه التغيريات. ومن بني أكثر السياسيوالتغري 

كل من سوزان  يأتي الدولي السياسيالباحثني تأثريًا وأهمية داخل حقل االقتصاد 

  سرتانج، وروبرت كوهان، وروبرت كوكس.

League of Nations 

مت التوصل إليها رمسيًا عام  واليتمنظمة دولية تأسست طبقًا ملعاهدة فرساى ) هي

، بعد احلرب العاملية األوىل(، وقد ألزمت املنظمة دوهلا األعضاء باحلل 4444

 .اجلماعيذلك، من خالل سياسة لألمن  يفحالة الفشل  يفالسلمى للمنازعات، أو 

كل الدول  ممثليعامة تضمنت  ، ومجعيةتنفيذيوقد تكونت العصبة من جملس 

  .سويسرا يفجنيف  يفكان مقرها  األعضاء. وقد

Just War Theory 

وهى  الصراعات املسلحة. يفللتفكري  وجانوني سياسيتقليد  هينظرية احلرب العادلة 

 فهييستكشف، الشرعية، أو بطريقة أخرى،  Jus ad bellumتتضمن عنصرين أساسيني 

سلطة ميكن أنُ تشن  أيتسأل بصدد احلرب ما الذى يؤسس سببًا عاداًل للحرب، وحتت 

عن  الشرعيللقضية العادلة متمثاًل بالدفاع  التقليدياحلرُب. كما ميكن أن يكون النموذج 
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أو جملس  النفس، كما ميكن أن تتضمن األمثلة النمطية للسلطة املناسبة دولة ذات سيادة،

وفيما يتعلق باألسئلة امُلستكشفة لإلدارة العادلة للحرب، فإن  مم املتحدة.األمن التابع لأل

)املدنيني(،  العسكرياملوضوعات تتضمن املشكالت املتعلقة حبصانة اجملتمع غري 

األدوات ميكن أن يتم استخدامها )مع  وأيوالطريقة الصحيحة ملعاملة أسرى احلرب، 

م األسلحة الكيماوية والبيولوجية، واأللغام استخدا الرتكيز، وعلى سبيل املثال، على

املضادة لألفراد، أو التكتيكات املستخدمة مثل القصف الشامل للبنية التحتية الصناعية 

فإن اإلضافات  أسلوب قديم يصُل عمره إىل قرون، ومع أن هذا وتدمريها لألرض(.

باعتبارها تضفى شرعية احلديثة لألدبيات قد تضمنت تأكيدًا أكرب على األزمات اإلنسانية 

التسوية السلمية العادلة، وإعادة البناء  يفوعلى مشكالت النظر  للتدخل املسلح،

 لألقاليم املهزومة أو احملتلة. والسياسي االجتماعيوالتعمري 

Liberalism 
أحيانًا ما توصف جمازًا باملثالية أو الطوباوية(، ُتعُد  اليتمثل الواقعية، فإن الليربالية )

الكتب الدراسية  ففي تقليدًا واسعًا جدًا يتضمن وجهات نظر متميزة، وغالبًا متضادة.

احلربني  ما بني ليرباليبدولية  أساسيترتبط وبشكل  الليرباليةللعالقات الدولية، فإن 

اتيني الليرباليني اجلدد مثل روبرت وبشكل أكثر حداثة املؤسس مثل وودرو ويلسون،

مصطلحات  يفلذلك، توصف الليربالية  كوهان وجوزيف ناى )انظر الفصل األول(.

 االعتماد املتبادل، تأثريأو مطالب حول  ادعاءاتواسعة باعتبار أنها تعتمد على 

للمصاحل بني  حقيقي، ووجود انسجام اجلماعيواألمن  وفوائد التجارة احلرة،

 مبعانيالنظرية السياسية، أو الفلسفة السياسية، يتم استكشاف الليربالية  فيف الدول.

فهناك، يتم تقديم الليربالية باعتبارها جمموعة من املطالب املعيارية  خمتلفة بشكل هام.

 أو األخالقية حول أهمية احلريات واحلقوق الفردية.
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Lens of Gender 

 V. Spike) استخدمه كل من االجتماعي "هـوتشبيهتطبيق مفهوم عدسات "النوع 

Peterson, and Ann Sisson Runyan)  بيرتسون و رونيان ليـُظهرا القدرة التحويلية

ويقرتح بعض الباحثني  للعالقات الدولية. البحثياجملال  يف النسويالكامنة للمذهب 

أسس نفس أساسي مستخدمني وبشكل جتماعي االأننا نستطيع دراسة النساء والنوع 

"أضف  التيار العام للعالقات الدولية )منهج قد متيز بقوله يفاملنهجيات املوجودة 

. ويتضمن تطبيق مبدأ عدسات  "Add Women and Stir") "قم باملزج" ثم قلب نساء،

 واليتمنهج تكون التوصيفات األساسية للتحليل،  –النوع تبنى منهج أوسع 

 العالقات الدولية قد مت كشفها باعتبارها عاكسة لتحيزات النوع.  يفنستخدمها 

Martialism 

نابلسي ، وقد قام العسكريتقليد ميجد احلرب والغزو  هياحلربية أو الولع بالقتال 

(Nabulsi 1999)  بتسليط الضوء عليه باعتباره واحدًا من االجتاهات املركزية للحرب

 التنوير. ما بعدأوربا عصر  يف

Multilateralism 

وعادة ما  تناغم وانسجام. يففكرة أن دواًل متعددة ميكنها أن تتعاون وتعمل معًا 

ترتبط تعددية األطراف بدول تعمل من خالل املؤسسات الدولية )أو املؤسسات 

صطلح "النظام املتعدد متعددة األطراف( مثل األمم املتحدة. وغالبا ما يستخدم م

( لإلشارة إىل التعاون بني دول تعمل داخل أطر التعددياألطراف" )أو النظام 

واألمم املتحدة. وعادة ما تتم مقابلة  الدوليمؤسسية للتعاون مثل نظام القانون 

 .(Unilateralism) تعددية األطراف مع أحادية األطراف

Multinational Corporations (MNCs) 
 يفدولة ما بتأسيس عمليات مثل املصانع أو املكاتب  يفعندما تقوم الشركات القائمة 

دولة أخرى، عند ذلك، فإن الشركة تكون قد حتولت إىل "شركة متعددة 
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اجلنسيات"، وعادة ما ُيشار إىل الدولة األصلية باعتبارها "الدولة األم، أو دولة 

عرب البحار باعتبارها الدولة "املضيفة". يتم تنظيم بعض الشركات  الدولة املقر"، وإىل

املتعددة اجلنسيات أفقيًا، مما يعنى أن كل فروعها عرب البحار غالبًا ما تكرر متامًا ما 

دولة املقر/ املنشأ. وميكن لشركات مثل ماكدونالد، أو سلسلة متاجر  يفتقوم بعمله 

بينما هناك  أن تندرج حتت هذه اجملموعة. (GAP)، وشركة  (K-mart)التجزئة الشهرية 

 يفشركات أخرى منظمة رأسيًا، مما يعنى أن عناصر خمتلفة من عملية إنتاجها تقع 

 يفأجزاء خمتلفة من العامل. ويقع ضمن هذه اجملموعة عديد من الشركات الصناعية 

 .البس، وإنتاج السيارات، واملنسوجات، واملاإللكرتونياتجماالت مثل صناعات 

Mutually Assured Destruction (MAD) 

هذا  يشري إىل امتالك مستوى من القدرة النووية من قبل خصمني، حبيث يتأكد مع

حالة حدوث  يفاملستوى من القوة أن كال من الطرفني ميكنه أن يدمر أحدهما اآلخر 

، فإن كال من الدولتني ميتلك ما ُيطلُق عيه "قدرة الضربة حرب نووية بينهما. لذلك

الثانية" )كمية من األسلحة النووية، حممية متامًا، وبدرجة كافية، لتـُمكًن الدولة 

حرب نووية شبه متكافئة، أو بإجراء معادل للقيام بهجوم  يفولتسمح هلا باالستجابة 

مري املتبادل املؤكد بأفكار األسلحة غالبًا ما يرتبط التد من قبل عدوه(. مفاجئ نووي

"كرادع"، كما ترتبط بسباق التسلح الذى حدث خالل فرتة احلرب  باعتبارها النووية

 .النوويالباردة، والذى سعى من خالله كل من الطرفني للحفاظ على التعادل 

National Interest 

ومن ثم، فإن  نطاق واسع، إىل املصاحل الكلية للدولة. يشري هذا املفهوم، وعلى 

حال، فإن مفهوم  أياملصلحة القومية أكثر من جمرد مصاحل حكومة معينة. على 

اإلشكالية، ألنه يستند إىل افرتاضات بأننا  عالياملصلحة الوطنية يتصُف بكونه مفهومًا 

 . وعة من املصاحل املشرتكة"األمة"، وأنه من املمكن أن حندد جمم هيبالفعل نعرف ما 
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Neo-Gramscians  

 اإليطالي املاركسيهم جمموعة من الباحثني الذين سعوا إىل تطبيق أفكار املفكر 

دراسة السياسة الدولية. ومن بينهم، فقد أصبحت أعمال  يفأنطونيو جرامشاى 

 .تطوير موقف اجلرامشيني اجلدد يفروبرت كوكس، وبوجه خاص، ذات تأثري كبري 

Neo-Liberal Institutionalism 

مرتبط بأعمال باحثني مثل  الدولي السياسيمنهج للعالقات الدولية، واالقتصاد 

روبرت كوهان، وجوزيف ناى. ويرجع اختالف املؤسساتية الليربالية اجلديدة عن 

العالقات الدولية كاملثالية، إىل تبنيها للمنهجيتني  يف يديةاملناهج الليربالية التقل

 الوضعية والبنيوية املرتبطتني بالواقعية اجلديدة. تشرتك املؤسساتية الليربالية اجلديدة

املنطلقات املركزية للنظرية الواقعية اجلديدة، لكنها ختتلف، وبشكل  كل يفتقريبًا 

الدولية. فعلى سبيل، أشار كوهان إىل العالقات  يف، حول دور املؤسسات أساسي

السياسة يف دور املؤسسات بني احلكومية الرمسية، والنظم واالتفاقيات القائمة 

  .التخفيف من اآلثار السلبية للفوضوية الدولية يفالدولية باعتبارها تلعب دورًا 

Neo-Realism 

ترتبط الواقعية اجلديدة بأعمال كينيث والتز، وقد سيطرت على دراسة العالقات 

الدولية خالل السبعينيات والثمانينيات. وحتى بعد احلرب الباردة، فقد بقيت الواقعية 

مقرتحني أن وجود  – البنيوياجلديدة ذات تأثري هام. وقد تبنى الواقعيون اجلدد املنهج 

بهذا املعنى، فإن والتز قد اختلف  ُبـنى الفوضوية لسلوك الدولة.تشكله الـ الدوليالنظام 

للدول  الواقعيعن الواقعيني التقليديني مثل هانز مورجانثاو، والذى وضع السلوك 

كان يناضل من  اخلاصة بأنانية الطبيعة البشرية. بهذا املعنى، فإن والتزاالدعاءات داخل 

 يفلدولية. لذلك، فإن ظهور الواقعية اجلديدة أجل منهج أكثر علمية لدراسة العالقات ا

العالقات الدولية يعترب عادة مرتبطًا بصعود الوضعية داخل احلقل
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New Medievalism 

بال، باعتبارها  يفكرة اكتسبت شعبيتها خالل السبعينيات من خالل هايدل هي

للطبيعة اجملزأة متعددة الطبقات للسلطة  يإحدى الطرق املمكنة للتأطري املفاهيم

السياسة الدولية. وقد مر املصطلح ببعض أنواع إعادة اإلحياء أو البعث  يفالسياسية 

السنوات األخرية حيث ذهب املنظرون للبحث عن طرق لفهم السياسة الدولية  يف

حول الدولة بطريقة أقل متركزًا

 Normative (as in Normative Theory) 

 منهج للسياسة الدولية يقدم مطالب حول ما جيب أن يكون عليه العامل.

Ontology / Ontological 

عامل وجودها، ، فإننا جند أن لكل نظرية األساسيجوهرها  ففيدراسة احلقيقة.  هي

لألساس  النقديوغالبًا ما نكـتشف قدرًا مهمًا من الفحص  أو فهمها لطبيعة احلقيقة.

يتم تقدميها "كاتفاق  اليتنظرية، كما جند أن هذه األشياء  أيللنظرية،  الوجودي

بسبب  أشياء يعتقد أنها كذلك، وفقط، هيعام"، أو باعتبارها "بالضرورة حقيقة " 

مبجموعة من احلقائق الوجودية. وقد يكون مثريا للدهشة أن  األساسيالتزام النظرية 

أ و  يذهب الناس وببساطة إىل افرتاض بعض احلقائق عن العالقات الدولية واألخالق

العلم قبل أن يستقروا على جمال الدراسة

Positivism 

للمنهج  الرئيسيةتطبيق لوسيلة "علمية" لدراسة العالقات الدولية. تتضمن اخلصائص 

)غري  أوال؛ إصرارًا على احلاجة إىل تطوير حتليالت موضوعية كاًل مما يلى: الوضعي

 وتقوم على دراسة معلومات جتريبية قابلة للمالحظة، وقابلة لالختبار، متحيزة(

 وثانيًا؛ التزام بتطوير تفسريات بل وتنبؤات هلا أهمية مباشرة للسياسة التطبيقية.
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 Postmodernisms 

العالقات الدولية، يستهدف ما بعد احلداثيني تطبيق منظورات نظرية لفالسفة مثل يف

مبعنى أنها  ومتثل ما بعـد احلداثة موقفًا مضادًا للتأسيسية، دريدا. (Derrida)فوشيه، و 

)وباألساس القصص واسعة  (meta narratives) املرجعيتتحدى وجود السرد 

بهذا املعنى، فإن ما بعد احلداثة متثل منهجًا نقديًا لدراسة  داخل احلقل. القبول(

العالقات الدولية يقوم بإثارة االهتمامات حول العالقة بني املعرفة والقوة

Post-Positivist International Relations  

والنظرية  وما بعد احلداثة، ،النسويتشري إىل هذه النظريات )متضمنة املذهب 

 فهي العالقات الدولية. يفتسعى إىل حتدى االرتباط بالوسائل الوضعية  اليتالنقدية( 

تتنازع فكرة أن امُلنـظر ال ميكن أن يكون مالحظًا حمايدًا للحقيقة "االجتماعية" لصاحل 

بأن "النظرية  بشكل مكثف عندما قال قدمها روبرت كوكس اليتوجهة النظر املكثفة 

  لشخص ما، ولغرض ما". ما تكوندائما 

 Private Military Companies (PMCs) 

حتت  تقليديشركات خاصة تقوم بوظائف عسكرية عادة ما تكون وبشكل  هي

الشركات غالبًا ما يتم النظر إليها باعتبارها صورة أو شكاًل أكـثر  هـذه سيطرة الدولة.

وبشكل  فـقـد تـتورط الشركات العسكرية اخلاصة، كذلك، تنظيمًا من نشاط املرتزقة.

مناطق الصراع يفمثل توفري احلراس األمنيني  غري عسكريةأدوار  يف ظاهر،

Public International Law 

العام حقيقة أنه قد مت بناؤه من قبل نظام غري هرياركى )غري  الدولييعكس القانون 

 يفالتفاعالت فيما بينها، وكذلك  يف( من الدول ذات السيادة لتقوم بتطبيقه تراتيب

على  الدولي، يقوم القانون أساسيتفاعالت الفاعلني الدوليني اآلخرين. وبشكل 

ومن املمارسات املعتادة للدولة  هدات بني الدول،اتفاق الدول، وُيستمُد من املعا

أما  وبسرعة منذ تأسيس األمم املتحدة. الدوليوقـد تطور القانون  (.الدولي)العرف 
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مع املصلحة الذاتية  التقدمي الدولياجملاالت اجلوهرية، حـيث يتصادم القانون  يف

يرتبط باستخدام  وبصفة خاصة فـيما ،اإلنسانيالقانون  ،البيئيللدول )القانون 

 .السياسيفإننا جند مرتعًا للنشاط  حماكمات اجلرائم الدولية(، القوة، ويف

 Realism 

ُتعـُد الواقعية مـصطلحًا عامًا جملموعة خاصة من املناهج النظرية لدراسة العالقات 

املسيطر منذ "املناظرة الكربى" بني  الفكري املعريفالدولية. وقد أصبحت الواقعية النظام 

وقد وضعت أجندة لدراسة العالقات  احلربني، ما بنيفرتة  يفالواقعيني والليرباليني 

لدراسة العالقات الدولية، كـما يستهدفون  علميالدولية. ويطالب الواقعيون مبنهج 

ن تشرح ديناميكيات تستطيع أ اليتاحلقائق اإلمبرييقية "التجريبية" أو القوانني املوضوعية 

السياسة العاملية. وتنقسم الواقعية إىل تقليدين أساسيني. فـمـن جانب، تقرتح الواقعية 

ألفعال العالقات السياسة الدولية.  املركزيالكالسيكية أن الطبيعة البشرية توفر احملرك 

 اليت هيفإن الواقعيني اجلدد يرون أن الطبيعة الفوضوية للنظام  ومن جانب آخر،

تشكل طبيعة العالقات الدولية. يرى كال التقليدان أن الدراسة املوضوعية للعالقات 

وتسمح هلم نقطة الرتكيز هذه بأن  .فوضوينظام  يفدراسة قوة الدولة  يفالدولية تتمثل 

 لصانعيمتنح أماًل زائفًا  اليتُيـلقوا بعيدًا باملثاليات الطوباوية، والتعميمات غري العلمية 

 وأن يقدموا تنبؤات قائمة على احلقائق الصلبة.  السياسة،

 Regimes (as in Regime Theory) 

وبشكل متسع، يتم النظر إىل  ترتبط دراسة النظم باملؤسـساتية الليربالية اجلديدة.

غري الدول،  النظم باعتبارها تنشأ من الرغبة املشرتكة بني الفاعلني من الدول، ومن

مت  واليتوتتضمن األمثلة النمطية للنظم،  حلول ملشكالت دولية حمددة. إلجياد

ونظام املواد النووية الذى  ،الدوليهذه األدبيات، كاًل من خدمة الربيد  يفتوفريها 

نظام التجارة الدولية الذى  أو ،(IAEA) خيضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية

 مة التجارة العاملية.تشرف عليه منظ
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 Regionalism 

العالقات  يفأطلق على ظهور أقاليم كبرية باعتبارها وحدات هامة للتحليل  مصطلٌح

هذا الكتاب، يتم استخدام "اإلقليمية" لإلشارة إىل عمليات التكامل ويف الدولية. 

بني كل  اجلغرايفُتوجُد داخل نطاق من القرب  اليتبني الدول واالقتصادي  السياسي

مناقشات الروابط  يفحال، فإن اإلقليمية تستخدم أيضًا  أيمنها واآلخرين. على 

)أحيانًا ما يشار إلي هذا  األكثر قربًا بني الفاعلني من غري الدول داخل مناطق جغرافية

 املنظور باإلقليمية اجلديدة(. 

 Security Dilemma 

وجهة  ففيمتثل فكرة املعضلة األمنية أهمية خاصة للتفاهمات الواقعية للعالقات الدولية. 

 الدول النظر الواقعية، فإن وجود الفوضوية الدولية خيلق حالة من عدم األمن، مما يدفع

 من خالل أشياء ومن ثم، بقاءها، للتوجه حنو العمل من أجل محاية املصلحة الوطنية،

فإن بيئة عدم األمن وعدم الثقة تعنى  حال، أيعلى  عسكرية إضافية.مثل توظيف قوات 

 أيضًا أن الدول األخرى سوف ترى، ودائما، مثل هذه التصرفات كتهديد ألمنها.

 وهكذا، فإن فكرة املعضلة األمنية ميكن استدعاؤها لتشرح سباقات التسلح.

 Social Constructivism 

نستخدمها  اليتاالجتماعية على فكرة أن عددًا من التصنيفات اجلوهرية  تقوم البنيوية

 يفلكنها تعكس األفكار املسيطرة  ليست معطيات مطلقة، االجتماعيلنشرح العامل 

 (Alexander Wendt)قول  يفالعالقات الدولية نراه  يفاجملتمع. مثال للمقولة البنيوية 

ذلك أن الدول نفسها تشكل  –الدول منها"  تصنعهما  هيألكسندر ونت بأن "الفوضوية 

وعلى  املقابل. يفتقيد سلوكهم  واليت الفوضوية الدولية، ( Notions of)أفكار أو إشارات 

مستوى عميق، فإن هذا املنهج يهدد النظريات التقليدية أو العلمية للعالقات الدولية ألنها 

أو القواعد إذا قمنا بتبنى تقدير غري هذه األعراف  تطور مثلتدعى أننا نستطيع دراسة 

 لتطور املعرفة االجتماعية والسياسية )انظر نظرية املعرفة(. أساسيبشكل  وضعي
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Sovereignty 

يرى كثريون أن السياسة الدولية تستمد خاصيتها املميزة من أن الفاعلني األساسيني 

، والذى غالبًا ما ُيوصُف احلصرياحلق  هيالسيادة  للسياسة هم دول ذات سيادة.

بأنه نابع من معاهدة وستفاليا، بامتالك سلطة حصرية على منطقة جغرافية، 

حول حقوق  4433مؤمتر مونتيفيديو  ففيوشعب، ويعتقد أنها حمددة لوجود الدولة. 

إذا  الدوليالقانون  يففإن الدولة قد اعتربت شخصًا قانونيًا  وواجبات الدول،

( إقليم 2( سكان دائمون؛ )4ري؛ بأن متتلك أو يكون لديها: )استوفت أربعة معاي

عالقات مع الدول األخرى. ومن  يف( قدرة على الدخول 1( حكومة؛ )3حمدد؛ )

 ثم، فإن املناقشات املتعلقة بتطبيقات السيادة متثل صلب العالقات الدولية. 

 Unilateralism Vs. Multilaterlaisml 

على العكس من أحادية األطراف، تنشأ أو تكون أحادية األطراف عندما تتصرف 

 دولة مبفردها بداًل من التصرف بشكل يتسق أو ينسجم مع الدول األخرى.

Westphalian System 

غالبًا ما يتم استخدامه كاختصار لنظام الدولة احلديثة، حيث تشري مجلة "نظام 

قامت بإنهاء حرب الثالثني عامًا،  اليتوستفاليا" إىل سلسلة من معاهدات السالم 

 السيادة للعالقات الدولية األوربية. مبادئلتقدم بذلك، 
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، 18حرب )احلرب العاملية الثانية(: 

800 ،802 

 .299، 12، 21حرب الثالثني عامًا: 

، 880حرب باردة )احلرب الباردة(:هـ ، 

820 ،811 ،819 ،892 ،899 ،

221 ،211 ،215. 

 .211حرب نووية: 
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، 19، 12، 21، حروب )عام(:حرب

18 ،11 ،92، 08 ،51 ،

801،881،221 ،211 ،299. 

، 888حركات )احلركات االجتماعية(: 

211 

 802حفظ السالم:

 .92، 20حق تقرير املصري: 

، 00، 21، 89حقوق اإلنسان: 

01،18 ،15 ،51 ،888 ،225. 

، 18، 0801، 00حقوق اإلنسان: 

11 ،15 ،51 ،801 ،888 ،

225. 

، 821(:العاملي)احلكم  عامليحكم 

829. 

 885، 809حكم متعدد املستويات: 

 1011حل الصراع، و حل املشكالت:

،811 ،891. 

، 2هـ ، ، 225حلف مشال األطلنطى:

9 ،9 ،0 ،80 ،88 ،81 ،85 ،

28 ،18 ،12 ،1891  ،05

19 ،51 ،800 ،802 ،880 ،

، 892، 811819، 820ن 881

899 ،221 ،219215. 

 

 )د(

 889ثالثية:  لوماسيةدب

، 881، 11، 11، 21دبلوماسية:

 .220، 899ن 889، 889

  20دمار )شامل، مؤكد،...(:

، الدولة، املؤسسات، الدور: عامدور )

، 18،19املرأة، املنظمات، ...اخل(:

18 ،55 ،800 ،801 ،889 ،

880 ،821 ،829 ،818 ،819 ،

818 ،891 ،212 ،215. 

، 28سيادة،...(:دولة )املدينة، ذات 

18،18،90 ،91،11،50،51 ،

800 ،802 ،809 ،809 ،880 ،

881 ،880،881،828 ،822 ،

825  ،815 ،890،890 ،225 ، 

218 ،210 ،211، 299. 

، 15،92،99، 12دولية )الدولية(:

05،800 ،809،801 ،888 ،
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885 ،820 ،811 ،899 ،219 ،

219 ،292. 

، 1119،880، 10، 00دميوقراطية:

811 ،210 

 

 )ذ(
 .898890ذكورية: 

 

 )ر(
، 829، 882رأس املال، رأمسالية:

811 ،890 ،888 ،818 812 . 

 11رفض: 

 51رواندا: 

 

 س() 
 .219، 801، 895سرتانج، سوزان: 

، 25، 28، 0،80: )السالم( سالم

18 ،90 ،91،05 19 ،15 ،

51 ،59 ،800 ،802 ،210 ،

299. 

 ،15، 11: )السالم الدائم( سالم دائم

51. 

: (الدميوقراطي)السالم  دميوقراطيسالم 

12 ،19 ،59 ،210. 

 .812811سلوكية: 

 .892، 818مسيث: 

، 2، 8سياسة )السياسة(: هـ ، و ، طـ ، 

1 ،91 ،8088 ،8921 ،

2921 ،1018 ،11 ،19

10 ،98 99 ،90 ،00 18 ،

19 18 ،11 ،19 ،59 ،50 ،

55808 ،801809 ،800

805 ،888881 ،820 ،825

898 ،891899 ،890898 ،

891899 ،890 ،220 ،

211،219 ،215 ،290 ،292 ،

299 . 

 .99، 91، 21، 81، 82سياسة القوة: 

، 29سياسة عاملية )السياسة العاملية(: 

20 ،19 ،18 ،9899 ،00 ،

10 ،19 ،11 ،59 ،50 ،51 ،

55 ،800 ،808 ،801 ،809 ،

800 ،805 ،888881 ،889

885 ،828829 ،820 ،825
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818 ،811819،811890

898 ،899 ،890 ،211 ،292. 

 50سينجر: 

 

 )ش(
شركات )عمالقة، ضخمة، متعددة 

، 805، 50، 19، 85اجلنسيات(: 

882888 ،881822 ،829 ،

828 ،899 ،211 ،219 ،211 ،

298. 

، 822، 889شركات عسكرية خاصة: 

298. 

 880شيوعية )الشيوعية(: 

 

 )ص(
، 10، 11، 10، 11، 21صراع: 

18 ،802 ،899،298 

، 801، 85: الدوليصندوق النقد 

880 ،821 

 802صومال )الصومال(: 

 889، 92صني )الصني(: 

 

 )طـ(
، 898، 811، 812، 82طبيعة بشرية: 

215 ،292. 

، 218، 50، 00، 99، 91طوباوية: 

292. 

 

 )ع(
 882، 880(:  الناميعامل  نامى )العامل 

، 801، 59، 18، 00، 11عاملية: 

881 ،888 ،829 ،890. 

، 00، 28، 85عدالة )العدالة(: طـ ، 

05 ،15 ،50 ،810. 

 .210: االجتماعيعدسات النوع 

 . 221، 210، 890عدم املساواة: 

 .809، 801، 802عراق )العراق(: 

، 11، 20، 88عسكرية )العسكرية(:

18 ،805 ،889 ،822 ،815 ،

890 ،211 ،298. 

، 05، 1199، 18عصبة األمم: 

800 ،225. 

 .822عصور وسطى:
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، 802، 11، 19عالقات القوة: 

829،898. 

 .88، 18عالقات القوى: 

، 1012، 8521عالقات دولية:

19 ،1890 ،92 ،9998 ،

0801 ،10 ،1211 ،50

59 ،58800 ،802 ،809 ،

808 ،801 ،880882 ،889

881 ،820 ،822829.828 ،

825819 ،818898 ،810، 

289 ،288 ،281 ،220 ،222 ،

229 ،228221 ،210212 ،

219 ،218299 ،298 ،291 ،

290 ،292 ،299 ،298. 

، 50، 18، 98، 89عمل )العمل(: 

801 ،801 ،888 ،811 ،889 ،

888 ،802 ،291. 

821، 50، 11عوملة )العوملة(: و ، 

829 ،890 ،891 ،890 ،219. 

 

 )ف(
 .51، 52: فاتيل

، 95، 95، 19)الفاعلون(:  فاعلون

50 ،55 ،885 ،820 ،829 ،

811 ،898. 

، 11، 18، 25، 20، 29فوضوية: 

19 ،10 ،1598 ،91 ،99 ،

0510 ،19 ،52،50 ،55 ،

808 ،801 ،809 ،800 ،805 ،

888 ،881 ،889 ،880828 ،

821829 ،820 ،811819 ،

898892 ،899 ،220 ،218 ،

215 ،292291  . 

 

 )ق(
، 888، 88نظمة القاعدة(: قاعدة )م

880 

 208، 00، 99قانون : 

 01، 00: أخالقيقانون 

 292قانون بيئى: 

، 1811(:الدولي)القانون  دوليقانون 

98 ،95 ،08 ،00 ،01 ،05 ،

51 ،810 ،858 ،859 ،858 ،
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22 ،280 ،210 ،298298 ،

299. 

 00قانون طبيعى:

قطبية )القطبية الثنائية، واملتعددة(: 

819 ،221 ،211 

، 11، 1918، 21قوة )القوة: عام(:

9199 ،9998 ،88 ،08

05 ،18 ،1918 ،5852 ،

55 ،808801 ،809 ،805 ،

888 ،889 ،881 ،828822 ،

829 ،811819 ،815 ،890

892 ،891895 ،885 ،800 ،

801 ،801 ،212 ،219 ،211 ،

292. 

 18قوة عسكرية )القوة العسكرية(: 

 

 )ك(
، 9199، 8989، 88، 80كار: 

91 ،812 ،219. 

، 15، 0512، 00كانط، إميانويل: 

51. 

 19كلينتون )بيل(: 

، 11، 12، 00كوزموبوليتانية )عاملية(: 

15 ،50 ،52 ،51 ،59 ،212. 

، 885، 10، 18، 19، 08كوهان: 

820 ،829 ،891 ،219 ،218 ،

215. 

 

 )ل(
 01لوك، جون: 

، 19ليربالية  )الليربالية املؤسسية(:  

225 ،215. 

، 19، 11، 89ليربالية  )عام، نظرية(: 

10 ،11 ،15 ،58 ،51 ،59 ،

811 ،819 ،819،225   ،218  . 

، 15، 11، 10، 19ليربالية )الليربالية(:

58 ،51 ،59. 

 10ليربالية تقليدية: 

، 12ليربالية جديدة )الليربالية اجلديدة(: 

11 ،19 ،19 ،225 ،215 ،

292. 

 210ليربالية سياسية: 

 50ليربالية كوزموبوليتنانية: 
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 )م (
 .220، 898، 890مادية: 

 810ماركس، كارل: 

، 225، 899، 11ماركسية )املاركسية(:

210. 

 .219، 810، 59، 01مثالية )املثالية(: 

، 822جمتمع مدني )اجملتمع املدني(: 

829 ،890 ،219. 

، 809، 802، 808األمن:  جملس

859 ،859 ،851 ،200 ،208 ،

202 ،218. 

 .05، 98حمكمة العدل الدولية الدائمة: 

، 801، 809، 800، 19مصاحل: 

829 ،819 ،811 ،815 ،211. 

، 211، 890، 818مصلحة وطنية:

291. 

، 819، 11، 18، 11، 12معاهدات: 

298 ،299. 

، 29، 81، 80، 81معرفة )املعرفة(: 

819 ،818 ،811 ،898 ،

892،891 ،899 ،895  ،218 ،

212 ،298 ،291 

 291معضلة األمن )املعضلة األمنية(: 

، 81، 80، 89مناهج ما بعد الوضعية: 

52 ،819 ،818 ،898 ،891 ،

899 ،899 ،212. 

 .218، 895، 88، 89، 8مناهج: 

منظمات )حكومية دولية، دولية غري 

حكومية، عسكرية، داخلية، ....(: 

2 ،20 ،19 ،15 ،51 ،55 ،

800 ،802 ،801 ،809 ،801 ،

881 ،828 ،219. 

 .880، 888، 88منظمات إرهابية: 

 .829، 822، 809منظمات إقليمية:

، 801منظمات دولية غري حكومية: 

805 ،880 ،888 ،828 ،828. 

، 800، 18، 19، 90دولية:  منظمات

801 ،809 ،801 ،805 ،880 ،

888 ،828 ،822 ،829 ،829 ،

828 ،819. 

 801، 55، 51منظمات غري حكومية: 
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، 895، 801منظمة التجارة العاملية: 

881 ،292. 

، 800، 90، 20، 85، 2منظمة: 

801 ،801 ،805 ،888 ،219 ،

211 ،291. 

 .11منهجية: و ، 

، 811، 812، 18مورجانثاو، هانز: 

898 ،890 ،215. 

مؤسسية ليربالية جديدة )املؤسسية 

، 19، 11، 12الليربالية اجلديدة(: 

19 ،225 ،215 ،292. 

 .18، 19مريشامير، جون: 

 .18، 10ميكيافيللي: 

 

 )ن(
 .802، 801نافتا )النافتا(: 

 .215، 218ناى، جوزيف: 

 802نزع السالح: 

، 898، 899، 802نساء )النساء(: 

212 ،210. 

نسوية )النسوية، النسائية، أنصار املرأة(: 

11 ،899 ،899 ،898 ،890 ،

891 ،895 ،891 ،899 ،218 ،

212. 

، 19، 11، 10، 25نظام وستفاليا: 

15 ،99 ،299. 

 219نظرية احلرب العادلة: 

 .219، 211نظرية املعرفة: 

، 11نظرية نقدية )النظرية النقدية(: 

818 ،811 ،898 ،891 ،899 ،

899 ،210 . 

، 88نظرية واقعية )النظرية الواقعية(: 

21 ،18 ،819 ،898. 

، 58، 11، 05، 00، 81، 88نظرية: 

59 ،50 ،800 ،812 ،811 ،

819 ،818 ،898 ،892 ،891 ،

898 ،899 ،218 ،290 ،298. 

 .50نفعية: 

/ اجلندر(: هـ ، االجتماعينوع )النوع 

، 828، 888882، 18، طـ
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899،898 ،890 ،899 ،212 ،

210. 

 

 )هـ (
 51هوبز، توماس: 

 

 )و(
، 811، 812، 19، 18والتز، كينيث:

819 ،221 ،215 ،290. 

، 52، 11، 12وضعية )الوضعية(: 

812 ،819 ،818 ،810 ،898 ،

892 ،895 ،898 ،892 ،891 ،

899 ،215 ،298. 

 209، 201وفيات األطفال: 

، 898، 890، 81ونت، الكسندر: 

892 ،291. 

، 808، 800، 08، 90، 15ويلسون: 

219 ،218. 
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