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 1القات الدولية عفي الالواقعية 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 ريم العمريترجمة: 
 
 
 
 

الدولية   الواقعيةالفلسفة    جذور  حول فلسفي شامل  مدخل   العالقات  مترجم  ؛في  منشور على  و  نص 

والتي قد يطرأ  (. ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة،  موسوعة ستانفورد للفلسفة)

ستانفورد  عليها موسوعة  محرري  بالشكر  نخّص  وختاًما،  الترجمة.  هذه  تتمة  منذ  من  على   التعديل 

 تعاونهم واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة. 

 

 

 

 
 

1 Korab-Karpowicz, W. Julian, "Political Realism in International Relations", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 

2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/realism-intl-relations/>. 
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، واملعروفة  (realism)  نظرايت عامة أو رؤى نظريّة متنافسة. الواقعّية   توجديف حقل العالقات الدولّية،  
والصراعي. عادًة  أيًضا ابلواقعّية السياسّية، هي وجهة نظر للسياسة الدولّية تؤكد على جانبها التنافسي  

واليت متيل إىل التأكيد على التعاون. يعترب    ،الليربالّيةأو    (ealismid)  ما تتعارض الواقعّية مع املثالّية
أبمنها، وتعمل من أجل  هذه الدول  هتتم  ، و يف الساحة الدولّية  الرئيسي  الفاعلالدول هي  الواقعيون أن  

لًبا ما يكون اجلانب السليب لتأكيد الواقعيني  اخلاصة، والصراع على السلطة. غا  الوطنّيةحتقيق مصاحلها  
الدول.   املعايري األخالقّية ابلعالقات بني  يتعلق بعالقة  الذاتّية هو تشكيكهم مبا  القوة واملصلحة  على 
السياسة الوطنّية هي جمال السلطة والقانون، يف حني أن السياسة الدولّية، كما يزعمون يف بعض األحيان،  

 تمّيز ابلصراع القائم أو احملتمل بني الدول. يو  بال عدالة، نطاقهي 

ينكر   ال  ذلك،  وجود    مجيع ومع  الدولّيةالواقعيون  العالقات  يف  الواقعيّ األخالق  بني  التمييز  ة  . جيب 
والواقعية الراديكالّية    - اليت ميثلها منظرو القرن العشرين مثل رينهولد نيبور وهانس مورغنثاو-ة  الكالسيكيّ 

املتطرفة.   الكالسيكيّ أو  الواقعّية  أتكيد  من  الرغم  ليست  على  فهي  الوطنّية،  املصلحة  مفهوم  على  ة 
  (. كما أهنا ال تستلزم Bull 1995  ،189)   "أن كل شيء يربر مبنطق الدولة"  امليكافيلّية   كالعقيدة 

ال يرفضون إمكانّية احلكم األخالقي يف السياسة    أيًضا   الواقعيون الكالسيكيون  .أو الصراع  احلربمتجيد  
ال أيخذ يف االعتبار    اخلطاب األخالقي اجملرد الذي-ة. بدال من ذلك، هم ينتقدون األخالقويّة  الدوليّ 

. إهنم يعطون قيمة عليا للعمل السياسي الناجح القائم على احلصافة: وهي القدرة  -احلقائق السياسّية
 ل معنّي من بني البدائل املمكنة على أساس عواقبه السياسّية احملتملة. على احلكم على صواب فع 

تتضمن الواقعّية جمموعة متنوعة من املقارابت وتدعي متتعها بتقاليد نظريّة عريقة. من بني اآلابء  
ة  وهي األمساء األكثر ذكًرا. إال أنه مت استبدال الواقعيّ  ،هوبزاملؤسسني، ثوسيديديس ومكيافيلي و 

ة اجلديدة، وهي حماولة لبناء هنج أكثر علمّية  ة يف القرن العشرين إىل حد كبري ابلواقعيّ سيكيّ الكال
لدراسة العالقات الدولّية. تعرضت كل من الواقعّية الكالسيكّية والواقعّية اجلديدة للنقد من منظري  

 .حلداثةما بعد االعالقات الدولّية الذين ميثلون وجهات النظر الليربالّية والنقدية و 
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 . جذور التقاليد الواقعّية1

 ثوسيديديس وأمهّية القوة  1.1
 نقد ميكافيلي للتقاليد األخالقّية  2.1
 السلطويّة )أانركّية( حالة الطبيعة عند هوبز 3.1

 . الواقعّية الكالسيكّية للقرن العشرين2

 حتدي إي إتش كار للمثالّية الطوابويّة 1.2
 مبادئ هانز مورغنثاو الواقعية 2.2

 . الواقعّية اجلديدة 3
 نظام كينث ووالتز الدول  1.3
 اعرتاضات على الليربالّية اجلديدة  2.3

 : السمة املتغرية والتحذيرية لـ الواقعية . اخلامتة4

 جعاملرا •

 أدوات أكادميية  •

 إلنرتنتمصادر أخرى على ا •

 مداخل ذات صلة  •
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. جذور الواقعية السياسية 1  

ة ية القوثوسيديديس وأهم 1.1  

أن   .(c. 460–c. 400 B.C.E) ثوسيديديس أىكغريه من املنظرين السياسيني الكالسيكيني، ر 
- أسئلة أخالقّية. واألهم من ذلك أنه يتساءل عما إذا كانت العالقات بني الدول    تتضمن السياسة  

حامسة   متثلواليت   أمهية  هلا  ابلنسبة  للحرب    -القوة  أترخيه  العدالة.  مبعايري  أيضاً  تسرتشد  أن  ميكن 
. يتألف  البيلوبونيسية يف الواقع ليس عمل يف الفلسفة السياسّية وال نظرية مستدامة للعالقات الدولّية

، الذي يقدم سرًدا جزئًيا للنزاع املسلح بني أثينا "  البيلوبونيسية  احلرب  اتريخ  "  جزء كبري من هذا العمل
، من خطاابت ثنائّية لشخصيات ابرزة تتجادل يف  431إىل  404واسربطة الذي حدث يف الفرتة من  

الوحيد املعرتف به يف العالقات  قضّية ما. ومع ذلك، إذا مت وصف هذا العمل على أنه النص الكالسيكي  
الدولّية، حيث يعترب مصدر إهلام ملنظرين من هوبز إىل علماء العالقات الدولّية املعاصرة، فذلك ألنه 

ميكن استقراء مواقف نظريّة منه. وقد مت التعبري عن الواقعّية    حيثأكثر من جمرد تسلسل زمين لألحداث،  
التاريخ، خطاب ألقي يف املناقشة اليت جرت قبّيل احلرب. وعالوة  يف أول خطاب لألثينيني مت تسجيله يف  

احلرب   سبب  ثوسيديديس  هبا  يفسر  اليت  الطريقة  يف  ضمًنا  وارد  الواقعي  املنظور  فإن  ذلك،  على 
 الشهري يف التصرحيات اليت أدىل هبا املبعوثني األثينيني.  البيلوبونيسية وكذلك يف "حوار ميلوس"

 

 خصائص عامة للواقعّية يف العالقات الدولّية  1.1.1

يؤكد الواقعيون يف العالقات الدولية على القيود اليت تفرضها الطبيعة البشريّة على السياسة، واليت يعتربوهنا 
أاننّية، كما يؤكدون على غياب حكومة دولّية. تساهم هذه العوامل جمتمعة يف وضع منوذج للعالقات  

الرئيسّية هي الدول، حيث تصبح القوة واألمن  الدولّية قائم على   الفاعلة  الصراع، تكون فيه اجلهات 
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القضيتني الرئيسيتني، وال مكان لألخالق فيها. إن جمموعة األسس املتعلقة ابلدولة، واألاننّية، والفوضوية،  
 يديديس. يف أعمال ثوس وردتوالقوة، واألمن، واألخالق هي اليت حتدد التقاليد الواقعّية، وكلها  

ة هي منطلق الواقعّية السياسّية الكالسيكّية. ينظر الواقعيون إىل البشر على أهنم  الطبيعة البشريّ  (1)
ويف   األخالقّية.  املبادئ  الذاتية  املصلحة  فيها  تتجاوز  درجة  إىل  بطبيعتهم  وانتهازيون  أاننيون 

األول من   الكتاب  وردت يف  واليت  اسربطة،  اليت جرت يف  يؤكد  املناقشة  ثيوديوس"،  "اتريخ 
 تثين  مل"  األثينيون أولويّة املصلحة الذاتية على األخالق. ويقولون إن اعتبارات الصواب واخلطأ 

 (.chap. 1 par. 76." )املتوفقة   قواهم  هلم تتيحها اليت  التوسع  فرص   عن أبًدا  الناس

  ، األانركّية )الالسلطويّة(حرفًيا  الواقعيون، وخاصة الواقعيون اجلدد اليوم، يعتربون غياب احلكومة،   (2)
هو احملدد األساسي لنتائج السياسة الدولّية. وجيادل هؤالء أبن عدم وجود سلطة مشرتكة لوضع  
القواعد وإنفاذها يعين أن الساحة الدولّية هي يف األساس نظام مساعدة ذاتّية. كل دولة مسؤولة  

إىل    األانركّية. وابلتايل تؤدي  زايدة القوةاء  عن بقائها وهلا احلرية يف حتديد مصاحلها والسعي ور 
وضع تكون فيه للقوة الدور املهيمن يف تشكيل العالقات بني الدول. على حد تعبري مبعوثي  
أثينا يف ميلوس، بدون أي سلطة مشرتكة قادرة على فرض النظام،تنجو الدول املستقلة ]فقط[  

 (. 5.97) عندما تكون قوية."

، فإهنم ينظرون إىل األمن ابعتباره األانركي/الالسلطويبقدر ما يتصور الواقعيون أن عامل الدول   (3)
ة. لتحقيق األمن، حتاول الدول زايدة قوهتا واالخنراط يف موازنة القوى بغرض ردع  قضية مركزيّ 

بينما مييز    املعتدين احملتملني. ُُتاض احلروب ملنع الدول املتنافسة من أن تصبح أقوى عسكراًي.
ثيوسيديدس بني األسباب املباشرة واألسباب الكامنة وراء احلرب البيلوبونيسية، فإنه ال يرى أن 
السبب احلقيقي يف أي من األحداث املعينة اليت سبقت اندالع احلرب مباشرة. بدالً من ذلك،  

رابطة ديليان،    املدن اليواننية:  - حدد سبب احلرب يف تغرّي موازين القوى بني كتلتني من دول
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حتت قيادة أثينا، والرابطة البيلوبونيسية، حتت قيادة اسربطة. ووفًقا لثيوسيديدس، فإن منو قوة  
  (  1.23اإلثينيني جعل اإلسربطيني خيافون على أمنهم، وابلتايل دفعهم إىل احلرب. )

عموًما   (4) الواقعيون  إىل    يف يشكك  يدفعهم  أن  ميكن  وهذا  الدولّية.  ابلسياسة  األخالق  عالقة 
االدعاء أبنه ال مكان لألخالق يف العالقات الدولّية، أو ابدعاهم بوجود توتر بني متطلبات  
األخالق ومتطلبات العمل السياسي الناجح، أو أبن الدول لديها أخالقها اخلاصة اليت ُتتلف  

خالق، إذا ما مت استخدامها على اإلطالق، ال ُتستخدم إال  عن األخالق العرفّية، أو أن األ
بطريقة آلية لتربير سلوك الدول. وميكن العثور على حالة واضحة لرفض القواعد األخالقّية يف  

  416يتعلق هذا احلوار أبحداث عام    .(5.85-113العالقات بني الدول يف "حوار ميلوس" )
ميلوس. عرض املبعوثون األثينيون على امليليني أما خيار    عندما غزت أثينا جزيرة   ،قبل امليالد

التدمري أو االستستالم، وطلبوا منهم منذ البداية أال يلتمسوا العدالة، بل أن يفكروا فقط يف  
بقائهم على قيد احلياة. على حد تعبري املبعوثني، "كالان يعلم أن القرارات املتعلقة ابلعدالة ال  

نسانّية إال عندما يكون اجلانبان حتت إكراه متساٍو، ولكن عندما يكون  تُتخذ يف املناقشات اإل
أحد اجلانبني أقوى، فإنه حيصل على أكرب قدر ممكن، ويتعنّي على الضعفاء أن يقبلوا بذلك"  

(. أن تكون "حتت إكراٍه متساٍو" يعين أن تكون حتت قوة القانون، وابلتايل أن ُتضع  5.89)
(. طاملا أن هكذا سلطة  Korab-Karpowicz 2006، 234لسلطة تشريعّية مشرتكة )

  فوق الدول غري موجودة، فإن األثينيني يزعمون أنه يف ظل هذا الظرف للفوضى الدولّية الغري 
إهنم يساوون   األضعف.  السيطرة على  األقوى يف  الوحيد هو حق  فإن احلق  للقانون  خاضع 

 لة من الشؤون اخلارجّية. صراحًة بني احلق والقوة، واستبعاد اعتبارات العدا

 

 املثاليني األول-"حوار ميلوس": جدال الواقعيني  1.1.2 
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  ا وهكذا ميكننا أن جند أتييًدا قواًي للمنظور الواقعي يف تصرحيات األثينيني. ولكن يبقى السؤال مطروحً 
وهو إىل أي مدى تتطابق واقعيتهم مع وجهة نظر ثوسيديديس. على الرغم من أن أجزاء كبرية من "حوار  
ميلوس"، فضاًل عن أجزاء أخرى من اتريخ ثوسيديديس، تؤيد القراءة الواقعّية، فإن موقف ثوسيديديس  

ألوسع لكتابه. ويف  ال ميكن استنتاجه من هذه األجزاء املختارة، بل جيب تقييمه على أساس السياق ا
 حىت "حوار ميلوس" نفسه يزودان بعدد من اآلراء املتعارضة.  الواقع، 

ة من املثالّية أو الليربالّية، وهو منظور نظري  عادة ما تتناقض الواقعّية السياسّية مع علماء العالقات الدوليّ 
يل. يقدم "حوار ميلوس"، وهو أحد  يؤكد على القيم الدولّية، واالعتماد املتبادل بني الدول، والتعاون الدو 

أكثر أجزاء اتريخ ثوسيديديس تعليًقا عليه، اجلدال الكالسيكي بني وجهات النظر املثالّية والواقعّية: هل  
ميكن للسياسة الدولّية أن تستند إىل نظام أخالقي مستمد من مبادئ العدالة؟ أو هل ستبقى إىل األبد  

 صارعة؟ ساحة للقوة واملصاحل الوطنّية املت

(. إهنم  5.86ثالّية، فإن اخليار يكمن بني احلرب واخلضوع )محجج    يوظفونوابلنسبة للملينيني، الذين  
شجعان وحيبون وطنهم. إهنم ال يرغبون يف فقدان حريتهم، وعلى الرغم من حقيقة أهنم أضعف عسكراًي  

حججهم    يسندونم  (. إهن5.112;  5.100من األثينيني، إال أهنم مستعدون للدفاع عن أنفسهم ) 
(. إهنم أتقياء وعلى  5.104;  5.90لعدالة، اليت يقرنوهنا ابإلنصاف، ويعتربون األثينيني ظاملني )اعلى 

يقني من أن اآلهلة سوف تدعم قضيتهم العادلة وتعوض ضعفهم، ويثقون يف التحالفات، معتقدين أن  
 .( 5.112;  5.104يساعدوهنم )حلفائهم، األسربطيون، املرتبطون هبم أيًضا، سوف 

مللينيني عناصر النظرة املثالّية أو الليربالّية للعامل: االعتقاد  ا ابلتايل، فإن بوسع املرء أن حيدد من خطاب  
أبن الدول هلا احلق يف ممارسة االستقالل السياسي، وأبن عليها إلتزامات متبادلة جتاه بعضها البعض،  

ة. ومع ذلك، فإن ما يفتقر إليه امليليون هو املوارد والبصرية. يف قرارهم  ة غري عادلوأبن احلرب العدوانيّ 
 .احلذرةابلدفاع عن أنفسهم، فإهنم مسرّيين آبماهلم أكثر مما يسرتشدون ابألدلة املوجودة أو ابحلساابت 

ا ينبغي أن ة رئيسّية مثل األمن والقوة، وال تسرتشد هذه احلجة مبتستند احلجة األثينية على مفاهيم واقعيّ 
يكون عليه العامل، بل مبا هو عليه. إن األثينيني يتجاهلون أي حديث أخالقي وحيثون امليلينيني على  
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العواقب احملتملة املرتتبة على قرارهم،   - النظر إىل احلقائق أي االعرتاف بدونيتهم عسكراًي، والنظر يف 
ة. ويبدو أن  اقعًيا قواًي وراء احلجج األثينيّ (. يبدو أن هناك منطًقا و 5.101;  5.87والتفكري يف جناهتم )

ة والنباهة  ة واملصلحة الذاتية، ينطوي على االعتماد على العقالنيّ موقفهم، القائم على املخاوف األمنيّ 
والبصرية. بيد أن هذا املنطق، عند إْمعان الّنظر فيه عن كثب، يثبت أنه معيب بشكل خطري. وميلوس،  

ال تشكل أي هتديد أمين حقيقي هلم. إن تدمري ميلوس يف هناية املطاف ال يغري  الدولة الضعيفة نسبًيا،  
 من مسار احلرب البيلوبونيسية، اليت سوف ُتسرها أثينا بعد بضع سنوات الحقة. 

يف "اتريخ احلرب البيلوبونيسية"، يوضح ثيوسيديدس أن السلطة، إذا كانت غري مقيدة ابالعتدال وبروح  
الرغبة غري املنضبطة يف املزيد من السلطة. ال وجود حلدود منطقية حلجم اإلمرباطورية.    العدالة، فإهنا جتلب

ويف حالة النشوى آبمال اجملد والنصر، بعد غزو ميلوس، خيوض األثينيون حراًب ضد صقلية غري مكرتثني  
طاملا أن  (. و 5.90"حبجة ميلوس" القائلة أبن اعتبارات العدالة مفيدة للجميع على املدى الطويل )

األثينيني يبالغون يف تقدير قوهتم ويف النهاية خيسرون احلرب، فإن منطقهم القائم على املصلحة الذاتّية  
 يثبت أنه قصري النظر حًقا. 

من املثالّية أن نتجاهل واقع القوة يف العالقات الدولّية، ولكن االعتماد على القوة وحدها هلو من عمى  
ثوسيديديس ال يؤيد املثالية الساذجة للملينيني وال هتكم خصومهم األثينيني. ويبدو أن    البصرية أيًضا.

وهو يعلمنا أن نكون حذرين "من األحالم الساذجة يف السياسة الدولّية" من انحية، و "ضد التطرف  
(. إذا كان من املمكن  Donnelly 2000، 193اآلخر اخلبيث: التهكم املفرطة" من انحية أخرى )

تُنكر  اعتبار ثوسي اليت  الواقعّية  السياسة  فإن واقعيته مع ذلك ال ُتصور مسبًقا  ديديس واقعًيا سياسًيا، 
اليوم اليت يتم فيها جتاهل األسئلة األخالقّية إىل حد   العلمية اجلديدة  الواقعّية  األخالق التقليديّة، وال 

أخالقّية، بواقعية هانز  كبري. ميكن مقارنة واقعية ثوسيديديس، اليت ليست عدمية األخالق وليست ال
مورجينثاو ورميوند آرون وغريمها من الواقعيني الكالسيكيني يف القرن العشرين، والذين على الرغم من  
إدراكهم إلعتبارات املصلحة الوطنّية، إال أهنم ال ينكرون أن الفاعلني السياسيني على املستوى الدويل  

 خاضعني للحكم األخالقي.
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 افيلي لألخالق يكنقد م 2.1

تقاليد عريقة. إن املثاليني،    امتالكهااملثالّية يف العالقات الدولّية، شأهنا شأن الواقعّية، ميكن أن تدعي  
غري راضني عن العامل كما وجدوه، حياولون دائًما اإلجابة على سؤال "ما ينبغي أن يكون" يف احلقل  

شرون كان مجيعهم من املثاليني السياسيني الذين اعتقدوا أن هناك بعض  وشي  أرسطوو   أفالطونالسياسي.  
طور   أسالفه،  عمل  على  وبناًء  السياسّية.  احلياة  عليها  تستند  أن  ميكن  اليت  العاملّية  األخالقّية  القيم 

  انتقلت شيشرون فكرة قانون أخالقي طبيعي ميكن تطبيقه على السياسة احمللّية والدولّية على حٍد سواء.  
 القديس أوغسطينوس أفكار شيشرون املتعلقة ابلنزاهة يف احلرب إىل كتاابت املفكرين املسيحيني مثل  

، كانت فكرة أن  نيكوال مكيافيلي والقديس توما األكويين. ويف أواخر القرن اخلامس عشر، عندما ُولد  
حلرب جيب أن تظل  السياسة، مبا يف ذلك العالقات بني الدول، جيب أن تكون فاضلة، وأبن أساليب ا

 خاضعة للمعايري األخالقّية، ال تزال سائدة يف األدبيات السياسّية.

( هذا التقليد األخالقي الراسخ، وبذلك َمْوضع نفسه إبعتباره جمدد  1527- 1469حتدى مكيافيلي )
سياسي، حيث تكمن حداثة منهجه يف نقده للفكر السياسي الغريب الكالسيكي ابعتباره غري واقعي،  

 فصله بني السياسة واألخالق. وهو بذلك يضع أسس السياسة احلديثة. يف الفصل اخلامس عشر  ويف
"احلقيقة   إىل  األوائل، يسعى  املفكرين  تعاليم  أنه يف خروجه عن  يعلن مكيافيلي  "األمري"،  من كتاب 

قة الوحيدة اليت تستحق  الفعلّية للمسألة بداًل من احلقيقة املتخّيلة." احلقيقة الفعلّية ابلنسبة له هي احلقي
البحث عنها. إهنا متثل جمموع الظروف العملّية اليت يعتقد أهنا مطلوبة جلعل كل من الفرد والبلد مزدهًرا  

  مثل ،  للفرد  األخالقّية  الصفة)  virtue  /القدمية  الفضيلة  مكيافيلي  يستبدل  .وقواًي على حد سواء.
  يَِعد   ،virtù  /ابلكفاءة  نبًيا  وبصفته(.  القوة  أو  القدرة)  virtù  /ابلكفاءة(  النفس  ضبط   أو  العدالة

 .  الدنيويّة والسلطة اجملد  إىل  واألفراد  األمم من  كاًل   يقود  أبن مكيافيلي

امليكافيلّية هي منٌط راديكايل من الواقعّية السياسّية اليت يتم تطبيقها على كل من الشؤون احمللّية والدولّية.   
األخالق يف السياسة، وتدعي أن كل الوسائل )األخالقّية وغري األخالقّية( مربرة    إهنا عقيدة تنكر أمهّية

( عبارة  أبًدا  يستخدم  مل  مكيافيلي  أن  من  الرغم  على  معينة.  سياسّية  غاايت   ragioneلتحقيق 
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distato)  ( أو ما يقابلها ابلفرنسيةraison d’état  فإن ما يهمه يف هناية املطاف على وجه ،)
 عوًضا عن الضمري األخالقي أو القّيم.  ،التحديد هو: كل ما هو من مصلحة الدولة

برر مكيافيلي األفعال الالأخالقّية يف السياسة، لكنه مل يرفض قط اإلعرتاف أبهنا أفعال شريرة. لقد عمل  
أصبحت  مكيافيلي يف إطار واحد من األخالق التقليديّة. إال أن مهمة أتباعه يف القرن التاسع عشر  

حمددة لتطوير عقيدة مزدوجة لألخالق: عقيدة عامة وأخرى خاصة، لدفع الواقعّية املكيافيلّية إىل املزيد  
من التطرف، ولتطبيقها على العالقات الدولّية. ومن خالل التأكيد على أن "ليس للدولة واجب أمسى  

احلها ومزاايها ضد الدول األخرى  من احلفاظ على نفسها" أعطى هيجل جزاًء أخالقًيا لتعزيز الدولة ملص
(Meinecke 357  وبذلك أسقط هيجل األخالق التقليديّة. وقد ُفسرت مصلحة الدولة تفسريًا )

واجًبا لألمة. يف إشارة إىل  غريًبا على أهنا أمسى قيمة أخالقّية، مع اعتبار توّسع السلطة الوطنّية حًقا و 
ولة هي القوة، حتديًدا من أجل إثبات وجودها ضد قوى  مكيافيلي، أعلن هاينريش فون تريتشكي أن الد

أخرى مستقلة ابلقدر نفسه، وبذلك فإن الواجب األخالقي األمسى للدولة هو تعزيز هذه القوة. وأعترب  
فكرة أخالق   للدولة. وهكذا مت طرح  تكون مالءمة ابلنسبة  ما  بقدر  فقط  ملزمة  الدولّية  اإلتفاقيات 

م السياسة الواقعّية. فقد مت رفض األخالق التقليديّة وارتبطت سياسات  مستقلة لسلوك الدولة ومفهو 
القوة بنوع "أمسى" من األخالق. هذه املفاهيم، إىل جانب اإلميان بتفوق الثقافة اجلرمانّية، كانت مبثابة  

سات الغزو  أسلحة برر هبا رجال الدولة األملان منذ القرن الثامن عشر حىت هناية احلرب العاملية الثانية سيا
 واإلابدة.

( للزعماء  احلصيفة  لنصائحه  مبكيافيلي  اإلشادة  يتم  ما  املؤسس  حيث  غالًبا  املعلم  ابعتباره  إليه  يُنظر 
لالسرتاتيجّية السياسّية احلديثة( ولدفاعه عن الشكل اجلمهوري للحكومة. هناك ابلتأكيد العديد من  

امل الثناء. ومع ذلك، من  اليت تستحق هذا  الذي  جوانب فكره  املفكر  إليه ابعتباره  النظر  أيًضا  مكن 
يتحمل املسؤولية الرئيسّية عن اإلهنيار األخالقي يف أورواب. إن حجة املبعوثني األثينيني الواردة يف "حوار  

أو حوار ثراسيماخوس يف مجهورية أفالطون، أو حجة كارنيديس اليت يشري إليها    ،مليان" لثوسيديدس
السياسة واألخالق. ومع  كل هذه احلجج    -شيشرون   القدمية واملسيحّية حول وحدة  اآلراء  تتحدى 
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ذلك، قبل ميكافيلي، مل يكن هذا النمط من التفكري الالأخالقي أو الفاسد سائًدا يف التيار الرئيسي  
للفكر السياسي الغريب. لقد كانت قوة تربير ميكافيلي للجوء إىل الشر كوسيلة مشروعة لتحقيق غاايت  

وحسن توقيته مها اللذان أقنعا الكثري من املفكرين واملمارسني السياسيني الذين تبعوه. إن آاثر  سياسّية  
األفكار املكيافيلّية، مثل الفكرة القائلة أبن استخدام مجيع الوسائل املمكنة مسموح به يف احلرب، ستظهر  

يّة ضد بعضها البعض حىت  يف ساحات القتال يف أورواب احلديثة، حيث قاتلت جيوش املواطنني اجلماهري 
الذرائعّية واألخالق مصداقيته يف جمال   التوتر بني  فقد  لقد  العدالة.  لقواعد  املريرة دون مراعاة  النهاية 
لألخالق   إضافًيا  أحدثت ضررًا  اليت  والعامة،  اخلاصة  املزدوجة،  األخالق  مفهوم  اخرتاع  مت  السياسة. 

( إىل سياسة ليبنسرام، raison d’étatمنطق الدولة/  ت عقيدة )التقليديّة والعرفّية. يف هناية املطاف، أد
 وحربني عامليتني، واحملرقة.

إىل صيغتها املتطرفة، واليت تقبل    االنزالق لعل أكرب مشكلة يف الواقعّية يف العالقات الدولّية هي ميلها إىل  
لّية هذه السياسة  أي سياسة قد تفيد الدولة على حساب الدول األخرى، بغض النظر عن مدى إشكا

من الناحية األخالقّية. وحىت إذا مل يثريوا بشكل صريح أسئلة أخالقّية، ففي أعمال والتز والعديد من  
مثل   كلمات  تعد  ومل  مسبًقا،  مفرتضة  املزدوجة  األخالق  فإن  اليوم،  اجلدد  الواقعيني 

“realpolitik/  اليت السلبّية  الدالالت  حتمل  الواقعّية"  للواقعيني  السياسة  ابلنسبة  حتملها  كانت 
 الكالسيكيني، مثل هانز مورجينثو.

 

 هوبز حالة الطبيعة عند أناركية  3.1

( جزًءا من حراك فكري هدفه حترير العلم احلديث الناشئ من قيود  1683–1588)  توماس هوبزكان  
الكالسيكيّ  السياسّية  للفلسفة  وفًقا  الكالسيكي واملدرسي.  املثايل،  الرتاث  املنظور  إليها  اليت يستند  ة، 

على   وإن كان  اآلخرين  لصاحل  العمل  العقل كما ميكنهم  من خالل  رغباهتم  التحكم يف  للبشر  ميكن 
حساب مصاحلهم اخلاصة، وابلتايل فهم فاعلون عقالنيون وأخالقيون قادرين على التمييز بني الصواب  

أيًضا اجتماعيون ابلفطرة الطبيعّية. ومع ذلك، ومبهارة كبرية،  واخلطأ وعلى اُتاذ اخليارات األخالقّية، هم  

https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
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"للرغبة    يهاجم هوبز هذه اآلراء، حيث أن كائناته البشريّة الفرديّة للغاية والالأخالقّية والالاجتماعّية ُتضع
 Leviathanالدائمة اليت ال هتدأ للسلطة بعد السلطة، وتلك الرغبة ال خُيمد أوارها إال عند املوت" )

XI 2  ولذلك فهم يتصارعون حتًما على السلطة، ويف عرض مثل هذه األفكار، يساهم هوبز يف ،)
بعض املفاهيم األساسّية والرئيسّية للتقاليد الواقعّية يف العالقات الدولّية، وخاصة الواقعّية اجلديدة، وهذا  

( النظام الدويل، والرأي القائل  لطويّةالس)   أانركّيةيشمل توصيف الطبيعة البشرية على أهنا أاننّية، ومفهوم  
 أبن السياسة، املتأصلة يف الصراع على السلطة، ميكن تربيرها ودراستها علمًيا.

( حالة الطبيعة، اليت تقتضي قيام حالة حرب  السلطويّة)  أانركّيةأحد أكثر مفاهيم هوبز شهرة هو مفهوم  
(. يستمد هوبز فكرته عن حالة  XII 8و "مثل هذه احلرب خيوضها كل إنسان ضد كل إنسان" )

احلرب من آرائه عن الطبيعة البشريّة والظروف اليت يعيش فيها األفراد، مبا أنه يف حالة الطبيعة ال وجود  
حلكومة وحيث يتمتع اجلميع بوضع متساٍو، فإن لكل فرد احلق يف كل شيء؛ أي أنه ال توجد قيود على  

الفرد، وميكن ألي شخص   دائًما على  سلوك  اجلميع  أن يكون  القوة يف أي وقت، وجيب  استخدام 
استعداد ملواجهة هذه القوة ابلقوة. ابلتايل، فإن األفراد، املدفوعني حبب االستحواذ، وعدم وجود قيود  
لتحقيق   البعض  بعضهم  "غزو"  إىل  مييلون  فإهنم  الشحيحة،  السلع  على  التنافس  ودوافع  أخالقّية، 

متشككني من بعضهم البعض ومدفوعني ابلتوجس، فمن احملتمل أيًضا أن ينخرطوا    مكاسب، وطاملا أهنم
يف إجراءات وقائّية ويغزوا بعضهم البعض لضمان سالمتهم. أخريًا، إن األفراد أيًضا مدفوعون ابلفخر  
والرغبة يف اجملد، وسواء كان ذلك من أجل الكسب أو األمن أو السمعة، فإن األفراد الساعني للسلطة  

(، يف مثل هذه الظروف امللتبسة  XIII 3سوف يسعون ابلتايل "إىل تدمري أو إخضاع بعضهم البعض" )
حمتمل، فإن شن احلرب على اآلخرين هو اسرتاتيجية مفيدة أكثر من السلوك    حيث يكون اجلميع معتدٍ 

 قيد احلياة.لبقاء الفرد على   املسامل، ويتعنّي على املرء معرفة أن اهليمنة على اآلخرين ضرورة

يهتم هوبز يف املقام األول ابلعالقة بني األفراد والدولة، ومالحظاته حول العالقات بني الدول اندرة. ومع  
ذلك، فإن ما يقوله عن حياة األفراد يف حالة الطبيعة ميكن أيًضا تفسريه على أنه وصف لكيفّية وجود  

الدافع حنو السلطة هو أساس سلوك الدول،    الدول وعالقتها ببعضها البعض. مبجرد نشأة الدول، يصبح
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الرامّية إىل اهليمنة على الدول والشعوب األخرى. كتب هوبز أن   والذي غالًبا ما يتجلى يف جهودها 
وخشيًة من    ،"من أجل سالمتها اخلاّصة توسع األراضي اخلاضعة لسلطتها حبّجة إبعاد أّي خطر  الدول

حتمل املمنو   ،الغزوات
ُ
حاوالت إلخضاع أو   ،ح للغازينأو من الدعم امل

ُ
إلضعاف اجلريان بواسطة    كذلك امل

وعليه، فإن السعي للسلطة    (.XIX 4")  أو عرب الُلجوء إىل عمليات سريّة"  ،وذلك بوضح النهار  ،القّوة
والصراع عليها يكمن يف صميم رؤية هوبز للعالقات بني الدول. يصدق الشيء ذاته الحًقا على منوذج  

طبيعة البشريّة.  للدولّية الذي طوره هانز مورغنثاو، والذي أتثر بشدة هبوبز وتبىن نفس النظرة  العالقات ال
(  السلطويّة)  أانركّيةوعلى حنو مماثل، فإن الواقعي اجلديد كينيث والتز سيحذو حذو هوبز فيما يتعلق  

عنصر    ابعتبارهأعلى(    النظام الدويل )حقيقة مفادها أن الدول ذات السيادة ال ُتضع ألي سيادة مشرتكة
 أساسي يف العالقات الدولّية. 

يربطه هوبز حبالة   ما  الكل  الكل ضد  األفراد من حرب  لسيادة، يفلت  أنفسهم  ومن خالل إخضاع 
ذلك الدول    ،الطبيعة؛ ومع  أن  يعين  الدول. وهذا ال  بني  العالقات  احلرب على  تزال هتيمن هذه  ال 

ل قابلّية  لديها  إن  بل  دائًما،  )تتحارب  إذا  XIII 8لقتال  ما  بنفسها  الدول  فيه  تقرر  وضع  ويف   .)
قد تندلع احلرب يف أي وقت. ومن مث فإن حتقيق األمن الداخلي من خالل    ، ستستخدم القوة أم ال

إنشاء الدولة يتوازى معه حالة عدم أمن بني الدول. وميكن للمرء أن جيادل أبنه إذا كان هوبز متسًقا 
لفكرة القائلة أبنه للتخّلص من هذا الوضع ينبغي على الدول أيًضا أن تربم عًقدا  متاًما، فإنه سيتفق مع ا

وُُتضع نفسها لسيادة عاملّية. على الرغم من أن فكرة دولة عاملّية قد جتد الدعم من بعض الواقعيني  
حالة  فهو ال يقرتح أن عقد اجتماعي بني الدول قد ينهي    ، اليوم، إال أن هذا ليس موقًفا اُتذه هوبز

( النظام العاملي. وذلك ألن حالة انعدام األمن اليت تعيشها الدول ال تؤدي ابلضرورة  السلطويّة)  أانركّية
إىل انعدام أمن مواطينها. طاملا أن نزاًعا مسلًحا أو أي نوع آخر من العداء بني الدول ال ينشب ابلفعل،  

 ميكن لألفراد داخل الدولة أن يشعروا ابألمن نسبًيا.

نكار وجود مبادئ أخالقّية عامة يف العالقات بني الدول جيعل هوبز قريًبا من امليكافيليني وأتباع  إن إ
(. إن نظريته يف العالقات الدولّية، اليت تفرتض أن الدول  raison d’étatمنطق الدولة /  عقيدة )
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ه ال يوجد قيود أخالقّية  وأن  ،مثل األفراد املستقلني، أعداء بطبيعتهم وغري اجتماعني وأاننني   ،املستقلة
على سلوكهم، تشكل هذه النظريّة حتداًي كبريًا للرؤية السياسّية املثالّية القائمة على اإلجتماع اإلنساين  
وللفقه القانوين الدويل املبين على هذه الرؤية. ومع ذلك، فإن ما يفصل هوبز عن مكيافيلي ويربطه أكثر  

ال تقدم نظريته السياسّية دعوة  ى الطابع الدفاعي للسياسة اخلارجّية.  ابلواقعّية الكالسيكّية هو إصراره عل
ة:  مفتوحة لفعل كل ما قد يكون مفيًدا للدولة. إن مقاربة هوبز للعالقات الدولّية أكثر حكمة وسلميّ 

 . الدول ذات السيادة، مثل األفراد، جيب أن متيل حنو السالم الذي يقبله العقل

ما يغفل عنه والتز وغريه من القراء الواقعيني اجلدد ألعمال هوبز يف بعض األحيان هو أنه هوبز ال يتّصور  
الدولّية على أهنا بيئة بدون أي قواعد. من خالل اقرتاحه أن بعض إمالءات العقل تنطبق حىت    األانركّية

سلمّية وتعاواًن. كما أنه ال ينكر وجود  يف حالة الطبيعة، يؤكد أنه من املمكن إقامة عالقات دولّية أكثر 
القانون الدويل. ميكن للدول ذات السيادة أن توقع معاهدات مع بعضها البعض لتوفري أساس قانوين  

ة غالًبا ما تكون غري فعالة يف  لعالقاهتا. ولكن يف الوقت نفسه، يبدو أن هوبز يدرك أن القواعد الدوليّ 
ابلقانون الدويل أو    االلتزام لدول ملصلحتها اخلاصة، وابلتايل سيتم  كبح الصراع على السلطة. ستفسرها ا

تكون حمفوفة   أن  إىل  دائًما  متيل  الدولّية  العالقات  فإن  املتضررة. ومن مث،  الدول  وفًقا ملصاحل  جتاهله 
 ابملخاطر. تكمن هذه النظرة القامتة للسياسة العاملّية يف صميم واقعّية هوبز. 

 

 . الواقعية الكالسيكية في القرن العشرين2

ولدت الواقعّية يف القرن العشرين استجابًة للمنظور املثايل الذي سيطر على دراسات العالقات الدولّية  
يف أعقاب احلرب العاملية األوىل. كان هدف املثاليني يف عشرينيات وثالثينيات القرن املاضي )املعروفني  

لقد رأوا أن    و بناء سالم من شأنه أن مينع صراع عاملي آخر.أيًضا ابألمميني الليرباليني أو الطوابويني( ه
حل املشاكل بني الدول هو إنشاء نظام حمرتم للقانون الدويل، تدعمه املنظمات الدولّية. أفضت مثالّية  

  1928وإىل ميثاق كيلوغ برايند عام    1920ما بني احلربني العامليتني إىل أتسيس عصبة األمم يف عام 
الرئيس األمريكي وودرو ويلسون،  الذي حيظر احل قدم  للنزاعات.  السلمّية  التسوايت  رب وينص على 



23/9/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 15

 

وألفريد زميرن، ورميوند ب.فوسديك، وغريهم من املثاليني البارزين يف ذلك    ،وعلماء مثل نورمان أجنيل
الصراع    العصر، دعمهم الفكري لعصبة األمم. وبدالً من الرتكيز على ما قد يراه البعض على أنه حتمّية

ة  لعقالنيّ وعلى ابني الدول والشعوب، اختاروا التأكيد على املصاحل املشرتكة اليت ميكن أن توحد اإلنسانّية،  
واألخالق. ابلنسبة هلم، احلرب مل تنشب نتيجة طبيعة إنسانّية أاننّية، بل بسبب ظروف اجتماعّية غري  

نتقاد أفكارهم يف أوائل الثالثينيات من قبل  مثالّية وحساابت سياسّية، ميكن حتسينها. ومع ذلك، مت ا
رينهولد نيبور ويف بضع سنوات الحقة من قبل إي إتش كار. عصبة األمم، اليت مل تنضم إليها الوالايت  
املتحدة، واليت انسحبت منها الياابن وأملانيا، مل تستطع منع اندالع احلرب العاملية الثانية. هذه احلقيقة،  

ة، أنتجت رد فعل قوي للواقعّية. على الرغم من أن األمم املتحدة، اليت  نظريّ   رمبا أكثر من أي حجة
، ال يزال من املمكن اعتبارها نتاًجا للتفكري السياسي املثايل، فقد أتثر حقل  1945أتسست يف عام  

مثل   العالقات الدولّية بشدة يف السنوات األوىل يف فرتة ما بعد احلرب أبعمال الواقعيني "الكالسيكيني"
جون هريز، هانز مورجنثاو، جورج كينان، ورميوند آرون. بعد ذلك، خالل اخلمسينيات والستينيات من  

ة لدراسة  القرن املاضي، تعرضت الواقعية الكالسيكّية لتحدي العلماء الذين حاولوا تقدمي هنج أكثر علميّ 
 ة اجلديدة. الواقعيّ :  رية العالقات الدولّيةح اجملال الجتاه آخر يف نظ السياسة الدولّية. خالل الثمانينيات أفسِ 

الواقعّية   تطوير  يف  سامهوا  الذين  املفكرين  مجيع  تقدمي  املقال  هذا  نطاق  يف  املستحيل  من  ألنه  نظًرا 
 ، رمبا كاألكثر أتثريًا بينهم  ،ينثاوغالكالسيكّية يف القرن العشرين، فقد مت اختيار إي إتش كار وهانس مور 

 .للمناقشة هنا

 

 للمثالية الطوباوية كار .تحدي إي. إتش 1.2

هاجم    ،1939الذي نشر ألول يف يوليو    ،"أزمة العشرين عامًا"  ،يف عمله األساسي يف العالقات الدولّية
( املوقف املثايل والذي يصفه أبنه "طوابوي". وهو يصف هذا  1982  -  1892إدوار هاليت كار )

لثقة ابلتقدم، والشعور ابالستقامة األخالقّية، واالعتقاد بتناغم املوقف أبنه ينطوي على اإلميان ابلعقل، وا
الطريقة ملنع ذلك  و   ،ضميّن للمصاحل. وفًقا للمثاليني، فإن احلرب هي احنراف عن مسار احلياة الطبيعّية
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الناس من أجل السالم، وبناء نُظم أمن مجاعي مثل عصبة األمم أو األمم املتحدة   تكمن يف تثقيف 
  ، عن كار يف املثالّية من خالل التشكيك يف مطالبتها أبخالق عاملّية وفكرهتا حول تناغم املصاحلاليوم. يط

ويذكر أن عقيدة    ،(19فهو يؤكد أن "األخالق ميكن أن تكون نسبّية فقط، وال ميكن أن تكون عاملّية" )
 (.85نتها املهيمنة" )"لتربير واحلفاظ على مكا االمتيازات تناغم املصاحل تتذرع هبا اجملموعات ذات 

عيد جذوره إىل ماركس وغريه من املنظرين احلديثني، ليبنّي أن  يستخدم كار مفهوم نسبّية الفكر، الذي يُ 
املعايري اليت يتم هبا احلكم على السياسات هي نتاج ظروف ومصاحل. فكرته األساسّية هي أن مصاحل  

خالقّية، وابلتايل، فإن هذه املبادئ ليست عامة.  طرف معنّي حتدد دائًما ما يعتربه هذا احلزب مبادئ أ 
 على املصاحل اخلاصة  يالحظ كار أن السياسيني، على سبيل املثال، غالًبا ما يستخدمون لغة العدالة لتسرّت 

لبلداهنم، أو خللق صور سلبّية ألشخاص آخرين لتربير أعمال العدوان عليهم. إن وجود مثل هذه احلاالت  
التشويه   األفكار  من  أن  يدل على  ذاته  الشخص  ملوقف  األخالقي  التربير  أو  لعدو حمتمل  األخالقي 

ليست قائمة    ،األخالقّية مستمدة من السياسات الفعلّية. فالسياسات، على خالف ما يعتقده املثاليون
 على مبادئ عامة أو مستقلة عن مصاحل األطراف املعنّية. 

تستند حبكم الواقع إىل املصاحل، فإن حجة كار تقول إن هناك    وإذا كانت هناك معايري أخالقّية حمددة 
عاملّية. يف حني أن املثاليون مييلون إىل    أيضاً مصاحل تقوم على ما يعترب مبادئ مطلقة أو قيم أخالقّية

اعتبار هذه القيم مثل السالم أو العدالة قيًما عاملّية ويزعمون أن التمسك هبا خيدم مصلحة اجلميع، فإن  
وهو يزعم أن أولئك الذين    ال توجد قيم عاملّية وال مصاحل عاملّية.  ،جيادل ضد هذا الرأي. وفًقا له  كار

يعتقدون ما هو  (. و 71يشريون إىل املصاحل العاملّية يعملون يف واقع األمر من أجل مصاحلهم اخلاصة )
للجميع،   مصاحل عاملّية    ابعتبارها  مصاحلهم اخلاصة   ويعرّفوناألفضل ابلنسبة هلم هو األفضل ابلنسبة 

 للعامل أبسره.

البشر ميكنهم أن يدركوا بعقالنّية أن لديهم بعض   لتناغم املصاحل على فكرة أن  املثايل  املفهوم  يستند 
  ، املصاحل املشرتكة، وابلتايل فإن التعاون بينهم ممكن. يقارن كار هذه الفكرة مع واقع تضارب املصاحل

قه املصاحل اخلاصة ملختلف األفراد واجلماعات. ويف مثل هذه البيئة الصراعّية،  وابلنسبة إليه فإن العامل متز 
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القوة   نتاج  ذاهتا هي  األخالق  فإن  ذلك  عن  األخالق. فضالً  وليس على  القوة،  النظام على  يعتمد 
(. وعلى غرار هوبز، ينظر كار إىل األخالق على أهنا مبنّية على نظام قانوين معني مت فرضه بواسطة  61)

وتُفرض املعايري األخالقّية الدولّية من قبل الدول املهيمنة أو جمموعات الدول اليت تقدم    ،سلطة قسريّة
 لقد مت اخرتاع هذه املعايري األخالقّية إلدامة هيمنة هذه الدول.  ،نفسها بوصفها اجملتمع الدويل ككل

الجتماعّية واالزدهار والنظام الدويل،  القيم اليت يعتربها املثاليون جيدة للجميع، مثل السالم والعدالة ا
جمرد مفاهيم للوضع الراهن. فالقوى الراضّية عن الوضع الراهن تعترب الرتتيب    ابعتبارهاينظر إليها كار  

. "مثلما  الصوابالقائم عاداًل وابلتايل يبّشر ابلسالم. حياولون حشد اجلميع حول فكرهتم حول ما هو  
.. كذلك .ما من أجل السالم الداخلي، الذي يضمن أمنها وهيمنتها،تصلي الطبقة احلاكمة يف جمتمع 

(. من انحية أخرى، ترى القوى غري الراضية  76يصبح السالم الدويل مصلحة خاصة للقوى املهيمنة" ) 
غري عادل، لذا تستعد للحرب. ومن مث، فإن طريقة احلصول على السالم، إذا مل يكن من   نظام القائملا

ة. " إن أولئك الذين يستفيدون أكثر من غريهم من  ساطة، هي إرضاء القوى غري الراضيّ املمكن فرضه بب
النظام ]الدويل[ ميكنهم فقط أن أيملوا يف احلفاظ عليه على املدى الطويل من خالل تقدمي تنازالت  

ي الذي  االستنتاج املنطقإن  (.  152كافية جلعله مقبواًل ملن ابلكاد يستفيدون منه ]النظام الدويل[" )
 . سياسة االسرتضاءيتوصل إليه قارئ كتاب كار هو 

كان كار مفكراً حمَُّنًكا. لقد أدرك بنفسه أن منطق "الواقعّية البحتة ال ميكن أن يقدم شيًئا عدا صراع  
(. على الرغم من أنه  87صريح على السلطة ما جيعل أي شكل من أشكال اجملتمع الدويل مستحياًل" )

إال أنه يف نفس الوقت حياول بناء "يوتوبيا جديدة"، وهو    ،"اليوتوبيا الراهنة" للمثالّيةيهدم ما يسميه  
(. ابلتايل، فهو يقر أبن البشر حيتاجون إىل معايري وقيم أساسّية  نفس املرجع السابقنظام عاملي واقعي )

م. لتقدمي  ملّية أي معايري أو قي هالمعينة معرتف هبا عاملًيا، ويعارض حجته اليت حياول من خالهلا إنكار عا
العاملّية ميكن إساءة استخدامها يف السياسة    مزيد من االعرتاضات، فإن حقيقة أن لغة القيم األخالقّية

كاملة يف املؤسسات السياسّية، ال يعين    بصورة لصاحل طرف أو آخر، وأن هذه القيم ال ميكن العمل هبا
سواء كانوا يتمتعون ابمتيازات أو ال،    ق عميق لدى كثري من البشر، أن هذه القيم غري موجودة. هناك توْ 
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إىل السالم والنظام واالزدهار والعدالة. تتمثل شرعّية املثالّية يف احملاولة املستمرة للتفكري يف هذه القيم  
، يف عامل الواقعّية  ى . من انحية أخر القوةوالتمسك هبا. يفشل املثاليون إذا مل يولوا اهتماًما كافًيا لواقع  

 يتم تشكيل مجيع القيم وفق عالقتها ابملصاحل، تتحول احلياة إىل جمرد لعبة قوة ال تطاق.البحتة، حيث 

إن "أزمة العشرين عاًما" متس عدًدا من األفكار العاملًية، ولكنها تعكس أيًضا روح عصرها. ولئن كان  
ية مبا يكفي ملنع  بوسعنا أن خنطئ مثاليي فرتة ما بني احلربني لعدم قدرهتم على بناء مؤسسات دولّية قو 

يكونوا   مل  احلربني  بني  ما  فرتة  الواقعيني  أن  إىل  يشري  الكتاب  هذا  فإن  الثانّية،  العاملية  احلرب  اندالع 
مستعدين أيًضا ملواجهة هذا التحدي. كثريًا ما يشري كار إىل أملانيا حتت احلكم النازي كما لو كانت  

نيا عن أن تكون قوى مستاءة و عن رغبتها أبن "تصبح  بلًدا مثل أي بلد آخر. ويقول إنه إذا توقفت أملا
قوة عليا يف أورواب"، فإهنا سوف تتبىن لغة تضامن دويل مماثلة لتلك اليت تتبناها القوى الغربّية األخرى  

(. إن عدم قدرة كار والواقعيني اآلخرين على إدراك الطبيعة احملفوفة ابملخاطر للنازيّة، وإمياهنم أبن  79)
كن أن ترضى ابلتنازالت اإلقليمّية، ساعد يف تعزيز بيئة سياسّية مكنت أملانيا من تنامي قوهتا، أملانيا مي

سبتمرب/أيلول   يف  عسكرايً  أملانيا  واجهت  بولندا  وحدها  ذلك،  أرادت  عندما  تشيكوسلوفاكيا  وضم 
1939 . 

يؤثر على تفكريان  إن نظرية العالقات الدولّية ليست جمرد مشروع فكري؛ بل له عواقب عملّية. وهو  
الدعم   هلم كار  قدم  الذين  الثالثينات،  يف  الواقعيون  العملي، كان  اجلانب  وعلى  السياسّية.  وممارستنا 

وعملوا داخل مؤسسات    ، الفكري، من الناس املعارضني لنظام األمن اجلماعي الذي جتسده عصبة األمم
ومبجرد إضعافهم لعصبة األمم، انتهجوا    ة يف ذلك الوقت، مسامهني بذلك يف إضعافها.السياسة اخلارجيّ 

والتّ  االسرتضاء  )سياسة  اجلماعي  لألمن  أملانيا كبديل  مع  ضم  Ashworth 46سوية  بعد   .)
عندما   املناهضني  فشل    التفتشيكوسلوفاكيا،  احملافظني  األمم الواقعيني   Nevilleلحوْ   لعصبة 

Chamberlain   ادة بناء النظام األمين نفسه الذي  أصبح فشل هذه السياسة واضًحا، حاولوا إعو
 صفوا ابملثاليني.هدموه يف وقت سابق. وأولئك الذين دعموا األمن اجلماعي وُ 
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 اقعية مبادئ هانز مورغنثاو الو 2.2

ا ابلالهويت ة. متأثرً ة إىل نظرية شاملة للعالقات الدوليّ ( الواقعيّ 1980-1904لقد طور هانز مورغنثاو )
إىل جانب هوبز، يضع هانز األاننّية وشهوة السلطة يف    .الربوتستانيت والكاتب السياسي رينهولد نيبوهر

  مركز تصوره للوجود اإلنسايّن. إن الرغبة اإلنسانّية الالمتناهية للسلطة أزلّية وعاملّية، واليت يطابقها هانز 
لنسبة له السبب الرئيسي للصراع. وكما يؤكد يف  الرغبة يف اهليمنة، هي اب  .ابلنفِس الساعيِة إىل السيطرةِ 

"، الذي نُشر ألول مرة يف عام  السياسة بني األمم: الصراع من أجل السلطة والسالمعمله الرئيسي "
 (.25، أبن "السياسة الدولّية شأهنا شأن أي سياسة، صراع على السلطة" ) 1948

اس ستة مبادئ يدرجها يف الطبعة الثانّية من "السياسة  ينّظم مورغنثاو الواقعّية يف العالقات الدولية على أس
يف   وخاصة  حاولوا،  الذين  )العلماء  ابلعلماء  يسمى  ما  يعارض  فإنه  تقليدايً،  وابعتباره  األمم".  بني 
اخلمسينات، تقليص حقل العالقات الدولّية إىل فرع من فروع العلوم السلوكّية(. ومع ذلك، يف املبدأ  

ة تستند إىل قوانني موضوعّية تعود جذورها إىل الطبيعة البشريّة الثابتة  الواقعيّ   ينص على أن  .1األول،  
وإىل فن سياسي، وإىل أداة مفيدة للسياسة    ،(. يريد هانز أن يطّور الواقعّية إىل نظرية للسياسة الدولّية4)

 ة.اخلارجيّ 

"،  القوة  أساس  على  احملددة  املصلحةينثاو الواقعّية هي مفهوم القوة أو "غإن الركيزة األساسية لنظرية مور 
السياسيني يفكرون ويتصرفون من حيث    . 2الثاين:    مبدؤه والذي يسرتشد به يف   الزعماء  افرتاض أن 

(. حيدد هذا املفهوم استقاللّية السياسة، ويسمح بتحليل السياسة  5املصلحة احملددة على أساس القوة" )
املختلفة، الدوافع  عن  النظر  بغض  لألفراد    اخلارجّية  واألخالقّية  الفكريّة  والصفات  والتفضيالت، 

 السياسيني. وعالوة على ذلك، فهو أساس الصورة العقالنّية للسياسة. 

فئة    -كما يشرح مورغنثاو يف املبدأ الثالث -  من أن املصلحة احملددة على أساس القوة هي   على الرغم
صاحلة عاملًيا، ويف الواقع عنصر أساسي يف السياسة، ميكن أن ترتبط أشياء خمتلفة ابملصلحة أو القوة يف  

 استخدامها.أوقات خمتلفة ويف ظروف خمتلفة. وحتدد البيئة السياسّية والثقافّية مضموهنا وطريقة 
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ويف املبدأ الرابع، ينظر مورغنثاو يف العالقة بني الواقعّية واألخالق. ويقول إنه بينما يدرك الواقعيون    .4
األمهية األخالقّية للعمل السياسي، فإهنم يدركون أيضا التوتر بني األخالق ومتطلبات العمل السياسي  

ا على تصرفات الدول بصياغتها العاملّية  الناجح. ويؤكد أن "املبادئ األخالقّية العاملّية" ال ميكن تطبيقه
(. والبد وأن  9اجملردة، ولكن البد من تصفيتها من خالل الظروف الواقعّية امللومسة للزمان واملكان" )

؛  حصافة"ال ميكن أن تكون هناك أخالق سياسّية بدون    أبنه  تكون هذه املبادئ مصحوبة حبكمة وحيّذر
 (.املرجع السابقنفس املرتتبة على العمل الذي يبدو أخالقًيا " ) أي دون النظر يف العواقب السياسّية

، وليس قناعة املرء بتفوقه األخالقي أو األيديولوجي، ما ينبغي أن يُسرتشد به يف العمل السياسي.  احلصافة
بوجوب النظر إىل    وهذا ما يؤكد عليه املبدأ اخلامس، حيث يؤكد مورغنثاو مرة أخرى على الفكرة القائلة

الدول، مبا فيها الدولة املعنّية نفسها، على أهنا كياانت سياسّية تسعى إىل حتقيق  -الفاعلة  مجيع األطراف  
مصاحلها احملددة على أساس القوة. من خالل تبين الدولة وجهة النظر هذه إزاء نظرائها سوف يتم جتنب  

لدول األخرى، بينما  سيصبح بوسع الدولة عندئذ اتباع سياسات حترتم مصاحل ااملواجهة األيديولوجّية، و 
 حتمي وتعزز مصاحلها يف الوقت ذاته.

 
بقدر ما القوة، أو املصلحة احملددة على أساس القوة، هو املفهوم الذي يعّرف السياسة، إال أن السياسة  

. بيد  لألخالقال ميكن إخضاع السياسة  للواقعّية. السادسؤه نثاو يف مبدغجمال مستقل، كما يقول مور 
تزال تلعب دورًا يف السياسة. "الرجل الذي ليس سوى" رجل سياسي "سيكون وحًشا،   أن األخالق ال
أما الرجل الذي ليس سوى "رجل أخالقي" سوف يكون أمحًقا،    ،لقيود أخالقّية تعيقه  حيث ال وجود

إىل   (. يتطلب الفن السياسي مراعاة هذين البعدين من احلياة  12" )احلصافةألنه سوف يفتقر متاماً 
 القوة واألخالق.  :ريّةالبش
 

ينثاو الستة للواقعّية حتتوي على التكرار والتناقضات، إال أننا نستطيع رغم غعلى الرغم من أن مبادئ مور 
ذلك أن حنصل منها على الصورة التالية: إن القوة أو املصلحة هي املفهوم املركزي الذي جيعل السياسة  

العقالنّية إىل حتقيق مصاحلها الوطنّية. لذلك، ميكن بناء نظرية   يف نظام مستقل. تسعى اجلهات الفاعلة 
هذه النظرية ال هتتم ابألخالق أو املعتقدات الدينّية أو الدوافع أو التفضيالت    ،عقالنّية للسياسة الدولّية
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أن   الدول  يتعنّي على  الصراعات،  أنه من أجل جتنب  إىل  السياسيني. كما يشري  للقادة  األيديولوجّية 
جنب احلمالت الصليبّية األخالقّية أو املواجهات األيديولوجّية، وأن تبحث عن حلول توفيقّية يليب  تت

 املصاحل املشرتكة. 
 

على الرغم من أنه يعّرف السياسة على أهنا جمال مستقل، إال أن مورغنثاو ال يتبع املسار امليكافيلي يف  
أنه وعلى الرغم من أن البشر حيواانت سياسّية تسعى  إزالة األخالق متاًما من السياسة. يقرتح مورغنثاو 

وراء حتقيق مصاحلها، إال أهنم حيواانت أخالقّية. احلرمان من أي أخالق سوف يهبط هبم إىل مستوى  
وحىت لو مل تسرتشد السياسة ابملبادئ األخالقّية العاملّية، فإن العمل السياسي    ،الوحوش أو ما دون البشر

إنه يهدف يف هناية املطاف إىل بقاء الدولة، كما أنه ينطوي على   ،نثاوغة ابلنسبة ملور حيظى أبمهّية أخالقي
  حتوطّية احلصافة. إن احلماية الفعالة ألرواح املواطنني من الضرر ليست جمرد عمل بدين قوي؛ إمنا هلا أبعاد  

 وأخالقية. 

ة مفيدة لرسم السياسات. ومع ذلك، فإن  يعترب مورغنثاو الواقعّية طريقة للتفكري يف العالقات الدولّية وأدا
البشريّة، فضاًل عن   الطبيعة  الصراع ابعتباره انبًعا من  لنظريته، وخاصة فكرة  املفاهيم األساسّية  بعض 

 مفهوم القوة نفسها، قد أاثرت االنتقادات. 

بب الرغبة  نثاو صراًعا على السلطة بسغالسياسة الدولّية شأهنا شأن كل السياسات، تعترب ابلنسبة ملور 
وجهة النظر اليت يشاركها  -اإلنسانّية األساسّية يف السلطة. لكن اعتبار كل فرد يف حبث دائم عن السلطة  

وال    ،هي فرضّية مشكوك فيها. ال ميكن الكشف عن الطبيعة البشريّة ابملالحظة والتجربة  -مع هوبز 
املفروضة  و الل الفلسفة فقط، الكشف عنها من خ  عن كانهيميكن إثباهتا من خالل أي حبث جترييب، 

 علينا كمسألة إميانّية يغرسها النظام التعليمي.

وهو   لنظريته،  معياري  جانب  تقدمي  خالل  من  السلطة  وراء  البشري  ابلدافع  اإلميان  مورغنثاو  يعزز 
العقالنية أبهنا  (. لكنه يعّرف  7العقالنّية. تعترب السياسة اخلارجية العقالنّية "سياسة خارجّية جيدة" )

عملية حساب تكاليف وفوائد مجيع السياسات البديلة من أجل حتديد فائدهتا النسبّية، أي قدرهتا على  
الضعف    (.5قوة" )  أبهنااملصلحة    اعتبارالقوة. رجال الدولة "يفكرون ويتصرفون من حيث    مقدار  تعظيم

رجّية منحرفة عن املسار العقالين  الفكري لصانعي السياسات هو ما ميكن أن يؤدي إىل سياسات خا
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الرامي إىل تقليل املخاطر وتعظيم الفوائد. ومن مث، بدالً من تقدمي صورة فعلّية للشؤون اإلنسانّية، يؤكد  
 مورغنثاو على السعي وراء السلطة وعقالنّية هذا السعي، ويضعها كقاعدة. 

اسي لواقعّية مورغنثاو، غامضة. كما  كما الحظ رميوند آرون وعلماء آخرون، إن القوة، املفهوم األس
ميكن أن تكون القوة إما وسيلة أو غاية يف السياسة. ولكن إذا كانت القوة جمرد وسيلة لكسب شيء  

سمح لنا بفهم سلوك  تعيها مورغنثاو. إهنا ال  آخر، فإهنا ال حتدد طبيعة السياسة الدولّية ابلطريقة اليت يدّ 
ت األيديولوجّية لقادهتا السياسيني. ال ميكن أن تكون مبثابة أساس  الدول مبعزل عن الدوافع والتفضيال

نثاو قابلة للشك فيها. يسأل آرون:  غلتعريف السياسة كمجال مستقل. وابلتايل، فإن مبادئ الواقعّية ملور 
"هل هذا صحيح"، "تلك الدول، وبغض النظر عن نظامها السياسي، تتبع نفس السياسة اخلارجّية"  

لسياسات اخلارجّية لنابليون أو ستالني متطابقة بشكل أساسي مع سياسات هتلر أو  ( وأبن ا597)
الثاين السادس عشر أو نيكوالس  السلطة؟ "إذا أجاب    مجيعها  وأن  ،لويس  ليست سوى صراع على 

(. وبناًء عليه، ال جدوى من  598ال جدال فيه، ولكنه ليس مفيًدا للغاية" )  االقرتاح أحدهم بنعم، فإن  
سلوكيات الدول ابإلشارة حصراًي إىل القوة أو األمن أو املصلحة الوطّنية. ال ميكن دراسة السياسة  تعريف  

 الدولّية مبعزل عن السياق التارخيي والثقايف األوسع. 

نثاو يركزان يف املقام األول على العالقات الدولّية، إال أنه ميكن أيًضا تطبيق  غعلى الرغم من أن كار ومور 
السياسة على أهنا  الواقعّية عل السياسة احمللّية. أن تكون واقعًيا كالسيكًيا يعين عموًما أن تنظر إىل  ى 

ابملصاحل املشرتكة    االعرتاف تضارب يف املصاحل وصراع على السلطة، وأن تسعى إىل السالم من خالل  
مثالن املؤثران للواقعّية  وحماولة اإلرضاء، بدالً من الوعظ األخالقي. ينتقد برانرد ويليامز ورميوند جوس، امل

السياسّية"   "األخالقويّة  بـ  يصفانه  ما  املعاصرة،  السياسّية  النظرية  يف  حركة  وهي  اجلديدة،  السياسّية 
النظرية السياسّية وواقعية   ويشددان على استقاللّية السياسة مقابل األخالق. ومع ذلك، تبدو واقعية 

. كما الحظ العديد من العلماء )ويليام شريمان، أليسون العالقات الدولّية كربانجمني حبثيني منفصلني 
ة ال يولون  ماكوين، تريي انردين. دنكان بيل(، أولئك الذين يسامهون يف الواقعّية يف النظرية السياسيّ 

  ة.سوى القليل من االهتمام ألولئك الذين يعملون على الواقعّية يف السياسة الدوليّ 
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 . الواقعية الجديدة3

وعلى الرغم من أوجه الغموض والضعف فيه، أصبح كتاب مورغنثاو: "السياسة بني األمم" كتااًب مدرسًيا  
معياراًي وأثر على التفكري يف السياسة الدولّية جليل أو حنو ذلك. ويف الوقت نفسه، كانت هناك حماولة  

ة. يف اخلمسينات والستينات كان  لوضع مقاربة أكثر صرامة من الناحية املنهجّية لتنظري يف الشؤون الدوليّ 
هناك تدفق كبري لعلماء من خمتلف اجملاالت حنو حقل العالقات الدولّية وحماولة استبدال "أدب احلكمة"  

(. وهذا بدوره أاثر هجوم  Brown 35للواقعيني الكالسيكيني ابملفاهيم العلمّية والتفكري املنطقي. )
 مبا يسمى ابملدرسة اإلجنليزيّة، وخاصة هيديل بول الذي دافع  مضاد من قبل مورغنثاو والعلماء املرتبطني 

 (Bull 1966عن املقاربة التقليديّة. )

نتيجة لذلك، مت تقسيم حقل العالقات الدولّية إىل فرعنّي رئيسيني: تقليدي/غري وضعي و علمي/وضعي  
ّية. يطرح التقليديون أسئلة  )الوضعّية اجلديدة(. يف مرحلة الحقة مت إضافة الفرع الثالث: ما بعد الوضع

ة ويتفاعلون مع التاريخ والفلسفة والقانون. بينما يؤكد العلميون أو الوضعيون على الشكل الوصفي  معياريّ 
والتعليلي للتساؤل، بداًل من الشكل املعياري. لقد أسسوا حضورًا قواًي يف هذا اجملال. حبلول منتصف  

البّية طالب العالقات الدولّية األمريكيني على البحث الكمي،  الستينيات من القرن املاضي، مت تدريب غ
ونظرية األلعاب، وغريها من تقنيات البحث اجلديدة يف العلوم االجتماعّية. كان هلذا، إىل جانب البيئة  

 أتثري كبري على هذا احلقل املعريف. ،الدولّية املتغرية

ة، وأن العالقات بني  عل الرئيسي يف السياسة الدوليّ الواقعي السائد هو أن الدولة هي الفا  االفرتاض كان  
الدول هي جوهر العالقات الدولّية الفعلّية. ومع ذلك، مع احنسار احلرب الباردة خالل السبعينيات،  
كان ميكن للمرء أن يشهد األمهية املتزايدة للمنظمات الدولية واملنظمات الغري حكومية، ابإلضافة إىل  

اجلنس متعددة  يعرف ابسم  الشركات  أصبح  والذي  املثايل،  التفكري  إحياء  إىل  التطور  هذا  أدى  يات. 
أو التعددية. على الرغم من قبول بعض االفرتاضات األساسية للواقعية، اقرتح التعدديون    الليربالية اجلديدة 

لوصف هذه الصورة األكثر    اإلعتماد املتبادل املعقدوجوزيف اني، مفهوم    كوهني الرائدون، أمثال روبرت  
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تعقيًدا للسياسة العاملّية. وقد جادلوا أبنه ميكن أن يكون هناك تقّدم يف العالقات الدولّية وأن املستقبل  
 ال جيب أن يبدو مثل املاضي.

 

 ولي نظان كينيث والتز الد 1.3

عالقات الدولّية بطريقة  جاء الرد الواقعي بشكل واضح من كينيث والتز، الذي أعاد صياغة الواقعّية يف ال
، والذي نُشر ألول مرة يف  Theory of International Politicsجديدة ومميزة. يف كتابه  

غثاو  مور   زة هلانة الكالسيكيّ ، استجاب والتز للتحدي الليربايل وحاول عالج عيوب الواقعيّ 1979عام  
من خالل مقاربة أكثر علمّية، واليت أصبحت تعرف ابلواقعّية البنيويّة أو الواقعّية اجلديدة. بينما أّصل  
مورغنثاو نظريته يف الصراع على السلطة وربطها ابلطبيعة البشريّة، بذل والتز جهًدا لتجنب أي مناقشة  

اسة الدولّية مماثلة لالقتصاد اجلزئي.  فلسفّية للطبيعة البشريّة، وشرع بدالً من ذلك يف بناء نظرية للسي
جيادل والتز أبن الدول يف النظام الدويل مثل الشركات يف اإلقتصاد احمللي وهلا نفس املصلحة األساسّية:  
البقاء على قيد احلياة. "على الصعيد الدويل، يتم حتديد بيئة سلوك الدول، أو بنّية نظامها، من خالل  

البقاء على قيد احلياة على حتقيق الغاايت األخرى اليت ميكن  حقيقة مفادها أن بعض الدول   تفضل 
 (. 93احلصول عليها على املدى القصري، وتعمل بكفاءة نسبّية لتحقيق هذه الغاية" )

خالل   من  أنه  والتز  مبفردها    االهتمام يؤكد  واألخالقّية    واالهتمام ابلدولة  األيديولوجّية  ابلقضااي 
من يرتكب كل  فشلوا    واالقتصاديّة،  فقد  نفسه.  اخلطأ  الكالسيكيني  والواقعيني  التقليديني  الليرباليني 

من اجملال االجتماعي والسياسي األوسع.    جمردةسرديّة    -مجيعهم يف تطوير سرديّة جادة للنظام الدويل  
اليت   العوامل  من  العديد  ويغفل  الواقع  يشوه  التجريد  هذا  مثل  أن  والتز  للواقعية    اعتربتيقر  مهمة 

غري أن هلا فائدة. فمن    ،ة حمددةة. هذه السرديّة قد ال تسمح بتحليل وضع سياسات خارجيّ كالسيكيّ ال
ة  إن نظرية الواقعيّ   ،اجلدير ابلذكر أهنا تساعد على فهم احملددات األساسّية للسياسة الدولّية. بطبيعة احلال 

فهي ال ميكن أن تساعد يف وضع    ة.اجلديدة اليت وضعها والتز ال ميكن تطبيقها على السياسة الداخليّ 
ة. وال تساعد نظريته إال يف تفسري ملاذا تتصرف  ة أو الداخليّ سياسات للدول فيما يتعلق بشؤوهنا الدوليّ 
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ة املتنوعة، وملاذا  ة وأيدلوجياهتا السياسيّ الدول بطريقة متشاهبة على الرغم من اختالف أشكاهلا احلكوميّ 
 ة. عتماد املتبادل املتزايد، أن تتغري الصورة العامة للعالقات الدوليّ من غري املرجح، على الرغم من اال

التز، ميكن تفسري السلوك املوحد للدول على مدى قرون ابلقيود املفروضة على سلوكها واليت  و وفًقا لـ  
وجبه، مث عن ويتم تعريف بنّية النظام أواًل ابملبدأ الذي يتم تنظيم هذه البنّية مب  ،تفرضها بنّية النظام الدويل

  ، (الالسلطويّة)  األانركّيةطريق التمييز بني وحداهتا، وأخرياً عن طريق توزيع القدرات )القوة( عرب الوحدات.  
وحدات هذا النظام  و   ،النظام الدويل  ة، هي ابلنسبة إىل والتز املبدأ الذي ينظمأو غياب السلطة املركزيّ 

 ابعتبارهاإال أنه يصرف النظر عنها    ،التز بوجود جهات فاعلة من غري الدولو الدويل هي الدول. يعرتف  
( ضمًنا  طويّةالالسل)  األانركّيةوبينما يفرتض مبدأ    ،غري مهمة نسبًيا. طاملا أن مجيع الدول تريد النجاة

فإنه ال يوجد تقسيم للعمل أو متايز    ،نظام مساعدة ذاتّية حيث كل دولة يف هذا النظام تعتين بنفسها
القوة اليت متثلها كٍل  - إال أهنا تتفاوت يف قدراهتا النسبّية    ،ويف حني أهنا متشاهبة وظيفًيا  ،وظيفي بينهم

 . يف أداة نفس الوظيفة -منها

 
  ،مورغنثاو  إىل   ابلنسبة.  الكالسيكيني   الواقعيني   عن   خمتلفة  بطريقة  الدولة   وسلوك  القوة   والتز   يرى  ،وابلتايل

  العمل   مسار   ببساطة  أنه  على   العقالين  الدولة   سلوك  ويُفهم ،  نفسه  الوقت   يف   وغاية   وسيلة   هي   القوة 
  األساسّية  املصلحة   أن اجلدد   الواقعيون  يفرتض ،املقابل يف . القوة من  قدر   أكرب يراكم أن شأنه  من الذي
  الواقعّية   عن   اجلديدة  الواقعّية   مييز   ما   إن .  القوة  توزيع   على   سريكزون  وابلتايل،  األمن  هي  دولة   لكل

  يصر (.  Guzinni 1998  ،127–128)   للذات  العلمي   والتصور  املنهجّية  الدقة  هو  الكالسيكّية 
  كنموذج   falsificationism/الدحض  قابلّية  وعلى   للمعرفة   التجرييب  االختبار  قابلّية   على  والتز 

 الدولية.  العالقات يف  فقط  حمدود تطبيق له يكون أن  ميكن، نفسه هو يقر كما  ،والذي ،منهجي

لعالقات  املبدأ التنظيمي ل  ، األانركّيةفإن    ،بني الدول؛ ومع ذلك  - القوة-   ميكن أن خيتلف توزيع القدرات
ة يف منطق املساعدة  أتثري دائم على سلوك الدول اليت أصبحت اجتماعيّ هلذا  .  يبقى معطى اثبت  ،الدولية

املتعلقة آباثر االعتماديّة املتبادلة، حدد والتز سببني    الليربالّية اجلديدة الذاتية. يف حماولة لدحض األفكار 
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،  األانركّيةيف سياق    عاون: انعدام األمن واملكاسب غري املتكافئة.األانركي التيقّيد بسببها النظام الدويل  
وُتشى أن املكاسب احملتملة الناجتة عن التعاون    ،تكون كل دولة غري متأكدة من نوااي الدول األخرى

ؤدي هبا إىل االعتماد على اآلخرين. "ال تضع  ي، وابلتايل  ر منها ذاهتاحتايب دواًل أخرى أكثجيعلها  قد  
تبعّية   حاالت  يف  طواعّية  نفسها  يفمالدول  ُُتضع    تزايدة.  األمن  اعتبارات  الذاتية،  املساعدة  نظام 

   (Waltz 1979، 107ة ". )املكاسب االقتصاديّة للمصلحة السياسيّ 

وبسبب وجاهتها النظريّة وصرامتها املنهجّية، أصبحت الليربالّية اجلديدة ذات أتثري كبري يف حقل العالقات  
ــ "حلقة مثرية لالهتمام وهامة    نثاوغالزمن عن واقعّية مور قد عفى   ،ويف نظر العديد من العلماء الدولّية.

بال شك، ولكن اندراً ما ينظر إليها ابعتبارها إسهاماً جاداً يف النظريّة    ،يف اتريخ التفكري يف املوضوع 
(. ومع ذلك، ففي حني اكتسبت الليربالّية اجلديدة يف   Williams 2007،1)  العلمية الصارمة"

 فإهنا أاثرت أيضا انتقادات قوية على عدد من اجلبهات.  ،قبواًل أكرب من الواقعّية الكالسيكيةّ البداية  
 

 اعتراضات على الواقعية الجديدة  2.3

املستند إىل قوتني    ،كتب والتز أنه يف العصر النووي، كان النظام الدويل ثنائي القطب  1979يف عام  
بل ومن املرجح أن يستمر  مل يكن مستقراً فحسب    -الوالايت املتحدة واالحتاد السوفييت    -عظميني  

نبؤ. (. ما تلى ذلك من تفكك احتاد اجلمهورايت االشرتاكّية السوفياتّية ثبت خطأ هذا الت176-77)
تبني أن العامل ثنائي القطب كان أكثر خطورة مما توقعه معظم احملللني الواقعيني. فتحت هنايته إمكانيات 
وحتدايت جديدة تتعلق ابلعوملة. وقد أدى هذا ابلعديد من النقاد إىل القول أبن الواقعّية اجلديدة، مثل  

 سة العاملّية بشكل كاٍف.الواقعية الكالسيكّية، ال تستطيع تفسري التغيريات يف السيا
 

مبسائل األخالق والطبيعة    ااجلدل اجلديد بني الواقعيني الدوليني )اجلدد( والليرباليني )اجلدد( مل يعد معنيً 
بل مبدى أتثر سلوك الدولة ابلبنّية الفوضويّة للنظام الدويل بداًل من املؤسسات، والتعلم، وغري    ،البشريّة

إىل  املؤدية  العوامل  من  " التعاون.  ذلك  الدولةويف كتابه  وسلطة  الدوليّة  عام  املؤسسات  يف  الصادر   "
والتز على نظريّة مستوى1989 قَِبل روبرت كوهني أتكيد  الدول هي    -،  العام أبن  النظام وافرتاضه 

من خالل استخدام    تسعى بعقالنّية إىل حتقيق أهدافها. ومع ذلك،ة  ذات مصلحة ذاتيّ جهات فاعلة  
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األلعاب   التعاون  نظرية  خالل  من  الذاتّية  مصلحتها  مفهوم  توسع  أن  ميكن  الدول  أن  يبنّي كوهني 
املتبادلة على السياسة    االعتماديةوهكذا ميكن أن تؤثر أمناط   االقتصادي واملشاركة يف املؤسسات الدولّية.

لعوامل اليت  كما يدعو كيوهني إىل وضع نظرايت منهجّية قادرة على التعامل بشكل أفضل مع ا  العاملّية.
 . احلاصل تؤثر على تفاعل الدولة، ومع التغريّ 

 
النقديون املنظرون  على    ، يركز  اجلديدة  الواقعّية  قدرة  عدم  زعم  على  أيًضا  دبليو كوكس،  روبرت  مثل 

الواقعيون اجلدد يتخذون هيكاًل خاًصا حمدًدا اترخيًيا للعالقات   إن. من وجهة نظرهم، التعامل مع التغرّي 
الدولّية قائم على أساس الدولة ويفرتضون أنه صاحل عاملًيا. يف املقابل، يعتقد املنظرون النقديون أنه من  
  خالل حتليل تفاعل األفكار والعوامل املاديّة والقوى االجتماعّية، ميكن للمرء أن يفهم كيف نشأت هذه 
البنّية وكيف ميكن أن تتغري يف النهاية. وهم يؤكدون أن الواقعّية اجلديدة تتجاهل كاًل من العملّية التارخيّية  

واإلمكانيات املنهجّية املتنوعة. الواقعّية اجلديدة تضفي الشرعّية    ،اليت تتشكل خالهلا اهلوايت واملصاحل
الدو  بني  االسرتاتيجّية  للعالقات  الراهن  الوضع  الوحيدة  على  الطريقة  هي  العلمّية  املنهجّية  وتعترب  ل 

 واهتمام ابهليمنة والسيطرة. ،للحصول على املعرفة. الواقعّية اجلديدة هي ممارسة إقصائية
 

التحرر  على  هو  النقديني  للمنظرين  ابلنسبة  الرتكيز  فإن  الدول،  بني  ابلعالقات  الواقعيون  يهتم  بينما 
فاهتم، إال أن النظريّة النقديّة، وما بعد احلداثة، والنسويّة، كلها تتناىف  وعلى الرغم من اختال االجتماعي.

صّور جمتمعات سياسّية جديدة ستكون أقل اقصائّية إزاء اجملموعات املهمشة  ت وت  ،مع مفهوم سيادة الدولة
حل مواطين  جتادل النظريّة النقديّة ضد اإلقصاء القائم على الدولة كما تستنكر أن يكون ملصا واحملرومة.

مصاحل األجانب نفس    وتصر على ضرورة أن يعطي السياسيني   األسبقّية على مصاحل األجانب.   الدولة
مواطنيهم ملصاحل  مينحوهنا  اليت  األمهّية  من  الدولة    ،القدر  حدود  تتجاوز  سياسّية  هياكل  يتوخوا  وأن 

ر الشرعّية للوالء البشري ويف حقها يف  نظريّة ما بعد احلداثة تشكك يف ادعاء الدولة أبهنا حمو  .القومّية
وجتادل   كما أهنا تدعم التنوع الثقايف وتشدد على مصاحل األقليات. فرض حدود اجتماعّية وسياسّية.

الواقعّية تظهر حتيًزا ذكورايً  النظريّة  وتدعو إىل إدماج املرأة والقيم البديلة يف احلياة    ،احلركة النسويّة أبن 
 . العامة
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املعرفة  نظًرا ألن   الراهن، وجتعل  الوضع  األخرى تشكك يف  البديلة  النظر  النقديّة ووجهات  النظرايت 

وضعية.  -مستندة على القوة، وتؤكد على تكوين اهلوية والتغرّي االجتماعي، فهي ليست تقليديّة أو غري
هات  ( ومتثل هذه وجWiver 165يطلق عليها أحيااًن نظرايت "انعكاسّية" أو "ما بعد وضعّية" )

اجلديدة الدولّية كالواقعّية  العالقات  نظرايت  عن  جذراًي  انفصااًل  هذه  أو    النظر  اجلديدة  والليربالّية 
بناء جسر بني هذّين النهجني من خالل أخذ نظام    ، "الوضعّية". حياول البنائيون، مثل ألكسندر وندت

ومن انحية أخرى، من خالل الرتكيز    ،الدولة احلايل واألانركّية )الالسلطويّة( على حممل اجلد من انحية
ألكسندر وندت أبن املساعدة    على تشكيل اهلوايت واملصاحل. معارًضا األفكار الواقعّية اجلديدة، جيادل 

بل هو بنّية اجتماعّية. أكتستب أفكار وندت تسمية    ،الذاتّية ال تتبع منطًقا أو عرًضا من مبدأ األانركّية
ن هوايت الدول واهتماماهتا مصممة اجتماعًيا. وابلتايل، يف رأيه، فإن "املساعدة  "البنائّية" وهي القائلة أب

ة(. األانركّية هي ما  الذاتّية وسياسة القوة هي مؤسسات وليست مسات أساسّية لألانركّية )الالسلطويّ 
(. ال يوجد منطق واحد لألانركّية بل العديد منها، اعتماًدا  Wendt 1987 395تصنعه الدول ")

على األدوار اليت حتدد هبا الدول نفسها وتعرف بعضها البعض. تتشكل السلطة واملصاحل من خالل  
العاملية،    األفكار واملعايري. ويزعم  الواقعّية اجلديدة ال ميكن أن تفسر التطورات يف السياسة  وندت أن 

 لكن البنائّية املستندة إىل املعايري ميكنها فعل ذلك. 
 

للمدرسة    ،استنتاج مماثل الوضعيني  املنظرين غري  أنه ُمسَتمّد بطريقة تقليديّة، أييت من  الرغم من  على 
اإلجنليزية )هنج اجملتمع الدويل( الذين يؤكدون على كل من القيود النظامّية واملعياريّة على سلوك الدول.  

ادر على التعاون والتعلم  وق  ،ابإلشارة إىل النظرة الكالسيكّية لإلنسان كفرد اجتماعي وعقالين يف األساس
السابقة التجارب  هلا مصاحل مشروعة ميكن    ،من  األفراد،  مثل  الدول،  أن  املنظرون على  يؤكد هؤالء 

لآلخرين إدراكها واحرتامها، ميكن الدول أيًضا إدارك املزااي العامة ملراعاة مبدأ املعاملة ابملثل يف عالقاهتم  
. لذلك، ميكن للدول أن تلزم نفسها بدول أخرى  (Jackson and Sørensen 167املتبادلة )

من خالل املعاهدات وأن تطّور بعض القيم املشرتكة مع الدول األخرى. ومن مث، فإن بنية النظام الدويل  
ليست اثبتة كما يدعي الواقعيون اجلدد. كما إهنا ليست فوضى هوبزيّة دائمة يتهددها خطر احلرب.  

القائم على عالقات القوة اخلالصة بني اجلهات الفاعلة أن يتطور إىل  ميكن للنظام الدويل الالسلطوي  
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حيث يتشكل سلوك الدولة من خالل القيم واملعايري املشرتكة بشكل    ،جمتمع دويل أكثر تعاواًن وسلمية
  ، ةعام. التعبري العملي للمجتمع الدويل هو املنظمات الدولّية اليت تدعم سيادة القانون يف العالقات الدوليّ 

 السيما منظمة األمم املتحدة.

 

 ـ الواقعية : السمة المتغيرة والتحذيرية ل. الخاتمة4

من العواقب املؤسفة وغري املقصودة للجدل القائم حول الواقعّية اجلديدة هو أن الواقعّية اجلديدة وجزء  
كبري من النقد املوجه هلا )ابستثناء ملحوظ من املدرسة اإلجنليزيّة( قد مت التعبري عنه مبصطلحات علمّية  

خص  للشأدى ذلك إىل تعذر الوصول تقريبا إىل نظرية لسياسة الدولّية ابلنسبة    وفلسفّية جمردة. وقد
كما أدى ذلك إىل تقسيم حقل العالقات الدولّية إىل أجزاء غري متوافقة. يف حني أن الواقعّية    ،عاديال

يسعون  الكالسيكّية كانت نظرية هتدف إىل دعم املمارسة الدبلوماسّية وتوفري دليل يتبعه أولئك الذين  
  ، املعنّية مبختلف الصور واملشاريع الكربى  ،إىل فهم التهديدات احملتملة والتعامل معها، فإن نظرايت اليوم

ابلواقعّية   متجدد  اهتمام  لوجود  الرئيسي  السبب  هو  هذا  يكون  رمبا  املهمة.  هذه  ألداء  مناسبة  غري 
ه ابعتباره شكاًل قد عفا عليه الزمن من  وخاصة أبفكار مورغنثاو. بداًل من أن يُنظر إلي  ،الكالسيكّية

اآلن أكثر   يعترب تفكري مورغنثاو ،والذي حّل حمله نظرية الواقعّية اجلديدة ،الفكر الواقعي ما قبل العلمي 
  بصعوبة   يتناسب  إنه(.  Williams 2007  ،1–9ومالئمة للواقع ملعاصر مما كان عليه سابقاً )  تركيًبا

 . عادةً  مورغنثاو هبا يرتبط اليت للواقعّية التقليديّة  الصورة  مع
 

يف السنوات األخرية، شكك العلماء يف السردايت السائدة حول وجود تقاليد نظريّة واضحة يف حقل  
ضة إلعادة النظر كوسيلة  العالقات الدولّية. أصبح ثوسيديديس ومكيافيلي وهوبز وغريهم من املفكرين عرُ 

أخرى. كما   واجتهاتلتحدي االستخدامات السائدة لرتاثهم يف هذا احلقل املعريف واستكشاف انساب  
 Hartmut Behr، Murielخضع مورغنثاو لعملّية إعادة تفسري مماثلة. أيد عدد من العلماء ) 

Cozette، Amelia Heath، Sean Molloyغيري التفسري  ( أمهية فكر مورغنثاو كمصدر لت
على البعد النقدي لواقعّية مورغنثاو املعرب عنه يف التزامه    Muriel Cozetteاملعياري للواقعّية. تشدد  

أيًضا   ميله  ويف  واألخالق"،  ابلصدق  بتحليها  السلطة  ادعاءات  و "كشف  للسلطة"  احلقيقة  "بقول 
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وزيت: " إن محاية حياة  (. تكتب ك Cozette 10–12لتأكيد ادعاءات خمتلفة يف أوقات خمتلفة )
وتشكل" معيارًا متسامًيا لألخالق" والذي جيب    ،البشر وحريتهم حتظى أبمهية مركزية من ِقَبل مورغنثاو

(. وهذا يبني مرونة واقعيته الكالسيكّية ويكشف عن افرتاضاته  19أن حيفز دائًما التساؤالت العلمّية" ) 
ّية العاملّية. بينما يفرتض مورغنثاو أن الدول هي جهات فاعلة  املعياريّة القائمة على تعزيز القيم األخالق

ساعّية حنو القوة، فإنه يف نفس الوقت يقر أبن السياسة الدولّية ستكون أكثر ضررًا مما هي عليه يف الواقع  
 (.Behr and Heath 333لوال القيود األخالقّية وعمل القانون الدويل )

 
احلرب  األساسي "  قعّية للعالقات الدولّية يقدمها عمل روبرت غيلبني من السبل األخرى لتطوير نظرية وا 

لعالقات  علم ا أكرب من األمهّية يف    إذا كان هلذا العمل أن يكتسب قدراً ".  والتغرّي يف السياسة العاملية
"للتحوالت  الدولّية، بدالً من االخنراط يف مناقشات نظريّة غري مثمرة، لكنا مستعدين بشكل أفضل اليوم  

كنا قادرين أيًضا  ل (.  Wohlforth  ،2011 505السريعة يف موازين القوة والتغرّي اجليوسياسي" )
ال يزال هناك  على شرح أسباب احلروب الكربى وفرتات السالم الطويلة، ونشوء وزوال األنظمة الدولّية.  

كتشافات العلمّية اجلديدة على العلوم  توفره تطبيقات اال   ة واقعّية للعالقات الدولّيةلتطوير نظريّ سبيل آخر  
العقل الكمي  ، "ويندت االجتماعّية. والدليل على ذلك، على سبيل املثال، العمل األخري أللكسندر  

”. ميكن أن يعتمد هنج واقعي جديد للسياسة الدولّية على النظرة العضوية والشاملة  والعلوم االجتماعيّة
الكم،   املنبثقة من نظرية  التطوريّة  للعامل  العملّية  البشر يف  املتزايد لدور  والوعي  البشري،  التطور  وفكرة 

(Korab-Karpowicz 2017.) 
 

وال ميكن استيعاهبا فقط يف إطار    ،وابلتايل، فإن الواقعّية هي أكثر من جمرد نظريّة جامدة وغري أخالقّية
التفسري الوضعي للعالقات الدولّية. إهنا نظرية عملّية ومتطورة تعتمد على الظروف التارخيّية والسياسّية  

ة  يف اُتاذ قرارات سياسيّ   وجدواها خالقّية  الفعلّية، ويتم احلكم عليها يف النهاية من خالل معايريها األ 
ة أيًضا دورًا حتذيراًي مفيًدا. إهنا حتذران من التقدمّية  (. تؤدي الواقعيّ Morgenthau 1962حكيمة )

هذا   من  والقوة.  الذاتّية  املصلحة  بواقع  اتصاهلا  تفقد  اليت  األخرى  والتوجهات  والقانونّية  واألخالقويّة 
أيًضا تفس  أنه حركة تصاملنظور، ميكن    حيحّية ضرورّية ري اإلحياء الواقعي اجلديد يف السبعينيات على 

 لإلميان الليربايل املفرط يف التعاون الدويل والتغيري الناتج عن االعتماد املتبادل. 
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ومع ذلك، عندما تصبح مشروًعا دوغمائًيا/عقائداًي، تفشل الواقعّية يف أداء وظيفتها املناسبة. فمن خالل  

ة اجلديدة ومن خالل إنكار  البقاء عالقة يف "منوذج" يتمحور حول الدولة ومبسط بشكل مفرط كالواقعيّ 
إمكانية حدوث أي تقدم يف العالقات بني الدول، فإن الواقعية تتحول إىل أيديولوجية. كما ميكن إساءة  

لذلك يتعني أن حتل حملها    استخدام أتكيدها على كل من سياسة القوة واملصلحة الوطنية لتربير العدوان.
ة إىل  ة. البد من إضافة معايري إجيابيّ  للسياسة العامليّ نظرايت أتخذ يف االعتبار بشكل أفضل الواقع املتغرّي 

عليها الواقعيون    ة واحلصافة اليت أكدهذه املعايري من العقالنيّ   تستمدة. حيث  ة والتحذيريّ وظيفتها السلبيّ 
الليرباليون  التعدديّ الكالسيكيون؛ ومن خالل رؤية   الذي يؤكد عليه  الدويل  الدويل واجملتمع  والقانون  ة 

وأعضاء املدرسة اإلجنليزية؛ ومن قيم الكومسوبوليتية والتضامن العاملي الذي يدعو إليه العديد من كتاب  
 اليوم.
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