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َةااًفىًصة و اًفَسفِة ًيؼًصة شوز ادل احملوز الأول:  ًـالكاث اصلًو
 

بأمهَة اًححر يف ادلشوز اًخازخيَة ٌَـالكاث اصلًوَة يف اًفىص اًس َايس ثلوذ اؤىل الاُامتم مبا ٌسمى  اؤن

َة، بأي اًىضف ؾن بأمه الأفاكز اًس َاس َة ؿرب اًـعوز و دعوظا اًلسمية و اًوسعى  تفَسفة اًـالكاث اصلًو

َة، اؤىل ظَاكة بأو تَوزت هؼًصة  ًِاذفةاابؾخحاز بأن ادلِوذ و احملاوالث اذلسًثة  راث اًعةل ابًـالكاث اصلًو

َة ال ميىن بأن ثمت مبـزل ؾن املايض . كال "مِىِافًَِل" اًـالكاث اصلًو
((

ن اًخازخي ُو املسزسة اذللة صلزاسة  اؤ

اًيؼصايث اًس َاس َة
())1)

خشوز و امذساذاث فىًصة يف بأؾٌلق اًخازخي، فضال حىون ٌَيؼًصة بأن  ًفرتط. مبـىن 

ا ابًلمي، املـعَ اًيت ؿاٌضِا اًفالسفة و املفىصون ؿىل مص اًـعوزاث و اذللائق اًواكـَة ؾن ثبأثُص
 (2)

اؤن ف طلعل، .

َة نفىص و ًُس هكٌلزسة و اًفىص اًس َايس ؿىل مص  را اكن ُياك ؿالكة تني اًـالكاث اصلًو اذلسًر حول ما اؤ

ٌَفىص اسدٌا امذساذا اًـعوز، ًسفـيا اؤىل ظصخ اًسؤال اًخايل: ُي جضلك هؼًصة اًـالكاث اصلًوَة موضوغ ذز 

 ؟اًس َايس اًخلََسي

َة حول حتسًس املفىٍصن بأو الأفاكز اًس َاس َة راث  ادذَف اًحاحثون اخملخعون يف جمال اًـالكاث اصلًو

اًعةل ابًـالكاث اصلًوَة، و ُشا زاحؽ ًـست اؾخحازاث
 (3)

ِا، : اًخحاٍن املَحوع خبعوض مِالذ بأو ػِوز  بأًو

َة وؼاُصت )ُي  يه كسمية كسم اًخرشًة هفسِا؟ بأم يه مصثحعة ابصلول اًَوانهَة؟ بأم بأهنا ثـوذ اؤىل اًـالكاث اصلًو

                 متحوز الأذتَاث اًس َاس َة ٌَمفىٍصن ، اثىهيا، (( اًيت بأسست ًؼِوز اصلوةل اًلومِة؟2204مـاُست وس خفاًَا )

ًيت هتمت تلواؿس اًسَوك اصلاذًل بأنرث و اًفالسفة يف كاًة الأحِان حول اًفىص اًس َايس و اًيؼًصة اًس َاس َة ا

        من اُامترما تلواؿس اًسَوك ارلازيج ٌَوحساث اًس َاس َة اًخلََسًة، و نشا ارلَط و ؿسم اٍمتَزي تني اصلاذي

َة يف اجملمتـاث اًس َاس َة اًخلََسًة ؿىل اًضلك بأو اًعوزت اًيت ثوخس  وارلازح، اثٍهثا، ؿسم جصوس اًـالكاث اصلًو

ا( اهـزالَا؛ ثسخة ؿَهيا حاً  ؛ ًىون بأن ما حيسج يف بأو اىىفاء ُشٍ اجملمتـاث ؿىل راهتا )كةل الاحذاكك تلرُي

َة وحلي مـصيف  اصلاذي مل ٍىن ًؤثص ابًرضوزت يف ارلازح و اًـىس حصَح، و زاتـِا، ثبأدص ػِوز اًـالكاث اصلًو

َة )ً ا من الاؾخحازاث وذ اؤىل فرتت ما تـس اذلصة اًـمذرعط ًـىن تسزاسة اًلضااي اصلًو ـاملَة الأوىل(، و كرُي

َة.   اًيت حاًت ذون اًـياًة اًاكفِة ابلأفاكز اًس َاس َة اًيت ثعة يف ذاهة اًـالكاث اصلًو

                                                 
الاسرتاثَجَة، اًـصاق،  هؼًصة اًواكـَة يف اًـالكاث اصلًوَة: ذزاسة هلسًة ملازهة يف ضوء اًيؼصايث املـارصت، مصنز هصذس خان ٌضلزاساث، حبأهوز دمحم فص  -(1)

 .242ض ، 1333

 .22، ض 1321ُحة ػل بأمحس مخُس ثس َوين، اًـالكاث اصلًوَة يف اًفىص اًس َايس اًلصيب، ذاز اًوفاء صلهَا اًعحاؿة و اًًرش، االؤسىٌسًزة،  -(2)

(، كسم اًـَوم اًس َاس َة، 1320/1321بأظصوحة ذنخوزاٍ )ثعوز اذللي اًيؼصي ٌَـالكاث اصلًوَة: ذزاسة يف امليعَلاث و الأسس، دمحم اًعاُص ؿسًةل،  -(3)

 .12ض ، 1321ادلزائص، -ابثية-لكَة اذللوق و اًـَوم اًس َاس َة، خامـة اذلاح رلرض
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َة ًُس ابدلسًس، تي ُو  مثة ص حَ اؤحٌلغ صلى املؤزذني مؤذاٍ بأن اًخفىري اًس َايس ثضبأن اًؼواُص اصلًو

كسمي خسا ًـوذ اؤىل ؾعوز ما كدي املَالذ
 (1)

( ق.م 035-112اًلسمية حشز اًفَِسوف هوهفوص َوش ) اًعنييف  :

اذلاكم من ملحة الاوس َاق وزاء اًزناؿاث و اذلصوة اًـسواهَة ضس تـضِم اًحـغ، مضريا اؤىل بأن اذلصة ال 

      سوى جمَحة ٌَرصاة و اصلماز اطلي ٌس هتسف ازلَؽ و تسون متَزي.  ًُستحصىج بأًة فائست من وزاهئا و بأهنا 

اًلِام ثسَواكث من صبأهنا  مؿسو ، فلس بأوظت اًخـاًمي اًحورًة توحوة هحش اذلصة و ثفاذي اًـيف، اًِيسيف بأما 

ًشاء الآدٍصن، مؽ رضوزت اىهتاح اًوسائي اًسَمَة )اصلتَوماس َة( يف معََاث اًخلَري. و جتسز  اًدسخة يف اؤ

كاهسي يف هضاهل ضس الاس خـٌلز االؤصازت اؤىل بأن ُشٍ اًفَسفة حصى ثعحَلِا يف اًـرص اذلسًر من ظصف 

 اًرًبعاين.

جصسث اؤىل اًواهجة خنحة من اًفالسفة ًـحوا ذوزا ابزسا يف جضىِي مـامل اًفىص  يف اًـِس االؤقًصلي اًَوانين

ةل، ًخلسرمم لك من "زَوس َس فالأول، بأي  ش"، "بأفالظون" و "بأزسعو".ًساًس َايس ذللدة سمٌَة ظًو

 History)د اًىدري املـصوف جىذاتَ " اتزخي اذلصوة اًحََوتوهزًية" املؤز ،ق.م( 051-023"زَوس َسًسش" )

of the Peloponnesian War)  َة من حِر اطلي حاول من ذالهل ثوضَح بأظول اًرصاؿاث اصلًو

            يف هؼص اًواكـَني املؤسس الأول ٌَيؼًصة اًواكـَة، حِر كام ابؾخحاٍز مضازاكس َاسة اًلوت، ًـس  ذًيامىِة

س حازظة و بأزٌُا  ًوكائؽ و بأحساجس ؾَان ابًخبأزخي وصاُ     ذالل اًفرتت  اًَوانهَدنياذلصة اًضِريت اًيت ذازث تني اؤ

ق.م( 030-002ا تني )م
(2)

.
  

ًِام ٌَحصوة اذلسًثة اؤىل هدِجة مفاذُا بأن اًسخة "زَوس َسًسش" ثوظي  يف زواًخَ اًيت ثـس معسز اؤ

ٍوكن يف ادذالل مزيان اًلوى ًفائست بأزٌُا، من ذالل اٍمنو املزتاًس  و املحارش وزاء اهسالغ ُشٍ اذلصة اذللِلي

س حازظة اًيت زبأث بأن من اًرضوزي اصلدول يف حصة مؽ بأزٌُا من  ًلوهتا ملاتي اًلَق و ارلوف املخيايم صلى اؤ

ش" يف ُشا اًضبأن سبأخي وضؽ حس ًعموحاهتا اًخوسـَة كدي فواث الأوان. نخة "زَوس َسً
((

... و ًىن حسة 

س حازظة اطلي حـي اذلصة ال مٌاض مهنا ُو منو كوت بأزٌُا و ارلوف اطلي  ييي اًسخة اذللِلزبأ  ثوصل ؾيَ يف اؤ

]يه[ )الأس حاة اًضميَة اذللِلة ٌَحصة
))(3)

.
  

ش" و اًواكـَة من تًٌَُس"زَوس َسؿالكة تني فَسفة  توحوذاًـسًس من اًحاحثني املـارصٍن  ًلص
(4)

: 

 (Robert Gilpin) ََحني"ق "زوجصث 
((

َة  را اكن ذازسوا اًـالكاث اصلًو تبأماهة، جية ؿىل املصء بأن ًخحصى ما اؤ

                                                 
 .11، 12، ض ض هفس املصحؽ -(1)

 .240بأهوز دمحم فصح، مصحؽ ساتق، ض  -(2)

 .242هفس املصحؽ، ض  -(3)

 .235-234هفس املصحؽ، ض ض  -(4)
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يف اًلصن اًـرشٍن ًـَمون صُئا ؾن سَوك اصلول مل ٍوكن زَوس َسًسش" و مـارصوٍ يف اًلصن ارلامس كدي 

املَالذ ًـصفوهَ
))

، مث ٍصذ كائال 
((

َة ما ساًت ثدس م تيفس يف هناًة املعاف وس خعَؽ اًلول بأن اًس َاسة اصلًو

شساملواظفاث اًيت اكهت ؿَهيا صلى "زَوس َسً
))

ني" ،  و نشا "زوجصث هَُو
((

ن اًفصضَاث الأساس َة ٌَواكـَة  اؤ

َة ش"،سخََة يف نخاة "زَوس َسً امليؼمة )ذول  االؤكَميَةُو اًىِاانث  و يه: اًفاؿي الأمه يف اًس َاسة اصلًو

ثفسرٍي ؾلالهَا، و بأن اصلول ثححر ؾن اًلوت و ثلوم ، و بأن سَوك اصلول ميىن املسن اًَوانهَة يف ثغل اًفرتت(

حبساة معاذلِا اهعالكا من مفِوم اًلوت
))
.
  

بأهعة هجسٍ اًفىصي ؿىل اصلاذي بأنرث من ارلازح، من ذالل  اطلي ق.م( 003-013بأفالظون ) بأما

ذؿاءاث املازهس َني–سامه  وحصنزٍي ؿىل س حي تَوزت بأو ظَاكة مـامل ازلِوزًة اًفاضةل،  ثصاء  -حسة اؤ يف اؤ

َة تفىصثني ابزسثني، بأال و ٌُل اًخحََي اًعحلي و اًخفىري ادلسيل اٌَخني ثـسان من  اذللي املـصيف ٌَـالكاث اصلًو

َة تني الأفاكز الأساس َة ٌٌَلزهس َة يف جمال اًـالكاث اصلًو
 (1)

.  

ـص ُو فمل ً ،ًـس مؤسس ؿمل اًس َاسة اطلي ق.مAristotle » (004-011 ) »بأزسعو  يف حني بأن

                   ابصلزاسة امللازهة لأهؼمة اُامتمَالآدص اُامتمَ ابرلازح صبأهَ يف رعل صبأن مـَمَ بأفالظون، حِر بأوىل 

و اذلىوماث بأمال يف حتسًس مالمح بأساس َة لأهؼمة س َاس َة حِست جضلك منارح كاتةل ًالحذشاء يف ملاتي 

َة ثلذرص ؿىل ادلاهة املهنجي، من الأهؼمة اًس َاس َة اًفاسست. و ًـي مسامهخَ اًوحِ ست يف حلي اًـالكاث اصلًو

تحـضِا  او ملازىهت ذس خوزا 214و كِامَ تخحََي ما ٍصتو ؾن   ذالل وضـَ اٌَحياث الأوىل ٌَمهنج امللازن

اًوحساث اًس َاس َة مصثحط بأساسا ابًـوامي اصلاذََة، و يه اصلول بأو اًحـغ، مس خًذجا بأن ظـوذ و ُحوظ 

ما ساًت حمي خسل و هلاص اًفصضَة اًيت
(2) 

بأاكذميي اؤىل ًومٌا ُشا. مبـىن ُي ما حيسج يف اصلاذي س َايس و 

   انمج ؾن ؾوامي ذاذََة؟ بأم ذازحِة؟ بأم الكٌُل مـا؟.

                  ثؼِص بأًضاادلشوز اًفىًصة و اًفَسفِة ًيؼًصة اًـالكاث اصلًوَة و دعوظا اًواكـَة اًالكس َىِة 

اطلي حمتحوز فىصثَ املصنًزة  ق.مKautilya » (021-152 ) »"هوثَََا" اًلسمي فىص اًِيسي و توضوخ صلى امل

ة و ثـٍزز ادلهبخني اصلاذََة و ارلازحِة ٌَوحست اًس َاس َة،  حول اًححر ؾن الأساًَة و اًوسائي اًىفِةل تخلًو

                   بأو ؾن ظًصق ثسمري  سواء ؾن ظًصق اًخوسؽ ادللصايف ؿىل حساة ذول ادلواز ابؾخحازمه بأؿساء حممتَني،

                    انحـة و فـاةل  وس َةلهبأو اصلدول يف حتاًفاث مؽ اًلري، مربسا بأمهَة و ؾوامي اًلوت  و اًلضاء ؿىل ارلعوم،

و هكـَاز و حمسذ ًسَوك اصلول 
((

من ًـخلس بأن كوثَ حزذاذ نٌل و هوؿا بأنرث من كوت دعمَ، و بأن دعمَ ًخلِلص 

                                                 
 .11ض  مصحؽ ساتق، ًعاُص ؿسًةل،دمحم ا -(1)

 .11هفس املصحؽ، ض  -(2)
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را صـصث تضـفم اجتاٍ دعومم ال تس من ظيؽ سالم مـِم، ك      س ًلفي مؽ اًزمن ؾوذت اًلوت طلعل ارلعم، و اؤ

را صـصث تـس را صـصث تخفوكم ؿَهيم، ال تس من صن اذلصة، بأما اؤ ًىٌم كاذز ؿىل اصلفاغ ؾن  كسزثم، و مو اؤ

هفسم فالتس من اًزتام اذلَاذ
))(1)

.
  

َة، و بأن ًخخني من ذالل ملوةل املفىص اً  ِيسي "هوثَََا" بأن اًلوت يه احملصك الأسايس ٌَـالكاث اصلًو

و ثخين الاسرتاثَجَاث اًيت من صبأهنا اذلفاع ؿىل اس متصاز هَاهنا. ُاًخـني ؿىل لك ذوةل اًدسَح جلك ؾيارص 
 

ا خََة يف  و اًيت  ةٌَمثاًَ ااٌَرباًَة اًيت ثـس امذساذيف اًـِس اًصوماين ػِصث اًصواكِة اًيت ثحسو بأفاكُز

بأن و ثـخلس )اًصواكِة( ثسؾو اؤىل رضوزت اًخحًل ابًلمي و اًعرب يف مواهجة اًعـاة و اًيىداث رمٌل اكن جحمِا، 

 ، حبنك اهامتهئم اؤىل ُشٍ الأرست اًىدريت املمتزيت ؾن ابيق اخملَوكاثما جيمؽ اًياش اًاكمن يف االؤوساهَة بأنرب ذما ًفصكِم

هبا ػل االؤوساهَةو اًيت ) اًـلي اًلاذز ؿىل اجملاذةل و امليعق، و يه ؾوامي جتمؽ اًخرش و ال ثفصكِم و متيحِم ( ُو

جياذ كواهني ثخجاوس اذلسوذ ادللصافِة و اًس َاس َة و جتمؽ االؤوساهَة اكفة يف جممتؽ  و كمي مضرتنة اًلسزت ؿىل اؤ

ٌسوذٍ اًخـاون و اًخاكمي
(2)

.
  

اًصواكِة اًصاتعة تني اًلاهون اًعحَـي و اًـالكاث ق.م( بأحس بأكعاة  00-232) "صُرشون"ًـس اًصوماين 

َة، و اطلي اص خلي ؿىل فىصت اًلاهون اًعحَـي املس متس  من وحست اًـلي اًخرشي، الأمص  -ًَزبأ حسة –اصلًو

ؿساذ ذس خوز ظاٍز خمخَف  اطلي ٌسمح ابؤ موحس ٌَـامل بأظَق ؿَََ امس "ذس خوز اًـامل" ثعة و ثشوة يف اؤ

ضوي حتت ًوائَ و ختضؽ لأحاكمَ اكفة اًضـوة و الأدم. مبـىن بأن "صُرشون" حاول و ثي ،اًلواهني و اًرشائؽ

اسدٌاذا ؿىل مفاُمي راث تـس االؤوساين )اًلاهون اًعحَـي، اًـساةل، الأدوت  اًخبأسُس ًلِام "حىومة ؿاملَة"

االؤوساهَة ...اخل(
(3)

 033و فَسفِة ثـوذ اؤىل  خشوز فىًصةلك من املثاًَة و اٌَرباًَة ًالأمص اطلي ًؤنس ؿىل بأن  ،

 كدي املَالذ.

كامة "حىومة ؿاملَة" ًىٌَ بأضفى  م( 003-010"ساهت بأوقس خني" )بأذش  فىصت "صُرشون" اًلاضَة ابؤ

ايُا اؤىل "مسًية ػل" فوق الأزط املياكضة بأو املضاذت "ملمَىة اًض َعان".                  ؿَهيا اًعاتؽ اصلًين، حموال اؤ

ذؾوت "بأوقس خني" ًلِام "مسًية ؿاملَة" ٍوكن يف زقحخَ يف ثـٍزز ُميية اًىٌُسة ؿىل من اًواحض بأن اًِسف من 

اًساحة اصلًوَة، دعوظا يف ػي ثيايم ذوزُا اًلِاذي يف اًلضااي اًس َاس َة ٌَلازت الأوزتَة، و اتًَا ثسط 

مبأهٌُة يف خمخَف ثسواذ اًدسامح، الأمن و اًع -وفلا ًخعوزٍ–اًخـاًمي املس َحَة ؿىل هعاق واسؽ، ذما ٌسمح 
                                                 

ًِة، ذاز ارلضلوهَة ًٌَرش و اًخوسًؽ، ادل -(1) ، ض 1333زائص، حٌسيل ؾحس اًيارص، اًخيؼري يف اًـالكاث اصلًوَة تني الاجتاُاث اًخفسرًية و اًيؼصايث اًخىًو

203. 

 .234، 233، ض ض 1320ة، ذاز هٌُوى ٌضلزاساث و اًًرش و اًخوسًؽ، ذمضق، ذاصل موىس املرصي، مسذي اؤىل هؼًصة اًـالكاث اصلًوَ -(2)
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ة،  -وفلا ًَِجي–املس َحَة لأن بأحناء اًـامل.  اصلايهة "املعَلة ابمذَاس"؛ ًىوهنا  ويه بأفضي اصلايانث اًسٌلًو

اًـلِست اًوحِست اًلاذزت ؿىل احذضان اصلايانث اًساتلة، حِر اهعِصث فهيا لك بأصاكل اًخـحري اصلًين، فبأحضى 

 .        راث ظةل وزَلة ابذلضازت -املفىص اًفصويس صاثوجصاينحسة ، و يه حمخواُا اكمٌا يف "اذلق املعَق"

مل حىدس تـسا ذًًِا تي حضازاي -حس حَ-بأما االؤسالم فِو ؿسو اذلضازت، رعل بأن اذلصوة اًعََخِة
(1)

.
 

 
يف امللاتي تبأن اذلصة و زمغ ظحَـهتا اًلاس َة و هخاجئِا املسمصت و ثيسزح  ًـرتف "ساهت بأوقس خني" ًىن

ال بأهنا ثـس رضوًزة )رش التس مٌَ( ٌَلضاء ؿىل اًرش مضن اًسَ واكث اًرشٍصت اًعاذزت ؾن االؤوسان، اؤ
((

اؤن 

را  هنا س خىون رضوًزة نشعل ًسوء اذلغ، اؤ اذلصة و اًلزو مؤسفة يف ؾَون بأحصاة املحاذئ... و مؽ رعل فاؤ

ُمين اًرشٍصون ؿىل ارلرٍين
))(2)

.
 
   

ةل من اًلحط اطلي مزي اًفىص ا  ، جصس مؽ بأوائي ؾرص اٍهنضة املفىصًس َايس اًلصيبؾلة حلدة ظًو

تؼ "رشًم اًض َعان  " املَلةNicolas Machiavelli » (2025-2113) »"هَىوالش مِىِافًَل" الاًعايل 

يف ادلصمية" بأو "اًفَِسوف اطلي حيمي املعحاخ ٌَض َعان" املـصوف جىذاتَ املضِوز "الأمري" و اطلي ؿاٌش 

مل اًَََِين اطلي ؿاصَ اًفَِسوف "زَوس َسًسش" اًساًف اطلهصوضـا ٌض حَ اؤىل حس ما اًـا
(3)

.
   

، لأن "ال ًزة بأن اذلسًر ؾن اًواكـَة اًس َاس َة اًالبأذالكِة ًلوذان حامت اؤىل اذلسًر ؾن "املَىِافَََة

ن اجتاٍ اطلي ًـس بأحس بأكعاة اًواكـَة اًخازخيَة، حبنك بأ  "ىِافًَلَ مل "ااًواكـَة يه اًلَة اًياتغ ٌَفىص اًس َايس 

واكـَا حمضاثفىرٍي اًس َايس اكن 
(4)

:
 

ة  ًو ؾعائَ الأًو بأُمت تسزاسة هَفِة تياء اصلوةل "اًوضـَة"، من ذالل اؤ

، لأن اصلايهة و ما ثلسمَ من كمي بأذالكِة "ُضة" كري ظاذلة ٌَس َاسة و اصلوةل ؿىل حساة الأذالق و اصلٍن

ؾوامي كوت اصلوةل  حسذي اصلٍن ؾن اصلوةل(، )فع ًـمتس ؿىل اًس َف -حسة اؾخلاذٍ–ًحياء اصلوةل اطلي 

)اىىٌلصِا(، حـي من مفِوم اًرصاغ حموزا مصنزاي و ظفة زذًفة ابًس َاسة و من مفِوم  )امذساذُا( و ضـفِا

ظحَـة اًفصذ،  -و اؤىل حس هحري–ًشُة "مِىِافًَل" اؤىل الاؾخلاذ بأن ظحَـة اصلوةل جض حَ و  اًلوت حمصاك هل.

َة الس امي من حِر اًزنؿة  اًفصذًة، الأانهَة و اًصقحة يف اًس َعصت ؿىل اًلري ...اخل، و بأن ظحَـة اًـالكاث اصلًو

ؿىل مس خوى اجملمتؽ اًوظين، الأمص اطلي ٍصحج  ؿىل مس خوى اجملمتؽ اصلويل ال ختخَف ؾن ظحَـة اًـالكاث اًفصذًة

َة ماكهَة حسوج ىزاؿاث و حصوة ذًو اؤ
(5)

.
                   
 

                                                 
ة اًـصوتة و االؤسالم... و اًلصة،  -(1)  .202ض . 1332مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة، اًعحـة اًثاًثة، تريوث، دمحم ؿاتس ادلاجصي، مسبأةل اًًِو

 10ض  مصحؽ ساتق، ؿسًةل، دمحم اًعاُص -(2)

 .242 -240بأهوز فصح، مصحؽ ساتق، ض ض دمحم  -(3)
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كسز - ًل" بأحس زواذ ؾرص اٍهنضة اصلاؿني اؤىل رضوزت اًرتنزي ؿىل "ما ُو اكئن" و الاتخـاذًـخرب "مِىِافَ

ًََ "فصاوسُس تَىون" ؾيسما كال  ؾن -االؤماكن "ما ًًدلي بأن ٍىون"، و ُشا ما بأصاز اؤ
((

حنن مسًيون ابًفضي 

آدٍصن لأهنم نخحوا ما ًفـهل اًياش ال ما ال ًًدلي ؿَهيم بأن ًفـَ "ملَىِافًَل" ٍوو ب
())1)

ًفرس ذؾوت ما و ًـي ُشا  ،

ظاز اًواكؽ لأن املـعَاث بأتسا ال ًفىص و بأن توحوة بأن ٍىون واكـَا  اذلامكظاحة نخاة "الأمري"  ذازح اؤ

نٌل هعحَ ابًزتام اًَلؼة املس متصت، اؤحاكم  اًخازخيَة بأزحدت بأن اهخعاز الأكوى يه اًؼاُصت الأساس َة الأنرث خالء.

لآدٍصن، و اٌَجوء ؾيس اًرضوزت اؤىل لك اًوسائي املخاحة )مبا يف رعل اًوسائي كري اذلسوذ و ؿسم اًثلة يف ا

الأذالكِة( و ؿىل زبأسِا اًلوت اًـسىًصة ؿىل بأساش بأن اًلوت اًـسىًصة و اٍهتسًس ابس خـٌلًِا ٌُل ضٌلن الاس خلصاز 

اصلاذًل ٌضلوةل 
((

ن الأمري اطلي ال ًـمتس ؿىل كواثَ ارلاظة ال ٌضـص ابًعمبأهٌُ ة و اًسالم.. و كس بأكص اذلىٌلء ذامئا اؤ

تبأهَ ًُس ُياك بأضـف من االؤوسان اطلي ًـمتس يف كوثَ ؿىل كوت الآدٍصن
())2)

. 

خـني ؿىل لك ذوةل الاؾامتذ ؿىل راهتا يف اصلفاغ ؾن هفسِا و بأن ًحسو خََا بأن افرتاط اًواكـَني اًلائي "ً 

ا مبا يف رعل امليؼٌلث اصلوً  ذما ًؤنس ؿىل  ُشٍ امللوةل،" مس متس من َة و اًلاهون اصلويلال ثخلك يف رعل ؿىل كرُي

 ادلشوز اًفىًصة و اًفَسفِة ٌَيؼًصة اًواكـَة يف اًفىص اًس َايس "املَىِافًَل".

املفىص االؤًعايل  حشو Jean Bodin » (2115-2152) » "خان توذان" املفىص اًفصويس حشا

س َة يف اًخحََي اًس َايس، من ذالل اُامتمَ مبفِوم "مِىِافًَل" من حِر اًرتنزي ؿىل اصلوةل هوحست بأسا

             اًيت ثـين "كسزت اًَِئة اذلاهكة يف اصلوةل ؿىل ذمازسة اكفة مؼاُص اًسَعة ؿىل اًعـَسٍن اصلاذًل اًس َاذت 

ماكهَة اصلوةل يف ثلٍصص ما حصاٍ مالمئ "و ارلازيج ذون بأن ًـَو بأي سَعاهنا بأو َُئة بأدصى. آدص يه اؤ ا ًِا مبـىن ب

ص اس متصاز اصلوةل -من وهجة هؼص "خان توذان-صلكت اًس َاذت اًيت ثـخرب يف اجملاًني اًوظين و اصلويل.                حُو

و كوهتا
(3)

(، جحص بأساش كِام و تياء اصلوةل اًلومِة مبفِورما اذلسًر، 2204دعوظا مٌش مـاُست "وس خفاًَا" ) ،

َة ثضلك ؿاموحصهت بأاثز ُامة ؿىل اًخيؼمي اصلويل و  را اكن مدسبأ اًس َاذت اصلاذََة ؿىل . ؿىل اًـالكاث اصلًو واؤ

ا و ال جضازوِا بأًة سَعة بأدصى بأو ما ًـصف ابًس َست  اًعـَس اصلاذًل ًرتثة ؾيَ وحست اًسَعة اًيت ال ثـَُو

كَميَة، فاؤن مدسبأ اًس َاذت ؿىل اًعـَس ارلازيج اًلاهوهَة  ، ًيجم ؾيَ اس خلالًَة اصلول، اًدساوي يف املصانزاالؤ

ا  )املساوات بأمام اًلاهون اصلويل اًـام(، و مدسبأ ؿسم اًخسذي يف اًضؤون اصلاذََة ٌضلول، و يه مداذئ بأكُص

َة املـارصت.  اًلاهون اصلويل اًـام و بأحضت زاكئز بأساس َة ٌَـالكاث اصلًو

                                                 
 .251بأهوز دمحم فصح، مصحؽ ساتق، ض  -(1)
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ظاحة نخاة  ،Thomas Hobbes »(2144-2235)« "ثوماش ُوجز" لجنَزييالافَِسوف بأما اً 

ابؾخحاز بأن لكهيٌل يف ػصوف جسوذُا اذلصوة و اًزناؿاث، و من مثة "مِىِافًَِل"  صلًَ هفس ىزؿةفِااثن"، "ًَ 

ثـعش االؤوسان اًالمذيايه فال جعة بأن ٌسوذ فىصهيٌل اًخوخَ اًواكـي، املاذًة، اًـيف و اًلسوت، الس امي 

الندساة اًلوت 
((

هين بأؾخرب بأن ادلًس اًخرشي لكَ صلًَ حٌوخ ؿام اؤىل  اًصقحة املس متصت يف سخِي اًلوت تـس اًلوت، اؤ

ال ابملوث و ال ًًهتيي ُشا ادليوخ اؤ
())1)

.
 

و بأن 
((

ال لكٌلث ال  اًـِوذ بأو املوازَق اًيت ال ثؼََِا اًس َوف ًُست اؤ

االؤوسانظاكة ًِا ؿىل حٌلًة 
())2)

.
   

اًس َاسة ارلازحِة  ُو متَزٍي تني حلي اًس َاسة اصلاذََة و حلي"ثوماش ُوجز" ًـي من بأجصس مساٌُلث 

َة من ادذعاض اصلول راث اًس َاذت، من هجة اثهَة، مؽ  ىل بأن حلي اًـالكاث اصلًو صازثَ اؤ ٌضلول، من هجة، واؤ

، ففي الأول حتلق الاوسجام و الأمن تفـي جملمتؽ اًوظينؾيس ملازهخَ اب ؿىل اًعاتؽ اًفوضوي ٌَمجمتؽ اصلويلثبأهَسٍ 

             ست سَعة س َاس َة ؿامة بأفىض اؤىل ػِوز كوت متغل و حتخىص وسائي اًلِص اًـلس املربم من ظصف املواظيني ًفائ

و ثيؼم صؤون اجملمتؽ، يف حني مل حيعي ُشا ؿىل املس خوى اصلويل اطلي ابث ًفذلص الحذاكز وسائي اًلِص يف 

اًـالكاث اصلًوَة
(3)

.
  

ا اًسمة اًَِلكَة الأجصس اًيت مت َة كائال تبأن قَاة نخة "ُوجز" ثضبأن اًفوىض ابؾخحاُز زي اًـالكاث اصلًو

               سَعة مضرتنة ؿىل اًعـَس اصلويل ًـين قَاة اًلاهون اطلي ًـين قَاة اًـساةل، و من مثة ًخحول اًـيف 

آدص فاؤن كاهون اًلاة ًعحح اًلاهون اًوحِس اًسائس يف اًـالكاث و اذلَةل يف سمن اذلصة اؤىل فضائي ، مبـىن ب

َة، بأي بأن اًعصف الأكوى ًرتظس ذوما ابًعصف الأضـف الٍهتامَ اصلًو
 

مؽ اًـمل  بأو ؿىل الأكي اؤدضاؿَ الؤزاذثَ.

بأن اًعاتؽ اًفوضوي ٌَمجمتؽ اصلويل جضوكي اؤحسى فصضَاث اًيؼًصة اًواكـَة. نٌل ثحسو مسامهة "ُوجز" من 

اصلويل اًيامجة يه الأدصى ؾن  اؤىل حاةل اًفوىض اًسائست يف اجملمتؽ اذلصةذالل زؤًخَ اًَِلكَة اًيت حصحؽ حاةل 

و اًخبأسُس ملا ًـصف ابًيؼًصة اًواكـَة يف قَاة سَعة مصنًزة )حىومة ؿاملَة(، يف ظحَـة مـادلخَ اًيؼامِة،

.((Neorealism or Structural realism صلِا اًَِلكي بأو ادلسًس
 

ذلاةل اًيت ثوخس ظاحة نخاة "ؿمل الأذالق" وضؽ "جممتؽ اصلول" اب (2233-2201"س حٌُوسا" )ص حَ 

ؿَهيا اًعحَـة املمتزيت ثسواذ كاهون اًلاة )اًلوي ًبألك اًضـَف(، و اًسخة يف رعل ًـوذ اؤىل قَاة سَعة ؿََا 

ًـَو سَعاهنا سَعان اصلول، ذما حيول ذون ثيؼمي جممتؽ اصلول و ًـزس من حاةل اًفوىض. طلعل فاؤن اًـالكاث تني 

                                                 
 .252حؽ ساتق، ض بأهوز دمحم فصح، مص  -(1)

 .11دمحم اًعاُص ؿسًةل، مصحؽ ساتق، ض  -(2)

صت، ملسمة يف اًـَوم اًس َاس َة، مؤسسة حٌلذت ٌضلزاساث ادلامـَة ًٌَرش و اًخوسًؽ، الأزذن  -(3)  .023، 022، ض ض 1334ؾعا دمحم ُس
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، بأي الازثحاظ ىصش اًـالكة اًعصذًة تني  حلوق اصلوةل و كوهتاَط ٍ/حم وحساث جممتؽ اصلول ثمت/ثًسج يف تُئة

ا من اصلول ساذث  آدص لكٌل ساذث كوت اصلوةل ابًًس حة ًلرُي اًوزَق تني جحم حلوق اصلوةل و مسى كوهتا، مبـىن ب

حلوكِا ؿىل حساهبم
(1)

 -افًَِل"من امليؼوز "املَىِ-و اًـىس حصَح، و جيـي )احملَط( املعَحة بأو اًرباقٌلثَة  

َة.  بأساش كِام اًـالكاث اصلًو

ما ًالحغ ؿىل فَسفة "س حُزنا" ُو ثوزَق اًعةل تني اًلوت و املعَحة، بأي حـي من الأوىل )اًلوت( 

ن املعَحة يه احملسذ وس َةل و اًثاهَة )املعَحة( كاًة ، مفرسا سَواكث اصلول تعحَـة معاذلِا، تـحازت بأدصى اؤ

ساء تـضِا اًحـغواكف اصلوةل الأسايس ًسَواكث بأو ثرصفاث بأو م ، مفعَحة اصلوةل يه اًيت ثسفـِا اؤىل اىهتاح اؤ

جصام املـاُساث، اصلدول يف حتاًفاث، ثلسمي مساؿساث ...اخل. كامة ؿالكاث، اؤ  ساسة ذازحِة مـَية )اؤ

فصضَة "ثوماش ُوجز" حول "حاةل اًفعصت" اًيت حتنك  من (2334-2321"حون خاك زوسو" )اهعَق 

صي تُهنٌل ميىن اس خًذاخَ من كعة "الأًي، الأزهة الأفصاذ، اجمل               متـاث، اًضـوة و الأدم، ًىن مثة فصق حُو

اًيت حمتحوز حول احامتيلو اًعَاذٍن" 
(2)

:
 

ما اًخـاون تني الأفصاذ مصاؿات ملعَحة ازلاؿة و اًـمي ؿىل اظعَاذ  اؤ

ما اىهتاح لك فصذ سخِهل مصا ؿات ملعَحخَ اًضرعَة اًيت ثليض ابالنخفاء تعَس الأًي اطلي ٍىفي ازلَؽ، و اؤ

.الأزهة   اطلي ٍىفَِ ًوحسٍ ذون كرٍي

را اكن "ُوجز" كسز زحج نفة الاحامتل اًثاين ؿىل بأساش بأن اًعحَـة اًخرشًة سُئة، رشٍصت ثعلى ؿَهيا  اؤ

خرشًة ذريت راث ىزؿة زحج نفة الاحامتل الأول من مٌعَق بأن اًعحَـة اً  اًزنؿة اًفصذًة و الأانهَة، فاؤن "زوسو"

ًيعحق  -حسة "زوسو"–اؤن ما ًيعحق ؿىل سَوك الأفصاذ اًعَاذٍن حٌلؾَة و جتيح حنو اًخـاون و اًخاكفي.

ة ٌَمعَحة اطلاثَة مبسًوًِا اًضَق )ظَس ارلَاٍزنؿَهيا املفاضةل تني بأحس اًيت  ؿىل سَوك اصلول ًو ؾعاء الأًو ما اؤ : اؤ

ة الأزهة تسل الأًي( ًو ؾعاء الأًو ن اذلي  ٌَمعَحة املضرتنة )ظَس الأًي تسل الأزهة(. بأو اؤ من وهجة هؼص –اؤ

ٍوكن يف بأن "االؤزاذت اًـامة" و ًُس "االؤزاذت اطلاثَة" يه اًسخِي الأمثي ًخحلِق اًعاحل اًـام، و تياء  -زوسو

ذ فِسزايل نفِي تخحلِق اًسمل و الأمن، ًبأذش صلك احتاو  وسق ذويل خسًس ميثي تسًال لأوساق املَىِاث املعَلة

ًضم اصلول الأوزتَة، و ًخوفص ؿىل سَعة اؤظساز اًلواهني و ؿىل كسزت جتس َسُا ؿىل بأزط اًواكؽ
 (3)

.
 

سِاماثبأ ًـي من  آذم س ميَر" )ذَيسي اًفَِسوف الاسى  جصس اؤ اطلي ًـس من بأجصس زواذ  (2353-2310"ب

َ ًلأسس اًفىًصة ٌَرباًَة، ٍوكن يف وضـ ،يف اذللي اًيؼصي ٌَـالكاث اصلًوَةالاكذعاذ اًس َايس اذلسًر 

                                                 
 .11دمحم اًعاُص ؿسًةل، مصحؽ ساتق، ض  -(1)

 12، ض هفس املصحؽ -(2)
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َة( اًـالكاثدعوظا يف صلِا الاكذعاذي ) ماكهَة الاكذعاذًة اصلًو اًـالكاث  الؤظالخ، حِر زبأى تبأن ُياك اؤ

َة اهعالكا ذما بأسٌلٍ "تلاؿست ثوافق/اوسجام/ثيامغ املعاحل"، و ُشا ؾن ظًصق  ص/ؾرصهة/حصكِة اصلًو ثفـَي و ثعٍو

َة و اًخ  يؼمي ازلاؾي، موحضا تبأن حتلِق املعَحة اًضرعَة ٌَفصذ ًعة تعوزت ثَلائَة يف اًلاؿست اًلاهوهَة اصلًو

–معَحة ازلاؿة )ؿالكة حاكمََة(، بأي ًُس مثة بأي ثياكغ تني املعَحخني اًفصذًة و ازلاؾَة. الأمص س َان ذاهة 

آذم مسَر" ر بأن سـهيا اؤ  -وفلا ًخعوز "ب ىل حتلِق معاذلِا اطلاثَة ابًًس حة ٌضلوةل يف ثفاؿَِا مؽ اجملمتؽ اصلويل، اؤ

ا من اصلول. فـىل بأساش كاؿست "ثوافق املعاحل" ًخحلق اًسمل و الأمن  س َفيض حامت اؤىل حتلِق معاحل كرُي

اصلًوَني
(1)

.
 

مياهوئَي اكهت" "الأملاين  فاًفَِسو صلكت بأفاكز  اطلي زبأى  Immanuel Kant » (2310-2401) »اؤ

ـة كري امليؼمة ٌَـالكاث اصلًوَة، و اتًَا ٌسمح هل ثعوز "ما ًًدلي بأن تبأن اًخازخي اًخرشي ًدِح هل ثفسري اًعحَ

َة مس خلدال"، بأساسا ٌَفَسفة اٌَرباًَة و مصصسا ٌَمثاًَة حىون ؿَََ اًـالكاث اصلًو
(2)

.
  

ن اًِاحس الأنرب  اؤ

فصاذ، ازل اًعمبأهٌُةابًًس حة "ًاكهت" ُو حتلِق "سالم ذامئ" يف ػي هؼام ذويل ًوفص الأمن و  اؿاث و اصلول ًلأ

ثفاذهيا و اًلضاء ؿَهيا هنائَا تواسعة اًصبأي  -"الؾخلاذٍوفلا –يف ؿامل ذال من اًزناؿاث و اذلصوة اًيت ميىن 

حسة ُشا –. تَس بأن جتس َس حمل بأو مرشوغ "اًسالم اصلامئ" مصثحط االؤوسايناًـام، اًـلي و اًضمري 

تخوفص رشوظ مـَية، من تُهنا -اًفَِسوف
(3)

:
 

اثزت اذلصة مس خلدال.بأال ثخض -بأ   من بأًة مـاُست ٌَسالم هَة ؿاكسهيا/بأظصافِا ؿىل بأمص من صبأهَ اؤ

ًلاء اًخام و ؿىل مص اًزمان ؿىل ادلَوص اصلامئة. -ة  بأن ًمت االؤ

 بأال متخغل ذوةل مس خلةل ذوةل بأدصى و تبأي صلك من الأصاكل. -ح

 بأن ال ثخسذي بأًة ذوةل يف اًضؤون اصلاذََة صلوةل بأدصى. -ذ

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .13، 12هفس املصحؽ، ض ض  -(1)
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 اًخـًصف تيؼًصة اًـالكاث اصلًوَة احملوز اًثاين:
 

 متَِس

َةثيعوي                     ؿىل سَسةل ال مذياَُة من اًخفاؿالث راث ظحَـة رصاؾَة اتزت صلوافؽ اًـالكاث اصلًو

اتزت  صاث و راث، و راث ظحَـة ثـاوهَة سَمَةحو بأس حاة خمخَفة و اًيت ثخجىل يف اذلصوة، اًزناؿاث و اًخو 

كصاز اًسمل و الأمن اصلًوَني ؿرب ثعحَق حوكن يف اصلتَوماس َة، اًخـاون و اذلواز،  دصىبأ  من ذالل حماوةل اؤ

كَميَة اًـامة  َة و االؤ                    مداذئ اًلاهون اصلويل، اًخًس َق و اًـمي املضرتك تني اصلول ؿرب امليؼٌلث اصلًو

َة اًـسًس من اًفواؿي املخحاًية وسان/زلال، هوؿا و ٌضازك يف معََاث ظيؽ و ظَاكة اً و املخرععة. ـالكاث اصلًو

 و ُسفا )ذول، مٌؼٌلث ذًوَة، كوى ؿاجصت ٌضلول...اخل(. 

َة املخسفلة ابس متصاز و ؿىل اكفة املس خوايث، ًععسم  يف دضم ُشا اًس َي ادلازف من الأحساج اصلًو

َة املـلست جبمةل من اًعـوابث راث اًحاحثون يف ُشا اذللي املـصيف ؾيس حماوالهتم فِم و ثفسري  اًؼواُص اصلًو

اًعةل ابملخلرياث و اًـوامي )اًس َاس َة، الاكذعاذًة، اًـسىًصة، اًثلافِة...( املخحوكة و املوهجة ٌَسَواكث 

َة ؿىل قصاز اذلصاكث و ازلاؿاث  َة. ًضاف اؤىل رعل جصوس فواؿي خسذ فصضوا بأهفسِم ؿىل اًساحة اصلًو اصلًو

عصفة اًيت ابثت جضلك معسز دعص حلِلي ؿىل بأمن اصلول و الأفصاذ، فضال ؾن ػِوز كضااي بأمٌَة املسَحة املخ

اة اصلويل، اًخسُوز اًحُيئ، اًِجصت كري اًرشؾَة...(.   خسًست )االؤُز

َة:                  ذلاخ ؿىل اًحاحثني اخملخعني يف اًـالكاث اصلًو   اسدٌاذا اؤىل ما س حق، مثة سؤال ًفصط هفسَ و ابؤ

ساةل  َة املـلست؟ بأو تـحازت بأدصى هَف ميىن كصاءت اًواكؽ اصلويل و اؤ ما اًسخِي اؤىل فِم و ثفسري اًؼواُص اصلًو

َة كِس اًححر، سواء من حِر اًـوامي اًلاتـة و زاء جضىَِِا بأو من حِر  اًلموط اطلي ٍىذيف اًؼاُصت اصلًو

ة؟ و ُي ميىن اًخًدؤ ابًؼاُصت كدي حسوهث  ا؟حصهَخهتا اًحًًِو

َة ؿىل  يف اًواكؽ، مثة اًـسًس من ادلِوذ اًفىًصة اًيت حاًوت ثلسمي ثفسرياث ملا جيصي يف اًساحة اصلًو

صلك كواًة فىًصة، هؼصايث، مفاُمي، منارح...، و ثـس اًيؼًصة من بأجصس الأذواث اطلُيَة اًيت ميىن الاؾامتذ 

َة و سرب بأقواز اًـالكا َة. كري بأن اًسؤال اطلي ًعصخ هفسَ مصت ؿَهيا من بأخي االؤحاظة ابًؼواُص اصلًو ث اصلًو

ذزاك رُين ٌَواكؽ من ظصف امليؼص                  بأدصى: ُي ميىن اؾخحاز اًيؼًصة ثـحريا ٌَواكؽ اصلويل راثَ بأم بأهنا جمصذ اؤ

 و ًُس ٌَواكؽ هفسَ؟
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َة حتسًسا   ظـوتة يف اًخحنك                   من اًحسهييي بأن جيس اًحاحر يف اًـَوم اًس َاس َة معوما و اًـالكاث اصلًو

              واالؤمساك ابًؼاُصت اًس َاس َة و حلائلِا بأو ثلََهبا ؿىل مجَؽ حواىهبا بأمام ؾًََِ كعس ثفىِىِا بأو حصهَهبا 

ـِا. تَس بأن ُشٍ اًعـوتة ال حتول ذون اًخـامي مؽ اًؼاُصت ابالكرتاة  ا و ثعًو بأو حتَََِا تلَة فِمِا و سرب بأقواُز

اصلهو مهنا تواسعة بأظص مفاُميَة بأو كواًة هؼًصة و بأذواث مهنجَة جضلك وسائط بأو حَلاث وظي تني  بأو

اًحاحر و موضوغ اًححر
(1)

 بأو اًؼاُصت اًس َاس َة كِس اصلزاسة. 

َة اؤىل هؼًصة بأو ٍلوؿة من اًيؼصايث اًيت  طلعل، حيخاح لك حلي مـصيف مبا يف رعل حلي اًـالكاث اصلًو

َِا اؤىل جضلك اًـيرص امل  فذايح ًحَوػ املـصفة اًـَمَة؛ حبنك بأهنا ثوفص س حال ًرتثُة املـعَاث و اذللائق و حتًو

مـَوماث بأو تَاانث كدي اهخلاء املـَومة املِمة بأو املفِست من مضن املـَوماث املخاحة و الاس خفاذت مهنا اتًَا يف 

معََاث اًوظف، اًخعيَف، اًخحََي، اًخفسري و اًخًدؤ
(2)

. 

 َزي تني اًيؼًصة يف اًـَوم اصلكِلة و اًيؼًصة يف اًـَوم الاحامتؾَةاٍمت  -32

مثة جساؤل ثلََسي: ُي ثلوم اًيؼًصة تيفس اصلوز يف مجَؽ اذللول املـصفِة، بأي فصط هفسِا ؿىل مجَؽ 

جماالث اًححر. بأم بأن ظحَـة اذللي املـصيف بأو موضوغ اصلزاسة و اًوسائي املخاحة يه من ثفصط هفسِا ؿىل 

 يؼًصة؟اً 

خاتة ؿىل ُشا اًدساؤل، ال تس من االؤصازت اؤىل بأن اًـَوم اًعحَـَة بأو اصلكِلة ثخوفص ؿىل حزي بأوسؽ            ًالؤ

و تُئة بأنرث دعوتة مواثَة ًخوًَس اًيؼصايث ملازهة ابًـَوم الاحامتؾَة ثضلك ؿام و اًـَوم اًس َاس َة و اًـالكاث 

َة ثضلك ذاض؛ حبنك بأن الأوىل )اًـَو  َِا طلعلاصلًو م اًعحَـَة بأو اصلكِلة( حمتزي تبأزتـة خبعائط بأساس َة ثُؤ
(3)

 :

ِا، الاؾامتذ ؿىل املهنج اًخجًصيب )الاس خلصايئ(، اثىهيا، اندساء اًعاتؽ اذليس املَموش ملوضوغ اصلزاسة اًلاتي  بأًو

بأو اًعصذًة اًصاتعة  ٌَمالحؼة، اثٍهثا، اًخوظي اؤىل بأحاكم و ظفِة )كواهني( متَط اٌَثام ؾن اًـالكاث اًس حخِة

ي اًىِف اؤىل اًنك  ٍهيا جصموس زايضَة )زمقَة(، بأي حتًو تني اًؼواُص، و زاتـِا، اًخـحري ؾن اًيخاجئ املخوظي اؤ

)حوكمي اًىِف( ثودِا ٌَموضوؾَة و اصلكة. مث بأن ُشٍ اًلواهني كامئة ؿىل بأساش اذلمتَة اًيت ثربز كسزت اًحاحر يف 

 ىل اًخًدؤ توكوغ اًؼاُصت ملسما.اًـَوم اًعحَـَة بأو اصلكِلة ؿ
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صازثَ  اؤىل اًعـوابث اًيت ثـرتط سخِي اًحاحر يف اًـَوم الاحامتؾَة ملازهة ابًـَوم اًعحَـَة،  يف اؤ

ا بأو ثـًصفِا تعفة ثَلائَة نٌل ُو صبأن اًـَوم  ن مواضَؽ اًـَوم الاحامتؾَة ال ًمت ثفسرُي ًلول "هٌصس جصاون" ابؤ

 Introductry)ًو بأذشان فصؿا ؿَمَا ظحَـَا و ًَىن "املسذي اؤىل ؿمل اٍمني"  اًعحَـَة. فـىل سخِي املثال و

Myrmecology)  ؾعاء ثـًصف ًلكمة يا اؤ ًوخسانُا ثـين "ذزاسة اٍمني" بأو "ؿمل  (Myrmecology)و حاًو

ي اٍمني" و ال ًمت ظصخ بأي اؤصاكل سواء ثـَق الأمص مباذت بأو مبهنجَة اًححر ما ذام بأن ُياك اؤحٌلغ تني بُأ

الادذعاض
(1)

 ،  ًىن الأمص خمخَف متاما ابًًس حة ٌَـَوم الاحامتؾَة.

طلعل، ال تس من اٍمتَزي تني مفِوم اًيؼًصة يف اًـَوم اصلكِلة و مفِورما يف اًـَوم الاحامتؾَة
(2)

: اًحاحثون 

يف اًـَوم اصلكِلة ًيؼصون اؤىل اًيؼًصة هؼصت ذكِلة، فِيي 
((

              ًلة اس خًذاحٍَِلوؿة من اًخـماميث املرتاتعة تعص 

زحاث بأو كاتةل ٌَخحلِق و مس خًدعة من سَسةل ملوالث )مسٌَلث بأو تسهيَاث(  واًيت ميىن بأن حىون كاتةل ًالؤ

ملدوةل فصضَا
))

ا  . بأما اًحاحثون يف اًـَوم الاحامتؾَة فِيؼصون اؤىل اًيؼًصة هؼصت وسخِة ابؾخحاُز
((

ظاز مفِويم  اؤ

ًضاخ اًؼواُص املسزوسةميىن ثيؼمي اًححر و ظَاكة فصض  َاث من صبأهنا اؤ
))

ر و تفضي ُشٍ اًيؼًصة ميىن  . اؤ

 ثعوز ٍلوؿة من امللوالث و اًخـمميَاث اًيت ميىن من ذالًِا ثفسري اًؼواُص الاحامتؾَة املـلست.

ًلس حاًوت اًـَوم الاحامتؾَة حمااكت هؼريهتا اًعحَـَة بأمال يف الازثلاء اؤىل مس خوى ما تَلخَ من حِر 

ة و املوضوؾَة، من ذالل الاس خـاهة و الاكذحاش من مٌاجهِا، بأظصوحاهتا و ثعوزاهتا. و زمغ رعل، من اصلك

اًعـة مباكن اًلول تبأن اًيؼًصة ثؤذي هفس اصلوز يف جمايل اًـَوم اًعحَـَة و الاحامتؾَة ؿىل حس سواء، 

و اًخفاؿالث اًخرشًة الأنرث  ًسخة ثس َط و وحَِ مؤذاٍ بأن ماذت اًححر يف اًـَوم الاحامتؾَة ُو االؤوسان

جضاجاك و ثـلِسا و كري اًلاتةل ٌَمـاًية اصلكِلة و اًخجصتة اًعازمة ملازهة ابًـَوم اًعحَـَة اًيت ثرتنز فهيا ماذت 

الاس خلصاز و اًسىون، الأمص اطلي ًُرس من  -و ًو وسخِا–اًححر ؿىل اًعحَـة و مىوانهتا اًيت ًلَة ؿَهيا 

ة و اًخجصتة و اًخًدؤ املس خلدًلمعََة اؤدضاؾِا ٌَمالحؼ
 (3)

. 

تَس بأن رعل ال ًـين اهخفاء لكي ٌَيؼصايث يف اًـَوم الاحامتؾَة و فصوؿَ املـصفِة ؿىل قصاز اًـَوم 

اًس َاس َة و اًـالكاث اصلًوَة زمغ اًعاتؽ املـلس ًِشٍ اًـَوم، حِر بأن ػاُصت س َاس َة مـَية كس ثخىصز ؿست 

ا فامي تُهنا من حِر الأس حاة و املؤثصاث ًعـة االؤحاظة هبا ثضلك اكف، مصاث ًىهنا ثدداٍن يف حَلاث حى صاُز

                                                 
 22-21دمحم اًعاُص ؿسًةل، مصحؽ ساتق، ض ض  -(1)

 .04، ض 2551ة، املؤسسة اًوظيَة ٌَفٌون املعحـَة وحست اًصكاًة، ادلزائص ؾحس اًـٍزز حصاذ، اًـالكاث اصلًوَ -(2)

 .44ض مصحؽ ساتق، بأهوز دمحم فصخ،  -(3)
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و اًلواهني املخحوكة فهيا مذلريت )كري اثتخة(، الأمص اطلي ًفرس اًعـوابث اًيت جيسُا اًحاحثون يف اًـَوم 

 اًس َاس َة يف جمال اًخحََي و اًخًدؤ مبساز ثعوز ػاُصت س َاس َة مـَية.

ن اًـَوم الا حامتؾَة و فصوؾِا املـصفِة اخملخَفة مبا يف رعل اًـَوم اًس َاس َة و اًـالكاث رمٌل ٍىن فاؤ

را ما بأًزس ًِا بأن ثحَف مس خوايث بأؿىل من اًخوسؽ و اًخعوز، و ُشا ما بأنس  َة يف حاخة ماسة اؤىل هؼصايث اؤ اصلًو

 (The Logic of Scientific Discovery)ؿَََ اًفَِسوف اكزل توجص يف نخاتَ "مٌعق الاندضاف اًـَمي" 

 2513اًعاذز ؿام 
((

هَ ًن ًدس ىن ٌَمـصفة اًـَمَة بأن حزذاذ ، و ثخوسؽ، و ثخعوز تبأرسغ ظوزت ذمىٌة اؤال من  اؤ

ص اًيؼصايث ذالل ثعٍو
())1)

.
 

ا اًـام ثـًصف اًيؼًصة يف -20  اؤظاُز

َة اؤىل هجوذ و حماوالث نثريت من ظصف امليؼٍصن  اخملخعني بأذى اًخعوز اذلاظي يف ماذت اًـالكاث اصلًو

َة، و بأفضت ُشٍ اًخفسرياث ثسزجيَا اؤىل ظَاكة و تَوزت  يف ُشا اذللي املـصيف من بأخي ثفسري اًؼواُص اصلًو

َة. ًىن و كدي  اجتاُاث هؼًصة ؿىل صلك مفاُمي، بأظص و وكواًة فىًصة بأو ما ًـصف تيؼصايث اًـالكاث اصلًو

ا اًـام اطلي ٌضمي اًخعصق اؤىل مفِوم اًيؼًصة يف جمال اًـالكاث اصلًوَة، جي ظاُز سز تيا اٍمتَزي تني اًيؼًصة يف اؤ

ا ارلاض اطلي ًلذرص ؿىل حلي مـصيف مـني، بأي حزء من اًلك  ظاُز اكفة اذللول املـصفِة و اًيؼًصة يف اؤ

)املفِوم اًـام(. فاًيؼًصة ثضلك ؿام يه 
((

ٍلوؿة من الافرتاضاث حول ؿالكة س حخِة تني مذلرٍين بأو بأنرث جسامه 

و ثفسري  و اًخًدؤ ابًؼاُصت كِس اصلزاسةيف رشخ 
))(2)

                . 

 اٌَلوي اًخـًصف -31/2

ة، ًلعس مبععَح "هؼًصة" اًيت يه يف الأظي لكمة الثًِة  و اًيت ًلاتَِا  (Theoria)من اًياحِة اٌَلًو

ىن اًياػص اؤىل يشء )هؼص، ًيؼص، هؼصا، مبـ (Theory)و يف اٌَلة الالجنَزًية  (Theorie)يف اٌَلة اًفصوس َة 

مـني، بأي بأترصٍ و ثبأمهل تـَيَ. و كس ثسل بأًضا ؿىل رعل اًـمي اًفىصي بأو اًًضاظ اًخرًَل لأن وسائي اًححر     

كس ثلذرص فَِ بأحِاان ؿىل ادلاهة اًيؼصي، بأي الاؾامتذ ؿىل اًوسائي اًفىًصة بأو اطلُيَة. طلعل ؿاذت ما ًلال تبأن 

ي ؾىس اًًضاظ اًـمًل بأو اًخعحَلي، و من مثة فاؤن مثي ُشٍ اًًضاظاث ثغل اصلزاسة متثي حبثا هؼصاي، بأ 

            اًفىًصة بأو اًخرَََة بأو اطلُيَة ثوظف تبأهنا ؿَوم هؼًصة ابؾخحاز بأهنا كٌَل ثـمتس ؿىل اًخجازة اًـمََة اًخعحَلِة

و وسائَِا
(3)

.
  

و جيصي  (In sight)بأو اسددعاز  (Vision)حسة دمحم هرص ؿازف. ثـين زؤًة –و اًيؼًصة 

                                                 
 .02ض  مصحؽ ساتق، ذاصل موىس املرصي، -(1)

 .02، ض هفس املصحؽ -(2)
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صتط املسًول اٌَلوي اًيؼًصة ثسَوك اًيؼص، اًخسجص،  اس خـٌلًِا بأحِاان مبـىن اًيشء الأؿىل فىصاي بأو اجملصذ، ٍو

الأكصة من  (Chris Brown)اًخبأمي بأو بأي وضاظ ؾلًل جمصذ. و ًـس اًخـًصف اطلي كسمَ "هٌصس جصاون" 

هيا يه اًفىص اًخبأمًل، فـمََة اًخيؼري ثمت حِامن جيصي اًخفىري ُشا املـىن ؾيسما كال تبأن اًيؼًصة يف بأفضي مـاى

تـمق و تعفة جمصذت ثضبأن يشء ما، و ًمت اًخحول اؤىل هؼًصة ؾيسما ثمت االؤخاتة ؾن سؤال رمم مهبم بأو كري واحض 

ًسخة بأو لآدص
(1)  

 ري ظةل ابًؼاُصت كِس اًححر.
 

 الاظعاليح اًخـًصف -31/1

فمثة ؿسذ كري حمسوذ من اًخـًصفاث مهنا ما ُو صامي/ؿام و مهنا ما ُو بأما من اًياحِة الاظعالحِة 

حزيئ، و مهنا ما ُو حمسوذ و ًدسم ابصلكة و اًوضوخ، و مهنا ما ُو واسؽ و ٍىذيفَ اًلموط، حبنك بأن ًفغ 

"هؼًصة"ثسل ؿىل بأصاء خمخَفة لأصزاض خمخَفني، تي ميىن بأن ثـين بأص َاء خمخَفة ًضرط واحس
(2)

.
  

شا كري بأن ُ

ؾعاء تـغ اًخـًصفاث اًيت ثفي ابًلصط.  ال مييؽ من اؤ

ن اًخـسذ يف اًخـًصفاث اًوازذت ثضبأن مفِوم اًيؼًصة و ؿسم ثوظي اًحاحثني اؤىل ثـًصف ذكِق و صامي  اؤ

ٌَمفِوم ًـوذ بأساسا اؤىل ثحاٍن اًزوااي اًيت ًيؼص لك مهنم ٌَمفِوم، و اؤىل حصنزي لك واحس مهنم ؿىل خاهة بأو 

ٌَمفِومحواهة مـَية 
(3)

:
  

مهنم من ٍصنز ؿىل االؤظاز املفاُميي و اًوػائف اًيت ثؤذهيا اًيؼًصة، مثي اًخـًصف 

اطلي خاء تَ ؾحس اًحاسط دمحم حسن 
((

ٍلوؿة مرتاتعة من املفاُمي و اًخـًصفاث و اًلضااي اًيت حىون زؤًة مٌؼمة 

اُص و اًخًدؤ هباٌَؼواُص ؾن ظًصق حتسًسُا ٌَـالكاث تني املخلرياث هبسف ثفسري اًؼو 
))

، و ثـًصف  اؤسٌلؾَي 

ظربي ملضل 
((

... يه ٍلوؿة من املفاُمي و اًفصضَاث و اًلواهني املصثحعة ؾضواي و مٌعلِا تحـضِا، و اًيت 

ِا ابًخحََي، نٌل بأن مبلسوزُا  جس خعَؽ من ذالل ُشا اًرتاتط بأن ثلسم ثفسريا ملٌـا و حمسذا ٌَؼاُصت اًيت ثدٌاًو

ًََ ثعوز مثي ُشٍ اًؼواُصبأن جتـي من املمى ن اًخًدؤ هبا مبا حيمتي بأن ًؤول اؤ
))(4)

.
  

و نشا ثـًصف فََِة جصاٍص 
((

ًضاخ اًؼواُص املسزوسة ظاز مفِويم ميىن من ثيؼمي اًححر و ظَاكة اًفصضَاث من صبأهنا اؤ اؤ
))

. و مهنم من 

ثعصهحا اًؼواُص كِس اًححر  ٍصنز ؿىل بأمهَة اًيؼًصة من حِر هوهنا وس َةل حتََي و مـادلة االؤصاكًَاث اًيت

وادلـي من اًيؼًصة مصاذفا ٌَمهنج ؿىل قصاز اًخـًصف اًلائي 
((

ثيؼمي املـَوماث ثضلك ميىن مـَ ثلسمي بأحوتة 

ا اًؼاُصت موضوغ اصلزاسة ؿَمَة و سَمية ًالؤصاكًَاث اًيت ثثرُي
))
. 
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 اًيؼًصة ؾيارص -31/0

تبأن لك اًيؼصايث ثخىون من ؾيارص بأو ملوماث  ٍصى اًىثري من اًحاحثني من تُهنم "بأهسزو فًسًت"

–حمسذت، حبنك وحوذ ثـًصفاث، مداذئ، تسهيَاث و افرتاضاث بأساس َة مـَية. و حمتثي ؾيارص/ملوماث اًيؼًصة 

اطلي ٌسدٌس اؤىل خمخَف اًخـًصفاث اًوازذت ثضبأهنا، فامي ًًل -حسة ؿًل دمحم مشخس
(1)

:
  

 

 Basic)ثـًصفاث لأمه املععَحاث اًيت جضري اؤىل املفاُمي الأساس َة  ثخضمن اًيؼًصة مجال ثلسم اًخـًصفاث: -بأ 

Concepts) .ارلاظة جلك هؼًصة من اًيؼصايث 

هنا، و حوكن ُشٍ اًفصضَاث يف  هؼًصةحتخوي لك  اًفصضَاث: -ة ؿىل فصضَاث ثَـة ذوزا يف تياهئا بأو حىٍو

              َة يف هوهنا ثـمي ؿىل وضف حلائقوحوذ كواؿس مـَية يف املوضوغ كِس اًخحََي. و حوكن بأمهَة اًفصض 

 و ؿالكاث خسًست. نٌل بأهنا متثي بأذات بأو وس َةل ًرتثُة و ثوحَِ اًححر. 

بأو ؾصط لأحزاء بأو مىوانث بأو ؿالكاث مـَية راث ظةل  (Description)ُو ؾحازت ؾن وظف  اًوظف: -ح

 حسًس.مبوضوغ اًححر، و ميىن زتعَ )اًوظف( ابًخعيَف، اًخـًصف و اًخ

             اًلك اؤىل بأحزاء بأو فصوغ و اؤدضاؾِا ٌَخجصتة اًوكَة بأو اًىِفِة، ؾحازت ؾن معََة ثفذَت و جتزئة اًخحََي: -ذ

و ُشا حسة ظحَـة املوضوغ من حِر اهامتئَ ٌَـَوم اصلكِلة بأو اًـَوم الاحامتؾَة، و ميىن بأن ٍصثحط 

 ابًرشخ و اًخوضَح. (Analysis)اًخحََي 

: ُو فـي ؾىيس ًـمََة اًخحََي ًىوهَ ًلوم ؿىل حصهَة الأحزاء بأو اًفصوغ اؤىل اًلك، من ذالل َةاًرته  -ه

َِا اؤىل صلك بأو حصهَة مـلس، مامتسم و مذعي.    جتمَؽ خمخَف املـَوماث و الأفاكز و حتًو

 اًيؼًصة وػَفة -31/0

س قي ُشا اًضبأن اجتاُانادذَف اًحاحثون حول حتسًس ظحَـة اًوػَفة اًيت ثؤذهيا اًيؼًصة، حِر جص 
(2)

 :

منا ثًدؽ من مسى حصة و واكـَة اًفصوط اًيت ثلوم ؿَهيا،              الأول، ًلص ابن بأمهَة، كمية و ظالحِة اًيؼًصة  اؤ

منا ثخوكف ؿىل مسى كسزهتا ؿىل اًخًدؤ ابملس خلدي. و ؿَََ، و اسدٌاذا اؤىل ُارٍن  واًثاين، ٍصى تبأن كميهتا اؤ

لول تبأن اًيؼًصة ثلوم ؿاذت تثالج وػائف بأساس َة مصثحعة تحـضِا اًحـغ، و يهالاجتاُني، ميىن اً
(3)

 : 

 ثـمي اًيؼًصة ؿىل رشخ اًؼاُصت كِس اًححر و اًسـي اؤىل حـَِا بأنرث ثساظة.بأ/ اًرشخ: 

 و يه اًوػَفة املواًَة ٌَوػَفة الأول اًيت جسمح تفِم و ثفسري اًؼاُصت حمي اصلزاسة.ة/اًفِم و اًخفسري: 

                                                 
 .51هفس املصحؽ، ض  -(1)

 .50هفس املصحؽ، ض  -(2)

 .00موىس املرصي، مصحؽ ساتق، ض ذاصل  -(3)
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                   اؤن رشخ الأس حاة بأو اًـوامي اًلاتـة و زاء جضلك ػاُصت ما )اًوػَفة الأوىل(، و اًـمي ؿىل فِمِا اًخًدؤ: /ح

ماكهَة ثًدؤ بأو ثوكؽ حسوهثا مس خلدال   وؿىل مسى سمين مـني. و اسدِـاهبا ثضلك حِس )اًوػَفة اًثاهَة(، ًدِحان اؤ

َةثـًصف اًيؼًصة يف اؤظاز اًـالكاث  -30  اصلًو

ا اًـام من حِر اًخـًصف، اًـيارص و اًوػَفة، ال تس من  ظاُز تـس اطلي س حق رهٍص ثضبأن اًيؼًصة يف اؤ

َة.  اًخعصق اؤىل اًيؼًصة يف س َاكِا ارلاض، بأي يف جمال اًـالكاث اصلًو

ث ًـي بأنرث ادلسالاث بأو اًيلاصاث اًسائست يف اًـَوم الاحامتؾَة معوما و اًـَوم اًس َاس َة و اًـالكا

َة حتسًسا ثسوز حول زالج مفاُمي بأساس َة متثي ارلَفِاث اًفَسفِة و الاثس متوًوحِة و املهنجَة اًلاتـة              اصلًو

بأو "ما وزاء اًيؼًصة" (Meta.Theory)هؼًصة" -و زاء لك هؼًصة بأو ما ًـصف تؼ "املخا
 (1)

، و اًيت )املفاُمي( 

ابؾخحاز بأن لك هؼًصة من اًيؼصايث صلهيا موكف مـني من ُشٍ املفاُمي  ًخـني ؿىل لك رممت ابًيؼصايث االؤملام هبا،

ر ًَخلي/ًخلاظؽ تـضِا يف تـغ املفاُمي و ًفرتق يف اًحـغ الآدص اًثالج، اؤ
(2)

، و ُشا اسدٌاذا اؤىل الافرتاضاث 

 الأساس َة، اًصؤًة ٌَمـصفة و س حي اذلعول ؿَهيا...اخل .

بأي ظحَـة اًـامل: ما يه املوحوذاث و ما يه بأصاكًِا و ُي مثة  ، هؼًصة اًوحوذ،(Ontology)الأهعوًوحِا  - بأ 

فصق تني املوحوذاث اذلَة و كري اذلَة )ادلامست(؟. مبـىن ماَُة الأص َاء و وحوذُا نٌل ًفرتضِا بأو ًخعوزُا 

اًحاحر. فـىل سخِي املثال ًفرتط اًواكـَون ادلسذ وحوذ هؼام ذويل ذال من اًسَعة املصنًزة )حىومة 

ة(، ذما ًفيض اؤىل ما ًـصف ابملـضةل الأمٌَة و ًسفؽ جلك ذوةل اؤىل الاؾامتذ ؿىل راهتاؿاملَ
(3)

ًضٌلن بأمهنا  

اًلويم. فالأهعوًويج ًـىن حبلِلة وحوذ مثي ُشا اًيؼام، و ظحَـخَ يف حاةل وحوذٍ، من حِر هوهنا ماذًة 

ما تـس اًوضـي مثٌَل ًفرتط اًوضـَون بأو احامتؾَة نٌل ٍصاُا اًحيائَون و نشا بأثحاغ
 (4)

. )بأهؼص اًضلك اًحَاين 

 (. 32 زمق

، هؼًصة املـصفة، ختط املـصفة و اذلعول ؿَهيا حول اًـامل، و من بأٍن (Epistemology)الاثس متوًوحِا  - ة

 ثبأيت؟ و يه حزء من ادلسل حول فَسفة اًـمل ثضلك ؿام.  

ة و املياجه  املخحـة ٌَحعول ؿىل املـصفة ، هؼًصة املياجه، ٌضري اؤىل الأساًَ(Methodology)  املَخوذًووحِا - ث

ذزاك بأن مـصفذيا يه مـصفة  بأو اًىضف ؾن اًحَاانث و الأذةل بأو اًرباُني، بأي اًوس َةل اًيت ميىن تواسعهتا اؤ

 حلا

                                                 
 .40دمحم اًعاُص ؿسًةل، مصحؽ ساتق، ض  -(1)

 .04ذاصل موىس املرصي، مصحؽ ساتق، ض  -(2)

 .04، ض هفس املصحؽ -(3)

 .04، ض هفس املؤحؽ -(4)
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 اًلاتـة ما وزاء اًيؼًصة : املفاُمي الأساس َة32صلك تَاين زمق 

  
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

    

 ظًصلة اًوظول 

 اؤىل املـصفة

 مارا وس خعَؽ  

 بأن هـصف ؾيَ   

 اطلي ىًصس مـصفذَ 

 

 

    

 
 

    

     

 

 

 .05املعسز: ذاصل موىس املرصي، ض 
 

هؼًصة" اًساًفة اطلهص ؿىل مٌؼصي اًـالكاث اصلًوَة يف حتسًس مفاُمي -ؿالوت ؿىل ثبأزري افرتاضاث "املَخا

اًيؼًصة، ذزخة املوضوؾَة، املـَاز املس خـمي يف ادذحاز اًيؼًصة و ؿالكهتا ابًواكؽ  تـغ اًلضااي مثي ظحَـة

َة انمج ؾن ثبأزري  (Fred Halliday)اصلويل، ٍصى "فًصس ُاًَساي"  بأن ذًيامِىِة اذللي املـصيف ٌَـالكاث اصلًو

كَميَة اًيت ٌضِسُا اًـامل، ادلسال َة و االؤ ث/اًيلاصاث اصلائصت حول هفس ذوائص مذـسذت املصانز: اًخحوالث اصلًو

اة اصلويل"، اًخعوزاث اذلاظةل يف اًـامل  املوضوغ، ؿىل قصاز ما جيصي حاًَا حول ما ًـصف تؼاُصت "االؤُز

دعوظا يف ػي اًخعوز اًـَمي و اًخلين )ذوز اًـامي اًخىٌوًويج(، فضال ؾن ثبأزري الأفاكز ادلسًست اًحازست يف 

َة.اًـَوم الاحامتؾَة الأدصى ؿىل جم  ال اًـالكاث اصلًو

اؤىل ثلسمي وظف ذكِق ًـىس وضـَة/حاةل هؼصايث  (G.Snyder)ًـي ُشا ما ذفؽ "خَني س ياًسز" 

َة  اًـالكاث اصلًو
((

اياب تني  يف ثسٌزس يا و حبثيا، حنن بأص حَ ابًس َاخ حِر ىصهة ؾوامة، هخحصك اكملىوك رُااب و اؤ

ن لكِا ثًمتي اؤىل حمَط هحري من اًسَوك اصلويل. تـغ حزز مٌفعةل من اًيؼصايث، اًـامي املضرتك تًٌَا ُو بأ 

بأهعوًويج 

(Ontology) 

 مِخوذًوويج

(Methodology

) 

اثس متوًويج 

(Epistemolog

y) 

 هَف حنعي 

 ؿىل املـصفة

ذلعول ؿىل ا ظصق

 املـصفة

ماَُة املصاذ مـصفذَ 

 )اطلي ىًصس مـصفذَ(
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املفىٍصن ًلمي ثضلك ذامئ ؿىل حٍزصت  بأو بأدصى، و اًحـغ الآدص ٌس متص يف اًخحصك املىويك، و ؿسذ كََي حياول 

تياء ادلسوز، و رعل لأن ادلزز ؿىل وصم اهلساماث بأنرث
))(1)

.
 

َة و املخحاًية فامي تُهنا ثحـا  ًىن ُشا ال مييؽ من ثلسمي تـغ اًخـاًزف اًوازذت ثضبأن هؼًصة اًـالكاث اصلًو

ذوازذس"   (David Edwards)ًخحاٍن اًزوااي اًيت ًيؼص مهنا لك ابحر اؤىل املفِوم، من تُهنا ثـًصف "ذافِس اؤ
((

َة فاؤن امللعوذ هبا وضؽ افرتاضاث حول  ٍلوؿة من الافرتاضاث حول ػاُصت مـَية و يف حاةل اًـالكاث اصلًو

َة، مثي اذلصوة، الأسماث و الأحالفػواُص ا ًس َاسة اصلًو
))(2)

،
 

 Marcel)و ثـًصف "مازس َي مريل" 

Merle) 
((

َة بأهؼمة اًخفىري و يف راث اًوكت مٌاجه اًححر اًيت من ذالًِا  ًفِم من هؼصايث اًـالكاث اصلًو

َة ميىن زؤًة و حتََي ػواُص اذلَات اصلًو
))(3)

،
 

و نشا ثـًصف ذاصل موىس املرصي 
((
َة اؤ  ن هؼًصة اًـالكاث اصلًو

يه ؾحازت ؾن ٍلوؿة من اًفصضَاث املامتسىة مٌعلِا ُسفِا رشخ ؿالكة تني ٍلوؿة من املخلرياث بأحسُا ًفرس 

الآدص يف ػاُصت مـَية يف اًـالكاث اصلًوَة
))(4)

. 
 

  اًـالكاث اصلًوَة و املفاُمي راث اًعةل هؼًصة -30/2

َة مفِوم هؼًصة جيصي يف نثري من الأحِان ارلَط تني و تـغ املفاُمي راث اًعةل، صلزخة  اًـالكاث اصلًو

املهنج، املسزسة، اًيؼًصة اًس َاس َة، ًمت ثوػَفِا هكرتاذفاث بأو اصلالةل ؿىل هفس املسًول، من تني ُشٍ املفاُمي 

 اًيؼصي، الأمص اطلي ًخعَة ثخِان هلاظ ثلاظؽ و هلاظ افرتاق ُشٍ املفاُمي.اٍمنورح و 

 اًس َاس َة ًيؼًصة ا -30/32/2

َة (Political Theory) يؼًصة اًس َاس َةاً مة من ال ميزي تني مث  International)  و اًيؼًصة اصلًو

Theory)  هدِجة ارلَط يف اًفِم تني املفِومني اًياتؽ من املوضوغ بأو اًلامس املضرتك تُهنٌل و اًاكمن يف اصلوةل

را اكهت اًيؼًصة اًس َاس َة  زاذت رشؾَة )هلعة الاًخلاء(. فاؤ ثـىن ابًححر يف سَعة اصلوةل نلسزت، ظاكة  و اؤ

ذاذي اجملمتؽ اًس َاس َة اًوظين )اصلوةل( و نشا ابًفىص اًس َايس خملخَف اًفالسفة و املفىٍصن ؿىل مص اًـعوز 

َة هتمت تسزاسة اًـالكاث تني اًسَعاث اًلومِة، َة هكصاذف ًيؼًصة اًـالكاث اصلًو ن اًيؼًصة اصلًو بأي  والأسمٌة، فاؤ

َة يف ػي قَاة اًسَعة )حىومة ؿاملَة( ؿىل مس خوى اجملمتؽ اصلويل، و ما ًيجم ؾن رعل من  اًـالكاث اصلًو

ما ابالحذواء، الاهفعال بأو اًخـاٌش ثـسذ و رصاغ االؤزاذاث تني اًفاؿَني اصلًوَني و اطلي ؿاذت ما ًًهتيي اؤ
(5)

.
 

                                                 
 .54بأهوز دمحم فصح، مصحؽ ساتق، ض  -(1) 

 .54، ض هفس املصحؽ -(2)

 .13ض مصحؽ ساتق، حٌسيل ؾحس اًيارص،  -(3)

 .00ض مصحؽ ساتق، ذاصل موىس املرصي،  -(4)

 .01، 00ض مصحؽ ساتق، حٌسيل ؾحس اًيارص،  -(5)
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هنٌل ًَخلِان يف موضوغ اصلوةل تَس بأهنٌل خيخَفان من وؿَََ ميىن اًلول بأن ُياك ثساذي تني املفِومني من حِر بأ 

حِر جمال اًححر، ًىن الكٌُل يف حاخة اؤىل الآدص، لأن فِم ما جيصي ذاذي اصلوةل املوضوغ اًصئُيس ٌَيؼًصة 

َة.  اًس َاس َة، كس ٌساؿس ؿىل اسدِـاة ما حيسج يف ارلازح جمال حبر هؼًصة اًـالكاث اصلًو

  جؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاملهن -30/32/1

ساةل اًلموط اطلي ٍىذيف اًـالكة تني اًيؼًصة  و اتًَا ثوضَح (Method) و املهنج (Theory) تلَة اؤ

 -حسة ؾحس اًصحٌلن تسوي–اًفصق تُهنٌل، جيسز تيا حتسًس املـىن الاظعاليح ٌَمهنج اطلي ًلعس تَ 
((

اًعًصق 

مة هتمين ؿىل سري اًـلول و حتسذ املؤذي اؤىل اًىضف ؾن اذللِلة يف اًـَوم تواسعة ظائفة من اًلواؿس اًـا

معََاثَ حىت ًعي اؤىل هدِجة مـَومة
))(1)

.
 

ؾحازت ؾن ظًصق ًالكرتاة من اًؼاُصت  -و ُو نٌل ٍصى حامس زتَؽ

واملسغل املخحؽ يف سخِي تَوػ اًِسف احملسذ سَفا
(2)

.
  

 

ذزاس خَ بأو ًخضح من ُشا اًخـًصف و كرٍي بأن املهنج ُو ثغل اًوس َةل اًيت ٌس خزسرما اًحاحر يف 

مـادلخَ ًؼاُصت مـَية، بأي ثغل ارلعواث اًححثَة اًيت جيصي اىهتاهجا من ظصف اًحاحر هبسف تَوػ املـصفة 

، املـَوماث ،وكن بأساسا يف ثيؼمي الأفاكزحاًـَمَة اًَلِيَة ثضبأن اًؼاُصت كِس اصلزاسة. مفِمة املهنج كأذات حبر 

ا، اًخحلق ابًؼاُصت كِس اًححر،  ظةلو لك ما هل املـعَاث  فضال ؾن ذوزٍ احملوزي يف تياء اًيؼًصة و ادذحاُز

ؿاذت ظَا هتا متاص َا مؽ اًخحوالث و اًخلرياث اًيت جضِسُا اًؼاُصت قمن حصهتا بأو دعهئا، و اتًَا حىَِفِا و اؤ

اًس َاس َة
(3)

.
 

ن ما ميزي اًيؼًصة ؾن املهنج ُو اهعواهئا ؿىل اًلمي، و ارلَفِاث اًفىًصة و اًـلائسًة ملي ا )احنَاس اؤ ؼُص

اًيؼًصة ًعاحهبا( و ُشا ما ال ًيعحق ؿىل املهنج اطلي ٌسـى اؤىل ثويخ اصلكة، اًـَمَة و املوضوؾَة و ؿسم 

رن ُو جمصذ وس َةل  اًخبأثص ابؾخحاٍز بأذات ثيؼميَة اؤحصائَة تشاثَة اًحاحر و اجتاُاثَ اًفىًصة )حِاذ املهنج(. فاملهنج اؤ

ًخَ اًيت ال ميىهنا الاس خلياء ؾيَ، و من مثة فبأن اًـالكة تُهنٌل يه ؿالكة بأو بأذات رضوًزة ابًًس حة ٌَميؼص وهؼص 

ثساذي و حاكمي و ًُست ؿالكة حصاذف، بأي ؿالكة ادلزء )املهنج( ابًلك )اًيؼًصة(
 (4)

.
 

حصَح بأن ُياك ثساذي 

َة،دعة بأو اؤسرتاثَجَة حموكة وذكِلة صلزاسة  تُهنٌل من حِر بأن لكهيٌل ؾحازت ؾن و من حِر بأن  اًؼاُصت اصلًو

ًىن ُشا ال هيسفان اؤىل كاًة واحست حمتثي يف ثيؼمي وثوحَِ املـَوماث ابجتاٍ اؤجياذ حي ملضلكة اًححر، لكهيٌل 

 ًـين بأهنٌل مرتاذفان متاما.
                                                 

 .21، ض 2553دمحم صَيب، املهنجَة يف اًخحََي اًس َايس املفاُمي، املياجه، الاكرتاابث و الأذواث. )تسون ذاز اًًرش(، ادلزائص  -(1)

 .21، ض هفس املصحؽ -(2)

 . 25ض صحؽ ساتق، محٌسيل ؾحس اًيارص،  -(3)

 .25، ض هفس املصحؽ -(4)
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 ة ؼؼؼؼؼؼؼؼؼاملسزس -30/32/0

را اكهت اًـالكة تني اًيؼًصة و املهنج يه ؿالكة ادلزء ابًلك، بأي ؿالكة ثساذَ  و ًُس َة و حاكمَ  َةاؤ

خاتة ؿىل ُشا اًسؤال، من  (School)و املسزسة  (Theory)حصاذفِة، مفا ظحَـة اًـالكة تني اًيؼًصة  ؟ ًالؤ

بأمٍصىِة و اًفصوس َة ال متزيان تني اًيؼًصة و املهنج و حصاين تبأهنٌل ًسالن -املفِس االؤصازت اؤىل بأن املسزس خني الألجنَو

اًثالزة )اًيؼًصة، املهنج و املسزسة( مرتاذفاث  ثملععَحاؿىل هفس املـىن )مرتاذفان(، تي و جتـالن من ا

ًحـضٌِل اًحـغ
(1)

. 

اطلي ٍصى يف نخاتَ  من تُهنم ؾحس اًيارص حٌسيلميزيون تني اًيؼًصة و املسزسة تَس بأن تـغ اًحاحثني 

ًِة" تبأن ُياك فصق و  َة تني الاجتاُاث اًخفسرًية  و اًيؼصايث اًخىًو ًو ثس َط تني "اًخيؼري يف اًـالكاث اصلًو

املععَحني ابؾخحاز بأن اًثاين )املسزسة( كس ثيضوي حتت ًوائَ اًـسًس من اًيؼصايث و الاجتاُاث اًفىًصة
(2)

         .

هوهنا ٍلوؿة من املفىٍصن امليمتني اؤىل هفس املشُة يه يف مٌؼوز  -حسة دمحم توؾضة–رعل بأن املسزسة 

ظاز مفاُميي، ثلين َة ؾحازت ؾن اؤ َة مـَية، بأو يه ؾحازت اًـالكاث اصلًو  و جتًصيب ميىن ثوػَفَ ملـادلة ػاُصت ذًو

ؾن ثَاز فىصي بأو فَسفي ما ٌسـى اؤىل ثفسري و حتََي ػاُصت اًـالكاث اصلويل
 (3)

، مثي املسزسة الأمٍصىِة يف 

ر بأن لك َة، املسزسة اًسوفاثَة )ساتلا(، املسزسة اًعًَِة، املسزسة اًفصوس َة ...اخل، اؤ  مسزسة من اًـالكاث اصلًو

ثضم اًيؼًصة املثاًَة،  -ؿىل سخِي املثال-ُشٍ املسازش جض متي ؿىل اًـسًس من اًيؼصايث، فاملسزسة الأمٍصىِة 

اًيؼًصة اًواكـَة، اًيؼًصة اًسَوهَة ...اخل. ُشا ًـين بأن مفِوم املسزسة بأمشي و بأمع من مفِوم اًيؼًصة، ذما ًسل 

زء )اًيؼًصة( ابًلك )املسزسة(، بأي ؿالكة ثساذي و حاكمي، صبأهنا يف بأًضا ؿىل بأن اًـالكة تُهنٌل يه ؿالكة ادل

رعل صبأن اًـالكة تني اًيؼًصة و املهنج، و ال ميىن تبأي حال من الأحوال بأن ٍىون اًلك بأو اًـام مصاذفا ٌَجزء 

بأو ارلاض
(4)

. 

 اٍمنورح اًيؼصي  -30/32/0

اًخس َعة اًيت حيمَِا اًحاحر بأو  علصتُو ثغل اًعوزت امل (Theoretical Model)اٍمنورح اًيؼصي 

امليؼص ؾن واكؽ س َايس مـني حمي اًححر و اصلزاسة. فاًيؼصايث كاًحا ما ثًهتيي تبأحصاهبا اؤىل وسج/تَوزت "منارح 

هؼًصة" معلصت ثمت الاس خـاهة هبا ؿىل فِم اًواكؽ اًس َايس املس هتسف و ثعوز خمخَف ثفاؿالثَ
(5)

. ؿىل اًصمغ من 

                                                 
 .13، ض هفس املصحؽ -(1)

 .13، ض هفس املصحؽ -(2)

 .30ض ، 2555ذاز ادلَي، تريوث، ذزاسة يف املفاُمي و اًيؼصايث،  اًصاُية: دمحم توؾضة، اًخاكمي و اًخياسغ يف اًـالكاث اصلًوَة -(3)

 .12ض مصحؽ ساتق، حٌسيل ؾحس اًيارص،  -(4)

 .224ض مصحؽ ساتق، هوز دمحم فصح، بأ  -(5)
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ال بأهنٌل كري مذعاتلني: جيصي اس خزسام اٍمنورح الازثحاظ اًوزَق ت وفلا ًخعوز –ني اًيؼًصة و اٍمنورح اًيؼصي اؤ

تعًصلذني بأساس َدني: الأوىل، ميثي من ذالًِا اًيؼًصة، و اًثاهَة، ًعوز من ذالًِا اًواكؽ ؿرب حماوةل  -"واًزت"

ٌُلل تـغ الأص َاء اًيت ٍصاُا كري رضوًزة(، مضَفا تبأن ؾيسما ث مت معََة منشخة اًيؼصايث، بأي حـي ثخس َعَ )اؤ

اًيؼًصة منورخا، جيصي اًححر ؾن اًعصق بأو الأساًَة اًىفِةل جصمس اًيؼًصة و ًُس اًواكؽ حمي حسًر اًيؼًصة. 

بأما فامي ًخـَق تعحَـة اًـالكة تُهنٌل، فمثة من ٍصى تبأن اٍمنورح ٌضلك بأذات بأساس َة ًعَاكة اًيؼًصة، و ُياك من 

ثي املصحةل الأوىل يف تياء اٍمنورح اًيؼصي، بأي بأن تياء اٍمنورح ًمت اسدٌاذا اؤىل ما ثلسمَ ًـخلس تبأن اًيؼًصة مت 

اًيؼًصة من فصوط و مفاُمي و ًبأيت ُو موحضا ًِا، مبـىن بأن اًيؼًصة بأوسؽ من اٍمنورح من حِر املىوانث بأو 

اًوػَفة
(1)

(. و حوكن هلاظ الادذالف تُهنٌل يف ، بأي بأن اًـالكة تُهنٌل يه ؿالكة ادلزء )اٍمنورح( ابًلك)اًيؼًصة

بأن اًيؼًصة ثحسو بأنرث ثـلِسا ًىوهنا ثخضمن كضااي مـصفِة و حصتط تني املفاُمي و املخلرياث، تُامن ًحسو اٍمنورح 

اًيؼصي بأنرث ثساظة لأهَ حياول ابؾخحاٍز حَلة وظي تني اًيؼًصة و اًواكؽ بأن ًـىس و خيزتل اًيؼًصة يف بأثسط 

 ظوزُا.  

ا -مثٌَل سَف رهٍص -بأن االؤكصاز تـالكة اًخساذي و اًخاكمي  ،ذما سَفٌس خًذج  تني مفِوم اًيؼًصة و كرُي

من املفاُمي راث اًعةل، ال ًـىن بأن ُياك ثعاتق فامي تُهنا، تي مثة فوازق تُهنا، ؿىل اًصمغ من بأن املسازش اًلصتَة 

َة و يف ملسمهتا املسزسة الألجنَوسىسوهَة جتـي م هنا بأو ؿىل الأكي من تـضِا مصاذفاث ًحـضِا ٌَـالكاث اصلًو

 اًحـغ.

َة -30/1  ثعيَف اًيؼصايث يف اًـالكاث اصلًو

َة و ُشا ًـوذ  اؤىل اؾامتذ لك ابحر ؿىل بأساسا بأدذَف اًحاحثون حول ثعيَف هؼصايث اًـالكاث اصلًو

 :و حمتثي بأمه ُشٍ اًخعيَفاث ؿىل ارلعوض فامي ًًلمـَاز بأو مس خوى حتََي مـني. 

)بأهؼص اًضلك اًحَاين  :اًخعيَف الأول: ؾحازت ؾن ثعيَف زيايئ جيصي مبوحدَ ثلس مي اًيؼصايث اؤىل كسمني/ 32

 : (31 زمق

َة ثفسريا ؿاما وصامال،  :اًيؼصايث اًـامة بأو اًضامةلبأ/  ثغل اًيؼصايث اًيت حتاول فِم و ثفسري اًـالكاث اصلًو

املازهس َة مثي اًيؼًصة املثاًَة، اًيؼًصة اًواكـَة و اًيؼًصة
(2)

. 

                                                 
 .225ض هفس املصحؽ،  -(1)

 .00ض مصحؽ ساتق، ذاصل موىس املرصي،  -(2)
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يه اًيؼصايث اًيت هتمت جباهة مـني من حواهة اًـالكاث اصلًوَة، ؿىل قصاز  :اًيؼصايث ادلزئَة بأو اًفصؾَة -ة

هؼًصة ظيؽ اًلصاز يف اًس َاسة ارلازحِة، هؼًصة اًصذغ و هؼًصة املحازايث، بأي ثغل اًيؼصايث اًـاهسة 

ةًـالكاث اًخـاون بأو اًرصاغ تني وحساث س َاس َة مـَي
(1)

. 

 : اًيؼصايث اًـامة و ادلزئَة يف اًـالكاث اصلًوَة31 صلك تَاين زمق
 

 

 

 

 

 

 

 

َة  فِم و ثفسري لكي/صامي ٌَـالكاث اصلًو
 

  

فِم و ثفسري حزيئ/فصؾي ٌَـالكاث 

َة  اصلًو
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 .02، ض مصحؽ ساتقاملعسز: دمحم توؾضة، 
 

و "زوجصث  (James Dougherty)ثعيَف زالج ًلك من "حميس ذوزيت" : ًثاينا/ اًخعيَف 31

اٌظلٍن ظيفا اًيؼصايث نٌل ًًل (Robert Pfaltzgraff)ابًس خلصاف" 
(2)

:
 

ثغل اًيؼًصة اًيت ثححر ؾن اًخـماميث اًواكـَة سواء ثـَق الأمص ابملايض بأو  :اًوظفِة-اًيؼًصة اًخازخيَةبأ/ 

الل اًخحََي اًوظفي ٌسـى اؤىل حـي اًلازئ ٌس خوؾة واكـي املايض و اذلارض، بأي بأن اًاكثة من ذ

 اذلارض.

ة-اًيؼًصة اًـَمَة -ة ثغل اًيت جس خزسم اًـالكاث اًصايضَة و جسـى اؤىل اًخًدؤ ابملس خلدي، بأي بأن  :اًخًدًؤ

 اًلاًة من اًخحََي اًخًدؤي ُو مساؿست اًلازئ ؿىل ثوكؽ ما ميىن حسوزَ يف املس خلدي.

                                                 
 .03ض مصحؽ ساتق، حٌسيل ؾحس اًيارص،  -(1)

 .231ض مصحؽ ساتق، بأهوز دمحم فصح،  -(2)

 

 ػاُصت اًـالكاث اصلًوَة

 اًيؼصايث اًـامة/اًضامةل

اًيؼًصة املثاًَة، اًيؼًصة اًواكـَة، اًيؼًصة 

ازهس َة، هؼًصة اًيؼم و هؼًصة اًخاكمي امل

 اصلويل. 

ادلزئَة/اًفصؾَةاًيؼصايث   

هؼًصة ظيؽ و اختار اًلصاز يف اًس َاسة 

ارلازحِة، هؼًصة اًصذغ، هؼًصة املحازايث       

و هؼًصة الاحذواء             
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ثغل اًيؼًصة اًيت حتاول تعًصلة اس خًذاحِة االؤخاتة ؿىل اًسؤال اًخايل: هَف  :اًخرمًَِة-املـَاًزة اًيؼًصة -ح

كٌاغ اًلازي ابذلنك  س الأص َاء؟، بأي بأن اًِسف من اًخحََي املـَازي ُو حماوةل اؤ ميىن بأو جية حتسني و جتًو

كٌاؿَ تبأن ؿىل بأص َاء مـَية من حِر هوهنا حِست بأو سُئة، سواء تسفؽ اًلازئ اؤىل ك  دول كمي املؤًف، بأو اؤ

 بأوضاؿا مـَية ثًسجم مؽ كميَ بأو جضلك دعصا ؿَهيا. 

زاليث "ًىٌصس جصاون" اًلامئ ؿىل بأساش اًوػَفة اًيت ثؤذهيا اًيؼًصة: ثعيَف ًصاتؽ/ اًخعيَف ا30
(1)

 : 

 جسـى اؤىل ثوضَح بأس حاة و ػصوف جضلك ػاُصت مـَية. :هؼصايث ثفسرًيةبأ/ 

 حتاول اددازان مبا ًًدلي بأن ٍىون ؿَََ موكفٌا من ُشٍ اًؼاُصت. :بأو ثوحهيَةهؼصايث مـَاًزة  -ة

ؾعاء مـىن بأو مسًول ًِا. :هؼصايث ثبأوًََة -ح ي الأحساج و اؤ  ثـمي ؿىل ثبأًو

َة -31/1 ًيس زاًت" –حمتثي مس خوايث اًيؼصايث  :مس خوايث هؼصايث اًـالكاث اصلًو  Quincy)حسة "هًو

Wright)  من  -وفلا ٌَـسًس من اًحاحثني-، و يه اًيؼصايث اًـامة و اًيؼصايث املخرععة ازيني بأال و ٌُليف

تُهنم "س خاهًل ُومفان" زالزة
(2)

:
 

يه ثغل اًيؼصايث اًيت ثدٌاول ؿسذ كري حمسوذ من املخلرياث                         :اًىربى بأو اًضامةل مس خوى اًيؼصايثبأ/ 

َة ؿىل قصاز اًيؼًصة و اًىضف ؾن اًـالكة فامي تُهنا من بأخي  ثفسري ؿسذ مـخرب من اًؼواُص اًس َاس َة اصلًو

 اًواكـَة اًيت ًزتمعِا اًحاحر الأمٍصيك "ُاوس موزخاهخاو".

يه ثغل اًيؼصايث اًيت حصيم اؤىل ثفسري ػواُص بأضَق هعاكا ذما ثفرسٍ  :اًيؼصايث املخوسعة مس خوى -ة

ظاز ؿسذ حمسوذ وسخِا من املخلرياث، مثي هؼًصة اًرصاغ اصلويل  اًيؼصايث اًىربى بأو اًضامةل، و مضن اؤ

 وهؼًصة اًخاكمي اصلويل.  

يه بأكي مس خوايث اًخحََي و بأضَق جماال من اًيؼصايث املخوسعة، فِيي حصنز  :اًيؼصايث ادلزئَة مس خوى -ح

َة هحريت، مثي هؼًصة اًضرعَة اًلومِة و اًيؼصايث  ؿىل تـس مـني ًسذي مضن جضىِي/حصهَة ػاُصت ذًو

 س َىوًوحِة املِمتة ثسَوك الأفصاذ.اً 

اين هًصة" بأن من تني اًعصق اًالكس َىِة املـمتست يف ثعيَف اًيؼصايث الاحامتؾَة مبا يف   ًـخلس "اؤ

َة حوكن يف اٍمتَزي تني اًيؼصايث اًلكَة/اًضموًَة   (Holistic Theories)رعل هؼصايث اًـالكاث اصلًو

: الأوىل، حصنز ؿىل اجملمتؽ ولك ابؾخحاٍز بأنرب من الأحزاء  (Individualistic Theories)واًيؼصايث اًفصذًة 

)الأفصاذ( املضلكني هل، و بأن سَوك و ثرصفاث الأحزاء )الأفصاذ( حيسذٍ اًلك )اجملمتؽ(، و اًثاهَة، حصنز ؿىل 
                                                 

 .232دمحم ظاُص ؿسًةل، مصحؽ ساتق، ض  -(1)

  232، 231بأهوز دمحم فصح، مصحؽ ساتق، ض ض  -(2)
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ي مثة ظصف الأفصاذ )الأحزاء( مـخربت بأن اجملمتؽ )اًلك( ًُس سوى حعَةل ًسَواكث و ثرصفاث الأفصاذ. يف امللات

اثًر من ًـخلس تبأن الكٌُل، )اًلك و الأحزاء( ًؤثص يف الآدص، ؿىل بأساش بأن اجملمتؽ ًُس سوى هخاح ًخرصفاث 

الأفصاذ و سَواكث الأفصاذ ًُست سوى اهـاكسا ًعحَـة اجملمتؽ
(1)

.
 

حِر خسًَة اًـالكة تني اًلك/اًحًِة/اًَِلك، من هجة، و ادلزء/اًوهَي/اًفاؿي، من هجة اثهَة، من 

ة يف اصلزاسة و اًخحََي حؼَت ابُامتم اًـسًس من املفىٍصن من تُهنم "اًىس يسز وهت" ظاحة نخاة  ًو الأًو

َة" اًعاذز ؿام  اطلي ًـخلس بأن اًيؼصايث اًيت ثيعَق من  1332"اًيؼصايث الاحامتؾَة ٌَس َاسة اصلًو

ة" بأو "هؼمَة"،  بأما ثغل اًيت ثيعَق من ادلزء فِيي اًحًِة/اًَِلك يف اصلزاسة و اًخحََي يه هؼصايث "تًًِو

هؼصايث "فصذًة
 (2)

َة.  ، و ُشا ما ًلوذان اؤىل ذزاسة مس خوايث اًخحََي يف اًـالكاث اصلًو

َة -30  مس خوايث اًخحََي يف اًـالكاث اصلًو

 ثـًصف مس خوى اًخحََي  -30/2

ا لكَة بأو مٌعَلاث بأو مساذي اًخفسري من حِر هوهن (Level of Analysi)ًلعس مبس خوى اًخحََي 

َة. و ُو  ا ثفسري اًـالكاث اصلًو ظاُز ًخـَق  -حسة تـغ اًحاحثني–حزئَة جيصي يف اؤ
((

جىِفِة حتسًس الأمناظ 

اخملخَفة ٌَمواكؽ بأو املياظق اًيت كس حوكن فهيا )بأو ثيخثق مهنا( معاذز ثفسري اًؼواُص اًيت ميىن مالحؼهتا و هَفِة 

اًخـامي اًححيث مـِا
())3)

ن اًوػَفة الأ  ساس َة ملس خوى اًخحََي و ترصف اًيؼص ؾن ثـسذ اًخـًصفاث اًوازذت . اؤ

ثضبأهَ حوكن يف ثفسري اًؼواُص
(4)

     . 

   ثعوز مس خوى اًخحََي -30/1

حِامن نخة الأمٍصيك "نيُر ًوزت"  2515ثـوذ اًحساايث الأوىل ملس خوايث اًخحََي اؤىل ؿام  

 Kenneth «  Waltz «  بأحس مؤسيس "اًواكـَة ادلسًست" نخاتَ اًضِري "االؤوسان، اصلوةل و اذلصة" اطلي

منا ثوظي فَِ اؤ  ىل هدِجة مؤذاُا اؤىل بأن اًدضوٌش اًسائس تني ذازيس اًـالكاث اصلًوَة حول بأس حاة اذلصة اؤ

َة اؤىل اًعحَـة  ٍصحؽ اؤىل ثفىريمه تعصق خمخَفة بأو مذحاؿست، فاًحـغ الأول ٍصحؽ ما جيصي يف اًساحة اصلًو
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اصلميلصاظَاث ال حتازة تـضِا  اًخرشًة اًرشٍصت، و اًحـغ اًثاين ٍصتعِا ابصلول كري اصلميلصاظَة ؿىل بأساش بأن

َة اًحـغ، و اًحـغ اًثاًر حيمي ظحَـة اًيؼام اصلويل مسؤوًَة ما حيسج ؿىل اًساحة اصلًو
(1)

 . 

اطلي  2522من ذالل نخاتَ "اًيؼام اصلويل" اًعاذز ؿام   (David Singer)ثالٍ "ذافِس سٌُلص" مث 

ىل اًلك بأو ؿىل الأحزاء املضلكة هل، ؿىل اًيؼام اصلويل وزذ فَِ بأهَ ًخـني ؿىل اًحاحر بأن خيخاز تني اًرتنزي ؿ

بأو ؿىل اًوحساث املضلكة هل، ؿىل اًلاتة بأو ؿىل اًضجصت، ؿىل اذلسًلة بأو ؿىل اًوزذت، موحضا تبأن ُشا 

الادذَاز ًُس ؾضوائَا، تي ُو مصثحط بأساسا ابًلاًة من اًححر و مسى فـاًَة الادذَاز تني املس خوايث 

َة اًثالج يف االؤخات َة يف حتَََِم ٌَؼواُص اصلًو ة ؿىل اؤصاكًَة اًححر. طلعل، ذبأة اًحاحثون يف اًـالكاث اصلًو

    (:30 )بأهؼص اًضلك اًحَاين زمق :الاؾامتذ ؿىل بأحس مس خوايث اًخحََي اًثالج اًخاًَة

 بأمه مس خوايث اًخحََي -30/0

 املس خوى اًيؼمي )تًِة اًيؼام اصلويل( -30/0/2

مجةل من املخلرياث، ًـي بأجصسُاًخضمن ُشا املس خوى 
(2)

: 

ثوسغ اًلوت مبفِورما اًضامي )اًـسىًصة، الاكذعاذًة، اًخىٌوًوحِة ...اخل( يف اًيؼام اصلويل و اتًَا ظحَـة   - بأ 

َة مثٌَل ُو ؿَََ اًضبأن  را اكهت اًلوت ثرتنز يف ًس ذوةل ؾؼمى هتمين ؿىل اًساحة اصلًو الاس خلعاة اًلامئ: اؤ

را ثوسؾت اًلوت تني حاًَا ابًًس حة ٌَوالاي ث املخحست الأمٍصىِة، فالأمص ًخـَق تيؼام ذويل بأحاذي اًلعة، و اؤ

كوثني ؾؼمَني، ؿىل قصا ز ما اكن ؿَََ اًوضؽ ذالل اذلصة اًحازذت ابًًس حة ًلك من اًوالايث املخحست 

را ثوسؾ ت اًلوت تني بأنرث والاحتاذ اًسوفِايت )ساتلا(، فٌحن تعسذ هؼام ذويل زيايئ اًلعة، و يف حاةل ما اؤ

من ذًوخني، مثٌَل اكن ؿَََ اذلال ذالل اًفرتت ما تني اذلصتني اًـاملَخني الأوىل و اًثاهَة )فصوسا، جًصعاهَا، 

بأملاهَا...اخل(، فاملسبأةل ثخـَق تيؼام ذويل مذـسذ الأكعاة. مؽ اًـمل بأن تًِة/َُلك اًيؼام اصلويل ثَـة ذوزا 

َة.رمٌل يف سَوك اًوحساث اًس َاس َة ا َة، و اتًَا يف وسج منط مـني من اًـالكاث اصلًو  صلًو

ؿسذ اًوحساث اًفاؿةل يف حصنة اًخفاؿي اصلويل، الس امي اًلوى املمتخـة تسوز فـال، فلكٌل اسذاذ ؿسذ   - ة

َة ثـلِسا، ؿىل قصاز ما حسج ذالل مخس ًَِاث  اًوحساث و ثياما ذوزُا، لكٌل اسذاذث اًـالكاث اصلًو

 ٍن ؾيسما حتعي ؿسذ هحري من ذول اًـامل اًثاًر ؿىل اس خلالًِا.وس خٌَُاث اًلصن اًـرش 

َة. - ث َة و اًلاهون اصلويل يف اًـالكاث اصلًو  ذوز امليؼٌلث اصلًو
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َة )اًرشاكث املخـسذت ادلًس َاث، امليؼٌلث كري اذلىومِة، اذلصاكث  - ج ذوز اًفواؿي ادلسًست يف اًـالكاث اصلًو

 املسَحة املخعصفة ...اخل(.

 خوى اًوظين )اصلوةل( املس   -30/0/1

، جيصي اًرتنزي ؿىل املخلرياث اًخاًَةيؾيسما ًمت ادذَاز اصلوةل هكس خوى ٌَخحََ
(1)

: 

: ثخبأثص سَواكث و ثرصفاث اصلول تعحَـة الأهؼمة اًس َاس َة املـمتست، فاًلصازاث ظحَـة اًيؼام اًس َايس بأ/

 الاسددساذًة بأو اًضموًَة.اًعاذزت ؾن اصلول اصلميلصاظَة ختخَف ؾن ثغل اًعاذزت ؾن اصلول 

: ًشُة تـغ ؿٌَلء اًس َاسة اؤىل اًلول تبأن الأوضاغ الاكذعاذًة اًوضؽ الاكذعاذي و الاحامتؾية/

والاحامتؾَة اًـامة  ٌضلول ثَـة ذوزا ُاما يف زمس س َاساث و اسرتاثَجَاث ُشٍ اصلول، و بأن اصلول 

اذلصخة حنو اًحُئة ارلازحِة بأو جسـى اؤىل ثرٍبص فضَِا  اًفاصةل كاًحا ما ثـمي ؿىل ثعسٍص بأوضاغ تَئهتا اصلاذََة

تخسذالث ارلازح يف اصلاذي، هبسف رصف هؼص مواظيهيا ؾن اصلاذي و ثوحهيَ حنو ارلازح اطلي حتمهل 

 مسؤوًَة حصذي بأوضاغ حهباهتا اصلاذََة، بأي ما ًـصف "تيؼًصة املؤامصت ارلازحِة".  

ة فِم و حتََي اًس َاسة ارلازحِة صلوةل ما مبـزل ؾن الأذواز اًيت : من اًعـذوز املؤسساث يف ظيؽ اًلصازح/

ثؤذهيا املؤسساث اًصمسَة و كري اًصمسَة ٌضلوةل يف معََة ظَاكة اًلصاز ارلازيج، ؿىل قصاز املؤسسة 

اًـسىًصة اًيت ثَـة ذوزا حموزاي دعوظا يف ذول اًـامل اًثاًر، وسازت ارلازحِة، ادلِاس الاس خرحازايت، 

ث اًضلط مثي اٌَويب اٍهيوذي يف اًوالايث املخحست، مصانز اًححر ال س امي يف اصلول املخلسمة ... حٌلؿا

ا من املؤسساث اًيت ثـمي يف اجتاٍ بأن ًبأذش ظاهؽ اًلصاز ارلازيج يف اصلوةل معاذلِا بأو ؿىل الأكي  وكرُي

 تـضِا تـني الاؾخحاز.

يؼام اًس َايس و ذوز اًصبأي اًـام يف حتسًس صلك ُياك ؿالكة ظصذًة تني ظحَـة اً  :ذوز اًصبأي اًـامذ/

اًس َاسة ارلازحِة: لكٌل اكن اًيؼام اًس َاس َة ذميلصاظَا و مذفذحا ؿىل ارلازح لكٌل اسذاذ ذوز اًصبأي اًـام 

اًوظين يف زمس اًس َاسة اًـامة ٌضلوةل، و اًـىس ابًـىس، لكٌل اكن اًيؼام اًس َاس َة مسددسا و مٌلَلا 

 ط ذوز اًصبأي اًـام يف اذلَات اًس َاس َة ٌضلوةل. ؿىل هفسَ، لكٌل ثلَ
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 املس خوى اًفصذي )اًفصذ(:  -30/0/0

من حِر االؤًسًوًوحِة بأو املشُة  جيصي اًرتنزي يف ُشا املس خوى اًخحًََل ؿىل خشعَة ظاهؽ اًلصاز

خَ من حِرةاًس َايس اطلي ًخخٌاٍ، اصلٍن اطلي ًـخيلَ، حاًخَ اًس َىًووحِ هوهَ مٌسفـا بأو  ، ذربثَ اًساتلة، ىُز

 مذحفؼا، ثعوزٍ ٌَلضااي املعصوحة ...اخل.

 

 : مس خوايث اًخحََي يف اًـالكاث اصلًوَة 30 صلك تَاين زمق

 
 

 عسز: ثعوز خش ي ٌَحاحرامل
 

 املس خوى اًيؼمي

)تًِة اًيؼام  

.اصلويل(  

املس خوى اًوظين 

.)اصلوةل(  

ًفصذي املس خوى ا

 )اًفصذ(.
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 احملوز اًثاًر: اًخيؼري يف اًـالكاث اصلًوَة

ن  َة ًلوذان حامت اؤىل ثـًصف امليؼص. فلس اؤ املزتاًس  مذفؽ الاُامتاذلسًر ؾن اًخيؼري يف اًـالكاث اصلًو

ابًيؼًصة مبفِورما اًـام اؤىل اؤظالق ظفة مٌؼص ؿىل املِمت بأو اخملخط يف معََة اًخيؼري. فامليؼص ُو رعل املفىص 

ري بأو حتََي مـني ًؼاُصت ما كامضة بأو مـلست ًة ذاظة تَ حياول من ذالًِا اؤؾعاء ثفسؤاطلي ًلسم ثعوزا بأو ز  

ظاز حلي مـني من اذللول املـصفِة )ؾسريت ؾن اًفِم( يف اؤ
(1)

.
 

َة -32  وضبأت و ثعوز اًخيؼري يف اًـالكاث اصلًو

َة هسَواكث بأو ثفاؿالث تني اًىِاانث اًس َاس َة )وؼاُصت( ثـوذ اؤىل اًـعوز  را اكهت اًـالكاث اصلًو اؤ

 « J.Benthham »عَ اًحـغ ابًفَِسوف و زخي اًلاهون اًرًبعاين "خرييم تًذام" اًلسمية، و هكععَح ٍصت

َة" 2304-2401) يف بأوادص اًلصن اًثامن  (International)( اطلي ًـس بأول من اس خزسم ًفغ "ذويل/ذًو

ػِصث  و وـمل بأو حلي مـصيف ٍصحؽ اؤىل فرتت ما تـس اذلصة اًـاملَة الأوىل، فاؤن اًسؤال املعصوخ ُو مىت ؾرش،

َة نيؼًصة بأو وحلي ثيؼريي؟، و ما يه مصاحي ثعوزُا؟  اًـالكاث اصلًو

 مصحةل ما كدي اًوس خفاًَة: -32/32

َة نيؼًصة بأو  ادذَف اًحاحثون اخملخعون يف اًـالكاث اصلًوَة حول اًخبأزخي بأو اًخحلِة ٌَـالكاث اصلًو

َة:ؿىل قصاز اؤسٌلؾَي ظربي ملضل يف نخاتَ "هؼص-نخيؼري. فمثة من ٍصى   ةذزاسة حتََََ ايث اًس َاسة اصلًو

َة ًـس ػاُصت حسًثة وسخِا ثـوذ مالحمَ الأوىل اؤىل املفىص االؤًعايل "هَىوال  -ملازهة" بأن اًخيؼري يف اًـالكاث اصلًو

ا  مىِافًَِل"يف مؤًفَ "الأمري" من ذالل حتََهل ًؼاُصيت اًلوت و هؼام اذلنك. كري بأن مثي ُشٍ الأذتَاث و كرُي

الل اًفرتت ما كدي اًلصن اًساتؽ ؾرش مل حصق اؤىل مس خوى اًلاًة اًيؼصي اطلي ًعَق ؿَََ حاًَا امس ذاًسائست 

َة؛ ًىوهنا اكهت مدـرثت و افذلسث ٌَخيؼمي احملنك و املهنجَة اصلكِلة هؼًصة اًـالكاث اصلًو
(2)

،
 

و ُشا ما ؿرب ؾيَ 

"مازحن واًت" ؾيسما كال 
((

هنا ذزاساث مدـرث و كري ذمهنجة و  كاًحا ما اكهت ؾسري اًفِم ؿىل اًلازئ اًـاذي اؤىل اؤ

خاهة بأهنا يف مـؼمِا كري مدسلة و ًعـة مذاتـهتا
())3)

.
 

حصَح بأن تـغ املحاذئ اًيت ثلوم ؿَهيا اًيؼًصة املثاًَة من ذالل ذؾوهتا اؤىل كِام حىومة ؿاملَة ثلصز 

ؽ اصلويل يه يف الأظي كواهني )كاهون ٌَجمَؽ و ٌسوذ حتت سَعهتا اًـسل و االؤهعاف تني اكفة و حساث اجملمت

ا من اجملمتـاث  اًضـوة، اًلاهون اًعحَـي( اتخسؾهتا االؤمرباظوزًة اًصوماهَة من بأخي ثلٌني ؿالكاهتا مؽ كرُي
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اًس َاس َة، بأي بأن الاجتاٍ املثايل ثضلَِ الأذاليق و اًلاهوين ٌس متس فصضَاثَ الأساس َة من اًلواهني اًصوماهَة، 

َة اًيت سامهت يف تَوزهتا اصلوةل االؤسالمِة الأوىل و اًلامئة ؿىل بأساش ونشا من املضامني  ادلسًست ٌَـالكاث اصلًو

اًـسل و املساوات تني اًضـوة و الأدم و ارلاًَة من اًؼمل و الاس خـحاذ و الاس خلالل و اٍمتَزي تني اًخرش، والأمص 

زسمة من ظصف االؤمرباظوزًة اًصوماهَة يف ثفاؿالهتا س َان ابًًس حة ٌَيؼًصة اًواكـَة املخبأثصت مبخلري اًلوت املس خ

ارلازحِة
(1)

ال بأن ٍلي ُشٍ الأفاكز مل ثعي اؤىل مس خوى اًيؼًصة مبفِورما اذلسًر. ،  اؤ

 اًوس خفاًَة: تـسمصحةل ما  -32/31

( اًيت ًـوذ ًِا اًفضي يف اؤزساء كواؿس خسًست 2204ًـخلس اًىثري من اًحاحثني بأن مـاُست و س خفاًَا )

َة و دعوظا مداذئ اًلاهون اصلويل اًـام و يف جصوس املسزسة اًلاهوهَة ٌَـالكاث اصلًوَة جضلك ٌَـال كاث اصلًو

مٌـصخا حاسٌل يف مساز حصنة اًخفاؿي اصلويل معوما و يف اذللي اًخيؼريي حتسًسا، من ذالل فسحِا اجملال بأمام 

َة )اًس   َاذت، املساوات، ثواسن اًلوى ...اخل(.ػِوز مفاُمي و مععَحاث خسًست يف جمال اًـالكاث اصلًو
                     

تي و ًشُة تـغ املفىٍصن اؤىل اًلول بأن اتزخي اًخوكِؽ ؿىل املـاُست ًًدلي بأن ٌضلك هلعة اهعالق ذزاسة 

َة بأاكذميَا اًـالكاث اصلًو
(2)

.
 

                   و ؿىل اًصمغ من اهدضاز اًفىص اًعوابوي بأو ارلَايل ذالل اًلصهني اًثامن ؾرش   

ن" )2411-2323و اًخاسؽ ؾرش ؿىل ًس لك من "سان س ميون" ) ( و اًفىص 2414-2332( و "زوجصث بأٍو

ص اذللي اًيؼصي ٌَـالكاث اصلًوَة 2440-2424املازهيس ؿىل ًس اكزل مازهس ) ال بأن رعل مل ٌسامه يف ثعٍو (، اؤ

ًلاء اصلوةل اًيت متثي ا َة.ابؾخحاٍز فىصا كامئا ؿىل بأساش اؤ  ًوحست اًصئُس َة ٌَـالكاث اصلًو

 :تني اذلصتني اًـاملَخنيمصحةل ما  -32/30

َة  اصِسث اًفرتت املمخست ما تني اذلصتني اًـاملَخني الأوىل و اًثاهَة اُامتم مزتاًسا تسزاسة اًـالكاث اصلًو

كضااي بأدصى مثي  اًيت مل ثلذرص ؿىل اًلاهون و اًخيؼمي اصلًوَني )الأمن ازلاؾي( حفسة، تي ثـسهتا اؤىل

الامربايًَة، اصلتَوماس َة، ثواسن اًلوى، ادللصافِا اًس َاس َة و نشا اًـوامي الاكذعاذًة و ذوزُا يف حصنة 

اًخفاؿي اصلويل. تَس بأن بأمه ما ميزي ُشٍ اذللدة ُو  اذلواز بأو اًيلاص ادلسيل اطلي ًـس بأول حماوزت ؾصفِا اذللي 

َة اصلائص تني  ذؿات املثاًَة، من هجة، و بأثحاغ اًواكـَة، من هجة بأدصىاًخيؼريي ٌَـالكاث اصلًو
(3)

:
 
را اكن   فاؤ

َة  املثاًَون ٍصنزون ؿىل ما ًًدلي بأن ًلوم تَ زخال اًس َاسة ؿىل مجَؽ املس خوايث حىت حىون اًـالكاث اصلًو

َة و اًيت اكهت من بأ  س حاة اهسالغ مثاًَة و فاضةل، زافضني املحاذئ اًيت اكهت ثخحنك يف مساز اًـالكاث اصلًو
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اذلصة اًـاملَة الأوىل )اس خزسام اًلوت، ثواسن اًلوى، اصلتَوماس َة و املـاُساث اًرسًة ...اخل(، ظازحني مداذئ 

َة،  -يف اؾخلاذمه– تسًةل نفِةل ابذلفاع ؿىل الأمن و اًسمل اًـاملَني )اذللوق و الاًزتاماث اًلاهوهَة اصلًو

ذازت خمخَف  الاوسجام و اًخيامغ تني املعاحل اًلومِة ...اخل(، مؽ اًرتنزي ؿىل اًـلي بأو اًضمري االؤوساين يف اؤ

َة، فاؤن اًواكـَني ٍصنزون ؿىل بأساش هَف ًخرصف ُؤالء اًساسة فـال بأو ؿىل بأزط اًواكؽ،  اًلضااي اصلًو

ا احملصك اًصئُيس ٌَـالكاث اصلوً   َة.  مسدٌسٍن يف رعل ؿىل اًواكؽ اصلويل املـاص و ؿىل مذلري اًلوت ابؾخحاُز

 :اذلصة اًحازذتمصحةل  -32/30

ذازت اًرصاغ تني اًوالايث املخحست الأمٍصىِة و الاحتاذ اًسوفِايت اًساتق اٌَخني جصسات نلوثني  ظاز اؤ يف اؤ

ؾؼمَني ذالل اًفرتت ما تـس اذلصة اًـاملَة الأوىل )اذلصة اًحازذت(، ظفت ؿىل اًسعح اًـسًس من اًيؼصايث 

ًة الاحذواء، هؼًصة الاهخلام اًضامي، هؼًصة الاس خجاتة املصهة، هؼًصة املحازايث ؿىل قصاز هؼص  الاسرتاثَجَة

ا من اًيؼصايث اًـاهسة ٌَرصاغ و اًخياكغ االؤًسًوًويج اًـسىصي تني اًلعحني اًلصيب تلِاذت اًوالايث -وكرُي

 املخحست و اًرشيق جزؿامة الاحتاذ اًسوفِايت. 

صة اًحازذت ثغل الأحباج و اصلزاساث اًيت كام هبا سؾمي اًيؼًصة ًـي من بأجصس االؤسِاماث اًيؼًصة ذالل اذل

و اًيت ثـخرب الأنرث ثبأزريا يف الأذتَاث اًس َاس َة   « Hans Mourganthau »اًواكـَة "ُاوس موزقيثاو" 

اًعاذزت يف اًوالايث املخحست الأمٍصىِة ذالل اشلس ًَِاث و اًس خٌَُاث من اًلصن املايض، من ذالل ذوزُا يف 

  " حون مانـ يسز  اًخبأهَس ؿىل املاكهة املؤثصت ملخلري اًلوت يف حصنة اًخفاؿي اصلويل، فضال ؾن مساٌُلث لك من "

«John Mackinder"  " هَىوالش سخِىٌلن و "«Nicholas Spykman »   حول ذوز املخلرياث ادللصافِة

يف اًـالكاث اصلًوَة(، انَُم ؾن املساٌُلث  و اصلميلصافِة و اًيت ثعة يف هفس الاجتاٍ )بأمهَة ذوز مذلري اًلوت

ًيس زاًت"    « Morton Kaplan» و "موزحن اكتالن"  « Quincy Wright» اًخيؼرًية ًلك من "هًو

فامي خيط اًواكـَة اًس َاس َة، و "ًزدضازذ   « Kenneth Waltz» ثضبأن اًيؼام اصلويل، و "هَيُر واًزت"

 Ernest »َق تعيؽ اًلصاز اًس َايس ارلازيج، و "بأزوست ُاش" فامي ًخـ  « Richard Snyder » س ياًسز"

Haas » "حول اًخاكمي اًوػَفي، و "اكزل ذوجش «Karl Deutsch »   ابًًس حة ًالثعال الاحامتؾي

 اًرصاغ و نشا "حوزح ًُساك"  ابسرتاثَجَةفامي ًخـَق   « Thomas Schelling»و"ثوماش ص َََيف" 

« George Liska »واسنحول هؼًصة اًخ
(1)

.
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 :ما تـس اذلصة اًحازذتمصحةل  -32/30

ٌَـالكاث اصلًوَة ذالل اًفرتت ما تـس اذلصة اًحازذت اًيت متزيث جهتاوي بأحس  ينٌل ؾصف اذللي اًخيؼري 

جتىل توضوخ يف  ،كعيب اًيؼام اصلويل اًسائس مٌش اذلصة اًـاملَة اًثاهَة )اًلعة الاصرتايك( مٌـعفا خسًسا

خسًست ثـحريا ؾن اًلعة الأوحس املخحلي )اًلعة اًصبأسٌليل( ابؾخحاٍز املعسز اًوحِس ٌَلمي  جصوس كواًة فىًصة

واملحاذئ اًيت ًًدلي بأن جسوذ اًـامل، من تُهنا بأظصوحة "هناًة اًخازخي" ٌَمفىص الأمٍصيك ادلًس َة اًَاابين الأظي 

ازخي و ذامت اًخرش" اًيت حصى تبأن اًوازذت يف نخاتَ "هناًة اًخ (Francis Fukuyama)"فصوسُس فواكايما" 

ؾِس اًرصاغ االؤًسًوًويج تني اًرشق و اًلصة كس وىل اؤىل الأتس، و بأن اًوكت كس حان ًس َاذت اًلمي اٌَرباًَة 

ثضلهيا اًس َايس و الاكذعاذي و بأن جضمي اًـامل لكَ، و بأظصوحة "ظسام اذلضازاث" ٌَمفىص الأمٍصيك 

ي ُاهدٌلخون"  ؿاذت ظَاكة  « Samuel Hantington »"ظامًو املخضمية يف نخاتَ "ظسام اذلضازاث و اؤ

اًس َاسة اًـاملَة"  اًيت وزذ فهيا بأن ارلعص االؤساليم س َحي حمي ارلعص اًض َوؾي اًزائي و بأن اًرصاغ 

اذلضازي تني اذلضازت اًلصتَة و اذلضازت االؤسالمِة املسؾومة من ظصف اذلضازت اًىوهفوصوس َة س َحي حمي 

ويج تني اًصبأسٌلًَة و الاصرتاهَة. كري بأن تـغ املفىٍصن ٍصون تبأن الأظصوحذني يه جمصذ بأفاكز اًرصاغ االؤًسًوً

ًن ثحَلا معاف اًيؼًصة يف اًـالكاث اصلًوَة
(1)

.
 
  

َة ؾصف ذالل اًلصن اًـرشٍن وتساًة اًلصن اذلاذي                  ما ميىن اس خًذاخَ ُو بأن اًخيؼري يف اًـالكاث اصلًو

عوزا و كفزت هوؾَة، من ذالل جصوس ؿسذ مـخرب من اًيؼصايث و صِس بأزتؽ حماوزاث بأو و اًـرشٍن ث

خسالاث
(2)

:
 

احملاوزت الأوىل بأو ادلسل الأول تني املثاًَة و اًواكـَة )بأوادص اًثالزًَِاث و تساًة الأزتـَياث(، 

و تساًة اًس خٌُاث(، احملاوزت اًثاًثة  احملاوزت اًثاهَة بأو ادلسل اًثاين تني اًسَوهَة و اًخلََسًة )بأوادص اشلسٌُاث

بأو ادلسل اًثاًر )بأوادص اًامثهٌُاث و تساًة اًدسـَياث( تني اًواكـَة ادلسًست و اٌَرباًَة ادلسًست و احملاوزت اًصاتـة 

 بأو ادلسل اًصاتؽ تني اًوضـَة و ما تـس اًوضـَة )مٌش اًدسـَياث اؤىل ًومٌا ُشا(.
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 ث اصلًوَةاًخيؼري يف اًـالكا بأمهَة -31

َة   ٍصى اًحاحثون يف اًـَوم اًس َاس َة و اًـالكاث اصلًوَة بأن اًيؼًصة بأو اًخيؼري يف اًـالكاث اصلًو

ًيعوي ؿىل اًـسًس من اًفوائس و اًيلاظ الاجياتَة، ًـي بأجصسُا
(1)

:
 

 -  بأنرث فبأنرث.املساؿست ؿىل ثيؼمي املـَوماث حىت ًدس ىن ٌَمرخط بأو اًحاحر حصثُهبا ؿىل حنو ًدِح اسدِـاهبا 

 - .َة و حـهل بأنرث كاتََة ٌَفِم  املسامهة يف ثخس َط حلي اًـالكاث اصلًو

 .ص و حصكِة اًححر اًـَمي ثضلك ؿام  املسامهة يف ثعٍو

 - .ٍهيا  مساؿست ظاهـي اًلصاز  ؿىل زمس دعط و اسرتاثَجَاث اصلول امليمتني اؤ

َة، ًىوهنا جساؿس ؿىل فِم ًخخني ذما س حق بأن اًيؼًصة حىديس بأمهَة ابًلة يف جمال اًـالك اث اصلًو

ا و حتَََِا مضن س َاق حصنة اًخفاؿي تني اًوحساث  َة املـلست من ذالل رشهحا و ثفسرُي واسدِـاة اًؼاُصت اصلًو

اًفاؿةل يف اًيؼام اصلويل، فضال ؾن ذوزُا يف مساؿست بأحصاة اًلصاز ؿىل وضؽ و اختار اًلصازاث املواثَة 

ـَمَة و املـصفِة اًلامئة ؿىل املالحؼة و اًخجًصةابالسدٌاذ اؤىل املـَومة اً 
(2)

.
 

ًلس بأحضى من اًحسهييي بأن بأي ؿامل بأو ابحر ممتصش يف بأي ؿمل من اًـَوم، ال ميىٌَ ذمازسة وضاظَ 

اًـَمي مبـزل ؾن س َاكَ اًيؼصي بأو ذون بأن ٍىون مٌَل و ؿىل ذزاًة معَلة و اكمةل ابرلًصعة اًفىًصة اًيت ًًمتي 

ٍهيا جمال خت . و ثخضمن ؿاذت لك دًصعة فىًصة اًـسًس من الأفاكز، اًصؤى، اؤ ظاٍز ععَ اطلي ًًضط يف اؤ

اًخوهجاث، اًيؼصايث، الأظصوحاث، اًخَازاث و امللازابث املخلاظـة بأحِاان و املخضازتة بأحِاان بأدصى و امليعَلة 

يـىس اتًَا ؿىل ظحَـة بأفاكٍز من ذَفِاث فَسفِة، كميَة و ؾلائسًة مـَية ثؤثص يف خشعَة اًـامل بأو اًحاحر و ث 

وظًصلة ظَاقهتا
(3)

. 
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 اًيؼًصة اًواكـَةاحملوز اًصاتؽ: 
 

ظاز احملاوزت بأو اًيلاص بأو ادلسل اًيؼصي الأول   First)اكن ًالهخلاذاث اًالرؿة املوهجة ٌَمثاًَة يف اؤ

Débâte) املَخني الأوىل و اًثاهَة و املمتحوزت اًيت ذازث تني اًواكـَني و املثاًَني ذالل اًفرتت ما تني اذلصتني اًـ

ٍهيا اهنَاز هؼام الأمن ازلاؾي تـس فضي ؾعحة الأدم يف حتلِق  حول اًفوازق الأساس َة تني اًخَاٍزن، ًضاف اؤ

ا من اًـوامي بأن سامهت يف حصاحؽ اًفىص بأو اًخحََي الأذاليق ٌَـالكاث  الأُساف اًيت بأوضئت من بأخَِا و كرُي

َة فاحسا اجملا َة اطلي ماسال هيمين ؿىل اًـالكاث اصلًو ل واسـا بأمام اًفىص بأو اًخحََي اًواكـي ٌَـالكاث اصلًو

َة ؿىل اًعـَسٍن الأاكذميي  واملٌلزسايت مٌش بأًسس من هعف كصن.  اصلًو

 َواكـَة اًس َاس َةٌادلشوز اًخازخيَة  -32

َة مٌش بأًسس من هعف ن ُميية اًيؼًصة اًواكـَة ؿىل جمال اًـالكاث اصلًو كصن من اًزمن ال ًـين بأهنا  اؤ

َست اًلصن اًـرشٍن، تي بأن خشوزُا اًفىًصة ثـوذ اؤىل بأؾٌلق اًخازخي. فىذاة "حصوة اًحَوتيزي" ٌَمؤزد  ًو

َة رلط اًواكـَة يف ؾحازاث ثس َعة، من ذالل ثبأهَسٍ  "زَوس َسًسش" اطلي ًـس بأول مصحؽ يف اًـالكاث اصلًو

افس، و بأن اًعصف الأكوى ُو من ًفصط رشوظَ ؿىل اًعصف ؿىل بأن اًـالكاث تني اصلول يه ؿالكاث ثي

َة اؤىل ًومٌا  الأضـف اطلي ال جمال بأمامَ ٌَمساومة، و ثضمن مفاُمي ماساًت جس خزسم يف ذزاسة اًـالكاث اصلًو

ُشا مثي اًلوت، ثواسن اًلوى، اًرصاغ تني اصلول، املـضةل الأمٌَة
(1)

.
 

ىِافًَِل" زالزة مداذئ بأساس َة ٌَيؼًصة اًواكـَةنٌل س حق بأن ثضمن نخاة "الأمري" ًعاحدَ "مِ 
(2)

: 

ملام تَ اؤال ابًححر ادلسي يف وكائـَ تـَسا ؾن  ِا، بأن اًخازخي هكساز و ما ًيعوي ؿَََ من بأحساج ال ميىن االؤ بأًو

 لك ما ُو دِايل بأو ظوابوي، اثىهيا، بأن اًيؼًصة يه جمصذ ثـحري بأو اهـاكش ٌَواكؽ ، بأي بأن اًخعحَق بأو ملٌلزسة

اًـمََة يه اًيت ختَق اًيؼًصة، و ًُس اًـىس )بأس حلِة املٌلزسة ؿىل اًيؼًصة( و اثٍهثا، بأن اًس َاسة ًُست 

َست اًلوت. َست املحاذئ الأذالكِة، تي اًـىس بأن مثي ُشٍ املثي يه ًو  ًو

ذوازذ ُاًَت اكز"  -2525ظاحة نخاة "بأسمة اًلصن اًـرشٍن  (Edward Halt Carr)بأما "اؤ

َة، و يف مـصط حسًثَ ؾن الأس حاة اًيت جتـي " اطلي ًـ2505 س من بأفضي اًىذة يف جمال اًـالكاث اصلًو

من اصلول ثخرصف ثضلك ذون الآدص، فلس زنز ؿىل لك من املعَحة اطلاثَة بأو اًوظيَة ٌضلول و تًِة بأو َُلك 

، موحضا من اًياحِة الأ  ظاٍز هعوًوحِة بأهَ ًُس اًيؼام اصلويل اطلي ثخفاؿي ُشٍ اصلول مؽ تـضِا اًحـغ يف اؤ
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َة، تي مثة ثضازة و ثياكغ يف املعاحل  ُياك بأي صلك من بأصاكل اًخيامغ و الاوسجام يف اًـالكاث اصلًو

سافِا و معاذلِا اًوظيَة،  َة، و بأن اًلوت يه اًـيرص الأسايس املفِس ٌضلوةل و اًىفِي تخحلِق ظموحاهتا، بُأ اصلًو

اطلي خاءث تَ اًيؼًصة املثاًَة، بأي ذَق  ؿىل كاؿست اًخيؼمي اصلويل مٌخلسا مفِوم "هؼام الأمن ازلاؾي" اًلامئ

َة، مضريا اؤىل بأن مثي ُشا املرشوغ كري كاتي ٌَخجس َس ؿىل  َة مذرععة يف ثيؼمي اًـالكاث اصلًو مٌؼمة ذًو

منا  ٍوكن يف بأزط اًواكؽ، و بأن املسذي اًوحِس و اًسخِي الأمثي ًلِام هؼام ذويل كوامَ الاس متصاز و الاس خلصاز اؤ

 مفِوم "ثواسن اًلوى".
 

و مؽ اىهتاء اذلصة اًـاملَة اًثاهَة تسبأث اًيؼًصة اًواكـَة ثفصط هفسِا ؿىل اذللي 

َة، و ػِصث اًـسًس من الأذتَاث اًس َاس َة بأجصسُا نخاة "ُاوس موزكاهثو"  اًخيؼريي ٌَـالكاث اصلًو

ايس ٌَواكـَة اًالكس َىِةاطلي ًـخرب املصحؽ الأس 2504"اًس َاسة تني الأدم" اًعاذز ؿام 
(1)

.
 

 الافرتاضاث الأساس َة ٌَيؼًصة اًواكـَة -31

ؿىل قصاز اًحاحثني يف اًـَوم الاحامتؾَة، ٌس خزسم بأثحاغ اًيؼًصة اًواكـَة مجةل من الافرتاضاث 

َة املـلست و املدضاجىة، ًـي بأجصسُا الأساس َة جساؿسمه ؿىل وظف و ثفسري اًؼواُص اصلًو
(2)

:
 

ا اًفاؿي اًصئُيس يف حصنة اًخفاؿي اصلويل اًوحست الأساس َة ٌَخحََي يف اًـالكاث جضلك اصلوةل اب .بأ   ؾخحاُز

َة. و ؿىل اًصمغ من اؿرتاف اًواكـَني ابصلوز اطلي ثَـحَ خمخَف اًلوى اًفاؿةل يف اًيؼام اصلويل  اصلًو

َة اذلىومِة و اًلوى اًـاجصت ٌضلول مثي امليؼٌلث كري اذلىومِة و  اًرشاكث املخـسذت اكمليؼٌلث اصلًو

ال بأهَ ًؼي اثهواي ملازهة ابصلوز اطلي ثؤذًَ اصلوةل، تخساظة لأن مجَؽ اًلوى اًفاؿةل كري اصلوةل  ادلًس َاث، اؤ

آدص حتت ًواء اصلوةل. منا ثيضوي ثضلك بأو تب  اؤ

ثخرصف وكأهنا فاؿي واحس. فـىل اًصمغ من ثـسذ  (Unitary Factor)اصلوةل يه ؾحازت ؾن وحست مذاكمةل  .ة 

نز اًلوى و اختار اًلصاز و اًخحاٍن يف وهجاث اًيؼص تني الأظصاف اًفاؿةل ذاذي اصلوةل )مؤسساث زمسَة                مصا

ال بأن اًلصاز الأول و الأذري ًعسز ؾن اصلوةل               و كري زمسَة، بأحزاة س َاس َة، حٌلؿاث اًضلط ...اخل(، اؤ

 لأساس َة يف حصنة اًخفاؿي اصلويل.و ابمسِا، ذما ًـين بأن اصلول ثؼي اًفاؿي ا

َة ذوما ابًرصاغ لأن املعاحل مذياكضة و كري مًسجمة بأو مذيامغة .ح  حمتزي اًـالكاث اصلًو
(3)

. 

ا الؾحا و فاؿال بأساس َا ذوما ثضلك ؾلالين  .ذ  يف لك ثرصف  (Rational Actor)ثخرصف اصلوةل ابؾخحاُز

                مصاؿات لأُسافِا، ظموحاهتا و معاذلِا اًلومِة. من ثرصفاهتا، من ذالل املواسهة تني اًصحب و ارلسازت، 
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َة ثدٌاكغ فهيا املعاحل و ثدداٍن يف دضمِا وهجاث اًيؼص تني  اؤن سواذ اًضم و ؿسم اًَلني يف تُئة ذًو

وحساث اجملمتؽ اصلويل، ال حيول ذون بأن ثخرصف اصلوةل ثضلك ؾلالين و جسغل ارلَاز الأفضي ًِا من تني 

ث املخاحة. مبـىن بأن اصلوةل ثلوم تسزاسة مجَؽ اًحسائي و ارلَازاث املخوفصت بأمارما، كدي بأن ختخاز الأفضي ارلَازا

 و تياء ؿىل كصاز ؾلالين )كري اهفـايل بأو ؿاظفي(.

ة ملا ًـصف  (National Interests)جسـى اصلوةل ذوما اؤىل حتلِق معاذلِا اًوظيَة   .ه  ًو ؾعاهئا الأًو مؽ اؤ

اًاكمٌة بأساسا يف الأمن اًلويم، اًلوت اًـسىًصة و اًلوت اًس َاس َة  (High Politics)  اابًس َاساث اًـََ

 املمتثةل يف الاكذعاذ، اًعحة، اًخـَمي ...اخل. (Low politics)ؿىل حساة اًس َاساث اصلهَا 

ص اًـالكاث اصلًوَة، حِر ًلول سؾمي اًواكـَني "ُاوس موزكاهثو" تبأن .و  ن اًرصاغ ؿىل اًلوت ُو حُو  اؤ

 اًس َاسة ارلازحِة كأي س َاس َة يه رصاغ من بأخي اًلوت.

 جسـى اصلول اؤىل سايذت كوهتا اًًسخِة و ًُس املعَلة. .س 

ثًسج اًـالكاث اصلًوَة يف دضم هؼام ذويل ًدسم ابًفوىض، تفـي قَاة سَعة مصنًزة بأو حىومة ؿاملَة  .خ 

َة ال ثبأزري ًِا ؿ ىل اًيؼام اصلويلو بأن املحاذئ و املثي الأذالكِة و اًلواهني اصلًو
(1)

. 

  املفاُمي الأساس َة ٌَيؼًصة اًواكـَة -30

اؤىل خاهة الافرتاضاث الأساس َة اًساًفة اطلهص مثة ؿست مفاُمي بأساس َة وزَلة اًعةل ابًيؼًصة اًواكـَة 

ا )املفاُمي( جضلك الأساش يف بأذواث اًخحََي ابًًس حة ًِش ا لكٌل حصى اذلسًر ؾن اًواكـَة ابؾخحاُز ٍ جيصي رهُص

 اًيؼًصة، ًـي بأجصسُا: اًلوت، اًيؼام، املعَحة اًوظيَة، الأمن اًلويم و ثواسن اًلوى.

  (Power) اًلوت  -30/2

ال بأن مثة خسل تُهنم ًسوز حول املفِوم ؿىل  ؿىل اًصمغ من بأن مفِوم اًلوت ميثي اًلامس املضرتك ٌَواكـَني اؤ

اُنيفـىل مس خوى اًخـًصف ُياك اجت مس خويي اًخـًصف و اًلِاش.
(2)

:
 

الأول، ٍصى تبأن اًلوت يه ٍلوغ اًلسزاث 

ا من اًلسزاث اًيت ثخوفص ؿَهيا ذوةل ما، و اًثاين، ًيؼص  اًـسىًصة، الاكذعاذًة، اًخىٌوًوحِة، اًعياؾَة و كرُي

منا يه ثغل اًلسزاث اًيت متخَىِا ذوةل مـَية ملازهة بأو  اؤىل اًلوت ًُس هكجموؿة من اًلسزاث املعَلة صلوةل ما، اؤ

ا من اصلول، بأي اًخبأهَس ؿىل بأهَ مسًول كِاسَ وس يب و ًُس معَلا، مبـىن بأن كوت اصلول )بأ(  كِاسا مؽ كسزاث كرُي

را اكن ُشان الاجتاُان مذفلني ؿىل اًحـس املاذي  ثلاش بأو ثلمي بأو حتسة ابمللازهة بأو كِاسا تلوت اصلوةل )ة(. و اؤ
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من ًيعَق من زؤًة ذًيامِىِة/حصهَة ٌَمفِوم من ذالل حصنزٍي ٌَلوت و ًيعَلان من زؤًة سىوهَة ٌَمفِوم، فِياك 

ا من اصلول ال ثًدؽ من كسزاث  ؿىل حصنة اًخفاؿي تني اصلول. مبـىن بأن كسزت ذوةل ما ؿىل اًخبأزري يف سَوك كرُي

اصلوةل يف حس راهتا، تي اسدٌاذا اؤىل ؾيرصٍن بأساسني
(1)

: 

 ُا الس خزسام كسزاهتا ملاتي مٌؼوز و زؤًة اصلول الأدصى االؤزاذت اًيت ثخوفص ؿَهيا اصلوةل و مسى اس خـساذ

زاذت اصلوةل و هُهتا يف اس خزسام كسزاهتا(. خني )اؤ  حِال املسبًأ

 .مسى حتنك و ثبأزري ُشٍ اصلوةل ؿىل اصلول الأدصى 

ظاحة اًـسًس من املؤًفاث من تُهنا نخاة  (Joseph Nye)يف ُشا اًس َاق، مزي "حوسًف اني" 

َة" اًعاذز ؿام "اًلوت اًيامعة وس َ تني زالزة بأمناظ من اًلوت: اًلوت  1330ةل اًيجاخ يف اًس َاسة اصلًو

مبفِورما املاذي )الاكذعاذًة، اًـسىًصة و اًخىٌوًوحِة..(،  تاًيت جضمي اًلو  (Hart Power)اًعَحة/اًلاس َة 

ًلميَة، اًـلائسًة، اصلتَوماس َة اًيت ثخضمن ادلواهة كري املاذًة )اًثلافِة، ا (Soft Power)واًلوت اًيامعة/اٌََية 

املمتثةل يف كسزت اصلوةل ؿىل حسن ثوػَف اًلوت املاذًة و كري املاذًة يف  (Smart Power)...(، و اًلوت اطلهَة 

ًََ هؼصت لكَة بأو  آدص بأن مفِوم اًلوت ال ًًدلي جتزئخَ، تي جية اًيؼص اؤ حتلِق معاذلِا اًلومِة. يف حني ٍصى فًصق ب

الاؾخحاز اًلوت مبرخَف بأتـاذٍ املاذًة و كري املاذًة صامةل ثبأذش تـني
(2)

.
 

را اكن من اًسِي و ًو وسخِا كِاش اًلوت مبفِورما املاذي  بأما ادلسل اًلامئ ؿىل مس خوى كِاش املفِوم و اؤ

هَ من اًعـة مباكن كِاش اًلوت مبفِورما كري املاذي. و م ا ٍلوغ اًلسزاث اًـسىًصة و الاكذعاذًة ، فاؤ ؽ ابؾخحاُز

اطلي وضؽ مـاذةل ثضم اًـوامي اًخاًَة (Ray Cline)رعل حاول اًحـغ من تُهنم "زي الكٍن" 
(3)

:
 

 

P=(M+E+C) (S+W) 

 حِر بأن:

P اًلوت املخوكـة = 

(M) اًلسزاث اًـسىًصة = 

(E) اًلسزاث الاكذعاذًة 

(C) اًلسزاث املخـَلة ابملساحة و ؿسذ اًساكن 
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(S) الأُساف الاسرتاثَجَة 

(W) االؤزاذت و مسى الاس خـساذ الس خزسام اًلسزاث 

ال بأهنا مل جسمل من تـغ الاهخلاذاث، بأجصسُا زمغ بأن ُشٍ املـاذةل ًلِت اس خحسان تـغ الأاكذميَني اؤ
(1)

: 

 .)وضؽ ؾوامي اًلوت املاذًة و كري املاذًة يف هفس اًىفة )املساوات تني اًلوثني املاذًة و كري املاذًة 

 را اكن من املمىن كِا هفاق اًـسىصي و ؿسذ اؤ ش ادلزء الأول من املـاذةل مثي اًياجت اًلويم و جحم االؤ

هَ من اًعـة كِاش ادلزء اًثاين من املـاذةل مثي االؤزاذت و الأُساف  اًعائصاث اذلصتَة ...اخل، فاؤ

 .الاسرتاثَجَة

 ة ؾسىصاي، نٌل ُو حال اًَا ة اكذعاذاي كس ثحسو بأكوى من اصلوةل اًلًو ن اصلوةل اًلًو ابن، ًىن ُشا ال ًـىس اؤ

واكؽ اصلًوخني، دعوظا يف ػي هؼام ذويل ماساًت ثَـة فَِ اًلوت اًـسىًصة اًـيرص اذلامس يف كِاش كوت 

 اصلوةل.

 (National Interest)املعَحة اًوظيَة  -30/1

ابؾخحاٍز _صبأهَ يف رعل صبأن مفِوم اًلوت اًساًف اطلهص_ ؾيرصا بأساس َا يف حتََي اًواكـَة 

َة اًالكس َى  ِة، ٍىذيف مفِوم املعَحة اًوظيَة اطلي ًـس من بأمه املفاُمي املخساوةل يف بأذتَاث اًـالكاث اصلًو

ما كأذات حتََي ًخحسًس  ةاملـارصت اًىثري من اٌَخس و اًلموط. و جيصي اس خزسام مفِوم املعَح اًوظيَة ؿاذت اؤ

َة، بأو هكفِوم ًخرب  ٍص  سَوك بأو ثرصف بأو كصاز ذازيج بأو ضحط بأُساف اًس َاساث ارلازحِة ٌَوحساث اصلًو

ظاذز ؾن ذوةل ما مضن س َاق سماكين مـني. و يف لكخا اذلاًخني ٌضري ُشا املفِوم اؤىل احملسذاث و اصلًَي اطلي 

ًلوذ س َاسة اًوحست اصلًوَة يف ثفاؿالهتا مؽ تَئهتا ارلازحِة
(2)

. 

اًـوامي املاذًة )اًـسىًصة يف ُشا االؤظاز ٍصى سؾمي اًواكـَة "ُاوس موزكاهخو" اطلي ٍصنز ؿىل 

والاكذعاذًة( ؿىل حساة اًـوامي كري املاذًة )اًلمي اًثلافِة و اذلضاًزة( يف ثـًصفَ ٌَلوت بأن املعَحة اكهت 

وس خؼي امللِاش اطلي ميىن ؿىل بأساسَ ثلومي و ثوحَِ اًًضاظ اًس َايس، و ُشا ما ًـىسَ مدسبأ اًواكـَة 

 ًفىص و ًخرصف تويح من املعَحة املصاذفة و املـصفة ابًلوتاًس َاسة اطلي مفاذٍ بأن اًلائس اًس َايس
(3)

الأمص  ،

اطلي ًيعحق ؿىل اًس َاسة ارلازحِة الأمٍصىِة اًيت كال ثضبأهنا "ُرني نُس يجص"
((

ن اًس َاسة ارلازحِة  اؤ
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الأمٍصىِة جصاقٌلثَة، فاملعَحة الأمٍصىِة يه اًيت متَهيا
))(1)

تبأن فريى  (Jean Barrea). بأما "خان ابزاي" 

ٌَمعَحة مسًوًني رايت مصثحط ابلأُساف بأو اًلاايث اًيت ًعحو ظاهؽ اًلصاز ارلازيج اؤىل حتلِلِا اسدٌاذا اؤىل 

االؤماكهَاث و اًوسائي املخاحة ٌضلوةل، و موضوؾي ري ظةل ابًححر ؾن اًلوت
(2)

.  

خيخَف من هؼًصة اؤىل حصَح بأن مفِوم املعَحة اًوظيَة ُو الأنرث ازثحاظ ابًيؼًصة اًواكـَة، ًىن مـياُا 

بأدصى
(3)

ٍصى اًواكـَون بأن املعَحة مـصفة ذوما ابلأمن اًلويم، يف حني ًـخلس اٌَرباًَون بأن املعَحة اًوظيَة  :

مذـسذت الأتـاذ و ال ميىن تبأي حال من الأحوال بأن ثلذرص ؿىل اًحـس الأمين مثٌَل ًسؾي اًواكـَون، تي ميىن 

ظاٍز يف تـغ الأحِان بأن ثخـساٍ اؤىل اًحـس الاكذعاذي و اً  حُيئ تي و حىت اًخـاون اصلويل اطلي ثخجسس يف اؤ

املعَحة اًوظيَة ٌضلوةل، تُامن ًشُة اًصاذٍاكًَون اؤىل اًلول بأن املعَحة اًوظيَة ملرتهة ذوما ابًعحلة 

ن املعَحة اًحوزحواًسة و ًُس اًعحلة اًـامةل بأو اًاكذحة ؿىل حس ثـحري املازهس َة، بأما اًحيائَون فُضريون اؤىل بأ 

ة اًفاؿي اصلويل و احملسذت تسوزُا ؿرب اًخفاؿي تني اًفاؿي و اًحياء احملَط تَ و املمتثي يف  اًوظيَة حتسذُا ًُو

 ظحَـة اًيؼام اصلويل اًلامئ.

ميىن اًلول و ترصف اًيؼص ؾن ثحاٍن اًيؼصايث يف ُشا اًضبأن بأن املعَحة اًوظيَة يه املـَاز بأو 

 ؿىل بأساسَ سَواكث س َاس َة ذازحِة مـَية، بأي اًـيرص احملسذ و املخحنك يف امللِاش اطلي ثًهتج اصلوةل

كسام اصلوةل مـَية ؿىل اختار بأي كصاز ذازيج ما ؿَهيا بأن جتَة ؿىل  َة، فلدي اؤ اًس َاسة ارلازحِة ٌَوحست اصلًو

خسذي اًـسىصي اًسؤال اًخايل: ُي خيسم ُشا اًلصاز معَحهتا اًوظيَة بأم ال؟ فـىل سخِي املثال اؤن كصاز اً 

ًخىصاز اًصويس يف سوزاي اكذضخَ املعَحة اًلومِة ًِشا اًحضل حفاػا ؿىل هفورٍ اًخلََسي يف امليعلة ثفاذاي 

 اًـصايق و اٌََيب. اًسٌُاًزو

 (Balance of Power)ثواسن اًلوى  -30/0

اسن اًلوى اطلي من اًعـة اذلسًر ؾن اًيؼًصة اًواكـَة، الس امي اًواكـَة ادلسًست مبـزل ؾن مفِوم ثو 

( و اًثوزت 2204ًـس من بأمه ذمزياث اًـالكاث اصلًوَة ذالل اًفرتت ما املمخست ما تني تـس مـاُست وس خفاًَا )

( و اطلي حؼي ابُامتم اًـسًس من املفىٍصن تسءا من "هَىوال مِانفًَِل" مصوزا "هباوس 2345اًفصوس َة )

موزكاهخو" وظوال اؤىل "هَيُر واًزت"
(4)

.
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اكؽ، مثة اًـسًس من اًدساؤالث املمتحوزت حول مفِوم ثواسن اًلوى و اًيت جضلك حموز خسل تني يف اًو 

اًحاحثني بأمهِا: ما امللعوذ تخواسن اًلوى؟ هَف ًخجسس ثواسن اًلوى؟ ُي جتسس تفـي فاؿي؟ بأي ؾن ظًصق 

يه بأفضي اًخواسانث اًىفِةل اًخسذي اًواؾي ًصؤساء وكاذت اصلول املـيَة؟ بأم تعفة ثَلائَة/بأوثوماثَىِة؟ و ما 

 تخحلِق الأمن و الاس خلصاز؟

ابًًس حة ٌَدساؤل الأول املخـَق تخـًصف املفِوم، ٍصى ؾحس اًيارص حٌسيل بأن ثواسن اًلوى ًـين وحوذ 

فاؿَني ذًوَني بأو بأنرث يف حاةل رصاغ )ًُس يف حاةل ظسام( انجت ؾن حاكفؤ اًلوى ًعصيف بأو بأظصاف مـاذةل 

اًرصاغ
(1)

.
 

َة الؤذازت اس خزسام اًلوت بأما "  ً ُاوس موزكاهخو" اطلي ٍصى بأن هؼام ثواسن اًلوى ٌضلك بأفضي ب

ٌَلوى بأو بأهَ بأي ثوسًؽ ٌَلوى، ًىٌَ ال حيلق اًسالم اصلويل  -اؤىل حس ما–فِـصف املفِوم جىوهَ ثوسًؽ مدساو 

تي االؤحٌلغ اصلويل اطلي ًلوذ اؤىل وػَفة ثواسن اًلوى
(2)

،
 

صي فهيا ثوػَف مععَح مضريا اؤىل وحوذ حاالث جي

َة اؤىل جتس َس وضؽ مـني ملدول من  ثواسن اًلوى: حاةل وحوذ س َاسة مـَية جسـى تواسعهتا وحساث ذًو

ظصفِا، حاةل جسَمي الأظصاف املـيَة توضؽ مـني، حاةل ثوسًؽ مذلازة ٌَلوى تني اصلول راث اًعةل، بأي ثوسغ 

ٌَلوى تني بأظصاف مـاذةل اًرصاغ
(3)

.
  

آزوست ُاش" اطلي اهخلس يف امللاتي ُي اك من ٍصى بأن مععَح ثواسن اًلوى كري واحض ؿىل قصاز 'ب

اس خزسام اًواكـَني ًِشا املفِوم، مضري اؤىل بأن ُشا املععَح يف حاخة اؤىل املًزس من اًححر و اصلزاسة ٌَخوظي 

َة، مضريا اؤىل وحوذ مثاهَة  اؤىل ثـًصف بأنرث ذكة ميىن بأن ٌضلك بأساسا ملـادلة تـغ بأظياف اًس َاساث اصلًو

ف س َاساث  ثـاًزف ٌَمفِوم اطلي جيصي ثوػَفَ بأحِاان يف ارلعاابث اًس َاس َة ًحـغ اًساسة كعس جسًو

َة حنو اًخواسن مـَية، و يف وظف حاةل الاس متصاًزة يف اًس َاسة اصلًو
(4) 

 بأحِاان بأدصى...اخل. 

من وهجة –فاؤن اًخواسن جتس َس املععَح ؿىل بأزط اًواكؽ،  ةفامي خيط اًدساؤل اًثاين ارلاض جىِفِ

ُو انجت ؾن ثرصفاث و سَواكث ظاذزت ؾن اًلاذت اًس َاس َني جتاٍ تَئهتم ارلازحِة،  -هؼص "ُرني نُس يجص"

حسة وسٍص ارلازحِة الأمٍصىِة –مبـىن بأهَ ال حيسج من ثَلاء هفسَ مثٌَل ًـخلس اًحـغ، لأن ظياغ اًلصاز 

َية ثواسن اًلوى تي مه ًلفوا وزاء ظيـَ. بأما "هًَر  ًُسوا -الأس حق و بأحس رميسيس اثفاكِة اكمة ذًفِس ُز
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َة ثخبأثص ال حمال )حمتَا( تخواسن اًلوى، بأي بأن ظاهؽ  واًزت" مؤسس اًواكـَة ادلسًست، فِـخلس بأن اًوحساث اصلًو

َاث ثواسن اًلوى اًسائس يف اًيؼام اصلويل  ً منا ُو ملِس تب اًلصاز كري حص يف دِازاثَ، و اؤ
(1)

. 

ؿىل الأكي و اًيت  ثاؤل اًثاًر املخـَق ابًخواسن الأنرث اس خلصازا، فمثة زالزة اجتاُابأما ثضبأن اًدس

ا: الأول، ميثهل "ذًفس سٌُلص" ٍصى بأن اًيؼام اصلويل املخـسذ الأكعاة ُو الأنرث اس خلصازا، اًثاين،  س حق رهُص

ثهل بأهعاز "هؼًصة الاس خلصاز ؾن ميثهل "هًَر واًز" ًـخلس بأن اًيؼام اًثيايئ اًلعحَة ُو الأفضي، و اًثاًر، مي 

ظًصق كوت رمميية" ًشُة اؤىل اًلول بأن هؼام بأحاذي اًلعحَة ُو الأحسن
(2)

. 

حتََي ًالؤصازت اؤىل اؤحسى اذلاالث  تجتسز االؤصازت اؤىل بأن اًواكـَني ًوػفون مفِوم ثواسن اًلوى كأذا

اًخاًَة
 (3)

:
 

ما اؤىل اًخواسانث نخوسًؽ ٌَلوى: مبـىن من ميخغل معاذز  اًلوت مبفِورما اًضامي يف اًوضؽ اًصاُن، بأي اؤ

َة اؤىل  اًخوسًؽ اًفـًل اًلامئ ٌَلوى يف اًـامل، بأو اؤىل ثواسن اًلوى هس َاسة: و امللعوذ هبا دلوء اًوحساث اصلًو

َة ًوحسُا ؿىل ثفوق يف اًلوى )مٌؽ االؤذالل مبزيان اًلوى(، بأو اؤىل ثواسن  اذلََوةل ذون حعول وحست ذًو

ا بأهؼمة مذـسذت الأكعاة: و ًلعس تشعل حاالث ثـسذ بأكعاة يف اًلوت اًيت صِسُا اًـامل ؿىل مص اًلوى ابؾخحاُز

  اًخازخي.

 (International System)اًيؼام اصلويل / ذ

ٌضري مفِوم اًيؼام اطلي اكذخسَ ؿٌَلء الاحامتغ من اًـَوم اًعحَـَة اؤىل مجةل من اًوحساث بأو الأحزاء 

ر بأن بأي ثلري يف املصهحة ثخفاؿي ابس متصاز  مؽ تـضِا اًحـغ و ثؤثص و ثخبأثص )ثبأزري مذحاذل( لك مهنا ابلأدصى، اؤ

ٌَيؼام  ةسَوك اؤحسى ُشٍ اًلوى )اًوحساث/الأحزاء( كس ًؤثص يف ظحَـة اًـالكاث اًلكَة ًحايق اًوحساث املضلك

 ٌَ فِم و اصلزاسةاطلي حوكن وػَفذَ الأساس َة يف حـي اًواكؽ املـاص يف املخياول، بأي بأنرث كاتََة 
(4)

. 

ال بأن اًواكـَني ادذَفوا  ؿىل اًصمغ من بأن اًيؼام اصلويل ًـس بأحس املفاُمي الأساس َة ٌَيؼًصة اًواكـَة، اؤ

ني و ترصف اًيؼص ؾن اهامتهئم اؤىل  حول حتسًس ُشا املفِوم. فاًواكـَون ادلسذ بأو ما ًـصف ابًواكـني اًحًًِو

ٍصنزون ؿىل اًيؼام اصلويل نيلعة اهعالق يف ذزاسة و حتََي اًـالكاث  اًواكـَة اصلفاؾَة بأو اًواكـَة اًِجومِة،

شا ؿىل بأساش بأن اًيؼام اصلويل ٍىديس  َة، ُو ظاتـا فوضواي، تفـي قَاة سَعة مصنًزة  -حس هبم–اصلًو

)حىومة ؿاملَة( ثلصز ٌَجمَؽ و حتلق اًـساةل تني اكفة وحساثَ، الأمص اطلي ًؤذي اؤىل ثـٍزز ُاحس ارلوف 
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بأمن يف ظفوفِا، و اتًَا ًسفؽ لك واحست مهنا اؤىل الاؾامتذ ؿىل هفسِا سلاًة بأمهنا اًلويم، من ذالل حصظِا واًال

اصلامئ ؿىل حمنَة ؾيارص كوهتا اًيت جضلك تسوزُا معسز دعص و هتسًس لأمن اًوحساث الأدصى، و ُشا ما 

ٌسمى ابملـضةل الأمٌَة
(1)

. 

ؿىل مـَاز ثوسًؽ اًلوت تني اًفاؿَني اًصئُس َني يف اًساحة  ًخحسذ َُلك بأو تًِة اًيؼام اصلويل تياء

َة: ففي حاةل حصنز اًلوت صلى كوت ؾؼمى وحِست رمميية ؿىل اًـامل، فالأمص ًخـَق تيؼام ذويل بأحاذي  اصلًو

ما اًلعحَة، مثٌَل ُو اذلال ابًًس حة ٌَوالايث املخحست الأمٍصىِة ذالل اًفرتت ما تـس اذلصة اًحازذت، و يف حاةل 

را حصنزث اًلوت تني كوثني ؾؼمَني، فٌحن تعسذ هؼام ذويل زيايئ اًلعحَة نٌل اكن ؿَََ الأمص ابًًس حة  اؤ

را حصنزث اًلوت تني بأنرث من  ابن حلدة اذلصة اًحازذت، بأما اؤ ٌَوالايث املخحست والاحتاذ اًسوفِايت اًساتق اؤ

ؿَََ اذلال ابًًس حة ًفصوسا، جًصعاهَا، بأملاهَا كوثني، فٌحن بأمام هؼام ذويل مذـسذ الأكعاة، ؿىل قصاز ما اكن 

ا ذالل اًفرتت اًساتلة ٌَحصة اًـاملَة الأوىل.  وكرُي

يف اًواكؽ، مثة خسل حول تني مٌؼصي اًـالكاث اصلًوَة حول مسى ثبأزري َُلك بأو تًِة اًيؼام اصلويل يف 

اصلويلسَوك اًفاؿَني بأو اًوحساث املضلكة هل بأو ابلأحصى يف منط حصنة اًخفاؿي 
(2)

ًؤنس اًواكـَون ادلسذ  :

ؿىل بأن ظحَـة اًيؼام اصلويل ًِا ثبأزري هحري و واحض ؿىل اس خلصاز اًيؼام يف حس راثَ و ؿىل وس َج اًـالكاث 

َة. "فىٌَر ًوزت"  َة، تي و حىت ؿىل اًزناؿاث واذلصوة و الأسماث اصلًو بأحس  (Kenneth Waltz)اصلًو

َة اس خلصاز وبأكَِا مؤسيس اًواكـَة ادلسًست ٍصى بأن اًيؼ ام اصلويل اًثيايئ اًلعحَة ُو بأفضي بأصاكل اًيؼم اصلًو

                  ًىوهَ كامئ ؿىل مدسبأ ثواسن اًلوى تني كعحني زئُس َني. احامتال ًًضوة اًزناؿاث و الأسماث تني اصلول،

الأنرث اس خلصازا، لأهَ فِـخلس بأن اًيؼام اصلويل املخـسذ الأكعاة ُو  (David Singer)بأما "ذًفس سٌُلص" 

َة.  ًضفي هوؿا من اصلًيامِىِة ؿىل حصنة اًخفاؿي اصلويل و ًدِح كسزا مـخربا من ُامش املياوزت ٌَوحساث اصلًو

تُامن ًشُة اًحـغ الآدص اؤىل اًلول بأن هؼام الأحاذًة اًلعحَة ُو الأنرث اس خلصازا، ابؾخحاز بأن اًلوت اًـؼمى 

يؼام ثخحمي مسؤوًَة احذواء لك ما من صبأهَ ثلًوغ بأسس اًيؼام اصلويل اًلامئ، املِميية اًلائس اًفـًل ًِشا اً 

كٌاغ اًوحساث  َة ثضلك ال حيلق معَحة اًلائس حفسة تي ًضمن اس متصاًزة اًيؼام، و اؤ ذازت اًـالكاث اصلًو اؤ

َة تبأن حتلِق معاذلِا ًلذيض مهنا اًـمي يف اجتاٍ ثثخِت اًوضؽ اًلامئ و بأن بأًة حماوةل م هنا ًخحسي بأو ثلَري اصلًو

س َؼي ُشا اًيؼام مس خلصا ظاملا اس متص اًلائس يف حتمي مسؤوًَخَ، و يف و ُشا اًيؼام ًن ٍىون يف ظاذلِا. 

حاةل حصاحـَ بأو جعٍز ؾن بأذاء املِام املَلات ؿىل ؿاثلَ ملاتي ظـوذ كوى خسًست مذحسًة و كري كاهـة ابًيؼام 
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ؿسم الاس خلصاز اطلي ًـين ابًًس حة ًالجتاُاث اًثالج قَاة اًلامئ ًعحح الأذري ؾصضة ٌَخلَري و اتًَا 

ا اًوحِست اًلاذزت ؿىل اًخبأزري يف مواٍسن اًلوى.  اذلصوة تني اًلوى اًـؼمى ابؾخحاُز

 اًفىًصة ٌَيؼًصة اًواكـَة ثالاجتاُا -30

اًواكـي مسازا ثعوزاي بأذى اؤىل جصوس اًـسًس من الاجتاُاث ذاذي امليؼوز  صِسث اًواكـَة مٌش ػِوزُا

 Hans)جزؿامة "ُاوس موزكاهثو"  (Classical Realism)هفسَ تسءا تؼِوز "اًواكـَة اًخلََسًة/اًالكس َىِة" 

Morgenthau)  ؾلة اذلصة اًـاملَة اًثاهَة، كدي بأن ًعصبأ ؿَهيا ثـسًي هدِجة ٌَخحوالث اًيت ؾصفهتا تًِة اًحُئة

ا ًخحمي امس "اًواكـَة ادلسًس ُص َة و حصى ثعٍو  Kenneth)تلِاذت "هَيُر واًزت"  (Neo-Realism)ت" اصلًو

Waltz)  سِاماث رممة ذاذي امليؼوز اًواكـي و بأفضت اؤىل ػِوز اًواكـَة اصلفاؾَة و اًِجومِة يف مث جصسث اؤ

ظاز ما ًـصف "ابًواكـَة اًيَوالكس َىِة".  اؤ

  (Classical realist) اًواكـَة اًخلََسًة/اًالكس َىِة -2

ف بأذتَاث اًواكـَة اًس َاس َة اًلامئة ؿىل بأساش فَسفة اًلوت ٌَفالسفة و املفىٍصن ؾلة ذزاساهتم خملخَ

اًخلََسًني بأمثال املفىص اًِيسي "هوثَََا" و املفىص االؤًعايل "هَىوال  ماهَافًَل" و اًفَِسوف الالجنَزيي 

َة، و اؤحصاهئم "ثوماش ُوجز" و كريمه...، و اهخلاذاهتم ٌَميؼوز املثايل )الأذاليق و اًلاهوين( ٌَـال كاث اصلًو

لأحباج مـملة يف اًخازخي اصلتَومايس اًلصيب )الأوزيب و الأمٍصيك( ابؾامتذمه ؿىل املفاُمي ادلَوس َاس َة، كام 

اًواكـَون اًالكس َىِون تلِاذت "ُاوس موزكاهثو" تعَاكة هؼٍصهتم اًيت ثحوبأث كسات اذلصة اًـاملَة اًثاهَة ماكهة 

َة، مًصسٍن ًِا بأن جسامه يف مـادلُامة يف اذللي اًيؼصي ٌَـ َة  ةالكاث اصلًو خمخَف مضالكث اًلضااي اصلًو

املـارصت
(1)

. 

 واذ اًواكـَة اًخلََسًة/اًالكس َىِةبأمه ز  -32/2

اطلهص اطلٍن ًـوذ هلم اًفضي يف وضؽ اذلجص  ؿالوت ؿىل اًصؾَي الأول من اًفالسفة و املفىٍصن اًساًفني

ز تيا اًخعصق اؤىل بأمه زواذ اًواكـَة اًخلََسًة/اًالكس َىِة و ًخـَق الأمص جلك الأساش ٌَواكـَة اًس َاس َة، جيس

 من "ُاوس موزقيثاو"، "حوزح هَيان" و "ُرني نُس يجص".
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  ُاوس موزقيثاو -32/2-2

"اباب"  اطلي بأظَق ؿَهيم ًلة Hans Morgenthau »  (2530-2543) » قيثاو"زًـخرب "ُاوس مو 

َة و اطلي ً َةاًـالكاث اصلًو ـس من تني بأنرث املفىٍصن ثبأزريا يف ذزاسة اًـالكاث اصلًو
(1)

، بأول من احهتس يف وضؽ 

( اطلي ال قىن ؾيَ يف ذزاسة 2504بأسس ؿَمَة ًِشا اذللي املـصيف، و سامه نخاتَ "اًس َاسة تني الأدم" )

َة و اطلي ًـس مصحـا رمٌل ًفِم اًس َاسة ارلازحِة الأمٍصىِة ذالل فرتت  ما تـس اذلصة اًـاملَة اًس َاسة اصلًو

اًثاهَة، و تلسط وافص يف اؤؾعاء ذفؽ كوي ٌَيؼًصة اًواكـَة و يف ثـٍزز ماكىهتا و معساكِهتا ؿىل ظـَسي اًيؼًصة 

َة بأهَ ال ميىن اسدِـاة اًحياء اًيؼصي ٌَواكـَة  و املٌلزسة. و ٍصى اًىثري من اخملخعني يف اًـالكاث اصلًو

اذئ الأساس َة اًيت اذزًتِا "موزقيثاو" سؾمي ُشٍ املسزسة يف مؤًفَ اًساًف اًالكس َىِة ذون اًخعصق اؤىل املح

و املمتثةل فامي ًًل ،اطلهص
(2)

:  

ا اًعحَـة اًخرشًة )سَوك اًخرش هكسذي ًفِم  - بأ  َة حمىومة تلواؿس كاهوهَة موضوؾَة معسُز بأن اًـالكاث اصلًو

ً ِا سَوك اصلول(، و من مثة فاؤن بأًة حماوةل ًخحسي ُشٍ اًلواؿس ورم ٌل اكهت اذلجج و املربزاث س َىون مب

اًفضي. مبـىن بأن بأي ثلَري بأو اؤظالخ ٌَـالكاث اصلًوَة ال ميىن بأن ًمت مبـزل ؾن ُشٍ اًلواؿس اًيت ًخـني ؿىل 

 اخملخعني يف ُشا اذللي املـصيف االؤملام هبا.

منا ًفىص و ًخرصف تويح من املعَحة اًيت يه مصا  - ة ن ظاهؽ اًلصاز يف بأًة ذوةل اؤ ذف ٌَلوت، فلك س َاسة اؤ

بأساسِا اًخفذُش ؾن املعَحة اًوظيَة، و لك اًلصازاث اًعاذزت جتاٍ اًحُئة  -حسة اًواكـَني–ذازحِة 

ثفرس ابًِسف/اًلاًة من اختارُا. نٌل بأن بأفضي س َاسة ذازحِة يه ثغل ثبأذش تـني الاؾخحاز مـَازي  ةارلازحِ

ىن من اًصحب و بأذىن حس ذمىن من ارلسازت مضن س َاق اًصحب و ارلسازت، بأي اًـمي ؿىل حتلِق بأكىص حس ذم

بأن اصلوةل  -ؿىل سخِي املثال–ما ًـصف ابرلَاز اًـلالين/اًصص َس يف اختار اًلصاز ارلازيج. فاًواكـَون ًـخلسون 

را اكهت ثسزك مس حلا بأهنا سوف حىون اًعصف  ا من اصلول اؤ ال ميىهنا اختار كصاز اصلدول يف حصة مؽ كرُي

بأن ُشا اًصبأي ال ميىن اًدسَمي تَ دعوظا ؿىل اًعـَس اًـمًل، حِر بأزحدت الأحساج اًخازخيَة ارلارس. كري 

ر بأن اًىثري من اصلول دعوظا  َة مل حىن ذوما ؾلالهَة، اؤ بأن اًلصازاث ارلازحِة اًعاذزت ؾن اًوحساث اصلًو

ذون اًخىِن املس حق  اًضـَفة مهنا جتس هفسِا مصمغة ؿىل اصلدول يف حصوة كري مذاكفئة ذفاؿا ؾن هفسِا

 تًذاجئِا.  
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ة الأًووايث، بأي اذلس الأذىن ملعاذلِا اًوظيَة يف  -ح ًو ٌضلك ضٌلن بأمن تلاء و اس متصاز اصلول راث اًس َاذت بأًو

س َاساهتا ارلازحِة. مبـىن بأن ًخـني ؿىل لك ذوةل حٌلًة هَاهنا املاذي، اًس َايس و اًثلايف يف حاةل ثـصضَ 

كَميِا الؾخساءاث ذازحِة، بأي اً  خبأهَس ؿىل بأن املعَحة اًلومِة ٌضلوةل حوكن يف اًحلاء اطلي ًـين اذلفاع ؿىل اؤ

ة ادللصايف و مؤسساهتا، كدي اًخفىري يف املعاحل الأدصى اًيت ثـس اثهًو
(1)

. 

ال جيوس ارلَط تني املثي الأذالكِة اذلاهكة ًسَوك الأفصاذ و ثغل اذلاهكة ًسَوك اصلول اًيت ثـمي مضن  -ذ

ساؾهيا اًصامِة اؤىل حتلِق معاذلِا اًلومِة ؿىل ثعحَق كمي ختخَف ؾن ثغل املعحلة تني الأفصاذ يف س َاق م 

"حسة اؾخلاذ –ؿالكاهتم اًضرعَة، بأي جية اٍمتَزي تني سَوك الأفصاذ و سَوك اصلول؛ لأن ارلَط تُهنٌل 

ة. فاملسؤوًَة الأوىل املَلات ؿىل ؿاث -موزقيثاو" ق اًلائس اًس َايس صلوةل مـَية يه س َؤذي ابصلوةل اؤىل اًِاًو

ثحاغ مداذئ بأذالكِة مذياكضة مؽ ثغل اًسائست يف جممتؽ ثغل  اذلفاع ؿىل هَاهنا، حىت و ًو اكذىض الأمص اؤ

اصلوةل
(2)

.
 

ماكهَة ثلسٍص وسن اصلوةل  -ه اؤن الازثحاظ اًوزَق تني اًلوت و املعَحة من حِر بأن لك مهنٌل حيسذ الأدص ًدِح اؤ

َة من يف اًساحة اصلوً  ا من اًوحساث اصلًو َة، بأي اذلنك ؿىل مسى كوت بأو ضـف اصلوةل يف ثفاؿالهتا مؽ كرُي

 ذالل اًـالكة تني اًلوت و املعَحة. 

اًخبأهَس ؿىل بأمهَة و اس خلالًَة اًحـس اًس َايس يف جس َري اًضؤون اًـامة ٌضلوةل )ُشا ال ًـين وحوذ اهفعام  -و

س َاس َة(، ًىون بأن اًلصاز اًس َايس ُو الأنرث ثبأزريا يف مساز اصلوةل اتم بأو اًخلََي من صبأن اًلضااي كري اً 

ظاز رصاؿاث اًلوى هتسف ما اؤىل  -من وهجة هؼص "موزقيثاو"–ويف ظحَـة ؿالكاهتا ارلازحِة. فاصلوةل و يف اؤ اؤ

ضؽ اًلامئ( اذلفاع ؿىل اًلوت )اس متصاز اًوضؽ اًلامئ( اطلي كاًحا ما ٍىون يف ظاذلِا، بأو سايذت اًلوت )ثلَري اًو 

ػِاز اًلوت )ؾصط اًـضالث( الؤػِاز اًَِحة بأمام اًلوى امليافسة.   اطلي ؿاذت ما ٍىون يف كري ظاذلِا، بأو اؤ

 George Kennan » (2530-1331) »حوزح هَيان  -32/2-1

ن ثعيَف "حوزح هَيان" اصلتَومايس الأمريي اًساتق و املـصف ابمس "رميسش اذلصة اًحازذت" مضن  اؤ

، تي ًىوهَ سامه تلسط هحري يف زمس مداذئ واكـَة ًخحََي اًسَوك كـَني ال ًـخرب ثعاوال ؿىل اًصخيالحئة اًوا

ال تلسز ٌسري )اُامتمَ ابًواكؽ اصلويل بأنرث من اُامتمَ  َة اؤ اصلتَومايس و ثلِميَ يف حني مل ٌسامه يف اًيؼًصة اصلًو

َة(، و ًـخرب بأحس املسامهني اًصئُس َني يف زمس  مـامل س َاسة اًوالايث املخحست الأمٍصىِة ذالل ابًيؼًصة اصلًو
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آن واحس، من ذالل  حترسٍ ؿىل ما بأسٌلٍ  -ؿىل سخِي املثال ال اذلرص–اذلصة اًحازذت و بأحس بأجصس مٌخلسهيا يف ب

ساء اًس َاساث اصلًوَة ابًزنؿة الأمٍصىِة املفصظة يف ثخين "ملازتة كاهوهَة و بأذالكِة اؤ
(1)

.  

ؾيسما ورش ملاهل  2504ري مـصوف( يف اًوالايث املخحست اؤىل كاًة س ية ػي "حوزح هَيان" ىىصت )ك

، (Mr. X)ابمس مس خـاز "مسرت اهس"   (Foreign Affairs)اًضِري يف اجملةل املصموكة "صؤون ذازحِة" 

خَ اجملِوةل. و كس ثضمن امللال املصسي من موسىو اطلي حاول من ذالهل تَوزت زؤًخَ  دفاء ًُو حماوال تشعل اؤ

آهشاك واكؽ اذلَات اًـامة يف ُشا اًحضل اًض َوؾي و ظحَـة اًيؼام ارل اظة ٌَس َاسة الأمٍصىِة جتاٍ الاحتاذ اًسوفِايت ب

اًس َايس اًلامئ ؿىل الأحاذًة ذلزتَة اطلي س َىون مب هل الاهنَاز، لأهَ ال ًخالءم مؽ اًعحَـة اًخرشًة اًخواكة اؤىل 

اذلًصة
(2)

.   

ظ الأمٍصىِة حول اًس َاسة اًيت ًًدلي ؿىل اًوالايث املخحست اىهتاهجا يف دضم ادلسل اصلائص يف الأوسا 

يف اًخـاظي مؽ الاحتاذ اًسوفِايت ذالل فرتت ما تـس اذلصة اًـاملَة اًثاهَة، جصسث حتشٍصاث " هَيان" املخـَلة 

جياتَا صلى ابًزنؿة اًخوسـَة ًالحتاذ اًسوفِايت و اذلاخة املاسة اؤىل احذواهئا كدي فواث الأوان و اًيت  ًلِت ظسى اؤ

آهشاك يف وسازت ارلازحِة  االؤذازت الأمٍصىِة اًيت كامت تخـَيَ زئُسا دلِاس اًخرعَط اًس َايس املس خحسج ب

الأمٍصىِة
(3)

.   

ن ما جيـي "هَيان" بأحس بأجصس زواذ اًواكـَة اًالكس َىِة يه الاسرتاثَجَاث اًيت اكرتهحا ؿىل  طلعل، اؤ

ظاز اًرصاغ و اًخيافس تني املـسىٍصن حول ظاهـي اًلصاز الأمٍصيك يف سخِي  اًخعسي ًالحتاذ اًسوفِايت يف اؤ

ر ًـوذ هل اًفضي يف وضؽ  الاحذواء املـمتست من ظصف اًوالايث املخحست  اسرتاثَجَةمٌاظق اًيفور يف اًـامل، اؤ

ًـامل اًثاًر واًلامئة ؿىل بأساش اذلََوةل ذون اًخوسؽ ادللصايف، اًفىصي و االؤًسًوًويج اًسوفِايت يف ذول ا

الاحذواء  اسرتاثَجَة" حول كاًة "هَيان" من مازحن قًصفِثساملس خلةل حسًثا. نخة "
((

و ؿىل اًصمغ من بأن 

هَ اكن مؤمٌا ؿىل اصلوام تبأن احذواء  نخاابثَ الأوىل اكهت جضسذ ؿىل حتسي اًض َوؾَة اًثوزي ٌَيؼام اًـاملي، فاؤ

 ًـَون اصلول الأدصى مؽ مصوز اًوكت...الاحتاذ اًسوفِايت حلصافِا س َرفف من خارتُذَ يف
())4)

.  

                                                 
 .33، 23مازحن قًصفِثس، مصحؽ ساتق، ض ض  -(1)

 .33ىس املرصي، مصحؽ ساتق، ض ذاصل مو -(2)

 .24-23ض ض مصحؽ ساتق، مازحن قًصفِثس،  -(3)

 .25هفس املصحؽ، ض  -(4)



 وظرية العالقات الدولية

 

-48- 

 

ؿىل اًصمغ من ثسؾميَ ًس َاسة الاهفصاح تني اًلعحني مؽ بأوادص س خٌُاث و معَؽ س حـًَِاث اًلصن املايض، 

ال بأن "هَيان" بأرص ؿىل رضوزت الاس متصاز يف ثخين  ضـافَ متَِسا  اسرتاثَجَةاؤ احذواء ارلعص اًض َوؾي من بأخي اؤ

، الهنَاٍز
(1)

 الاحتاذ اًسوفِايت.  زًـين بأن "هَيان" ًـخرب من اًلالئي اطلٍن ثيخئوا ابهنَاذما  

 Institute)ًلس بأمىض "حوزح هَيان" اًلسط الأنرب من حِاثَ املِيَة  يف "مؤسسة الأحباج املخلسمة" 

for Advanced Studies)   "اًخاتـة دلامـة "جصوس خون(Princeton) ًف "تًِو خرييس" الأمٍصىِة، حِر بأ

ٍلوؿة من اًىذة و امللاالث متحوزث بأساسا حول اًس َاسة ارلازحِة الأمٍصىِة، اتزخي الاحتاذ اًسوفِايت، ثبأزري 

َة ذالل اذلصة اًحازذت بأسَحة اصلماز اًضامي يف اًـالكاث اصلًو
(2)

صبأهَ يف رعل صان اًواكـَني –مصنزا  ،

ؿىل مفِويم املعَحة اًوظيَة و الأمن اًلويم -اًالكسُِىِني
(3)

.   

 Henry Kissinger » (2510) »ُرني نُس يجص  -32/2-0

مسدضاز ًلأمن اًلويم يف ؾِس  ،ذ"ُرني نُس يجص" اٍهيوذي الأظي، بأس خار ساتق جبامـة ُازفاز  ًـس

ذالل لأنرب كوت يف اًـامل مث وسٍص ٌَزازحِة  ،س حق "هَىسون" يف بأوادص اًس خٌَُاثاًصئُس الأمٍصيك الأ 

فىصا اًالكس َىِة ثحًَِ ٌَواكـَة ، من ذالل (Realpolitik)عاة اًواكـَة اًس َاس َة من تني بأك ،اًس حـًَِاث

وذمازسة
(4)

بأو ما ًـصف "ابصلتَوماس َة  ،. فِو من كاذ املفاوضاث اًرشق بأوسعَة من ذالل حوالثَ املىوهَة

ـاُست اكمة اًيت بأفضت اؤىل اًخوكِؽ ؿىل م (Step by Step)املىوهَة" و اؾامتذٍ ؿىل س َاسة "دعوت دعوت" 

طلاعل اس خحق ًلة "رميسش" اثفاكِة اًسالم يف اًرشق الأوسط  .2534ذًفِس تني مرص و اؤرسائَي س ية 

 (. 2535املربمة تني اًعصفني ذالل اًس ية املواًَة )

( مفِوم ثواسن اًلوى يف 2513اكن "نُس يجص" كس ثياول يف بأظصوحة اصلنخوزاٍ "ؿامل مـاذ ٌَحياء" )

َة ذال ( و اذلصة اًـاملَة الأوىل 2421ل اذللدة اًزمٌَة املمخست ما تني اذلصوة اًياتََوهَة )اًس َاسة اصلًو

اؤىل بأمهَة س َاسة ثواسن اًلوى يف اذلفاع ؿىل اس خلصاز اًيؼام اصلويل وبأصاز(، 2520)
(5)

و يف ملازتخَ حول  .

يت كاًحا ما ثشهص حتت امس اصلتَوماس َة الأوزتَة ذالل اًفرتت ما تني اًلصهني اًساتؽ ؾرش و اًخاسؽ ؾرش اً

صثني: الأوىل، املعَحة اًـََا، حِر  ،(Realpolitik)"اًس َاسة اًواكـَة"  زنز "نُس يجص" ؿىل فىصثني حُو

اٌَجوء اؤىل وسائي كس ثحسو ملزست، بأي كري ملدوةل ملازهة  -مضن س َاق ثـاظهيا مؽ ارلازح-ثلذيض معاحل اصلول 

                                                 
 .33ذاصل موىس املرصي، مصحؽ ساتق، ض  -(1)

 .24مازحن قًصفِثس، مصحؽ ساتق، ض  -(2)

 .33ذاصل موىس املرصي، مصحؽ ساتق، ض  -(3)

 .10، ض 2541 درض، ذاز اًعََـة، اًعحـة اًلاهَة، ًحيان، ذاهَال هوالز، اًـالكاث اصلًوَة، حصمجة: درض -(4)

 .34، ض ذاصل موىس املرصي، مصحؽ ساتق،  -(5)
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ر ًًدلي ؿىل كاذت اصلول و ؿىل  تخغل املس خزسمة يف اًخـامي مؽ اصلاذي، و اًثاهَة، اًخالؾة مبزيان اًلوى، اؤ

ؿىل قصاز اًوالايث املخحست الأمٍصىِة اىهتاح س َاسة اًخالؾة مبزيان اًلوى، تلَة اذلفاع  ،زبأسِا اًلوى اًـؼمى

ا من اصلول الأدصى ؿىل هؼام ؿاملي ال جس َعص فَِ ذوةل مـَية ؿىل كرُي
(1)

.
 
 

ظاز اًرصاغ تني  ابن اذلصة اًحازذت، اؾخلس "نُس يجص" بأن يف اؤ املـسىٍصن اًصبأسٌليل و الاصرتايك اؤ

ثحاغ ملازتة " اًـعا و ادلززت" من  اًخحسن تني اًلعحني ًـمتس بأساسا ؿىل مسى اس خـساذ اًوالايث املخحست الؤ

مصت" اًسوفِايت، ذالل ذفـِا ٌَسوفِاث حنو "اًسَوك ادلَس" مباكفبأت ابًخـاون مبواسات خاٍُزهتا ًصذغ "حس امللا

ال تلسزت اًوالايث املخحست  -حس حَ–الس امي يف اًـامل اًثاًر حمي اس خلعاة اًلوثني اًـؼمَني، و ًن ًخبأىت رعل  اؤ

ؿىل اًخـامي مؽ ؿالكاث "اًخحـَة املضرتنة" يف جماالث مصاكة اًسالخ، اًخجازت ... اخل
(2)

.
 

طلعل، ًـة 

ذثَ ًس َاسة الاهفذاخ ؿىل جىني و حماوةل ؾًزِا ؾن الاحتاذ "نُس يجص" ما ًـصف "ابًوزكة اًعًَِة" ؿرب كِا

  اًسوفِايت، الأمص اطلي سامه يف ثبأحِج ارلالف تني اًلعحني اًض َوؾَني.

ُياك اًـسًس من اًيلاظ املضرتنة تني "ُرني نُس يجص"، "ُاوس موزقيثاو" و "حوزح هَيان" و اًيت 

َة جتصي يف حَحة رصاغ ث  يـسم فهيا سَعة مصنًزة/حىومة ؿاملَة ٌَخوسط/ٌَخحىمي تني مؤذاُا بأن اًـالكاث اصلًو

ثياكضاث املعاحل و اًلمي تني اصلول اًيت ثدساوى فامي تُهنا من حِر اًضلك و اًلاهون، ًىهنا ًُست نشعل ؿىل 

َة حىديس ظاتـا ىزاؾَا ؿىل اًسَعة. تَس بأن "ُرني  ني اًـسىصي و الاكذعاذي، ذما جيـي اًـالكاث اصلًو املس خًو

َة ماكهَة احذواء ُشٍ اًخياكضاث اصلًو ن ؿىل ورشًعة ثوفص كوت ؾؼمى ًلوذُا بأفصاذ كاذز  ،نُس يجص" ٍصى اؤ

كامة هوغ من االؤحٌلغ ؿىل اذلسوذ اًيت جية بأن ثيحرص  ثبأسُس هؼام "رشؾي" و ًـمَون مؽ تـضِم اًحـغ ؿىل اؤ

ا اًزناؿاث يف حزُي
(3)

.    

َة ػَت ذوما حارضت يف بأذتَاثَ اًس َاسة مٌش بأن ظسز ما ميىن كوهل ثضبأن "ُرني نُس يجص" بأن اًواكـ 

آدص نخاة هل حتت ؾيوان "اصلتَوماس َة" بأول نخاة هل حول اًس َاسة ارلازحِة الأمٍصىِة اؤىل ب
(4)

اًعاذز ؿام  

، و ٍصى اًىثريون بأن "نُس يجص" حاول ذالل ؾِسثَ يف وسازت ارلازحِة الأمٍصىِة ثعحَق ملازتة "واكـَة" 2550

ا ؿام خسًست يف كِا َف اًىذة و امللاالث 2533ذثَ ًِشٍ اًوسازت اًيت كاذُز وتلي انصعا  ،ًَخفصػ تـس رعل ًخبًأ

هكـَق ثَفًزوين و حمارض و مسدضاز س َايس
(5)

.    

                                                 
 .14مازحن قًصفِثس، مصحؽ ساتق، ض  -(1) 

 .23هفس املصحؽ، ض  -(2) 

 .14،15هفس املصحؽ، ض ض  -(3) 

 .34ذاصل موىس املرصي، مصحؽ ساتق، ض  -(4) 

 .13تق، ض مازحن قًصفِثس، مصحؽ سا -(5)
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 اًواكـَة ادلسًست  -31

ة  (The Neo-realism)ػِصث اًواكـَة ادلسًست   (The Structural Realism)بأو اًواكـَة اًحًًِو

لصن اًـرشٍن ابًوالايث املخحست الأمٍصىِة حتت ثبأزري اذلصة اًحازذت و اًرصاغ تني اًلوثني يف س حـًَِاث اً

ًسًوًوحِة ملـازضة و اًلوت  اًـؼمَني، دعوظا ؾلة فضي س َاسة الاهفصاح اصلويل تني اًعصفني و ُميية اؤ

الاجتاٍ كائال تبأن ؾن املياد اصلويل اطلي جصس فَِ ُشا  (Ribert Cox)اًـسىًصة. وكس ؿرب "زوجصث هوهس" 

اًواكـَة ادلسًست يه ػاُصت بأمٍصىِة ثـىس املالمح الأساس َة ٌَحصة اًحازذت اًيت بأًوت بأمهَة ملفِويم اًلوت 

ة ًخبأسُس منط خسًس من اًخفىري واًـلالهَة و ٌَفصضَاث اًحًًِو
(1)

.  

ايث املخحست و اطلي نٌل حزامن ػِوز اًواكـَة ادلسًست مؽ ثويل اًصئُس "حميي اكزحص" اًسَعة يف اًوال

َة معوما و الاحتاذ اًسوفِايت حتسًسا، من  بأذذي ثـسًالث ُامة ؿىل س َاسة تالذٍ ارلازحِة جتاٍ اًحُئة اصلًو

ة ملحسبأ حلوق االؤوسان اطلي ًخالءم  ًو ؾعائَ الأًو مؽ زؤًة اًواكـَة ادلسًست ذلصنة اًخفاؿي  -اؤىل حس ما–ذالل اؤ

ا ؿىل مفِوم الأمن ؿىل حساة مفِوم اًلوت اصلويل ؿرب حصنزُي
(2)

.     

ؿاذت ثيؼمي اًفىص اًواكـي اًالكس َيك  ًـخلس اًحـغ بأن اًواكـَة ادلسًست ثيسزح مضن س َاق حماوةل اؤ

وحـهل مضن كاًة هؼصي بأنرث متاساك و ظالتة، الس امي تـس الاهخلاذاث اًيت ظاًت اًواكـَة اًالكس َىِة، و ُشا 

ًََ "حوسًف اني"  حِامن كال تبأن اًـمي املمتزي اطلي كام تَ "هَيُر واًزت"  (Joseph Nye)ما بأصاز اؤ

(Kenneth Walz)  سؾمي اًواكـَة ادلسًست ال ٍصيم اؤىل ذَق هؼًصة خسًست تلسز ما ٍصيم اؤىل ثيؼمي و َُلكة

اًواكـَة
(3)

 )معََة حىَِف ٌَواكـَة اًالكس َىِة مؽ اًواكؽ اصلويل املـاص(. 

ا ادل ًصة من هؼًصة اًيؼم اًيت حمتحوز حول زالزة مفاُمي بأساس َة ثخفاؿي جس متس اًواكـَة ادلسًست بأفاكُز ُو

. مبـىن (Units)و اًوحساث  (Structure)، اًحًِة (System)مؽ تـضِا اًحـغ، و ًخـَق الأمص مبفِوم اًيؼام 

 بأن مثة ثبأزري خًل ًيؼًصة اًيؼم يف اًواكـَة ادلسًست، تسًَي بأن بأحس بأجصس مؤسيس اًثاهَة و ُو "حوزح

 Robert)اكن يف الأظي من بأثحاغ الأوىل. و ًـس لك من "زوجصث اتهص"  (George Modelski)موذًسيك" 

Tucker) "زوجصث حِحَني" ،(Robert Giplin) "سدِفن هٍصزىص" ،(Stephen Krasner) زوجصث" ،

                                                 
 .220ؾحس اًيارص حٌسيل، مصحؽ ساتق، ض  -(1)

 .220هفس املصحؽ، ض  -(2)

 .220هفس املصحؽ، ض  -(3)
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ان  كـَة من تني بأجصس مٌؼصي اًوا (John Mearsheimer)و "حون مازصِميص"   (Robert Keohane)هَُو

ادلسًست
(1)

.   

 :اًفصضَاث الأساس َة ٌَواكـَة ادلسًست -1/1

ثيعَق اًواكـَة ادلسًست من اًـسًس من اًفصضَاث ًخلاظؽ تـضِا مؽ ثغل املـمتست من ظصف اًواكـَة 

اًالكس َىِة
(2)

: 

  ٍَمتزي اجملمتؽ اصلويل حباةل من اًفوىض و اًرصاغ اًالمذيايه تني وحساث 

  ََي و اًفاؿي احملوزي يف اًيؼام اصلويلاصلوةل يه وحست اًخح 

  ة بأًووايهتا ًو  ٌضلك ضٌلن الأمن اًلويم ٌضلوةل بأًو

  آدص دعصا ؿىل بأمهنا اًلويم  جسـى اصلوةل اؤىل سايذت كوهتا ذون بأن ميثي ثضلك بأو تب

  َة  اًخحََي اًحًِوي/اًَِلكي ُو بأساش ظَاكة هؼًصة اًـالكاث اصلًو

  من  ا ًلؽ ؿىل مس خوى ثوسًؽ/متصنز اًلوى تني وحساث اًيؼام اصلويلبأن اًخلرياث ادلشًزة و ارلعريت اؤ

   ن اًيؼام اصلويل اًلامئ ؿىل اًثيائَة اًلعحَة ُو الأنرث ثوًَسا ًالس خلصاز ملازهة ابًيؼام اصلويل اًلامئ ؿىل اؤ

 اًخـسذًة اًلعحَة                

 اًواكـَة ادلسًست بأمه زواذ  -31/2

سًست ميص حامت ؿرب اًخعصق اؤىل بأمه بأظصوحاث مٌؼصهيا و ؿىل زبأسِم اؤن حتسًس مضمون اًواكـَة ادل

 .و هؼًصة اًخلَري يف تًِة اًيؼام اصلويلو "زوجصث كاًحني"و هؼًصة اًيؼام اصلويل و الاس خلصاز "هَيُر واًزت" 

 هَيُر واًزت -31/2-2

َة" اًعاذز ؿام   (Kenneth Walz)ملؤًفَ "هَيُر واًزت"  2535ٌضلك نخاة "هؼًصة اًس َاسة اصلًو

(Kenneth Walz)  مؤسس الاجتاٍ اًواكـي ادلسًس مٌـصخا حاسٌل يف مساز اًيؼًصة اًواكـَة، ًىوهَ ًـس مبثاتة

االؤؿالن ؾن مِالذ اًواكـَة ادلسًست اًيت حمتزي ؾن اًواكـَة اًالكس َىِة من حِر مس خوى اًخحََي، من ذالل 

اًيؼام اصلويل. فعحَـة اًيؼام اصلويل من حِر هوهَ بأحاذاي بأو اًرتنزي ؿىل املس خوى اًيؼمي، بأي تًِة بأو َُلك 

                                                 
 .221هفس املصحؽ، ض  -(1)

 .240-230هفس املصحؽ، ض  -(2)
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َة ُو اطلي حيسذ  من وهجة هؼص –زيائَا بأو مذـسذ الأكعاة و ُشا ثحـا ٍمتصنز/ثوسًؽ اًلوت تني اًلوى اصلًو

َة -"هَيُر واًزت" ظحَـة اًـالكاث اصلًو
(1)

. 

َة، اسدٌس "واًزت" اؤىل  مفِوم اًسوق يف اجملال الاكذعاذي، من بأخي ظَاكة هؼًصخَ يف اًس َاسة اصلًو

موحضا تبأن اصلوز اطلي ثَـحَ الأًسي ارلفِة املمتثةل يف كاهون اًـصط و اًعَة يف ثًوَس اس خلصاز اًسوق، ُو 

هفس اصلوز اطلي ًَـحَ ثواسن اًلوى يف ثوًَس الاس خلصاز يف اًيؼام اصلويل، مضريا اؤىل بأن اًيؼام اصلويل اًلامئ 

ة ُو بأفضي اًيؼم ثوًَسا ًالس خلصاز، لأن اذلفاع ؿىل ثواسن اًلوى يف ػي وحوذ كعحني ؿىل اًثيائَة اًلعحَ

ظاٍز اًخحنك يف اًخحاًفاث واًخلَري  )كوثني ؾؼمَني( بأسِي ذما ُو ؿَََ يف ػي ثـسذ الأكعاة اطلي ًعـة يف اؤ

ن اًيؼام اصلويل اًلامئ ؿىل اًخـسذًة اًلعحَة  ُو بأنرث ؾصضة  -واًزت"حسة "–يف حىذالث الأكعاة، و اتًَا فاؤ

الدذالل اًخواسن و ؿسم الاس خلصاز
(2)

ملازهة ابًيؼام اصلويل اًلامئ ؿىل اًثيائَة اًلعحَة. 
 

 زوجصث حَِحني -31/2-1

من اًواكـَني اًلالئي املِمتني "ابًخلَري" يف َُلك اًيؼام  (Robert Giplin) زوجصث حَِحني"ًـخرب "

حوظ اصلويل، من ذالل حماوةل ثفسري ظـوذ ا صلول و ُحوظِا مؽ مصوز اًزمن، حِر صِس ُشا اجملال )ظـوذ ُو

اصلول( منوا مَحوػا ذالل اًـلوذ الأذريت، الس امي يف ػي اهدضاز تـغ الأذتَاث اًس َاس َة اًلائةل تبأن اًرتاحؽ 

اًعني الاكذعاذي ٌَوالايث املخحست ؿىل حساة بأوزاب و اًَاابن ذالل س حـًَِاث و مثاهًَِاث اًلصن اًـرشٍن و 

مؽ معَؽ اًلصن اذلاذي و اًـرشٍن سوف ًؤثص ال خمال ؿىل ماكىهتا يف اًيؼام اصلويل، انَُم ؾن جحج تـغ 

اٌَرباًَني اًيت مفاذُا بأن ثيايم ػاُصت الاؾامتذ املخحاذل تني اصلول، الس امي يف اجملال الاكذعاذي، سوف ًضـف 

اًلوت اًـسىًصة و امللسزت ؿىل ظَاهة املعاحل اًلومِة ًِشٍ كواُا و ًلَط من بأمهَة الازثحاظ اًخازخيي اًوزَق تني 

اصلول
(3)

.   

 War and Change in)كسم "زوجصث "حَِحني" يف نخاتَ "اذلصة و اًخلَري يف اًس َاسة اًـاملَة" 

World politics)  َة  2542اًعاذز ؿام ظازا هؼصاي رشخ من ذالهل هؼًصخَ اًلائةل بأن ظحَـة اًـالكاث اصلًو اؤ

خلري ؿىل مص اًخازخي مل ث 
((

َة تلِت  ؿىل مص اًـعوز، ثلريث اصلول يف بأصاكل نثريت ًىن ظحَـة اذلَات اصلًو

مس خلصت
())4)

. نٌل وػف هؼصايث ؿمل الاحامتغ، الاكذعاذ و اًخازخي من بأخي حتسًس اًلوى اًلاتـة و زاء حسوج 

ى و ذاظة يف اجملاًني اًـسىصي والاكذعاذي اًخلَري يف تًِة اًيؼام اصلويل، و زبأى بأن اًخحاٍن يف وسة منو اًلو 
                                                 

 .50ذاصل موىس املرصي، مصحؽ ساتق، ض  -(1)

 .50هفس املصحؽ، ض  -(2)

 .11مازحن قًصفِثس، مصحؽ ساتق، ض  -(3)
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ر بأن اًخفاوث يف وسة اٍمنو تني اًلوى اًـؼمى ًلوذ حامت اؤىل الادذالل  ٌضلك اًـامي اذلامس يف معََة اًخلَري، اؤ

يف مزيان اًلوى اطلي ًلوم ؿَََ اًيؼام اصلويل اًسائس، فاحسا اجملال بأما اًخيافس تني اًلوى املِميية و اًلوى 

اًيت جضـص ترتاحؽ اًعصف اًلائس ٌَيؼام و اتًَا اىهتاس فصظة اًخلَري ًعاذلِااًعاؿست 
(1)

.   

ًخىئ منورح "حَِحني" ٌَخلَري يف تًِة اًيؼام اصلويل ؿىل مجةل من الافرتاضاث
(2)

:
 

اًيت ميىن اذزتاًِا يف 

 .(30 اًضلك اًحَاين زمق

سما ٌسوذ الاؾخلاذ صلى لك وحساثَ تبأن ال ٍىون اًيؼام اصلويل يف حاةل اس خلصاز )يف حاةل ثواسن(، ؾي  - بأ 

 فائست حصىج من ثلَري ُشا اًيؼام.

را اكهت ثخوكؽ بأن الأزابخ اًيت س خجيهيا ثفوق   - ة ؿاذت اًيؼص يف اًيؼام اصلويل اًلامئ اؤ س خحاول ذوةل ما اؤ

ا.  دسائُص

ايس يك سدسـى ذوةل ما اؤىل ثلَري اًيؼام اصلويل ؾن ظًصق اًخوسؽ ادللصايف، الاكذعاذي و اًس َ  - ث

 ثدساوى اًخاكًَف اًِامض َة لأي ثلَري اؤضايف مؽ اًفوائس املخوكـة بأو ثفوكِا.

حِامن حيعي اًدساوي تني اًخاكًَف و اًفوائس ارلاظة تبأي ثلَري ملدي بأو ثوسؽ رمٌل اكهت ظحَـخَ، ًعحح  - ج

زت ؿىل اذلفاع ؿىل ُياك مِي حنو ازثفاغ اًخاكًَف املصثحعة ابذلفاع ؿىل اًوضؽ اًصاُن توثريت بأرسغ من اًلس

 اًيؼام اًلامئ.

را اس خـىص حي مضلك ادذالل اًخواسن يف اًيؼام اصلويل، فاؤن ارلري سُذلري و س َرتثة ؾيَ  - ح يف حاةل ما اؤ

 ثواسن خسًس ًـىس اؤىل حس هحري ثوسًؽ/متصنز اًلوت.

 ُشا ًخنب من ذالل ُشٍ الافرتاضاث بأن اًيؼام اصلويل ٍىون يف حاةل ثواسن و اس خلصاز و س َؼي ؿىل

َة الأنرث كوت مذلدةل و زاضَة ؾن حصثُداثَ اًس َاس َة، الاكذعاذًة، اًـسىًصة  اذلال، ظاملا بأن اًوحساث اصلًو

ا ًِا اًوضؽ اًصاُن ا و املاكسة اًيت ًوفُص كَميَة، بأي كاهـة مبواكـِا بأذواُز واالؤ
(3)

.   

 

 

 

 

                                                 
 .51، 50ذاصل موىس املرصي، مصحؽ ساتق، ض ض  -(1)

 .11، 10مازحن قًصفِثس، مصحؽ ساتق، ض ض  -(2)

 .52ذاصل موىس املرصي، مصحؽ ساتق، ض  -(3) 
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 هؼًصة حَِحني يف اًخلَريًوحض : 30اًضلك زمق 
 

 

 

  منوثحاٍن يف وسة اٍ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  .52املعسز: ذاصل موىس املرصي، مصحؽ ساتق، ض 

 

ة ؿالكة؟ -1/2  اًواكـَة ادلسًست و اًواكـَة اًالكس َىِة: بًأ

ن اًلامس املضرتك تني اًواكـَة ادلسًست و اًواكـَة اًالكس َىِة املمتثي يف مععَح "اًواكـَة" ًسفؽ اؤىل  اؤ

تُهنا: ملارا اًواكـَة ادلسًست؟ ُي مثة ؿالكة تني اًواكـَة اًالكس َىِة و اًواكـَة ظصخ اًـسًس من اًدساؤالث من 

 ادلسًست؟ ُي جضلك اًثاهَة امذساذا ًلأوىل؟ بأم زذت فـي ؿَهيا؟ و ما يه هلاظ اًخلاظؽ و الافرتاق تُهنٌل؟

ن االؤخاتة ؿىل اًدساؤل الأول املخـَق توحوذ بأو اهخفاء اًـالكة تني اًواكـَة ادلس ًست و اًواكـَة اؤ

را اكهت اًواكـَة ادلسًست امذساذا ٌَواكـَة  اًالكس َىِة مصثحط ابالؤخاتة ؿىل اًدساؤل اًثاين اطلي ًسوز حول ما اؤ

اًالكس َىِة بأم زذ فـي ؿَهيا. يف ُشا االؤظاز، جصس زبأاين مذضاذان: بأحسٌُل ًلص ابالس متصاًزة/الامذساذًة )اًواكـَة 

َة اًالكس َىِة(، و الآدص ٍمتسم ابًلعَـة، بأي زذت اًفـي )اًواكـَة ادلسًست متثي ادلسًست يه جمصذ امذساذ ٌَواكـ 

 كعَـة مؽ اًواكـَة اًالكس َىِة، بأي زذت فـي ؿَهيا(.

 

 

 

 

 

 ثواسن هؼام يف حاةل
 

ؿاذت ثوسًؽ اًلوت  اؤ

 

ؿاذت اًخواسن  حماوالث اؤ
 

 ادذالل مزيان اًلوى
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 :ابالمذساذًة/الاس متصاًزة امللصاًصبأي  - بأ 

ٌسدٌس اًصبأي الأول اؤىل مجةل من اذلجج، بأمهِا 
(1)

: 

  ان"–اًواكـَة ادلسًست خاح حملاوالث و بأفاكز اًواكـَة اًالكس َىِة، بأي يه يه ه  -حسة "زوجصث هَُو

 ؾحازت ؾن ىزؿة جتسًسًة ًالؤظاٍزن املفاُميي و اًيؼصي ٌَواكـَة اًالكس َىِة.

  ًُست سوى امذساذا ًواكـَة "موزقيثاو" حفسة، تي امذساذا  -وفلا "ًحازي توسان–اًواكـَة ادلسًست

 ؿىل قصاز "هوثَََا"،" مىِافًَل"، "ُوجز" و كريمه. ًواكـَة اًـسًس من املفىٍصن اًخلََسًني اًساتلني 

  منا حوكن يف اذلفاع بأنرث ؿىل َُلكة اًخحََي اًواكـي اًالكس َيك يف ن املِمة الأساس َة ٌَواكـَة ادلسًست اؤ اؤ

 ػي ؿامل مذلري.

 ة ارلاظة هبا ؿىل املفاُمي املـمتس ت من ظصف اؾامتذ اًواكـَة ادلسًست فضال ؾن املفاُمي اًيؼامِة و اًحًًِو

اًواكـَة اًالكس َىِة، مثي مفِوم اصلول، اًلوت، الأمن اًلويم...اخل، ًىن مؽ وحوذ ادذالفاث ثس َعة 

 راث ظةل ابلأًووايث و جىِفِة ثوػَف ُشٍ املفاُمي يف معََاث اًححر و اًخحََي.

 وحست حتََي ًَخلي اًواكـَون ادلسذ مؽ اًواكـَني اًالكس َىِني من حِر بأن الكٌُل ٍصنز ؿىل اصلوةل ه

وفاؿي حموزي يف اًيؼام اصلويل، و ؿىل اس خلالًَة اجملال اًس َايس ؾن اجملاالث الأدصى، و ؿىل اًـوامي 

 املاذًة ؿىل حساة اًـوامي كري املاذًة.

  الكٌُل ًـمتسان ؿىل اًعحَـة اًخرشًة يف فِم سَوك اصلول و ثـممي اًفصضَاث، مؽ االؤصازت ىزؿة ارلوف

 دلسذ و اًزنؿة اًـسواين ابًًس حة ًيؼصاهئم اًالكس َىِني.ابًًس حة ٌَواكـَني ا

 : ابًلعَـة بأو زذت اًفـي املمتسماًصبأي  - ة

ًخىئ اًصبأي اًثاين ؿىل اًـسًس من املربزاث املمتثةل يف الاهخلاذاث اًالرؿة املوهجة ٌَواكـَة اًالكس َىِة، 

الادذالفاث املالحؼة تني الاجتاُني، ًـي بأجصسُا
(2)

: 

  ن اًواكـَة ا اكهت مٌش اًـلس اًساذش من اًلصن  -(John Burton)حسة "حون جصحن" –ًالكس َىِة اؤ

املايض ذاظئة ؿىل املس خوى املهنجي، من حِر ثوػَفِا ملفاُمي كامضة و مضوصة ؿىل قصاز اًلوت واملعَحة 

ة الأدصى اًوظيَة، و ؿىل املس خوى اًيؼصي، من حِر ؿسم اؾامتذُا ؿىل امللازابث اًيؼًصة ٌَـَوم الاحامتؾَ

ا ؿىل  َة. ؿالوت ؿىل حصنزُي )ؿمل اًيفس، الاكذعاذ، الاحامتغ...( اًيت ال قىن ؾهنا يف تَوزت اًساسة اصلًو

ٌُلل اجملال الاكذعاذي، الس امي فامي خيط ػاُصت الاؾامتذ املخحاذل.-اجملال الأمين  اًس َايس و اؤ
                                                 

 .233-224ؾحس اًيارص حٌسيل، مصحؽ ساتق، ض ض  -(1)

 .231-233هفس املصحؽ، ض  -(2) 
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   بأنرث خسازت و حصة ؿىل ظـَس  -ًزت"وفلا ملؤسسِا "هَيُر وا–ًـس االؤظاز اًيؼصي ٌَواكـَة ادلسًست

 املٌلزسة، ملازهة ابالؤظاز اًيؼصي ٌَواكـَة اًالكس َىِة. 

   آن واحس، فِيي ؾيس اًواكـَني ادلسذ وس َةل را اكهت اًلوت ؾيس اًواكـَني اًالكس َىِني وس َةل و كاًة يف ب اؤ

 فلط.

   ًُس اؤىل اًلوت يف حس راهتا.هيسف اًواكـَون ادلسذ اؤىل حتلِق بأكىص حس من الأمن و اؤىل ثواسن اًلوى و 

   من مٌؼوز اًواكـَني –ثفسريا ثياًسَا، تُامن ًمت  -من مٌؼوز اًواكـَني ادلسذ–جيصي ثفسري سَوك اصلوةل

 ثضلك ثعاؿسي. -اًالكس َىِني

   َة، يف حني ًـخلس ٍصى اًواكـَون ادلسذ بأن اًرصاغ اصلويل ُو هخاح حمتي ٌَفوىض اًسائست يف اًحُئة اصلًو

َة اًيت يه رصاغ كوت و من بأخي اًلوت و حصة اًواكـَو ن اًالكس َىِون بأهَ مسة من سٌلث اًـالكاث اصلًو

 ازلَؽ ضس ازلَؽ.

     ًلص اًواكـَون ادلسذ تبأفضََة هؼام اًثيائَة اًلعحَة ؿىل حساة هؼام اًخـسذًة اًلعحَة، ابؾخحاٍز بأنرث ثساظة

لوى، فالك اًلعحني ًسزاكن حِسا تـضٌِل اًحـغ حِسا، و وضوحا، و بأنرث ثياقٌل و حىِفا مؽ هؼًصة ثواسن اً

و بأمص كري ذمىن يف ػي هؼام اًخـسذًة اًلعحَة، الأمص اطلي ًوكؽ بأظصاف اًيؼام املخـسذ الأكعاة فامي  ُو

 ًـصف ثسوء اًخلسٍص بأو ارلعبأ املرتثة ؾن سوء االؤذزاك املخحاذل و ما ًيجم ؾيَ من ؾواكة ودمية. 

 ادلسًست/اًيَوالكس َىِة اًواكـَة اًخلََسًة -0

ؾلة اهضٌلم اًواكـَني ادلسذ تلِاذت "نيُر واًزت" اؤىل اًواكـَني اًالكس َىِني تلِاذت "ُاوس موزقيثاو" 

فامي خيط اًعصخ اًلائي ترضوزت اًفعي تني اًس َاس خني اصلاذََة و ارلازحِة ٌضلوةل )اهخفاء اًـالكة تني اصلاذي 

 بأن وارلازح(، من ذالل ثبأهَس "واًزت" ؿىل
((

َة ثفلس ظحَـهتا ؾيسما ثخسذي ارلعائط  هؼًصة اًـالكاث اصلًو

اًلعًصة ٌضلوةل كأذات ثفسرًية ٌَسَوك ارلازيج
())1)

و اؾخحاز اًيؼام اصلويل ُو اطلي حيسذ اًسَوك ارلازيج  ،

اًواكـَة ٌَفاؿََني اصلًوَني، جصس اؤىل اًسعح اجتاٍ خسًس ذاذي امليؼوز اًواكـي ٍصفغ ُشا اًعصخ و حيمي امس 

ثسخة اهلسام -بأو ما ًـصف ابًيَوالكسُِىِة اًيت اوضلت (Neo-Classical Realism) اًخلََسًة ادلسًست 

 اؤىل كسمني )اصلفاؾَة و اًِجومِة(. -بأثحاؾِا ثضبأن فىصت الأمن

 

 

                                                 
(1)- James D.fearon, Domestic Politics. Foreign Policy and Theories of International Relations, In site 

internet:http://www.people.fas.harvard.edu/ Johnston / gov2880/fearon.pdf. p 160. 
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  اًواكـَة اًِجومِة -0/2

. و جسدٌس ؿا حنو الأمامًىوهنا بأنرث جهومِة و اهسفا (Offensive Realist)مسَت ابًواكـَة اًِجومِة 

ة اًيت ًـس لك من "حون مازصِميص"   و "زوجصث حِحَني"  (John Mearsheimer)ُشٍ اًيؼًصة اًحًًِو

(Robert Giplin) من بأمه زواذُا، اؤىل الافرتاضاث اًخاًَة
(1)

:
 

 ًة.اًلوت اًـؼمى يه اًالؾة الأسايس يف اًس َاسة اصلًوَة يف ػي هؼام ذويل ٍمتزي تلَاة سَعة مصنز  - بأ 

َة ؿىل كسز مـني من اًلوت اًِجومِة.  - ة  ثخوفص اكفة اًوحساث اصلًو

 ؿسم ثبأنس اصلول من هوااي تـضِا اًحـغ.  - ث

َة.  - ج صي ًلك وحست ذًو  ضٌلن تلاء و اس متصاز هَان اصلوةل ُو اًِسف ادلُو

اصلوةل يه فاؿي ؾلالين كاذزت ؿىل ثخين دعط و اسرتاثَجَاث نفِةل جزايذت كسزاهتا و ثوفري فصض  - ح

 تلاهئا. 

  اًواكـَة اصلفاؾَة -0/1

ًىوهنا بأنرث حتفؼا و حًصثا ملازهة ابًواكـَة  (Defensive Realist) بأظَق ؿَهيا امس اًواكـَة اصلفاؾَة

َة، و ًـس لك من "سدِفن واًت"  اًِجومِة، و حصى تبأن اصلفاغ ُو اًسَوك الأسايس ٌَوحساث اصلًو

(Stephen Walt) و "قٍصىو" من بأمه بأثحاؾِا . 

و تني الاجتاٍ اًواكـي  ميىن مـصفة حمخوى الاجتاٍ اًواكـي اصلفاؾي من ذالل ادلسل بأو احملاوزت تٌَُ

اًِجويم، و املمتثةل ؿىل ارلعوض فامي ًًل:
 

ٍصى اًواكـَون اًِجومِون بأن من اًعـة ثوفري الأمن يف اًيؼام اصلويل، تُامن ٍصى اًواكـَون اصلفاؾَون  

ماكهَة رعل زمغ اًفوىض ماكهَة ثفاذي ابؤ ًََ لكـحة كري ظفًصة مؽ ثفاؤهلم ابؤ  اًسائست يف اًيؼام اصلويل و ًيؼصون اؤ

اذلصوة
(2)

. 

ن اًلوت   َة ًـحة  -حسة الاجتاٍ اًواكـي اًِجويم–اؤ وس َةل حىديس بأمهَة كعوى، مـخرٍبن اًـالكاث اصلًو

يه وس َةل ًخحلِق الأُساف اًرضوًزة فلط -وفلا ًالجتاٍ اًواكـي اصلفاؾي–ظفًصة، يف حني بأن اًلوت 
(3)

. 

                                                 
 .13ذاصل موىس املرصي، مصحؽ ساتق، ض  -(1)

 .243ؾحس اًيارص حٌسيل، مصحؽ ساتق، ض  -(2)

 .243هفس املصحؽ، ض  -(3)
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ٍصى بأثحاغ اًواكـَة اصلفاؾَة بأن ؾيارص اًحُئة اصلاذََة ثَـة ذوزا رمٌل يف ظَاكة اًلصاز ارلازيج )اًس َاسة  

سوكا ال حاخة ًفذحَ ارلازحِة يه امذساذ ٌَس َاسة اصلاذََة(، بأما بأهعاز اًواكـَة اًِجومِة فِـخربون اصلوةل ظي

ًالء اًِجومِني بأًة بأمهَة ٌَمحسذاث اصلاذََة يف ظَاكة اًسَوك ارلازيج ٌضلول ووضف حمخواٍ، بأي ؿسم اؤ
(1)

. 

ن ثوفص اًلسزت اًصذؾَة ؾن ظصق ما ًـصف ابًرضتة اًثاهَة جيـي اصلول بأنرث بأمٌا وحيس من جهورما و ؿسواهُهتا،   اؤ

ذلاق الأرى ابًـسو ًوفص ٌضلوةل املـيَة اًسىِية مبـىن بأن اًلسزت ؿىل ثفاذي اًرضتة الأ  وىل و اًلسزت ؿىل اًصذ و اؤ

و اًعمبأهٌُة، يف امللاتي ًـخلس اًواكـَون اًِجومِون بأن اصلوةل ال ميىن بأن ثلف ؾيس مس خوى اًصذغ، تي ؿَهيا 

سز و ظحَـة بأن جسـى ذوما اؤىل اذلفاع ؿىل كوهتا، و سايذت كسزاهتا اؤىل بأكىص حس ذمىن ترصف اًيؼص ؾن مع

اٍهتسًس بأو ارلعص.
 

نخة "حون مازصِميص" يف ُشا اًضبأن كائال تبأن ظحَـة اًيؼام اصلويل ثسفؽ ابصلول اؤىل 

اًخرصف ثضلك ؿسواين و جهويم
(2)

.
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 احملوز ارلامس: اًيؼًصة اٌَرباًَة  
 

َة  كاًة ظسوز نخاة "اًس َاسة اًـاجصت اؤىل فىصا و ذمازسة ػَت اًواكـَة هتمين ؿىل حلي اًـالكاث اصلًو

ني" و "حوسًف اني"  (Transnational World and Politics)ٌَحسوذ و اًـامل"  ًلك من "زوجصث هَُو

و اطلي )اًىذاة( ذصن املسذي اٌَربايل، من ذالل احذوائَ جملموؿة من امللاالث اًخيؼرًية دلَي خسًس من 

سُا اًححثَة و مسٌَلهتا اًفَسفِة حول اًعحَـة اًخرشًة، و فصضوا بأفاكزمه املفىٍصن ؿازضوا امللازتة اًواكـَة تخلاًَ

اًيت بأحضت ثسزش يف بأكسام اًـَوم اًس َاس َة ابدلامـاث الأمٍصىِة و بأظححوا زموسا ابزسٍن يف جمال اًخحََي 

اًس َايس اصلويل
(1)

. 

و نشا  لسائي اًيلي و االثعا ٍصى اٌَرباًَون بأن اًخعوز اذلاظي و املزتاًس يف اًخىٌوًوحِا ادلسًست و يف

ا من اًـوامي، سامهت يف حىٌصس ػاُصت الاؾامتذ املخحاذل  اٍمنو اًِائي املالحغ ؿىل الاكذعاذ اصلويل و كرُي

رمٌل تَلخَ من -تني وحساث اجملمتؽ اصلويل و ضاؾفت من بأمهَهتا، صلزخة بأظحح من املخـشز ؿىل بأًة ذوةل 

ماكهَاث ا من -اؤ من حِر هوهنا  اصلول، و بأن جماالث حصنة اًخفاؿي تني اًفاؿَني اصلًوَني اًـُش مبـزل ؾن كرُي

ثـاوهَة بأو رصاؾَة يف اؤظاز مساؾهيم اًصامِة اؤىل حتلِق اًرثوت و اًصفاَُة جضلك حموزا بأساس َا يف مضمون 

َة اًس َاسة اصلًو
(2)

.
  

ًصق املعاحل اجملمتؽ املضلكة تواسعة املؤسساث اصلاذََة بأو ؾن ظ-نٌل بأن ثفاؿالث اصلوةل

املخحاذةل بأو الأفاكز راث اًعةل تخوفري اذلاحِاث اًلومِة الأساس َة ثؤثص ؿىل اًسَوك ارلازيج ٌضلوةل، تَس بأن 

املسامهة الأجصس ٌَرباًَة يه اًفىصت اًلائةل تبأن مجَؽ اًفاؿَني اصلًوَني املضازنني يف هؼام حًصة اًخجازت 

مس خفِسون
(3)

. 

 اٌَرباًَة و ثعوزثـًصف  -32

 ثـًصف اٌَرباًَة -32/2

اٌَرباًَة ًفؼة مض خلة من بأظي الثُين و ثـين "االؤوسان اذلص" بأو "اذلًصة اًفصذًة". و اٌَرباًَة يه ؾحازت  

ًسًوًوحِا حصنز ؿىل حًصة اًفصذ اًيت ثـس املحسبأ و امليهتيى، اذلافز و اًلاًة، الأظي و اًيدِجة يف حِات  ؾن اؤ

بأمَهتا حٌلًة اذلًصة سواء من اؾخساءاث اصلاذي )الأفصاذ( بأو ارلازح  االؤوسان، و بأن ثبأسُس اصلوةل رضوزت

)اصلول الأحٌحَة(، و بأهَ ًخـني ؿىل بأًة حىومة بأن حىون ذوما يف ذسمة االؤزاذت ازلاؾَة و املؤسساث 
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ا اًوسائي اًضامٌة طلعل، و ٍصى اًحـغ تبأن ٌَرباًَة مسًوًني مذساذَني:   ثعوز ، مثٌَلفَسفياصلميلصاظَة ابؾخحاُز

ص، و ، ري ظةل ابكذعاذ اًسوقاكذعاذيمٌش ؾرص اًخيٍو
(1)

. 

حصنز اٌَرباًَة ؿىل اذلًصة اًفصذًة ثضلهيا الاكذعاذي و اًس َايس
(2)

، و ؿىل اًعـَس اصلاذًل، اكذعاذاي: 

ؿسم ثسؾو اؤىل اؤظالق حًصة امليافسة من لك كِس، و انخفاء اصلوةل توػائفِا الأساس َة )اًـساةل، الأمن، اصلفاغ( و 

َة اًسوق يه اًيت حتلق معاحل اًفصذ و اجملمتؽ، تُامن ثعاًة ؿىل اًعـَس   ً ثسذَِا يف اًضبأن الاكذعاذي، لأن ب

ًلاء اذلواحز ازلصهَة، ابؾخحاز بأن مثي ُشٍ االؤحصاءاث نفِةل  ارلازيج تفذح الأسواق و حتٍصص اًخجازت ارلازحِة و اؤ

، ثسؾو اؤىل ضٌلن حق اًـلِست، اًفىص و اًخـحري واملضازنة َاس َاس  تخحلِق املعاحل اًلومِة و الاس خلصاز اصلويل، 

ا من اذللوق... و ؿىل اًصمغ من بأن اٌَرباًَة الاكذعاذًة ػَت جضلك حموز اُامتم اًعحلاث  اًس َاس َة و كرُي

زبأش اًعياؾَة و اًحوزحواًسة ًىوهنا جتسس ظموحاهتا و ثعَـاهتا اًاكمٌة ؿىل ارلعوض يف حتلِق الأزابخ و حصامك 

ال بأن اٌََرباًَة اًس َاس َة تسبأث حتؼى ابُامتم هحري من ظصف اٌَرباًَني ذالل فرتت ما تـس اذلصة اًحازذت،  املال، اؤ

ا  الس امي تـس الاهخعاز اًخازخيي ٌَصبأسٌلًَة ؿىل الاصرتاهَة، و اًخخضري تبأن اًـامل ٌسري حنو ثخين اٌََرباًَة ابؾخحاُز

 ارلَاز الأمثي ٌَخرشًة مجـاء.

  اٌَرباًَة ثعوز -32/1

و راث ؿىل ثلََس ثـوذ تساايثَ اؤىل اًلصن اًثامن ؾرش، اًيت ثخوفص ٌَرباًَة ا تـغ املفىٍصن بأن ػِوز ىٍص 

مٌؼومة كمي جضلك بأساسا ٌَيؼام اًصبأسٌليل، اكن هرصا ٌَمجمتؽ االؤوساين، هوهنا خاءث يف بأؾلاة اًيؼام االؤكعاؾي 

ص اًفصذ و اىهتاك حلوكَ الأساس َةاطلي كام ؿىل الاسددساذ و اًـحوذًة و كِ
(3)

.
 

و كس مصث اٌَرباًَة تبأزتـة مصاحي 

بأساس َة
(4)

:
   

 صلكت اؤحسى بأوخَ اًفَسفة اًلصتَة اًلامئة ؿىل مفِويم اًفصذ و اطلاث. :اًخىٍون مصحةل 

 ؾصفت جصوس ؿَمي الاكذعاذ و اًس َاسة و حصحىز ؿىل مفِوم اًفصذ اًـاكي و املاعل ًزمام :الانامتل مصحةل 

 بأموزٍ اًضرعَة.

 ازلِوزًة ٌَثوزت اًفصوس َة. ئمتزيث تخجصذُا من لك ما هل ؿالكة ابصلميلصاظَة مذبأثصت مبحاذ :الاس خلالل مصحةل 

 صـصث ذالًِا تبأهنا مس هتسفة ًىوهنا حماظة ابلأدعاز من لك خاهة، ذما ًعـة من  :اًخلوكؽ/الاهـزاًَة مصحةل

ماكهَة جتس َسُا ؿىل بأزط اًواكؽ.  اؤ
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ؿىل ما س حق،  ميىن اًلول بأن اٌَرباًَة مصث مبصحَخني زئُس َدنيثبأسُسا 
(1)

اًيت  اٌَرباًَة اًالكس َىِة: 

ذازت و جس َري الاكذعاذ اًصبأسٌليل و جعزث ؾن مواهجة الآاثز اًسَحَة ًلأسمة الاكذعاذًة، و  اٌَرباًَة بأدفلت يف اؤ

ؿاذت تياء اٌَرباًَة اًالك ادلسًست س َىِة، من ذالل ثبأهَسُا ؿىل رضوزت حىَِف اًيت بأذشث ؿىل ؿاثلِا مسؤوًَة اؤ

–اذللوق اًفصذًة مؽ اًصذاء الاحامتؾي. طلعل، فاؤن حتلِق اًصفاَُة الاحامتؾَة ؿىل املس خوى اصلاذًل متص حامت 

ؿرب حىٌصس مدسبأ اًخاكفؤ يف اًفصض، و ؿىل اذلىومة/اصلوةل بأن ثخزش االؤحصاءاث  -حسة اٌَرباًَني ادلسذ

اًفلص و اذلصمان اطلي كس ثـاهََ تـغ اًعحلاث الاحامتؾَة، و بأن سايذت مسؤوًَاهتا ال ًًدلي اًىفِةل ابًلضاء ؿىل 

بأن ٍىون ؿىل حساة ثلََط اذللوق اًفصذًة. بأما ؿىل املس خوى اصلويل، فاؤن تـغ الأدم/اًضـوة ميىهنا حتسني 

َة و اًخمنَة اًخىٌو  َاث اًخجازت اصلًو  ً ًوحِة و اًعياؾَة، و ٌس خعَؽ بأوضاؾِا و تَوػ مس خوايث بأؿىل تواسعة ب

.اًحـغ الآدص بأن ًًذفؽ من اسذُاز اًخجازت و اٍمنو اًلاتي ؿرب اًخـاون الاكذعاذي
  
  

 الافرتاضاث الأساس َة ٌَيؼًصة اٌَرباًَة -31

املؤسساثَة(  ةجضري اًيؼًصة اٌَرباًَة مبرخَف مسمَاهتا )اٌَرباًَة، اٌَرباًَة ادلسًست، اًخـسذًة، اٌَرباًَ

َة. و ؿىل املخس اوةل يف بأذتَاث حصنة اًخفاؿي اصلويل اؤىل ثلََس فىصي و هؼصي بأو ثعوز ملاَُة اًـالكاث اصلًو

ال بأهنا ثخلاظؽ فامي تُهنا يف اًـسًس  اًصمغ من تـغ الادذالفاث تني ُشٍ اًخَازاث امليسزخة حتت ًواء اٌَرباًَة، اؤ

من الافرتاضاث بأجصسُا
(2)

:
  
  

   ثؤذي اصلوةل اًلومِة(Nation State)  و اًلوى اًفاؿةل كري اصلوةل(Non States Actors)  ذوزا رمٌل يف

حصنة اًخفاؿي اصلويل. فـىل ؾىس اًواكـَني اًلائَني تبأن اصلوةل يه اًفاؿي اًصئُيس و الأمه، ٍصى اٌَرباًَون 

بأمهَة ؾن اصلوز اطلي تبأن اًلوى كري اصلوةل اًيت اسذاذث بأمهَهتا مٌش اىهتاء اذلصة اًحازذت ثؤذي ذوزا ال ًلي 

ثؤذًَ اصلوةل اًلومِة ؿىل قصاز اًلوى اًـاجصت ٌضلول )امليؼٌلث كري اذلىومِة و اًرشاكث املخـسذت ادلًس َة( 

َة اذلىومِة اًيت ازثفؽ ؿسذُا اؤىل بأنرث من  مٌؼمة مذرععة و ثـاػم ذوزُا يف خمخَف  033وامليؼٌلث اصلًو

 صلويل ...اخل(.اجملاالث )اًحُئة، حلوق االؤوسان، الأمن ا

  ة اصلول ال ثخرصف ثضلك ؾلالين مثٌَل ثسؾي اًواكـَة، تي بأن اًلصازاث اًعاذزت ؾن اصلول يه هدِجة جسًو

ًخضازة املعاحل تني اًـسًس من املؤسساث و مصانز اًلوى اًساؾَة لك مهنا اؤىل حتلِق معاذلِا، فاًلصاز ال 

 ثاًحريوكصاظَاة بأو مساومة تني اًـسًس من املؤسساث و ميىن بأن ٍىون ؾلالهَا ظاملا بأهَ خاء هكحعةل مللاًض

و مصانز اًلوى اًفاؿةل ذاذي اصلوةل. طلعل ٍصفغ اٌَرباًَون اًصؤًة اًلائةل ابًفعي تني اًس َاسة احملََة 
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َة، لأن ارلط اًفاظي جن ما ُو وظين و ما ُو ذويل ابث كري واحض، بأي بأن ما ُو ما ُو  واًس َاسة اصلًو

 ُو ذازيج و اًـىس حصَح.حمًل ًؤثص فامي 

  اصلوةل اًلومِة ال ثخرصف تعوث واحس، لأن اًلصاز املخزش ال ًعة ابًرضوزت يف ذاهة املعَحة اًوظيَة، تي

َة وثـسذ املسامهني يف ظَاقخَ جيـي من   ً كس خيسم معَحة ظصف بأو بأظصاف مـَية يف اصلوةل، بأي بأن ب

 مةل.اًعـة اًلول تبأن اًلصاز ًعسز ؾن اصلوةل هوحست مذاك

 .)حىديس اًلوت بأمهَة ثس َعة )ؾىس اًواكـَة ًيت ثـعي ٌَلوت بأمهَة ابًلة 

  ًَـة اًخـاون اصلويل و الاؾامتذًة تني اصلول اًلامئة ؿىل بأساش املعَحة اًوظيَة و ًُس ؿىل بأساش اًيَة

َة. ذوزا هحريا يف ا -مثٌَل ًسؾي املثاًَون-اذلس ية و املثي الأذالكِة و اًعحَـة ارلريت ٌَخرش  ًـالكاث اصلًو

َة بأما اًرصاغ فِو حاةل اس خثٌائَة.  فاًخـاون اصلويل ُو اًلاؿست يف اًـالكاث اصلًو

  َة ؿىل ؾىس ما ٍصاٍ اًواكـَون ًفرتط اًرتاتط املـلس )الاؾامتذًة( ؿسم وحوذ ُصمِة يف الأحٌساث اصلًو

بأي بأن املعَحة اًوظيَة ًُست  اًلائَني تبأن الأمن اًلويم ًًدلي بأن ٍىون ذوما ؿىل زبأش بأحٌساث اصلول،

ذوما مـصفة ابلأمن اًلويم، تي كس ثخزش بأتـاذا و بأصاكال خمخَفة )الاكذعاذ، اصلميلصاظَة، حلوق االؤوسان، 

 اًحُئة...اخل(، لأن معَحة اصلوةل ثخلري ثحـا ًس َاكِا اًزماكين.

  ة و قَاة سَعة فوق اًلومِة ال ًؤذي ابًرض ن متزي اًيؼام اصلويل ابًفوضًو اؤىل  -مثٌَل ٍصى اًواكـَون–وزت اؤ

 اًرصاغ تني وحساثَ، تي ًؤذي اؤىل اًخـاون فامي تُهنا.

  َة من مٌؼوز اٌَـحة اًعفًصة ، بأي ما ٍصحبَ الؾة (Zero-Sum Game)ال ميىن اًيؼص اؤىل اًـالكاث اصلًو

ٍهيا من مٌؼوز اٌَـح-مثٌَل ٍصى اًواكـَون–ذويل خيرسٍ اًالؾة الأدص    ة كري اًعفًصة، تي ًًدلي اًيؼص اؤ

(Win-Win) .ن اكهت تًسة مذفاوثة  اًيت ثدِح اًصحب زلَؽ اًالؾحني حىت و اؤ

  َن االؤوسان تعحـَ احامتؾي و مِال اؤىل اًخـاون مؽ كرٍي و ًُس بأانهَا و ؿسواهَا مهَ اًوحِس ُو حتلِق معاذل اؤ

 ََ َة املضِوزت "اًلاًة ثربز اًضرعَة ثض ىت اًوسائي، حىت و ًو اكهت كري بأذالكِة ثحـا ٌَملوةل املىِاف

 اًوس َةل".
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 اًـيرص املفاُميي ٌَرباًَة: الاؾامتذًة املخحاذةل -30

َة  (Interdependence)مفِوم الاؾامتذًة املخحاذةل  ٌس خزسم من ظصف اًحاحثني يف اًـالكاث اصلًو

َة،  َة مبا حيسج يف ثخبأثص لك وح حِرٌَخسًَي ؿىل حاةل اًرتاتط و اًدضاتم املـلس تني اًوحساث اصلًو ست ذًو

ا من اًوحساث الأدصى، بأي بأن اذلسًر ؾن الاؾامتذًة ًمت حِامن ٍىون ثبأزريا مذحاذال تني اًفاؿَني اصلًوَني.  كرُي

ني" و "حوسًف اني" ؿىل حىٌصس و ثيايم ػاُصت الاؾامتذ املخحاذل يف اًـامل  و كس بأنس لك من "زوجصث هَُو

ًَوم ٌضِس حزاًسا هحريا يف ذزخة الاؾامتذًة تَلت مس خوى من اًـالكاث املـارص، ؾيسما بأصازا اؤىل بأن ؿامل ا

تُت اًـيىدوث -اؤىل حس هحري–واًخساذالث تني اصلول ٌض حَ 
(1)

. 

جيصي ؿاذت اٍمتَزي تني ظيفني من الاؾامتذًة: الاؾامتذًة املخواسهة، اًيت حتسج ؾيسما حمتخؽ اصلول الأظصاف 

ؿسم وحوذ ثفاوث هحري يف ذزخة الاؾامتذًة تني اصلول املـيَة، و الاؾامتذًة تسزخاث مذلازتة من الاؾامتذًة، بأي 

كري املخواسهة/اخملخةل، اًيت حتسج حِامن ًـمتس اًعصف الأول تسزخة بأنرب ثفوق جىثري ذزخة اؾامتذ اًعصف اًثاين 

ة اختار اًلصاز( ذما ًضـف من موكف اًعصف الأول و ًلَط اتًَا من ُامش املياوزت  صلًَ )ثلَِس حًص ؿَََ،

ملازهة ابًعصف اًثاين
(2)

.
  
 

َة بأكي ؾيفا و بأنرث بأمٌا و اس خلصاز،  ًـخلس اٌَرباًَون بأن ػاُصت الاؾامتذًة جتـي من اًـالكاث اصلًو

ر بأن اصلول ال ميىهنا اًخضحَة  -حس هبم–ًىوهنا و تخساظة ثلَي  َة، اؤ من احامتالث اذلصوة و اًزناؿاث اصلًو

ا اؤىل اس خزسام اًلوت و اًـيف يف ثـاظهيا مؽ اصلول اًيت حصتعِا هبا معاحل مضرتنة، مبعاذلِا من ذالل دلوهئ

الس امي ثغل ًِا مـِا ذزخة بأنرب من الاؾامتذًة. كري بأن ٌَواكـَة ادلسًست موكف خماًف متاما، حِر ٍصى مؤسسِا 

ذلصوة، فلكٌل ساذث ذزخة "هَيُر واًزت" تبأن ُياك ؿالكة ظصذًة تني ذزخاث الاؾامتذًة و احامتالث اهسالغ ا

الاؾامتذًة، لكٌل ضاؾفت من احامتالث وضوة اذلصوة، مبـىن اًخبأهَس ؿىل بأن الاؾامتذًة ال حتول ذون اهسالغ 

تي كس حىون سخدا ًِا -مثٌَل ًسؾي اٌَرباًَون–اذلصوة 
(3)

.   

ظاز فىصت اًـالكة تني الاؾامتذًة و اًسالم اصلويل و مضن س َاق ملازهخَ تني ؿا مل اًواكـَة اًلامئ ؿىل يف اؤ

 (Richard Rosecrance)بأساش ثواسن اًلوى و ؿامل اًخجازت اذلصت و اٌَرباًَة، بأوحض "ًزدضازذ زوسىصاوس" 

بأن وحوذ ؿامل ًلوم ؿىل اًخجازت اذلصت )ؿامل جتازي( ًؤسس  2541يف نخاتَ" ظـوذ اصلوةل اًخجاًزة" اًعاذز ؿام 

هفاق ًلِام ؿامل ثـاوين ذال من اًرصاؿاث لأ  ن معاحل اصلول حوكن يف اًخجازت و ًُس يف س حاق اًدسَح و االؤ

                                                 
 .210هفس املصحؽ، ض  -(1)

 .210هفس املصحؽ، ض  -(2)

 .210هفس املصحؽ،  ض  -(3)
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َة. و زمغ ثبأهَسٍ ؿىل ذوز اًخجازت اذلصت )الاؾامتذًة( يف  اًـسىصي اطلي كاًحا ما ًدسخة يف اهسالغ اًزناؿاث اصلًو

ماكهَة جصوس حاالث رصاغ، مبـىن بأن ال بأن "زوسىصاوس" ال ٌسددـس اؤ الاؾامتذًة  حتلِق الاس خلصاز و اًسالم، اؤ

زمغ بأمهَهتا يف حتلِق الاس خلصاز اصلويل ال ثؤذي ذوما و ابًرضوزت اؤىل اهخفاء اتم ٌَحصوة و اًزناؿاث
 (1)

.  

ؿىل اًعـَس اًخعحَلي، سـت اًـسًس من كاذت اصلول اؤىل اىهتاح س َاساث جسدٌس ؿىل ُشٍ اًفىصت، من 

خبأسُس حىذال اكذعاذاي حيمي امس "اثفاكِة اًخجازت اذلصت ت  2551تُهنا اًوالايث املخحست الأمٍصىِة اًيت ابذزث ؿام 

من بأخي حمنَة اًـالكاث اًخجاًزة تني اصلول املـيَة  2550لأمٍصاك اًضٌلًَة" )اًيافذا( ذذَت حزي اًخيفِش ؿام 

وضاء حىذالث ذمازةل يف مٌاظق بأدصى من اًـامل كعس ذَق املًزس  )بأمٍصاك، نيسا و املىس َم(، و جشـت ؿىل اؤ

ال بأن هؼًصة من الا ؾامتذًة املخحاذةل تني اصلول. و ؿىل اًصمغ من ثـصضِا ًالهخلاذاث دعوظا من ظصف اًواكـني اؤ

الاؾامتذًة ما ساًت حتؼى تلسز هحري من املعساكِة، دعوظا و بأهنا حزامٌت مؽ اس خفحال ما ًـصف ابًـوملة
(2)

.   

 كواؿس اًخفسري اٌَربايل -30

اٌَرباًَة ابالسدٌاذ اؤىل مفاُميِا و افرتاضاهتا الأساس َة مجةل كواؿس  ؿىل قصاز خمخَف اًيؼصايث ثلسم

َة ملازهة تخغل امللسمة من ظصف اًواكـَة و اًيت  ا ؿىل زؤًة بأنرث ثفاًؤ ًخفسري اًؼواُص اصلًوَة، من ذالل حصنزُي

 حمتحوز حول هؼًصخني: هؼًصة اًسالم اصلميلصاظي و هؼًصة اًخاكمي اصلويل.

    م اصلميلصاظياًسالهؼًصة  -30/2

ن اذلسًر ؾن اًسالم اصلميلصاظي : ُي ظصخ اًدساؤل اًخايلحامت اؤىل ًلوذ (Democratic Peace)  اؤ

مثة ؿالكة تني اصلميلصاظَة و اًسالم؟ بأو تعَاكة بأدصى: ُي حتول اصلميلصاظَة اًسائست ذاذي اصلوةل ذون اىهتاهجا 

ا من   اصلول؟ًسَواكث ؿسواهَة بأو ذدوًِا يف حصوة  مؽ كرُي

ًـمتس اًسالم اصلميلصاظي ؿىل خسال مؤذاٍ بأن اًلٍصزت اًـسواهَة صلى اذلاكم يف اصلول كري اصلميلصاظَة  

ًعاًَا، و اًَاابن...(  ثؤذي اؤىل اذلصوة، ة بأو الاسددساذًة كري اصلميلصاظَة )بأملاهَا، اؤ تسًَي بأن اصلول اًسَعًو

َةاكهت يه املدسخدة يف اهسالغ اذلصة اًـاملَة اًثاه 
(3)

تُامن ثؤذي املحاذئ اًيت ثلوم ؿَهيا اصلول اٌَرباًَة مثي  ،

املساوات يف اذللوق و اًواحداث، حًصة اًخـحري، حًصة اًرتحش و الاهخزاة، املَىِة ارلاظة ...اخل اؤىل اًسالم، 

                                                 
 ..211، 210هفس املصحؽ، ض ض  -(1)

 .211هفس املصحؽ، ض  -(2)

اج و ذزاسة جصوش زاسُت، اٌَرباًَة، يف هؼصايث اًـالكاث اصلًوَة اًخرعط و اًخيوغ، ٍلوؿة من اًحاحثني، حصمجة: ذميا ارلرضا، املصنز اًـصيب ًلأحب -(3)

 .143، ض 1322اًس َاساث، كعص 
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اًخجاًزة فاذلىومة امليخرحة ذميلصاظَا ال ميىهنا دوط اذلصة ذون اًـوذت اؤىل اًضـة اطلي ًـخلس بأن املاكسة 

 ميىن حتلِلِا يف ػي اًسالم و ًُس يف ػي اذلصة.

خسًَة اًـالكة تني اصلميلصاظَة و اًسالم ثـوذ خشوزُا اؤىل بأهعاز اٌَرباًَة اًخلََسًة و ؿىل زبأسِم 

ي اكهت" ماهًو اطلي وضؽ ؿست رشوظ ًخحلِق سالم ذامئ بأمهِا بأن حىون اصلوةل مجِوزًة  اًفَِسوف الأملاين "اؤ

بأي رعل اًيؼام اطلي ًلسش املَىِة ارلاظة، ًؤسس ٌَمساوات اًلاهوهَة تني املواظيني و ًخوفص ؿىل  )ذميلصاظَة(،

حىومة متثي اًضـة و ثـمي وفلا ملحسبأ اًفعي تني اًسَعاث، مبـىن اًخبأهَس ؿىل بأن اًضـة اطلي ًـُش يف تضل 

ؿالن اذلصة جسوذٍ اصلميلصاظَة ميىن بأن ًعوث ضس اؤ
(1)

.
 

 بأن اًضـوة اصلميلصاظَة ثعوث ذوما ضس اذلصوة، تسًَي بأن الأمٍصىِني ذافـوا ؾن تَس بأن ُشا ال ًـين

الؾخلاذمه بأن رعل سُسمح تًرش اصلميلصاظَة يف ُشا اًحضل كري اصلميلصاظي  1330احذالل تالذمه ٌَـصاق ؿام 

جياتَا ؿىل ذول ادلواز ثضلك ذاض و ؿىل اًرشق الأوسط مبفِومَ اًواسؽ ثضلك ؿام. مث ثالٍ  وسٌُـىس اؤ

ذالل اًيعف اًثاين من اًلصن اًـرشٍن اًـسًس من املفىٍصن، حِر جصسث مجةل من الأذتَاث يف ُشا اجملال، 

ي"   (Bruce Russet)من تُهنا مساٌُلث "جصوش زست" و "حون  (Micheal Doyle)و "ماٍلك ذًو

ن"  اًيت ثـس مبثاتة بأساش هؼصي ًفصضَة اًسالم اصلميلصاظي (John Own)بأٍو
(2)

.
  
 

موضوغ اًـالكة تني اصلميلصاظَة و اًسالم بأزري ذالل املؤمتص امليؼم من ظصف "مـِس اًسالم" ابًـامصة 

خاتخني 2553الأمٍصىِة واص يعن يف حوان  ذازت اًصئُس "زوانصل ًزلن" اؤ ، حِر اكن ملسؤوًني ساتلني يف اؤ

لومِة من بأخي اصلميلصاظَة بأهَ من املسمل تَ خمخَفذني متاما: ففامي زبأى الأول و ُو "اكزل خريصٌلن" زئُس امليح اً

بأن بأي جممتؽ ذميلصاظي ٌسوذ الأسَوة اًسَمي ؿالكاثَ ارلازحِة، ًشُة اًثاين و ُو "ًوخني زوس خو" املسٍص 

اًساتق ًواكةل اذلس من اًدسَح و ىزغ اًسالخ اؤىل اًلول بأن اًفىصت اًلائةل تبأن اصلول اصلميلصاظَة ًُست مـيَة 

منا ث هلارمه من اذلصةابذلصوة اؤ بأيت يف رًي كامئة من الأساظري ارلَاًَة ٍمتسم هبا بأكوام مثاًَون الؤ
(3)

.
  
 

حصاء ذزاساث من ظصف تـغ اًحاحثني من تُهنا ذزاسة  كعس ادذحاز حصة فصضَة اًسالم اصلميلصاظي مت اؤ

وة تني ذول و اًيت ثوظي فهيا اؤىل اس خًذاح ٌضري اؤىل قَاة اذلص  2531اًعاذزت ؿام  (Babst)"ابثست" 

ظاذزت  (Rummel)، و بأدصى "ًصومِي" 2502و  2345مس خلةل راث حىوماث مٌخرحة ذالل اًفرتت ما تني 

ذَط فهيا اؤىل اًلول بأن اًيؼم اٌَرباًَة ثًدش اًـيف، و اثًثة مسحَة "دلميس يل زاي" ثضميت مجةل  2535ؿام 

                                                 
 .154بأهوز دمحم فصح، مصحؽ ساتق، ض  -(1)

 .202ذاصل موىس املرصي، مصحؽ ساتق، ض  -(2)

 .154، 153بأهوز دمحم فصح، مصحؽ ساتق، ض ض  -(3)
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هة اًـالكة تني اصلميلصاظَة و اًسالم، ( زنزث ؿىل خمخَف حوا2552-2531من اًححوج بأحًصت ذالل اًفرتت )

زحاث )هـم( را اكهت اصلميلصاظَة جسخة اًسالم ُو االؤ و اكن ادلواة ؾن اًسؤال اطلي ًسوز حول ما اؤ
(1)

.
  
 

طلعل، جضلك فصضَة اًسالم اصلميلصاظي حزءا ال ًخجزبأ من اًيؼًصة اٌَرباًَة اًيت ٍزمع بأثحاؾِا بأن 

يف رعل اؤىل اذلجج اًخاًَة اصلميلصاظَة ثوصل اًسالم، مسدٌسٍن
(2)

:
  
 

ثوفص اصلول اصلميلصاظَة ؿىل زلافة س َاس َة كامئة ؿىل احرتام اًلاهون و كدول الآدص، واحذواء اًخياكضاث  -بأ 

ماكهَة ذدًوِا يف  ابًوسائي اًسَمَة، ذما ًيـىس ؿىل ثفاؿالهتا مؽ تَئهتا ارلازحِة، كري بأن ُشا ال ًـين اسددـاذ اؤ

ني" ابالسدٌاذ اؤىل ملوةل "بأن اصلميلصاظَاث ال  حصوة مؽ اصلول كري اصلميلصاظَة. يف ُشا االؤظاز ٍصى "هَُو

حتازة تـضِا اًحـغ" بأن ازلِوزايث ثخـامي سَمَا مؽ تـضِا اًحـغ و ًىهنا ال ثخـامي تيفس الأسَوة 

ا من اصلول كري ازلِوزًة بأو اجملمتـاث املخزَفة اًيت مل ثحَف تـس مس   خوى اصلوةل اذلسًثةوابًرضوزت مؽ كرُي
(3)

.
 

ن وخسث هفسِا مضعصت اؤىل دوط حصوة مؽ  صى تـغ مٌارصي اصلميلصاظَة بأن اصلول اصلميلصاظَة حىت و اؤ ٍو

اصلول كري اصلميلصاظَة فِيي ثخوفص ؿىل فصض بأنرب يف الاهخعاز ًىوهنا اصلول الأنرث ثصاء يف اًـامل، متخغل حتاًفاث 

ت و مؤثصت، حمتخؽ تزتهَة رشحية ؾًصضة من اًضـة و حٌوذُا حيازتون ذمزي  اسرتاثَجَةبأفضي، ثخلِس تخلسٍصاث 

ة بأو اًضموًَة ثضلك بأفضي ملازهة تيؼصاهئم يف اصلول اًسَعًو
(4) 

)كري اصلميلصاظَة(.
 

ميثي اًيؼام اًس َايس اصلميلصاظي اًلامئ ؿىل اًخـسذًة و اًخساول اًسَمي ؿىل اًسَعة و الاهخزاابث اذلصت و  -ة

وز اًىدري ٌَصبأي اًـام ؿامال رمٌل يف دلم و ضحط سَوك اًلائس اًس َايس اطلي ًسزك بأن اًلِام اًزنهية و اصل

تخرصف ما بأو اختار كصاز ما خماًف الؤزاذت اًضـة س َضؽ حسا ًعموحَ اًس َايس و س َـصضَ ٌَمحاس حة. مبـىن 

ذًل كدي اًلِام تبأي حتصك ؿىل بأهَ ًخـني ؿىل كاذت اصلول اصلميلصاظَة بأن ثبأذش تـني الاؾخحاز اًصبأي اًـام اصلا

 اًعـَس ارلازيج.

جضلك اصلول اصلميلصاظَة ما ًـصف "مبجال اًسالم" فامي تُهنا و اطلي ًفرتط اٌَرباًَون ذٍَو من بأي اىهتاك   - خ

ٌَلواؿس اذلضاًزة اًسائست يف ُشا اًفضاء اصلميلصاظي. يف ُشا اًس َاق ٍصى "خاك ًَفي" بأن فصضَة اًسالم 

َة.اصلميلصاظي حاكذ   حىون كاهوان ظحَـَا يف اًـالكاث اصلًو

 

                                                 
 .155هفس املصحؽ، ض  -(1)

 .203ذاصل موىس املرصي، مصحؽ ساتق، ض  -(2)

 .155بأهوز دمحم فصح، مصحؽ ساتق، ض  -(3)
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 هؼًصة اًخاكمي اصلويل  -30/1

َة ثضبأن مفِوم اًخاكمي من تُهنا مثة اًـسًس من اًخـاًزف اًوازذت يف بأذتَاث اًـالكاث اصلًو
(1)

: ثـًصف 

 اطلي ٍصى تبأهَ ثغل اًـمََة اًيت (Ernest Haas)"بأزوست ُاش" 
((

ءاث ًمت من ذالًِا و ثؤذي اؤىل هلي وال

آدص هحري و خسًس ثعمح مؤسساهتا تي و ثرص  املسؤوًني ؾن الاوضعة و اًلعاؿاث اًوظيَة يف اصلول اؤىل مصنز ب

ؿىل اٍمتخؽ ثسَعاث كاهوهَة متازسِا ابًفـي يف مواهجة اصلول اًوظيَة اًلامئة من كدي
))
اؤسٌلؾَي ظريي  و ثـًصف ،

 ملضل اطلي ًـخرب اًخاكمي
((

ًََ  « supra-national Entity »كويم جصوس فوق  معََة ًًذج ؾهنا ثًذلي اؤ

مسؤوًَة بأذاء الادذعاظاث اًوػَفِة اًيت اكهت ثخحمَِا اذلىوماث اًوظيَة
))
دش"  . نٌل ًـصفَ "اكزل ذًو

(Karl Deutsch)  :كائال
((

ؾحازت ؾن ؿالكة تني وحساث، و فهيا ثـمتس ُشٍ اًوحساث تـضِا ؿىل تـغ وختَق 

ٍ هيا لك وحست مبفصذُاسواي دواض ٌَيؼام ثفذلص اؤ
())2)

. 

جيسز تيا يف ُشا امللام اٍمتَزي تني مفِويم اًخاكمي اصلويل و اًخيؼمي اصلويل اطلي ٌسـى اؤىل وضؽ 

مؤسساث اًخاكمي، الس امي وحساث بأو بأهجزت ظيؽ اًلصازاث يف سلف بأؿىل من املس خوى اصلواليت )اصلول 

ظحلة اًزامِة ًخـني ؿىل اصلول الأظصاف اًخلِس هبا اًلومِة/ اًوظيَة(، ذما ٌسمح ًِا ظَاكة كصازاث راث
(3)

. 

كَميَة ثخحصك تني اصلول، فاؤن اًخاكمي اصلويل  َة و اؤ را اكن اًخيؼمي اصلويل ٌسـى اؤىل ذَق مٌؼٌلث ذًو طلعل، فاؤ

جياذ مؤسساث فوق كومِة ثخوف ؿىل كسزت اختار كصازاث مَزمة ٌضلول املـيَة تـمََة اًخاكمي صًـمي ؿىل اؤ
(4)

. 

ثددَوز صُئا  (International Integration) اصلويل بأث الاجتاُاث الأساس َة ًيؼًصة اًخاكميتس

حَول اًـلس اًصاتؽ من اًلصن اًـرشٍن، من ذالل جصوس اًـسًس من الأذتَاث اًيت ثـاجل ػاُصت اًخلازة  ؽفضُئا م

الهسماحِة املفرست ًؼاُصت و بأحضت هؼصايث اًخاكمي بأو ما ًـصف اب و اًخـاون تني وحساث اجملمتؽ اصلويل،

كَميَة ثخـزس يف خمخَف مٌاظق اًـامل، الس امي  ثيايم ػاُصت الاؾامتذ املخحاذل  ،لجناخ اًخجصتة الأوزتَةيف ػي االؤ

.وثـاػم صبأن اًـوملة الاكذعاذًة
 
ثيسزح مضن هؼًصة اًخاكمي اصلويل هؼًصخان فصؾَخان حمتثالن يف اًوػَفِة  و

 واًوػَفِة ادلسًست.
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 اًوػَفِة  -30/1/2

من فصضَة حموزًة  (David Mitrany)ًيت ازثحط امسِا "تسًفِس مِرتاين" ااًوػَفِة ثيعَق اًيؼًصة 

مفاذُا بأن حسوج الادذالل يف اًخواسانث الاكذعاذًة و الاحامتؾَة ًؤذي اؤىل اذلصة، و بأن اذلي ٍوكن يف 

 يف ػي اًخعوز اًخىٌوًويج و ثساؾَاثَ ؿىل ، الس اميالاكذعاذي و الاحامتؾي اطلي ًؤذي اؤىل اًسالم صالاهخـا

اًـالكاث تني اصلول اًيت مل ًـس مبلسوزُا الاس خجاتة ًخحسايث اجملمتؽ اذلسًر
(1)

.
 

اؤىل  -من وهجة هؼٍص–بأُمت ظاحة ُشٍ اًيؼًصة مبـادلة بأثص اًـالكاث اًـاجصت ٌَحسوذ و اًيت س خفيض 

َط مفِوم اًس َاذت( سزًيس من فصض حتلِق اًسالم حتلِق اًخاكمي اصلويل، موحضا بأن حصاحؽ اًلومِة )ثل

اصلويل، مضريا اؤىل بأن اصلول سدسـى يف اجتاٍ جضىِي منط مـني من اًخيؼمي و اًخـاون يف سخِي ذسمة معاذلِا 

املضرتنة و ذاظة يف املَاذٍن الاكذعاذًة و اًخىٌوًوحِة، وتـس بأن جتين ُشٍ اصلول مثاز ثـاوهنا يف اجملاالث 

ذلي اؤىل اًخـاون يف ابيق اجملاالث )اًس َاس َة، الأمٌَة ...اخل( حتت ثبأزري ما ؾصف صلًَ ابمس الاهدضاز املشهوزت ثً 

(Spill Over) آدص من اًخاكمي اطلي ًؤذي تسوزٍ اؤىل هوغ ب
(2)

.
  

بأن اًيؼًصة اًوػَفِة يه هؼًصة راث ظاتؽ فين و ثلين و ًُس س َايس، حِر كال "مِرتاين"  مبـىن
((

اؤن 

س يف اًيؼم اذلىومِة بأذى اؤىل حًزس هحري يف اًوػائف اًفٌَة و كري اًس َاس َة اًيت ثواخَ اذلىوماث، حزاًس اًخـلِ

و مثي ُشٍ اًوػائف مل ثؤذ فلط اؤىل سايذت اًعَة ؿىل الادذعاظَني املسزتني ؿىل املس خوى اًوظين و ًىهنا 

را بأحَِت ُشٍ امل  ضالكث ٌَمخرععني وفعي ًـحت ذوزا يف املضالكث اًفٌَة ؿىل املس خوى اصلويل، و اؤ

هَ من املمىن و اذلاةل ُشٍ الجناس اًخاكمي اصلويل وضاظِم اؤىل حس ما ؾن اًلعاغ اًس َايس فاؤ
())3)

مبـىن بأن  .

اًوػَفِة ثـمتس ؿىل اًـوامي الاكذعاذًة و اًخلٌَة و حصى بأن اخملصح اٍهنايئ ًـمََة اًخاكمي ٍوكن يف ثبأسُس 

ؿاذت تياء اجملمتؽ اصلويل ؿىل بأساش وػَفي و ًُس ؿىل بأساش ص حىة من امليؼٌلث اًوػَفِة فوق كومِ ة و اؤ

كَميي حلصايف.  اؤ

 

 

 

                                                 
 .201، 202ذاصل موىس املرصي، مصحؽ ساتق، ض ض  -(1)

 .201هفس املصحؽ، ض  -(2)

 .030، 031بأهوز دمحم فصح، مصحؽ ساتق، ض ض  -(3)



 وظرية العالقات الدولية

 

-69- 

 

ًالحغ بأن "مِرتاين" ٍصاُن ؿىل ذوز املخرععني  يف اجملال اًخلين و اًفين يف هلي اًخاكمي من املس خوى 

وضاء ص حىة من امليؼٌلث الاكذعا ال ابؤ ذًة و الاحامتؾَة اًلعصي/اًوظين اؤىل املس خوى اصلويل و ًن ًخبأىت رعل اؤ

كٌاغ اًصبأي  َة مؽ اًـمي ؿىل اؤ فوق كومِة و اًيت من صبأهنا املسامهة يف سايذت الاؾامتذ املخحاذل تني اًوحساث اصلًو

اًـام تبأمهَة ُشٍ امليؼٌلث اًيت حتخاح اؤىل اصلمع هؼري ما ثلسمَ من ماكسة ؿىل اًعـَس اصلويل
(1)

. 

 اًوػَفِة ادلسًست -30/1/2

زوست ُاش"  (The Neofunctionalim)دلسًست جصسث اًوػَفِة ا  Ernest)املًسوتة اؤىل "اؤ

Haas)  كسات الاهخلاذاث املوهجة من ظصف تـغ املفىٍصن من تُهنم "اكزل ذوجش" اطلي زبأى تبأن وػَفِة

"مِرتاين" ثـىن ابالهسماح ادلزيئ بأو اًوػَفي فلط، من ذالل ثياسل اذلىوماث ؾن تـغ اًوػائف احملسذت 

ذزخة من الأمهَة ًعاحل واكةل مضرتنة و اًيت ال ثؤذي ابًرضوزت اؤىل حتلِق الاهسماح اًاكميًُست ؿىل 
(2)

.
 

زوست ُاش"-ًلعس ابًخاكمي اصلويل   -من وهجة هؼص "اؤ
((

معََة حتاول مبلذضاُا ٍلوؿة من اًوحساث 

ي والءاهتا و بأُسافِا و وضاظاهتا اًس َاس َة، الاكذعاذًة و الاحامتؾَة  اؤىل مصنز بأو وحست بأوسؽ             اًس َاس َة حتًو

و بأمشي  و اًيت متخغل مؤسساهتا بأو هتسف اؤىل امذالك رشؾَة كاهوهَة ؿىل اصلوةل اًوظيَة املـيَة
())3)

. ًخضح من 

بأو س َاسة ؿامة ثًهتجِا اصلول املـيَة ابملضازنة  اسرتاثَجَةذالل ُشا اًخـًصف بأن معََة اًخاكمي يه ؾحازت ؾن 

 مـَية من صبأهنا بأن ثفيض يف هناًة الأمص اؤىل اذلفاع ؿىل الأمن و اًسمل يف اًـامل. كعس حتلِق بأقصاط

ؿالوت ؿىل ادلواهة اًفٌَة و اًوػَفِة حمي اُامتم اًوػَفِة، حصنز اًوػَفِة ادلسًست ؿىل اصلوز اطلي ًًدلي 

فرتضة بأن لجناخ اًخـاون بأن ًَـحَ ادلاهة اًس َايس يف الاهخلال من اًخاكمي اًوػَفي اؤىل اًخاكمي اًس َايس، م

اًفين و اًوػَفي ؿىل مس خوى تـغ اًلعاؿاث من صبأهَ حتفزي اًلوى اًس َاس َة ؿىل اصلفؽ تـمََة اًخاكمي اؤىل 

مس خوايث مذلسمة تـس اكذياؾِا تبأمهَة الأزابخ و املاكسة اًيت س خجيهيا من وزاء ُشٍ اًـمََة
(4)

مبـىن بأن  .

خـاون يف جماالث مثي الاكذعاذًة بأو اًخىٌوًوحِة و اًس َاس َة يف سددسبأ ابً  -حسة اًوػَفِة ادلسًست–اصلول 

آن واحس، ابؾخحاز بأن مثي ُشٍ اًًضاظاث راث ظاتؽ س َايس و حتوكِا اًس َاسة اًـامة ٌضلوةل ب
(5)

. 
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ِا،  َة و اًخيؼمي اصلويل )اًخلِس تلواؿس  اًوالءثخىئ اًوػَفِة ادلسًست ؿىل زالزة مداذئ: بأًو ٌَميؼٌلث اصلًو

بأو اًدس َُس اًخسزيج ٌَلضااي )اًخاكمي كس ًحسبأ مبجاالث راث ظاتؽ فين بأو املصحََة ن اصلويل(، اثىهيا، اًلاهو

)اًخاكمي يف كعاغ مـني س َفسح اجملال بأمام اًخاكمي يف  الاهدضازثلين  كدي بأن ًحَف اجملال اًس َايس، واثٍهثا، 

كعاؿاث بأدصى(
(1)

.
 

اًخـاضس اصلويل و حتلِق اًصفاَُة و اًخاكمي فلس بأما رشوظ اًوػَفِة ادلسًست اًيت ثلوذ اؤىل 

زوست ُاش" فامي ًًل رلعِا  "اؤ
(2)

:
 

 يبأن حىون حمسذت وػَفِا، بأي اًخبأهَس ؿىل اًحـس الاكذعاذ. 

  .بأن ًخوفص ذمثَو اصلول ؿىل زلي يف معََة اختار اًلصاز 

  .بأن حىون اًوحساث اًس َاس َة املـيَة مذجاوسة حضازاي 

  اوسجام تني اًيرة اًصمسَة و الأََُة فامي خيط معاذلِا ما فوق اًلويم. بأن ٍىون ُياك ثفامه و 

ثَخلي اًوػَفِة مؽ اًوػَفِة ادلسًست من حِر بأن الكٌُل حصنزان ؿىل ؾيرص الاهدضاز ابؾخحاز بأن اًيجاخ 

حنو  احمللق يف احس بأتـاذ اًخـاون الاكذعاذي س َحفز اًيرة اًس َاس َة و املؤسساث اذلىومِة ؿىل امليض كسما

ص الادذالف تُهنٌل  جتس َس بأتـاذ ثـاوهَة خسًست بأدصى، الأمص اطلي ًفذح اجملال حنو حتلِق اًخاكمي. بأما حُو

ماكهَة اًفعي تني اًس َاسة و اًلضااي الأدصى، حِر بأن  زوست ُاش" حصى تـسم اؤ فِمتثي يف بأن وػَفِة "اؤ

"مِرتاين" اؤىل اًلول تبأن فئة ارلرباء اًفٌَني ًُسوا سوى حزءا من اًيرة اًس َاس َة، تُامن ثشُة وػَفِة 

ماكن اًساسة اًوكوف بأمارما، طلعل فاؤن  ر ًُس ابؤ واًفٌَني يه اًلاذزت ؿىل حي املسائي املضرتنة تني اصلول، اؤ

َة اًخـاون تني ُؤالء اًفٌَني و ارلرباء سُسمح ابًخلازة تني اًوحساث اصلًو
(3)

. 

تة الأساش اًيؼصي ًالحتاذ الأوزيب اطلي بأذزك مؤسسٍو ثـس كواؿس اًخفسري اٌَربايل اًساًفة اطلهص مبثا

الأوائي توحوذ ؿالكة س حخِة تني اهنَاز اصلميلصاظَة و اهسالغ اًزناؿاث و اذلصوة، طلا فلس اكن معَهبم الأسايس 

ة من خشوزُا. ارلعواث  وضاء مؤسساث ذميلصاظَة مس خلصت واكذالغ االؤًسًوًوحِاث اًلومِة و اًسَعًو ُو اؤ

ذوةل اهعَلت مٌش اًـلس ارلامس من اًلصن اًـرشٍن، حِر تسبأ  14ة ًالحتاذ الأوزيب املضلك من الاهسماحِ

اًيت حتوًت فامي تـس اؤىل اًسوق الأوزتَة  2512املرشوغ الأوزيب تخسصني ٍلوؿة اذلسًس و اًعَة س ية 

لذىض مـاُست كدي بأن ثخعوز و حتمي امس الاحتاذ الأوزيب مب  2512املضرتنة مبوحة مـاُست زوما ؿام 

 . 2551ماسرتدت املوكـة س ية 
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ال بأن مثة من ٍصى بأن دعواث اًخاكمي  ،زمغ اًيجاحاث احملللة من ظصف الاحتاذ الأوزيب ثحَف تـس مل اؤ

مس خوى ظموحاث اصلول الأؾضاء، دعوظا تـس ثعوًت تـغ اصلول ضس اصلس خوز الأوزيب، و اؿزتام اًحـغ 

اطلي ًـس من بأمه اًرضابث املوحـة يف اتزخي  ، وَ جًصعاهَا مؤدصاالآدص ؿىل الاوسحاة ؿىل قصاز ما فـَخ

منا ارلوف من اًخساؾَاث احملمتةل ؿىل معري الاحتاذ  ازلاؿة الأوزتَة، ًُس فلط حبنك وسن اًعصف املًسحة، و اؤ

 الأوزيب.

 اٌََرباًَة ادلسًست  -31

و بأظصوحذَ اًيؼًصة  (Kenneth Waltz) "واًزت هَيُر"اكن ًؼِوز اًعصخ اًواكـي ادلسًس تلِاذت 

بأو اًخـسذًني من بأهعاز الاؾامتذًة املخحاذةل  املمتحوزت حول فىصت تًِة اًيؼام اصلويل، بأنرب الأثص ؿىل اٌَرباًَني

(Interdependence)  ني" و "حوسًف اني" يف اًخحول اؤىل مؤسسني خسذ و يف ملسمهتم "زوجصث هَُو

ذ (Neo-Liberalism)ٌَرباًَة ادلسًست َة ال ثًدؽ من ، ؾلة اؤ زاوِم بأن معاذز ثفسري سَوك اًوحساث اصلًو

ضا من اًحُئة ارلازحِة اًاكمٌة يف ظحَـة اًيؼام اصلول اًحُئة اصلاذََة حفسة، تي بًأ
(1)

. 

 (Neo-Liberal Institutionalism) بأو ما ًـصف ابٌَرباًَة املؤسساثَة ادلسًستثـس اٌََرباًَة ادلسًست 

يت اتخسؾِا املفىصون اٌََرباًَون يف مثاهٌُاث اًلصن املايض يف مواهجة ُميية اًواكـَني من بأكوى اًًسخ اًيؼًصة اً 

َة مٌش اىهتاء اذلصة اًىوهَة اًثاهَة. وكس بأظَق ؿىل ُشا اًضلك من بأصاكل اًيؼًصة اٌَرباًَة  ؿىل اًـالكاث اصلًو

َة يف اذلعول ؿىل ادلسًست"؛ ًىوهَ ٍصنز ؿىل اصلوز اطلي ثلوم ت ةامس "املؤسساثَة اٌَرباًَ َ املؤسساث اصلًو

َة.   خمصخاث حٌلؾَة ذًو

ادلسًست و اٌَرباًَة املؤسساثَة و اًيؼًصة  ةتني اٌَرباًَ(Steven Lamy) طلعل، مل ميزي "سدِفن اليم" 

املؤسساثَة ؾيسما كال بأن اٌَرباًَة ادلسًست يف اًس َاسة ارلازحِة جضجؽ ؿىل حتٍصص اًخجازت و فذح الأسواق وورش 

ًلمي اصلميلصاظَة اًلصتَة و ذَق مؤسساث، و ُشا ما ًفرس اخنصاظ مـؼم اصلول اًلصتَة يف املسـى الأمٍصيك ا

َة و اًـمي ؿىل حصكِة حلوق االؤوسان ؿرب  اًصايم اؤىل ثوس َؽ ازلاؿة اصلميلصاظَة و اصلول اًصبأسٌلًَة يف اًحُئة اصلًو

اًـامل
(2)

.  

ًست حول الأسَوة بأو اًىِفِة اًيت ًمت مبوحهبا جتس َس اًخـاون تني ٍمتحوز الاُامتم املصنزي ٌَرباًَة ادلس

َة ؿىل بأزط اًواكؽ. و جيصي اذلسًر ؾن اًخـاون ؾيسما ثلسم  اصلول و خمخَف اًلوى اًفاؿةل يف اًـالكاث اصلًو

ذول مـَية ؿىل ثـسًي منط سَووِا مبا ٌس خجَة ٌَعموحاث اًفـََة بأو املخوكـة صلول بأدصى، حِر بأن 

                                                 
 .251دمحم اًعاُص ؿسًةل، مصحؽ ساتق، ض  -(1)
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سة املخحـة من ظصف لك ذوةل ثعة يف هناًة املعاف يف ذاهة املعَحة ازلاؾَة ًلأظصاف املـيَة. كري بأن اًس َا

زقحة ُشٍ اصلول يف جتس َس خمصخاث ثـوذ ابًفائست ؿىل ازلَؽ مصثحعة مبسى كسزهتا ؿىل حصمجهتا يف تُئة ذًوَة 

ػَت ؿىل مص اًخازخي ثدسم تلسز هحري من اًفوىض
(1)

.
  

َرباًَة ادلسًست ثيعَق من اًفىصت اًلائةل بأن و حساث اجملمتؽ اصلويل يف حاخة اؤىل بأذواث بأو بأن اٌمبـىن 

آدص اًسـي اؤىل االؤخاتة ؿىل اًسؤاًني  ة اًيؼام اصلويل، مبـىن ب َاث ًخرعي ؾلدة اذلواحز املرتثحة ؾن فوضًو  ً ب

َة ؿىل اذلََوةل ذون حتلِق اًخـاون اصل ويل؟ و ما يه اًس حي اًىفِةل تخجاوس اًخاًني: ما مسى كسزت اًفوىض اصلًو

 اًخحسايث بأو اًـلداث؟.

 وضبأت اٌَرباًَة ادلسًست -31/2

ثـوذ خشوز اٌَرباًَة ادلسًست بأو اٌَرباًَة املؤسساثَة اؤىل املساٌُلث اًفىًصة املعصوحة من ظصف لك من 

اشلس ًَِاث من اًلصن "ذافِس مِرتاين" و " اكزل ذوجش" فامي خيط اًخاكمي اًوػَفي ذالل الأزتـًَِاث و 

زوست ُاش"، "حوسًف اني" و كريمه يف اًس خٌَُاث فامي ًخـَق ابًخاكمي  اًـرشن، و نشا اؤىل مساٌُلث "اؤ

كَميي/ادلِوي، حِر خاذًت ُشٍ الأذتَاث بأن اًعًصق حنو حتلِق اًسمل، الأمن و الاسذُاز ميص ؿرب ثياسل  االؤ

ا ؿىل قصاز اًسوق اصلول ؾن تـغ وػائفِا و حزء من س َاذهتا ًفائست م وضاُؤ ؤسساث فوق كومِة ًمت اؤ

الأوزتَة املضرتنة املـصوفة حاًَا ابالحتاذ الأوزيب من بأخي ثـٍزز اٍمنو الاكذعاذي ملواهجة املضالك و اًخحسايث 

املخيامِة
(2)

. 

ذتَاث اًس َاس َة اًخـسذًةنٌل  اكن ًلأ
()
ـَة، اًعاذزت يف معَؽ س حـًَِاث اًلصن اًـرشٍن و حتسايهتا ٌَواك  

ًََ "سدِفن اليم" ادلسًست،  ةبأنرب الأثص يف ػِوز اٌَرباًَ حِامن كال بأن  (Steven Lamy)و ُشا ما بأصاز اؤ

اٌَرباًَة ادلسًست مت ظصهحا من ظصف اًـسًس من اًحاحثني اًخـسذًني ملواهجة اًخحسي اًىدري و امللٌؽ ٌَعصخ 

اًواكـي ادلسًس
(3)

آدص من اٌَرباًَني املؤسساثَني من تُهنم "زوجصث و كس بأنسث ُشٍ الأذتَاث اًيت ثخٌاُا  . حِي ب

ني" و "حوسًف اني" ؿىل الأمهَة اًيت حىدس هيا اًخفاؿالث فوق اًلومِة )اًـاجصت ٌَحسوذ( و ػاُصت  هَُو

ر ٍصى بأهعاز هؼًصة اًخاكمي بأن اًـامل ابث بأنرث ثـسذًة من ري كدي، الس امي َة، اؤ  الاؾامتذًة يف اًـالكاث اصلًو

                                                 
املصنز اًـصيب حِيَفص س خرًيَيف فوهص، اٌَرباًَة ادلسًست، يف هؼصايث اًـالكاث اصلًوَة اًخرعط و اًخيوغ، ٍلوؿة من اًحاحثني، حصمجة: ذميا ارلرضا،  -(1)

 .151، ض 1322ص، ًلأحباج و ذزاسة اًس َاساث، كع

 .230ؿامص معحاخ، مصحؽ ساتق، ض  -(2) 
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فواؿي املًضعة ذلصنة اًخفاؿي اصلويل املحعومة تؼاُصت الاؾامتذ املخحاذل املدسمة خبعائط بأساس َة، من حِر اً

بأمهِا
(1)

:
 

  ثيايم اًصواتط املخـسذت الأوخَ تني اصلول و اًفواؿي كري اصلول مثي اًلوى اًـاجصت ٌَحسوذ )امليؼٌلث كري

َ  ة اذلىومِة.اذلىومِة و اًرشاكث املخـسذت ادلًس َاث( و امليؼٌلث اصلًو

  َة )اًحُئة، اًخمنَة، الأمن الاًىرتوين...اخل( جتـي من اًعـة اٍمتَزي تني الأحٌست ادلسًست يف اًس َاسة اصلًو

 اًس َاسة اًـََا و اًس َاسة اصلهَا ٌَوحساث اًس َاس َة.

 حصاحؽ ذوز اًلوت اًعَحة/ارلض ية )اًـوامي اًـسىًصة( ؿىل حساة ثيايم ذوز اًلوت اٌََية/اًيامعة يف 

َة  .اًـالكاث اصلًو

ال بأهنم ادذَفوا  ن اثفلوا مؽ اًواكـَني حول اؾخحاز اصلوةل فاؿال ؾلالهَا و وحساهَا، اؤ فاًخـسذًون حىت و اؤ

مـِم من حِر اًخبأهَس ؿىل وحوذ بأظصاف فاؿةل كري اصلوةل بأحضت كاذزت ؿىل ختعي اذلسوذ اًلومِة اًيت ابثت 

فِم و ثفسري اًـالكاث  -حسة اًخـسذًني- بأهَ مل ًـس ابالؤماكن بأنرث كاتََة ٌَيفار من بأي وكت مىض، ما ًـين

َة اسدٌاذا اؤىل اًخفاؿالث تني اصلول بأو اذلىوماث يف حس راهتا، تي بأن مععَح "اًـالكاث ؿرب اًوظيَة"  اصلًو

(Transnational Relations)  ني" و "حوسًف اني" ُو اطلي ٌسمح تخحََي ًعاحدََ "زوجصث هَُو

فاؿي اصلويل، و ُو ما اؾخرب جتاوسا ٌضلول و اذلىوماث اًيت بأظححت ؿاحزت ؾن اًخحنك يف بأفضي ذلصنة اًخ

اخملصخاث و حتلِق املعاحل تفـي اؾامتذُا ؿىل س َاساث بأحاذًة الأظصاف
(2)

. 

نٌل صلكت الأذتَاث اًخبأسُس َة ٌَرباًَة ادلسًست اًيت ظفت اؤىل اًسعح ذالل اًـلس املوايل )اًامثهٌُاث( 

ني"  يه الأدصى حتساي خسًسا ٌَواكـَة ادلسًست تلِاذت "نيُر واًزت"، حِر ُامج لك من "زوجصث هَُو

 (Power and Interdependence)و"حوسًف اني" من ذالل نخاهبٌل "اًلوت و الاؾامتذًة املخحاذةل" 

ني تلوهلٌل بأن اًعاتؽ اًفوضوي ٌَمجمتؽ اصلويل ال ٌضلك ابًرضوزت كِوذا حتول ذون اًخـاون تني  اًواكـَني اًحًًِو

بأظصافَ اًساؾَة اؤىل حتلِق معاذلِا اًلومِة.
 

ص ُشٍ اذلجج يف نخاة "هؼم اًلصاز ازلاؾي  و كس حصى ثعٍو

َة"  اطلي رشخ  (Steven Krasner)احملصز من ظصف "سدِفن هصاسرن"  (International Regimes)اصلًو
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ني" يف نخاتَ فَِ مفِوم هؼام اًلصاز ازلاؾي   و ظحلَ يف جماالث خمخَفة  من اًلضااي، كدي بأن ًلسم "زوجصث هَُو

ادلسذ ثفعَال وافِا ٌَعصخ اٌَربايل (After Hegemony)"تـس اًِميية" 
(1)

. 

ظاز  تني اًواكـَني ادلسذ و اٌَرباًَني ادلسذ املـصوف ابمس حواز ادلسذ و ادلسذ اًيؼصي  اذلوازيف اؤ

(Neo-Neo debate)و را اكن اًواكـَون اًحًًِو ن ٍصون بأن اًفوىض يه ػاُصت اتزخيَة و مسة اثتخة خيضؽ ، و اؤ

ًِا مجَؽ اًخرش و بأن اس متصاز اذلصوة و اًزناؿاث و نشا اًخيافس اذلاذ مبرخَف بأصاكهل تني اجملمتـاث اًس َاس َة 

ا من املـعَاث، ثؤنس ؿىل اًعاتؽ اًسىوين ٌَفوىض و ما ًيجص ؾهنا من ؿسم اًلسزت ؿىل  ؿىل مص اًـعوز و كرُي

حنك يف اخملصخاث وضٌلن اًحلاء، ذما ًوصل حاةل ارلوف و اًالبأمن، فاؤن اٌَرباًَني ادلسذ ًـخلسون بأن اًفوىض يه اًخ

ؾحازت ؾن فصاػ كاتي ٌَملأ اًخسزجيي تـمََاث و مؤسساث من ظيؽ االؤوسان ميىن تواسعهتا اًخحنك يف اخملصخاث 

ؾص و اًالبأمن املرتثة ؾن اًفوىضو ضٌلن الأمن، ذما ًـين اًخرفِف و ثضلك مس متص من حست اطل
(2)

. 

َة ػي مًسجٌل مؽ اًعصخ اًواكـي اؤىل كاًة  حصَح بأن اٌَرباًَني ادلسذ ًلصون تبأن جمال اًـالكاث اصلًو

َة املـارصت؛  -حسة اٌَرباًَني ادلسذ-اًلصن اًخاسؽ ؾرش، ًىن اًواكـَني كسموا  وظفا كري ذكِق ٌَـالكاث اصلًو

خحاز ثعوزٍن اتزخيَني رممني صِسٌُل اًلصن اًـرشون ًـحا ذوزا حاسٌل يف ذَق ًىوهنم مل ًبأذشوا تـني الاؾ 

ال من ذالل اًخـاون  ص و حصكِة املعاحل ازلاؾَة املضرتنة اًيت ال ميىن جتس َسُا اؤ اًفصظة اًساحنة اًالسمة ًخعٍو

اصلول
 (3)

الفت يف جماالث خمخَفة املزتاًست ثضلك  (Interdependence) يف الاؾامتذًة املخحاذةلٍوكن  ،الأول :

ؿىل اًعـَسٍن االؤكَميي و اصلويل، تفـي اًخلسم اًـَمي و اًخىٌوًويج وابثت بأمصا ال مفص مٌَ ملا ثـوذ ؿَََ من 

ن بأي هتسًس تفم ُشا  مٌافؽ ؿىل ادلِاث اًفاؿةل املضازنة من ذالل ازثحاظِا تحـضِا اًحـغ، و ابًخايل فاؤ

هنائَ فـال س َرض ال حما اة اصلويل، اًخسُوز اًحُيئالازثحاظ بأو اؤ ، ةل مبعاحل الأظصاف املـيَة، فلضااي مثي االؤُز

َة ال ميىن مـادلهتا توسائي ثلََسًة )اًلوت اًـسىًصة، اًـيف،  اًِجصت كري اًرشؾَة... ا من املـضالث اصلًو و كرُي

َة، بأي ما ًـصف س َاساث بأحاذًة ادلاهة...اخل(، تي تواسعة ثضافص هجوذ حٌلؾَة ثـاوهَة  تني اًوحساث اصل ًو

اطلي فصضخَ اًوالايث  (hegemonic stability) حلدة الاس خلصاز اًِميينفِمتثي يف  اًثاينابًخـاون اصلويل. بأما 

وضاء هؼام مٌؼمة الأدم املخحست هكؼةل ٌَخـاون  املخحست ذالل اًيعف اًثاين من اًلصن اًـرشٍن، من ذالل اؤ

 "جًصخون ووذس"ٌليل جبمةل من املؤسساث املاًَة بأي ما ًـصف تيؼام اصلويل، و ثسؾمي اًيؼام الاكذعاذي اًصبأس

(Bretton Woods System) كَميي ني االؤ ، ذما مسح ًِا ابًخرصف نلوت رمميية تخوفري اس خلصاز ؿىل املس خًو

ص و ثـٍزز  واصلويل ًعة يف ذاهة معَحهتا اًلومِة، و ًىٌَ )الاس خلصاز اًِميين( صلك كاؿست رممة ًخعٍو
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ذًة املخحاذةل اًيت بأحضت متثي حافزا اسرتاثَجَا ؾلالهَا ٌضلول يك جس متص يف اًخـاون اًحُين. مبـىن بأن الاؾامت

ا مٌعاث فـََة و مـَاًزة ٌَحفاع ؿىل املسـى  املؤسساث اًيت ًًض هئا اًعصف املِميني س خؼي ثـمي ابؾخحاُز

يل و ذاظة الاكذعاذي ابث ذمىٌا يف اًخـاوين و ثوس َـَ ًُضمي هجاث و كعاؿاث بأدصى، بأي بأن اًخـاون اصلو

 دضم اًفوىض حىت يف ػي قَاة اًعصف املِميني بأو اًرتاحؽ اًًس يب ًلوثَ.  

 الافرتاضاث/امليعَلاث الأساس َة -31/1

ميىن رسذ بأمه الافرتاضاث بأو امليعَلاث الأساس َة ٌَرباًَة ادلسًست فامي ًًل
(1)

: 

ة ٌَمجمتؽ اصلويل،  - بأ  تفـي قَاة حىومة ؿاملَة ختضؽ ًسَعاهنا مجَؽ اصلول، بأي اًخبأهَس  اًدسَمي ابًعحَـة اًفوضًو

ؿىل بأن ثوسًؽ اًلوت و اًرثوت يف اًيؼام اصلويل ثَـة ذوزا فـاال يف حتسًس سَوك وحساثَ )اًلك ًؤثص يف 

ماكهَة بأن ٍىون اًخـاون اصلويل ظـة املي الأحزاء(. مبـىن بأن اٌَرباًَني ال ًخفلون مؽ اًواكـَني ادلسذ حول اؤ

ة حصؾى ارلوف و ؿسم اًَلني َة فوضًو يف ػي تُئة ذًو
(2)

ة اًيؼام اصلويل  ، ًىهنٌل خيخَفان من حِر بأن فوضًو

ابًًس حة ٌَرباًَني ادلسذ بأكي حست )فوىض ثيافس َة( من ثغل اًيت ًفرتضِا اًواكـَون ادلسذ )فوىض 

َة اً يت جضلك فواؿي رممة صبأهنا يف رعل رصاؾَة(، و اتًَا ميىن حصوًضِا و ثَعَفِا تواسعة املؤسساث اصلًو

ا يف حصنة اًخفاؿي اصلويل.   صبأن اصلول، من حِر ثبأزرُي

فضال ؾن رعل، جياذل اٌَرباًَون ادلسذ تبأن اًخعوزاث اًيت صِسُا اًلصن اًـرشٍن اًاكمٌة يف ػِوز 

َة ثضلكِا اًصمسي و كري اًصمسي و ذوزُا يف اًس َاسة اصلًوَة يه اًيت  جشـ  -و ًو وسخِا-ت املؤسساث اصلًو

ؿىل امليض كسما حنو اًخـاون. نٌل بأن اًعاتؽ اًفوضوي ٌَيؼام اصلويل نلامس مضرتك تني اًواكـَني ادلسذ و 

ني-ادلسذ ُو اطلي ًربز  اٌَرباًَني ادلِوذ املحشوةل من ظصف اخملخعني يف  -من وهجة هؼص زوجصث هَُو

َة يف سخِي حتلِق اًسمل و الأمن اصلًوَ ، فَو اكهت اًـالكاث تني وحساث اجملمتؽ اصلويل نياًـالكاث اصلًو

مذيامغة و مًسجمة مثٌَل ًسؾي املثاًَون، مفا اصلاؾي اؤرن اؤىل لك ُشٍ املساؾي اًخيؼرًية املخواظةل، مبـىن 

َاث و وسائط نفِةل ابًخلََط من   ً ة ٌَمجمتؽ اصلويل يه اًيت ثفصط اًححر ؾن ب ن اًعحَـة اًفوضًو آدص اؤ ب

ن اٌَرباًَة ابمللازهة مؽ  حست ُشٍ اًفوىض و َة املخـسذت الأظصاف. اؤ املمتثةل )اًوسائط( يف املؤسساث اصلًو

ميان بأنرب وسخِا  - (Jennifer Sterling-Folker)حسة "حِيَفص س خرًيَيف فوهص"  -اًواكـَة ثخوفص  ؿىل اؤ

ٍزز الأمن، اًسمل، تلسزت اًخرش ؿىل اًلِام ثسزجيَا خبعواث حنو حتلِق خمصخاث حٌلؾَة بأفضي من صبأهنا ثـ
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، اذلًصة و اًـساةل ؿىل املس خوى اًـاملزالاسذُا
(1)

.
 

ُشا ال ًـين بأن اٌَرباًَني ادلسذ مثاًَون لأهنم ًلصون 

َة  ة، ًىهنم ًـخلسون بأن تًِة/َُلك/ثعممي املؤسساث اصلًو َة فوضًو تعـوتة الجناس معي حٌلؾي يف تُئة ذًو

َة كاذزت ؿىل اًخرفِف من اًخبأزري اًسَيب ًَـة ذوزا رمٌل يف حتلِق الأُساف ازلاؾَة  )املؤسساث اصلًو

َة ؿىل اًًضاظ ازلاؾي اصلويل(.  ٌَفوىض اصلًو

ا صلك من اًرتاتط املـلس  - ة تني اصلول (Complex interdependence) ثفرتط الاؾامتذًة ابؾخحاُز

َة و كٌواث وظول و اثعال مذـسذت تني اجملمتـاث، ؿىل قصاز تـغ املؤسساث  ً و اًفصوغ ذاذي  وحوذ ب

اصلوةل هفسِا، انؾَم ؾن اًلوى اًفاؿةل كري اصلوةل، و ُشا ؾىس الافرتاط اًواكـي اًلائي تبأن اصلوةل يه 

َة بأمه فاؿي يف اًـالكاث اصلًو
(2)

. 

ة وؾلالهَة ؿىل قصاز اًواكـَة اًحًًِو  - ث ا ةاؾخحاز اصلوةل هجة فاؿةل وحسًو ، حِر ًمت اًخـامي مـِا ابؾخحاُز

راث بأُساف حمسذت ذاظة و ًُس هَاان مصهحا و مضالك من هجاث حمََة خمخَفة و فاؿةل راث  هَاان موحسا

معاحل مذيافسة
(3)

. 

الأذش مبحسبأ ارلَاز اًـلالين اطلي ًفصط ؿىل اصلوةل اختار كصازاث تياء ؿىل بأًووايهتا اًيت ختسم معَحهتا  - ج

ي امليفـة، و زذوذ الأفـال، و اخملصخاث احملمتةل، اطلاثَة، ووفلا ٌَخحََي الاسرتاثَجي اًلامئ ؿىل اًخلكفة ملات

بأي اىهتاح سَواكث و ثرصفاث ختضؽ مليعق اًصحب و ارلسازت ؿرب سـهيا اؤىل ثـؼمي معاذلِا الاكذعاذًة 

ا اؤىل حسُا الأذىن،  )ًوُس اًـسىًصة فلط مثٌَل ٍصى اًواكـَون( اؤىل حسُا الأكىص، و اًخلََط من دسائُص

احذواء املضالك من ذالل اًـمي ازلاؾي -تياء ؿىل اًـلالهَة-ون فالأفصاذ و اصلول كاذز 
(4)

 اًخـاوين. 

ثَـة الأًووايث و ارلَازاث اًس َاس َة ٌضلوةل ذوزا رمٌل يف حتسًس منط سَووِا ارلازيج املصثحط ابلأذاء  - ح

 وحسن اًخرصف )راكء اصلوةل( و ًُس تخوسًؽ مصانز اًلوى مثٌَل ًفرتط اًواكـَون ادلسذ.

بأمهَة ثس َعة ابًًس حة ٌضلوةل اًيت جسـى اؤىل اًزايذت املعَلة يف كوهتا و ًُس  -ملازهة ابًواكـَة-اًلوت حىديس  - خ

اؤىل اهخلاذ  (Joseph Grieco)اًزايذت اًًسخِة مثٌَل ٍصى اًواكـَون، و ُشا ما ذفؽ "حوسًف قًصلو" 

من صبأن اًلوت و ثواسن اًلوى -حسة زبأًَ-اًيت ثلَي من  ةاٌَرباًَ
(5)

. 
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 املؤسساثَة ادلسًست  ةمداذئ اٌَرباًَ -31/0

ؿىل املحاذئ الأساس َة اًخاًَة -حسة حميويث ذن-املؤسساثَة ادلسًست  ةثخىئ اٌَرباًَ
(1)

: 

َة، ًىن مثة فواؿي كري اصلوةل ذاضـة ٌضلوةل ال ثلي بأمهَة،  .بأ   اصلوةل يه اًفاؿي الأسايس يف اًـالكاث اصلًو

ا يف حصنة اًخفاؿي اصلو  يل.من حِر ثبأزرُي

ماكهَة اًخـاون تني وحساثَ. .ة   اًعاتؽ اًفوضوي ٌَمجمتؽ اصلويل ال حيول ذون اؤ

كَميي. .ح  ني اًـاملي و االؤ  اًزتاًس املعصذ يف معََاث اًخاكمي و الاهسماح ؿىل املس خًو

ا   .ذ  ًَـة املاكسة املخوكـة اًيت س خجيهيا اصلوةل ذوز اذلافز يف اصلفؽ هبا اؤىل وسج ؿالكاث ثـاوهَة مؽ كرُي

 ول تلغ اًيؼص ؾن املاكسة اًيت س خحللِا الأذريت.من اصل

َة ًخفـَي اًخـاون اصلويل -31/0  املؤسساث اصلًوَة كً 

َة   -من امليؼوز اٌَرباًَني ادلسذ-ًلعس ابملؤسساث اصلًو
((

ٍلوغ اًلواؿس و اًلواهني و املـاًري)اًصمسَة وكري 

هنا ثل  َا، اؤ ِس اًًضاظ و حًزس من ثسفق املـَوماث، وحمني اًثلة اًصمسَة( اًيت حتسذ كواؿس اًسَوك امللدول ذًو

ة ]املخحاذةل[ و جضلك اًخوكـاث، و يف اٍهناًة ثَعف من ثبأزري اًفوضًو
())2)

َة مبرخَف  . بأي بأن املؤسساث اصلًو

َة كامئة تشاهتا ثضايه اصلول من حِر اًخبأزري يف  ظوزُا و بأجحارما و وػائفِا يه ؾحازت ؾن َُئاث بأو هَاانث ذًو

َة. حصنة  اًخفاؿي اصلويل و جضلك اتًَا فواؿي رممة يف اًـالكاث اصلًو

اٍمتَزي تني املؤسساث اًصمسَة و كري اًصمسَة: الأوىل يه ؾحازت ؾن مٌؼٌلث مذـسذت ؿاذت جيصي  

ظازاث و مزياهَاث و معاذز  الأظصاف ًمت جضىَِِا ظوؾَا من ظصف اصلول متخغل مواكؽ فـََة و َُالك و اؤ

ن  ، و اًثاهَة ثساتري مؤسس َة (IMF)و ظيسوق اًيلس اصلويل   (UN)اؤصازهتا مثي الأدم املخحستبأدصى ثوضؽ ُز

كري زمسَة ثخىون من ٍلوؿاث مضيَة بأو رصحية من املحاذئ و اًلواؿس و املـاًري اًيت ًمت ؿىل بأساسِا اختار 

ًَةاًلصازاث ثخلاظؽ فهيا ثوكـاث الأظصاف اًفاؿةل يف جمال مـني من اًـالكاث اصلو 
(3)

. 

را اكن لك من اًواكـَون ادلسذ و اٌَرباًَو ادلسذ ٌضرتاكن من اًياحِة الأهعوًوحِة  يف الافرتاط  ناؤ

ماكهَة اًخرفِف من حسهتا، فاؤن الاوضلال الأسايس اطلي  ة اجملمتؽ اصلويل و خيخَفان حول مسى اؤ اًلائي تفوضًو

را اكن اًعاتؽ اًفوضو  نظصحَ اٌَرباًَو ي ٌَمجمتؽ اصلويل ٌضلك فـال ؿائلا بأمام اًخـاون تني ادلسذ ًسوز حول ما اؤ

َاث من صبأهنا جتاوسٍ.  ً ماكهَة ذَق بأذواث بأو ب  وحساثَ و حول اؤ
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ة اجملمتؽ اصلويل اًيامجة ؾن قَاة سَعة مصنًزة فوق كومِة/حىومة ؿاملَة ثعصخ  ًلص اًعصفان تبأن فوضًو

ساء تـضِا اًحـغحلِلة ال ميىن اًلفز ؾهنا، حمتثي يف مسبأةل اًضم اطلي ٌساو  َة اؤ و وؿسم  ،ز اًوحساث اصلًو

تي و ًحسو بأن  .اًخبأنس من ظسق اًيوااي و اهخفاء اًثلة املخحاذةل، ذما جيـي من اًخـاون اصلويل كاًة ظـحة امليال

ؾعاهئم ظوزت كامتة ؾن سَوك اصلول اًيت ثـمتس ؿىل  اًواكـَني ادلسذ بأنرث جضاؤما ملازهة من اٌَرباًَني ادلسذ، ابؤ

ة ذوما رو  اهتا يف حتلِق معاذلِا اًلومِة، بأي ظوزت ادليسي اذلامي ًسالحَ، اًواكف يف ساحة املـصنة و املخبُأ

اذلسًر جبسًة ؾن اًخـاون  -حسة اًواكـَني ادلسذ-ملواهجة بأي ظازئ بأو ؿسو حممتي، و من مثة ال ميىن 

 وحساث اجملمتؽ اصلويل. ًىن اٌَرباًَني اصلويل، الس امي يف دضم اهـسام وحوذ كسز مـني من اًثلة املخحاذةل تني

َاث حمتثي يف امليؼٌلث   ً ماكهَة ًخحلِق اًخـاون اصلويل، من ذالل اًححر ؾن بأذواث بأو ب ادلسذ ٍصون تبأن مثة اؤ

َة اًيت من صبأهنا بأن جضلك و سائي رلَق و ثـٍزز اًثلة تني اصلول، و بأذات ًلِاش و اًخبأنس  بأو املؤسساث اصلًو

ظازا ٌَخفاؿي و اًخـاون اصلويلمن ظسق اًيوااي،  و اؤ
(1)

.  

ني" يف نخاتَ "تـس اًِميية"  اًعاذز ؿام (After Hegemony) يف ُشا االؤظاز، جياذل "زوجصث هَُو

َة ثدسم ابًفوىض )اًعاتؽ اًفوضوي ٌَمجمتؽ  2540 بأن اصلول ميىن بأن ثخـاون فامي تُهنا حىت يف ػي تُئة ذًو

ا هَاانث ؾلالهَة جسـى تسافؽ املعاحل  اصلويل ال ٌضلك ؿائلا بأمام اًخـاون اصلويل(، و بأهنا )اصلول( ابؾخحاُز

وضاء مؤسساث ثَـة ذوزا ُاما يف اصلفؽ تسًيامِىِة ُشا اًخـاون، مبـىن اًخبأهَس ؿىل ذوز ػاُصت  املضرتنة اؤىل اؤ

َة اًيت ثَـة ذوزا هحري يف ثفـَي اًخـاون اصلويل الاؾامتذ املخحاذل يف ذَق املؤسساث اصلًو
(2)

موحضا بأن  ،

هؼًصخَ ال ثححر يف هَفِة ظَاكة املعاحل املضرتنة تلسز ما حتاول ذزاسة اًؼصوف/اًحُئة املواثَة اًيت ميىن بأن 

َة ثسفؽ ابملعاحل املضرتنة املوحوذت مس حلا اؤىل اًخـاون تني اًوحساث اصلًو
(3)

.
 

َول فـاةل ًحـغ اًلضااي اًيت كري بأن ثيايم الاؾامتذًة املخحاذةل و وحوذ معاحل مضرتنة يف اًوظول ح

ىل اًخـاون تني ُشٍ اصلول، و ُشا زاحؽ ًـست بأس حاة،  ثؤزق ذول مـَية ال ًؤذي ابًرضوزت و تعفة ثَلائَة اؤ

مهنا
(4)

: 

 .ا ٌَمـَوماث راث اًعةل  اًخحاٍن يف الأًووايث تني الأظصاف املـيَة و افذلاُز

  اوين مـني ؾن ظًصق اًلش.دض َة تـغ الأظصاف من اس خلالل بأظصاف بأدصى ًرتثُة ثـ 
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  .ماكهَة اًصهوة اجملاين دلِاث بأدصى ؿىل ػِص هجسُا اًخـاوين  كَق تـغ ادلِاث من اؤ

  .حصذذ اصلول يف املضازنة يف هجس ثـاوين ًخضمن مس خوايث خمخَفة من املاكسة 

   .ؿسم اًلسزت ؿىل اًخًدؤ ابًيواياي املس خلدََة اذللِلِة ٌَرشاكء 

 الأمن و اًسمل اًـاملَنيو اًخـاون اصلويل حتلِق اصلًوَة يف بأمهَة املؤسساث  -31/1

َة ٌضلول الأؾضاء، فِيي ثَـة ذوز اًوس َط                    َة بأمهَة نربى يف اًـالكاث اصلًو حىديس املؤسساث اصلًو

و ثـٍزز  و حرسا ٌَخواظي و اًخفاؿي، و ثوفص فصظا ٌَحواز و اًخفامه و ذَق املياد املياسة ًززغ تشوز اًثلة

ظازا ًعصخ املضالكث، و جتاوس اًـلداث، و احذواء اًزناؿاث، و حتلِق املعاحل، و زمس  حسن اًيوااي، و متثي اؤ

 الأُساف و اًعموحاث املس خلدََة ٌضلول املـيَة.

ًـخلس لك من "مازحن قًصفِثس" و "ثريي بأوالكُان" بأن ُاحس ارلوف و اًلَق من ارلساغ و اٍمتَط 

ا من اًسَواكث كري امللدوةل اًيت كس ثعسز ؾن تـغ اًوحساث من الأحاكم اًوا َة و كرُي زذت يف االثفاكِاث اصلًو

ة اجملمتؽ اصلويل املرتثحة ؾن قَاة سَعة فوق كومِة، ميىن جتاوسٍ تواسعة املؤسساث  َة يف دضم فوضًو اصلًو

َة، من ذالل ما ًًل اصلًو
(1)

: 

َة.ذَق كسز بأنرب من الاًزتام تبأحاكم االثفاك  -بأ    ِاث اصلًو

 ختفِغ وسة كمية اًعفلاث املربمة تني الأظصاف املـيَة. -ة

ظاز اًضفافِة ختط خمخَف اًلضااي املضرتنة، من بأخي اًخرفِف من حاةل ؿسم  -ح ثوفري املًزس من املـَوماث يف اؤ

 اًَلني و من اًلموط اطلي ٍىذيف هوااي و سَوك الآدٍصن.

َة يف جمايل اًخـاون اصلويل و اًسمل و الأمن من هجخَ، بأصاز بأهوز دمحم فصح اؤىل اصل وز اطلي ثَـحَ املؤسساث اصلًو

اًـاملَني، ؿرب ما ًبأيت
(2)

: 

 بأ/ ذَق اًضـوز و ًو وسخِا ابس متصاز و ذميومة و ذًيامِىِة اًًضاظ اًخـاوين.

 ة/ ثوفري املًزس من اذللوق و الامذَاساث تني الأظصاف املـيَة.

 و صفافِة املـَوماث ثـٍززا ٌَثلة املخحاذةل.ة/ ضٌلن كسز بأنرب من س َوةل 

اتحة س حي و بأذواث الحذواء اًخياكضاث اًحًَِة.  ح/ اؤ
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ا بأفلِا ال ًضمن ابًرضوزت لجناهحا يف  َة يف حس راثَ و اهدضاُز تَس بأن وحوذ بأو هَيوهة املؤسساث اصلًو

ما ُو انتؽ من االؤظاز  حتلِق الأُساف اًيت بأوضئت من بأخَِا، ما مل ثخوفص ؾيارص و ؾوامي بأدصى، مهنا

َة اًيت ثًضط يف نيفِا. فداًًس حة ٌَـيارص الأوىل، فاؤن كسزت  املؤسسايت هفسَ و مهنا ما ُو بآث من اًحُئة اصلًو

ني-ُشٍ املؤسساث ؿىل الجناس كاايهتا مصثحعة  ابلآيت -حسة زوجصث هَُو
(1)

:
 

 ؿس اٌَـحة املخفق ؿَهيا.جضخر اصلول املـيَة ابملؤسسة و اكذياؾِم مبصامهيا و امذثاهلم ًلوا . بأ 

 وحوذ كسز مـخرب من اًلوامس )اًس َاس َة، الاكذعاذًة، الاحامتؾَة، اًثلافِة...اخل( املضرتنة. . ة

 معق امليافؽ و املاكسة املخحاذةل و املعاحل املضرتنة. . ث

ا اًحُئة ارلازحِة، فمثة خسل تني اًواكـَني ادلسذ و هؼصاهئم من اٌ  َرباًَنيبأما ابًًس حة ٌَثاهَة اًيت معسُز

ادلسذ، ًسوز حول مسى كسزت االؤظاز املؤسسايت ؿىل اصلفؽ تـجةل اًخـاون اصلويل و حتلِق اًسمل و الأمن 

َة، اؤر  ناًـاملَني: ٍصاُن اٌَرباًَو ادلسذ ؿىل بأن فرتت ما تـس اذلصة اًحازذت متثي اًـرص اطلُيب ٌَمؤسساث اصلًو

َة من  مٌؼمة مؽ حَول هناًة هؼام اًلعحَة  2333اؤىل حوايل  2533مٌؼمة ؿام  33كفز ؿسذ امليؼٌلث اصلًو

ابن فرتت ما تـس اذلصة  َة اؤ اًثيائَة، ذما ًؤرش ؿىل حسوج حتول معَق يف مٌؼومة اًلمي اًسائست يف اًـالكاث اصلًو

ذازت اًس َاسة  اًحازذت متثي ؿىل ارلعوض يف حصاحؽ اًـامي اًـسىصي ؿىل حساة اًـامي الاكذعاذي يف اؤ

َة يف ا ذزاك و ثفسري ُشا اًخحول اطلي اس هتسف اًـالكاث اصلًو ًوكت اطلي جعز فَِ اًواكـَون ادلسذ ؾن اؤ

َة اصلًو
(2)

. 

َة ذفؽ ابٌَرباًَني ادلسذ اؤىل الاؾخلاذ تبأن ذوز و ثبأزري اصلول نفواؿي  املضِس ادلسًس ٌَـالكاث اصلًو

َة اًيت ثـصف  آهفانٌل متت االؤصاز -بأساس َة كس ًرتاحؽ ًفائست املؤسساث اصلًو ًََ ب منوا و اهدضازا الفذا، و اسذاذ  -ت اؤ

ا يف سَوك و حساث اًيؼام اصلويل، ذما ًـين فذح اجملال بأمام جتس َس اًخـاون تني اصلول و حتلِق  ذوزُا و ثبأزرُي

الأمن و اًسمل يف اًـامل
(3)

. 

 حساة ثيايم ادلسذ اًلايض ترتاحؽ ذوز اصلوةل ؿىل يف امللاتي، و مضن س َاق زذمه ؿىل حتََي اٌَرباًَني

َة، ٍصى اًواكـَون ادلسذ بأن ُشا اًعصخ مثايل و تـَس ؾن اًواكؽ  ذوز املؤسسة اصلًوَة يف جس َري اًلضااي اصلًو

َة اًيت ثؼي جمصذ بأظص  َة ال ًـوذ اؤىل امليؼٌلث بأو املؤسساث اصلًو اصلويل: اًخبأزري املٌلزش يف اًـالكاث اصلًو

اصلول الأؾضاء فهيا اًيت ثلف ذَفِا و ثسمعِا، بأي بأهنا ال ثـسو بأن ثيؼميَة، ثًس َلِة و صلكَة، تي حصحؽ اؤىل 
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حىون مٌاجص  بأو بأذواث ثوػفِا اًلوى اًىربى ٍمتٍصص س َاساهتا و حتلِق معاذلِا اًلومِة. فاًوالايث املخحست ؿىل 

ا من  سخِي املثال ال اذلرص ما اهفىت جس خلي الأدم املخحست، ظيسوق اًيلس اصلويل، اًحيم اصلويل ... و كرُي

ا اصلويل و يف اؤضفاء اًرشؾَة ؿىل س َاس هتا ارلازحِة، و ُشا ما  امليؼٌلث و املؤسساث اصلًوَة يف ثسؾمي مصنُز

َة ثـس من بأمه بأذواث اًلوت اًيامعة الأمٍصىِة صسذ ؿَََ "حوسًف اني"  ؾيسما كال تبأن املؤسساث اصلًو
(1)

تي  .

ز "زوجصث اكخان" اطلي هفى و ثضلك معَق بأي ذوز و رُة اًحـغ الآدص اؤىل بأتـس حس من رعل ؿىل قصا

َة اذلاظةل يف اًـامل مٌش اذلصة اًـاملَة اًثاهَة يه من ظيؽ  ٌَمؤسساث اصلًوَة، موحضا بأن اًخعوزاث اصلًو

بأمٍصيك و ُسفِا اذلفاع ؿىل اًيؼام اصلويل. بأما "سدِفن واًت" فريى تبأن مثي ُشٍ اًَِئاث و املؤسساث 

مئني ؿَهيا ذسمة ملعاذلِم، واتًَا ال ميىهنا اىهتاح س َاساث بأو اختار كصازاث ال حصاؾي بأوضئت ؿىل ملاش اًلا

معاذلِم
(2)

 و ًيا من الأمثةل ما ٍىفي ٌَخسًَي ؿىل رعل.  ،

 املاكسة املخوكـة من اًخـاونادلسذ:  ناذلواز اًيؼصي اًثاًر: اًواكـَون ادلسذ و اٌَرباًَو -32

اًيت ًـخيلِا لك من اًواكـَون ادلسذ و اٌَرباًَون ادلسذ، فاؤن سَواكث  اسدٌاذا اؤىل هؼًصة ارلَاز اًـلالين

ساء ًـضِا اًحـغ حتوكِا حساابث امليفـة و ارلسازت: لكٌل اكهت املاكسة املخوكـة من معََة  َة اؤ اًوحساث اصلًو

بأي لكٌل اكهت  و اًـىس حصَح، ،اًخـاون بأنرب من اًلكفة، لكٌل جشؽ اصلول ؿىل الاخنصاظ يف اًـمََة اًخـاوهَة

ا.  اًلكفة بأنرث من امليفـة، لكٌل بأجحمت بأو امذيـت اصلول ؾن الاهضٌلم اؤىل مضاًزؽ ثـاوهَة مؽ كرُي

كري بأن ادلسل تني اًعصفني ًسوز حول املاكسة املخوكـة من حِر هوهنا معَلة بأو وسخِة
(3)

جياذل  :

ر لكٌل  اصلول يف ؿالكاث ثـاوهَة و ؿىل هعاق ظادلسذ بأن اخنصا ناٌَرباًَو واسؽ س َـوذ ابًفائست ؿىل ازلَؽ، اؤ

اسذاذ جحم املعاحل املضرتنة و ازثفـت وسة اًخحاذل الاكذعاذي تني اصلول املـيَة، لكٌل حللت بأنرب كسز من 

امليافؽ، بأي بأن  املاكسة املعَلة يه اًيت متثي حمصاك و حمفزا ٌضلول الأؾضاء يف اجتاٍ ثوس َؽ جماالث اًخـاون 

ا و اس متصاٍزهتا، ابؾخحاز بأن ما جتيََ الأظصاف املـيَة من فوائس بأنرث ذما خترسٍ. و الأمه ابًًس حة ومضيت ذميومهت

ظاز  -من ذالل ظصهحم ًفىصت "املاكسة املعَلة"-ٌَرباًَني ادلسذ  ُو حتفزي اصلول ؿىل اًـمي ازلاؾي يف اؤ

َول وظيَة/اهفصاذًة، كس ثفيض اؤىل مؤسسايت ًخحلِق بأنرب كسز من املاكسة، تسل الانخفاء ابسرتاثَجَاث و ح

ظسماث و ىزاؿاث كري َلوذت اًـواكة، مبـىن اًرتنزي ؿىل جحم اًىـىة اًيت ٌس خفِس مهنا ازلَؽ، ترصف اًيؼص 

 ؾن هعُة بأو حعة لك ظصف فهيا. 
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بأما ابًًس حة ٌَواكـَني ادلسذ، فِجصي اًرتنزي ؿىل املاكسة اًًسخِة، بأي ؿىل حعة/هعُة لك ذوةل من 

ا تسل اًرتنزي ؿىل جحم اًىـىة. مبـىن بأن الاخنصاظ يف مضاًزؽ ثـاوهَة من اًىـ ىة ملازهة مبا حيعي ؿَََ كرُي

ة  ؿسمَ، مصثحط حبجم امليفـة املخوكـة وفلا ًلاؿست ارلَاز اًـلالين، رعل بأن اصلوةل جسـى ذوما يف ػي فوضًو

ٍن اًلوى اصلًوَة، و اتًَا فِيي كاًحا ما ًًذاهبا اًلَق اجملمتؽ اصلويل اؤىل سايذت كوهتا وثـؼمي موكـِا اًًس يب يف مواس 

ثضبأن ثوسًؽ املاكسة يف حاةل اخنصاظِا يف بأي مرشوغ ثـاوين، حبنك بأن اصلول اًيت جس خحور ؿىل حعط بأنرب 

ا ُضاصة.  - (Steven Krassner)من وهجة هؼص "سدِفن هصاسرن" -  سزتذاذ كوت تُامن ٍزذاذ رشاكُؤ

ا، و من كري امليعلي بأن ثسفؽ  -واكـَني ادلسذحسة اً-مبـىن بأن اصلول ال ميىهنا اًخضحَة يف سخِي كرُي

آدصون مل ًسفـوا صُئا، بأو ما ًـصف مبضلكة "اًصاهة اجملاين"، نٌل بأهنا ال ميىن بأن  فاثوزت ثـاون كس ٌس خفِس مٌَ ب

َة.  ثلامص يف الاخنصاظ يف بأي معي ثـاوين كس ًضـف من ماكىهتا اصلًو
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 املازهس َة اًيؼًصة : اًساذش احملوز
 

را اكن اُامتم اًواكـَني  حول كضااي الأمن و الاس خلصاز يف اًـامل يف ػي ثضازة املعاحل تني  مٌعحااؤ

، و اوضلال اٌَرباًَني ممتحوزا حول مسائي اًخـاون اصلويل يف دضم وحساث اجملمتؽ اصلويل املدسم ابًفوىض

ص اُامتم املازهس َةالاؾامتذًة املخحاذةل و اًدضات َة، فاؤن حُو  ،(Marxisme) م اًـيىدويت املـلس ٌَـالكاث اصلًو

ة الاكذعاذًة" ًسوز حول اًـالكة تني اًرشق و اًلصة  ،بأو اًصاذٍاكًَة  بأو ما ًعَق ؿَََ بأحِاان امس "اًحًًِو

لست، مؽ اًرتنزي ؿىل رضوزت واملساز اطلي سَىذَ ُشٍ اًـالكة املحًِة ؿىل اًلوت و ذزخاث مذفاوثة من اًِميية املـ

اًـوذت اؤىل اًخازخي الؤماظة اٌَثام ؾن ادلشوز و الأتـاذ اذللِلة ٌَفلص و اًخزَف اطلي ثـاين مٌَ ذول ادليوة، 

ونشا اًخبأهَس ؿىل اًخوسؽ اًصبأسٌليل ادلضؽ املدسخة اًصئُيس يف اًرشد اًخمنوي اًسائس يف اًيؼام اًـاملي اطلي 

خـٌلز املحارش، كدي بأن ًخحول اؤىل اس خـٌلز اكذعاذي كري مدارشبأذش يف اًحساًة ظوزت الاس  
(1)

. 

تـحازت بأدصى فاؤن املازهس َة جسـى اؤىل ثفسري ؿسم كسزت ذول اًـامل اًثاًر ؿىل ارلصوح من ذائصت 

ماكن ُشا اًعيف من  اًخزَف، مبـىن ُي ًـس اًخزَف كسزا حمخوما ابًًس حة ملا ًـصف تسول ادليوة؟ بأم ابؤ

ا من اصلول املخلسمة؟اصلول زفؽ اًخ  حسي و حتلِق مس خوايث بأؿىل من اًخعوز ًضايه كرُي

 ٌٌَلزهس َة الافرتاضاث الأساس َة -32

َة ؿىل مجةل من الافرتاضا ، ًـي بأجصسُاثثخىئ املازهس َة يف حتَََِا ٌَـالكاث اصلًو
(2)

: 

( و كري املاعل املس خلي )تفذح ٌضلك اًيؼام اًصبأسٌليل ادلائص املؤظص ٌَـالكة تني املاعل املس خلي )جىرس اًلني 

َة.  اًلني( االؤظاز الأنرب اطلي ثمت يف وؿائَ ظَاكة اًـالكاث اصلًو

ن فِم اًيؼام اصلويل اذلايل املىصش ٌَِوت اًضاسـة تني اصلول اًليَة اًيت حزذاذ قىن و اصلول اًفلريت اًيت   اؤ

اًـالكاث اصلًوَة، من ذالل ثددؽ خمخَف حزذاذ فلصا، مصثحط ابًرتنزي ؿىل بأمهَة اًخازخي يف حتََي و ثفسري 

 بأظواز ُشا اًيؼام  كري اًـاذل ؿرب مساٍز اًخازخيي.

َة ٌَِميية حتول ذون ثعوز اصلول اًفلريت، و حىصش حاةل ؿسم اًدساوي تني اًضٌلل املخعوز و ادليوة    ً مثة ب

 املخزَف.  
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اًيؼام اًصبأسٌليل اذلايل، صلزخة جتـي حىديس اًـوامي الاكذعاذًة بأمهَة ابًلة من حِر كِاسِا ًخعوز معي  

من اصلول املخزَفة ًُس ظصفا اتتـا حفسة، تي ؿامال ًعاحل اصلول املخلسمة، من ذالل ثلس مي اًـمي اصلويل                    

 و اًخوسًؽ كري اًـاذل ٌَرثواث. 

 ًَةؾيارص الاًخلاء و الافرتاق تني املازهس َة و اًيؼًصخني اًواكـَة و اٌَربا -31

ة  جصاس بأمه هلاظ اًخلاظؽ و الافرتاق تني املازهس َة بأو اًحًًِو اسدٌاذا اؤىل ُشٍ الافرتاضاث، ميىن ًيا اؤ

الاكذعاذًة، من هجة، و اًيؼصايث اًساتلة و املمتثةل ؿىل ارلعوض يف اًواكـَة و اٌَرباًَة، من هجة بأدصى، 

"تول فِويت" ثدِح ًيا اسدِـاة الأسس اًيت ثلوم ابؾخحاز بأن امللازهة تني اًيؼصايث بأو اًخعوزاث نٌل ٌسمهيا 

َة بأنرث كاتََة ٌَخفسري و اًفِم ؿَهيا لك هؼًصة،  و اًسٌلخ ًيا اتًَا جبـي اًـالكاث اصلًو
(1)

: 

  ة من حِر بأن الكٌُل ة الاكذعاذًة مؽ اًواكـَة ادلسًست بأو اًواكـَة اًحًًِو ثخلاظؽ لك من املازهس َة بأو اًحًًِو

َة، ًىهنٌل ًفرتكان ٍصنزان ؿىل هفس مس   خوى اًخحََي املمتثي يف اًيؼام اصلويل احملسذ ًسَوك اًوحساث اصلًو

يف هون بأن الأوىل )املازهس َة( حصى بأن ظحَـة اًيؼام اصلويل ادلائص ُو اًسخة اًصئُس وزاء ارلي يف 

َة، تُامن حصحؽ اًثاهَة )اًواكـَة ادلسًست( رعل اؤىل ثوسًؽ اًلوى تني اً لوى اًـؼمى، بأي  اؤىل تًِة اًـالكاث اصلًو

َة.  اًيؼام اصلويل )بأحاذي، زيايئ بأو مذـسذ الأكعاة( اطلي ًؤثص و حيسذ سَوك اًوحساث اصلًو

   جضرتك لك من املازهس َة و اٌَرباًَة يف اؾخحاز الاكذعاذ اًس َايس مسذال يف فِم و حتََي اًـالكاث اصلًوَة

را اكهت اًواكـَة ثلص هبصمِة الأحٌساث )بأمهَة اًـوامي الاكذعاذًة يف ظَاكة سَوك اًوحسا َة(. و اؤ ث اصلًو

ا تني اًس َاساث اًـََا راث اًعةل ابلأمن اًلويم و اًس َاساث اصلهَا املخـَلة  َة من ذالل متَزُي اصلًو

ابملسائي الاكذعاذًة، اًحَئِة ...اخل، فاؤن لك من املازهس َة و اٌَرباًَة ال حصاين بأي فصق تني ُشٍ اًس َاساث 

ة ٌَـوامي الاكذعاذًة حبنك اًـالكة )ؿسم ُص  ًو مِة اًس َاسة اصلًوَة(، تي ًـعَان يف تـغ الأحِان الأًو

 اًوزَلة تني الاكذعاذ و اًس َاسة.

   ثَخلي لك من املازهس َة و اٌَرباًَة يف هون بأن الكٌُل ًوًَان بأمهَة ملا جيصي ذاذي اصلوةل بأو ما ًـصف

نفاؿي مس خلي ؾلالين نٌل ُو صبأن اًواكـَة، و ًحسو رعل خََا  ابًعيسوق الأسوذ، و ال ًيؼصان اؤىل اصلوةل

هخاح اًسائست يف اجملمتؽ  و اًرصاغ اًعحلي اًـاهس ًِشٍ  ابًًس حة ٌٌَلزهس َة ؿرب اًخسًَي ؿىل ؿالكاث االؤ

 اًـالكاث.

  ًعيسوق ثويل  لك من املازهس َة و اٌَرباًَة بأمهَة ابًلة ٌَمجاًني الاكذعاذي و الاحامتؾي ًلأفصاذ ذاذي ا

اًفصذ من اًِميية و الاس خلالل اًيت حىصسِا حتٍصص الأسوذ، ًىن الأوىل )املازهس َة( حصنز ؿىل رضوزت 
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هخاح اًصبأسٌلًَة، يف حني حصنز اًثاهَة )اٌََرباًَة( ؿىل اًوضؽ الاكذعاذي ٌَفصذ اطلي ًًدلي ؿىل  ؿالكاث االؤ

َاث ا  ً ؾعائَ حًصة اكمةل يف اٍمتغل و اًخرصف مضن ب كذعاذ اًسوق بأو ما ًـصف تلاهون اًـصط اصلوةل اؤ

 واًعَة.

   َةثفرتق لك من املازهس َة و اٌََرباًَة من حِر بأن اًثاهَة )اٌَرباًَة( ثخوفص ؿىل هؼصت  ابًخلَريو ثؤمن  ثفاًؤ

ني اًوظين و اصلويل، تُامن صلى الأوىل )املازهس َة( هؼصت  اًسَمي و اًخحول اًخسزجيي و اًخعوز ؿىل املس خًو

حِال مسبأةل اًخلَري اًسَمي اطلي ٌس خحَي حعوهل يف ػي ظحَـة اًيؼام اًصبأسٌليل، وابًخايل ًًدلي  جضاؤمِة

 ، زوزاي و ؾيَفا.اًخلَري خشزايبأن ٍىون 

ؿىل قصاز مـؼم اًيؼصايث املؤثصت واملخبأثصت مبحَعِا، صِسث املازهس َة ؿست ثعوزاث، تسءا ابملازهس َة 

هس َة ادلسًست، او ما ًـصف تيؼًصة اًخحـَة املخفصؿة اؤىل ؿست ثَازاث: اًخلََسًة تلِاذت اكزل مازهس، و املاز 

 احملَط و اًيؼام اصلويل.-اًخزَف، الامربايًَة، املصنز

 املازهس َة اًخلََسًة  -31

ثـخرب املازهس َة اًخلََسًة من تني بأمه امللازابث اًيؼًصة اًيت ثـمتس ؿىل املسذي الاكذعاذي 

(Economical Approach)  َة. و ًـس لك من "اكزل مازهس"، يف ثفسري و حتََي تـغ اًؼواُص اصلًو

(Carl Marx) ،"فًصسًزم بألجنَز"(Frederick Angels)   ،"حون ُوثسون"(John Hopsson) 

، "زوسا (Antonio Gramcsi)، "بأهعوهَو قصاميش" (Vladimir Lenin)"فالذميري ًَيني"، 

 تني بأمه بأكعاة ُشا اًخَاز اًصاذٍاكيل. و كريمه...، من   (Rosa Luxembourg)ًَىسمحوزػ"، 

َة ًُست سوى اهـاكسا ًواكؽ ذويل ترصف اًيؼص ؾن س َاكَ  را اكهت لك هؼًصة يف اًـالكاث اصلًو اؤ

اًزماكين، فاؤن اًعصخ املازهيس ُو الآدص هخاح ًواكؽ مسخَ الأساس َة اًرصاغ اًعحلي تني اًعحلة اذلاهكة املاًىة 

هخاح و اًعحلة اًـا مةل )اًربوًَخازاي( و ًىن ؿىل اًعـَس اًوظين، طلعل ًيفي تـغ امليؼٍصن وحوذ ًوسائي االؤ

َة، مسدٌسٍن ؿىل اذلجج اًخاًَة هؼًصة مازهس َة يف اًـالكاث اصلًو
(1)

:
 

o  متحوز اُامتم املازهس َني ؿىل اًحُئة اصلاذََة ٌَمجمتؽ اًواحس، اؾخلاذا مهنم بأن اًخياكضاث اصلاذََة ٌَمجمتؽ يه

 ًخحوالث الأساس َة املبأموةل.هلعة اهعالق ا

o  ؿسم فعي املازهس َني تني اًس َاس خني اصلاذََة و ارلازحِة ٌَمجمتؽ اًواحس )اًس َاسة ارلازحِة يه امذساذ

ٌَس َاسة ارلازحِة(، و ُشا ما بأنس ؿَََ ًَيني 
((

ًُس ُياك فىصت بأنرب دعبأ و بأصس رضزا من اًفىصت املمتثةل 
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ارلازحِةيف فعي اًس َاسة اصلاذََة ؾن اًس َاسة 
))

و ُشا ؾىس اًواكـَني اًلائَني بأن اًس َاسة ارلازحِة ، 

 ال متثي ابًرضوزت امذساذا ٌَس َاسة ارلازحِة.

o  اكذعاز ثفسري املازهس َني ؿىل ػاُصيت الامربايًَة و اًرصاغ اًعحلي و حـٌَِل هكخلرٍين بأساس َني يف معََة

ملارمم مبرخَف اًؼواُص حموزاي و الامرباي (Actor)اًخحََي، ابؾخحاز اًعحلة فاؿال  ًَة ؾيرصا حمفزا، بأي ؿسم اؤ

َة ال ًيحرص يف ادلاهة الاكذعاذي اطلي ًـخرب حموز  َة الأدصى، مؽ اًـمل بأن اًخيؼري يف اًـالكاث اصلًو اصلًو

 اًخفسري املازهيس ٌَؼواُص.

o  ساٍهتا من ارلًصعة اًس َاس َة اًـامل ىاكز املازهس َني ًفىصت وحوذ اصلوةل و اصلؾوت اؤىل اؤ َة، ابؾخحاز بأن اًرصاغ اؤ

هخاح( و ظحلة اًربوًَخازاي بأو اًعحلة اًـامةل  َا تي ظحلِا تني اًعحلة اًحوزحواًسة )املاًىة ًوسائي االؤ ًُس ذًو

)اًاكذحة(، و من مثة فِو رصاغ رو وهجني: بأًسًوًويج، ًىوهَ كامئا تني بأًسًوًوحِخني مذياكضخني )املازهس َة  

هخاح  تني نك بأهَ ًسوزو اٌَرباًَة(، و اكذعاذي، حب هخاحِني خمخَفني ثضبأن مَىِة وسائي االؤ بأسَوتني اؤ

 )الاصرتاهَة و اًصبأسٌلًَة(.

َة من ذالل  ىاكز مسامهة املازهس َة يف اذللي اًيؼصي ٌَـالكاث اصلًو ؿىل اًصمغ ذما س حق، فال ميىن اؤ

ربايًَة و اًرصاغ اصلويل،                  حماوالث لك من "حون ُوثسون" و "فالذميري ًَيني" يف مـادلهتٌل ًؼاُصيت الام

ا تيفسِا. حصَح بأن املازهس َة مل حصق  يت الأذمَة اًض َوؾَة و حق اًضـوة يف ثلٍصص معرُي ٌل ؿىل مسبًأ و حصنزُي

ؿاذت اًيؼص يف منورح  ال بأهنا جضلك مٌؼوزا زوزاي، ًىوهنا حصقة يف اؤ َة، اؤ اؤىل مس خوى اًيؼًصة يف اًـالكاث اصلًو

َة اطلي فصضخَ اًواكـَة )اًسـي اؤىل ثلَري اًوضؽ اًلامئ(، و ثـمتس ؿىل مهنج ؿَمي اصلوةل املص  نًزة ٌَس َاسة اصلًو

 خسيل/ذايًَىذَيك كامئ تشاثَ كأذات ًخحََي و اسدِـاة املساز اًخازخيي ٌَمجمتـاث اًخرشًة.

 (Dependency Theory(: هؼًصة اًخحـَة )New Marxismاملازهس َة ادلسًست ) -30

حعول ؿسذ هحري من ذول اًـامل اًثاًر ؿىل اس خلالًِا ذالل مخسٌُاث و س خٌُاث اًلصن اًـرشٍن، كسات 

َة خسل حول مسبأةل  و يف ػي اجساغ جحم اًِوت تني اصلول املخلسمة و هؼرياهتا املخزَفة، جصس ؿىل اًساحة اصلًو

تَاث اًس َاس َة اًعاذزت يف ذول اًـامل اًخفاوث يف اًخمنَة و اًخعوز تني وحساث اجملمتؽ اصلويل، بأزحـخَ تـغ الأذ

اًثاًر و ذاظة يف بأمٍصاك اًالثًَِة اؤىل اًخحـَة املخحوكة يف اًـالكة تني ذول اًضٌلل اًلين و ذول ادليوة اًفلري. 

فاًخحـَة يه ؾحازت ؾن 
((

ؿالكة ثيعَق من اًخاتؽ اؤىل املخحوغ، ؿرب معََة اذلاق كرصي توسائي س َاس َة، اكذعاذًة 

ف ٌَِميية اًيت متازسِا ذول ؾؼمى  و ؾسىًصة، هخاح اًصبأسٌليل، و جسًو و بأ و قزو زلايف و فىصي ًخـممي هؼام االؤ

ٍلوؿة ذول بأحصسث ثلسما يف جمال الاكذعاذ و اًخىٌوًوحِا و اًخـَمي فدس خزسرما ًخحلِق بأُساف ماذًة 

ا ؿىل ثيفِشُا يك ، مبا ثفصسٍ ؿىل بأدم و صـوة بأدصى بأكي ثلسما من اؤحصاءاث ثَزرما ةواسرتاثَجَ هبا و جترُب
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ميىهنا اًحلاء و الاس متصاز
())1)

َة كري املخاكفئة، و كاًحا ما جس خـمي  . نٌل ثـرب بأًضا ؿىل ٍلي اًـالكاث اصلًو

فِيي بأما اًخحـَة نيؼًصة يف جمال اًـَوم الاحامتؾَة  ًخوظَف اًوضؽ يف اصلول املخزَفة يف مواهجة اصلول املخلسمة.

الثَ ذول ادليوة، و ًـوذ سخة ُشا اًوضؽ ثـين اًفلص و ؿسم  الاس خلصاز اًس َايس و اًخزَف اطلي ثـاين ًو

املززي اؤىل املساز اًخازخيي اطلي زمسخَ ذول اًضٌلل
(2)

 . 

من اًلصن اؤىل ؾلس اًس خٌُاث،  -حسة ؿسذ مـخرب من املفىٍصن–ثـوذ اًحساايث الأوىل ًيؼًصة اًخحـَة 

ن اٌَجية الاكذعاذًة ارلاظة تسول بأمٍصاك اًالثًَِة و مؤمتص الأدم م حاول لك حِامناًـرشٍن، يف بأمٍصاك اًالثًِة، 

َة، و يف ملسمهتا كضَة ؿسم كسزت ذول اًـامل  جياذ ثفسري ًحـغ اًؼواُص اصلًو املخحست حول اًخجازت و اًخمنَة اؤ

آس َااًثاًر ؿىل ارلصوح من تؤزت اًخزَف فًصلِا و ب  .، كدي بأن ثيدرش يف كازيت اؤ

اٍمتَزي تني اًخحـَة وحاةل و اكؤظاز فىصي بأو هؼصي جيسز تيا
(3)

: فاًخحـَة وحاةل راث خشوز اتزخيَة جضلكت 

مبواسات مؽ اًصبأسٌلًَة اًـاملَة و اًِميية اًلصتَة مٌش هناًة اًلصن اًساذش ؾرش، و ًلعس هبا وفلا ًخـًصف "ذوش 

تـغ اًحضلان اتتـة رشظَا ًخعوز  ثغل اذلاةل اًيت حىون من ذالًِا اكذعاذايث -(Dos Santosسًذوس" )

وثوسؽ اكذعاذايث تضلان بأدصى، حِر بأن ؿالكة الاؾامتذ املخحاذل تني اكذعاذًني بأو بأنرث، من هجة، و تني ُشٍ 

الاكذعاذايث و اًخجازت اًـاملَة، من هجة اثهَة، ًفصط صالك من بأصاكل اًخحـَة، ؾيسما ٍىون مبلسوز اصلول 

رُا، يف حني حىون اصلول الأدصى )اًخاتـة( ذاضـة زمغ بأهفِا ًِشا اًخوسؽ اطلي ًؤثص املِميية )املخحوؿة( ثسط هفو 

 و اتًَا ؿىل ثعوزُا بأو ختَفِا. ،سَحا بأو اؤجيااب ؿىل اكذعاذايهتا

نرث ذما يه انجتة ؾن بأ ًخخني من ُشا اًخـًصف املازهيس بأن اًخحـَة وؼاُصت انجتة ؾن ؾوامي ذازحِة 

اًخحـَة انمجة يه الأدصى ؾن اًـالكاث كري املخاكفئة تني اًضٌلل اًلين و ادليوة  ؾوامي ذاذََة، و بأن ؿالكاث

آدص وفلا ًلواؿس ًـحة ظاقِا اًعصف الأكوى يف املـاذةل،  ،اًفلري، بأي ؿالكاث كامئة ؿىل اس خلالل ظصف ًعصف ب

ر بأن ثلس مي اًـمي اصلويل وجزء من ُشٍ اٌَـحة ًَزم اصلول اًفلريت ؿىل ًـة ذوز املعس ز ٌَموازذ اًعحَـَة اؤ

ٍهيا ؿىل صلك سَؽ و تضائؽ و ًىن تبأسـاز مصثفـة خسا.  ،و تبأسـاز مذسهَة ،ًفائست اصلول اًليَة كدي بأن ثـوذ اؤ

ُو بأن الازثفاغ املس متص لأسـاز ُشٍ اًسَؽ و اًحضائؽ املس خوزذت ال ًواهحَ ازثفاغ ذمازي يف  ،والأذىه و الأمص

 نك بأن اًعصف اًلين و اًلوي ُو من حيسذ كواؿس اٌَـحة كري امليعفة. بأسـاز املوازذ اًعحَـَة املعسزت، حب
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و اًيت ثـس بأول مسامهة ؿامل اثًثَة يف اذللي اًخيؼريي ٌَـالكاث  ،بأما اًخحـَة اكؤظاز فىصي بأو نيؼًصة

َة، فريحؽ ػِوزُا اؤىل اًيعف اًثاين من مخسٌُاث و تساًة س خٌُاث اًلصن املايض مضن س َاق ما ًـصف  اصلًو

اؤىل اًلول  (Phillipe Braillard)ًيؼًصة الاس خـٌلًزة. و ُشا ما ذفؽ "فََِة جصاايز" اب
((

ًلس منا يف اذللِلة  ...

يف بأؾوام اشلسٌُاث ثَاز من اًفىص املازهيس ادلسًس ًيىص حلِلة سوال الاس خـٌلز، و ٌسـى اؤىل ثبأهَس و اس متصاز 

َة املـارصت، و ُشٍ امللازتة جضسذ توخَ ذاض ؿىل ؿالكة ثحـَة اًـامل اًثاًر  تلاء الامربايًَة يف اًـالكاث اصلًو

ٌَحضلان اًصبأسٌلًَة اًعياؾَة، و ثؤنس وحوذ زاتعة تني الامربايًَة واًخزَف
))(1)

. 

َة يف هوهنا متَط اٌَثام ؾن ظحَـة اًـالكة تني اًضٌلل املخلسم  ثخجىل بأمهَة هؼًصة اًخحـَة يف اًـالكاث اصلًو

من ذالل وضفِا ًـالكة الاس خلالل و اًِميية املٌلزسة من ظصف اصلول اًليَة ؿىل اصلول و ادليوة املخزَف، 

ا ؿىل قصاز مسري بأمني،  اًفلريت، ونشا ثخِاهنا ٌَزَي اًحًِوي/اًَِلكي ٌَيؼام اًصبأسٌليل، الأمص اطلي ذفؽ تبأهعاُز

 New International) خسًسذويل "كاهسز فصاهم" و "ذوش سًذوس" اؤىل املعاًحة تخبأسُس هؼام اكذعاذي 

Economic Order)  هعافا من ري َة بأنرث اؤ ٍصاؾي واكؽ و ػصوف اصلول اًفلريت، و جيـي من اًـالكاث اصلًو

 كدي. 

ـىل قصاز ابيق الأظص اًفىًصة، مل ثوصل املازهس َة ادلسًست املـصوفة تيؼًصة اًخحـَة من فصاػ، تي وضبأث يف ف

كَميَة حمت َة و اؤ زي تؼاُصت الاس خلعاة اصلويل املٌلزسة من ظصف اًلعحني اًصبأسٌليل ػي ػصوف و مـعَاث ذًو

و ٍصى تـغ اًحاحثني بأن ػِوز هؼًصة اًخحـَة ًـوذ  .و الاصرتايك سامهت يف اهخـاص ُشا اًعيف من الأذتَاث

 اؤىل ؿست ؾوامي ًـي بأجصسُا:

ـٌلزي اًخلََسي املحارش ؿىل حعول ؿسذ مـخرب من ذول اًـامل اًثاًر ؿىل اس خلالًِا و اىىٌلص املس الاس خ -بأ 

حساة امذساذ الاس خـٌلز ادلسًس كري املحارش )ارلصوح من اًحاة و اًـوذت من اًيافشت(، من ذالل اىهتاح 

َاث كري ثلََسًة )اًخحاذل اًالمذاكئف، اًرشاكث املخـسذت ادلًس َاث، من   ً اًيؼام اًصبأسٌليل لأذواث و ب

 الاس خـٌلز ادلسًس و ثـمي ؿىل حىٌصس اًخحـَة.  اًلصوط، خسوةل اصلًون...اخل( ثعة يف ذسمة

ا اًضلي اًضاكي ملصحةل ما  ؛الاُامتم و اًرتنزي ؿىل مسبأةل اًخمنَة يف ذول ادليوة املس خلةل حسًثا -ة ابؾخحاُز

 تـس الاس خـٌلز.
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(Modernisation Theoryحصاحؽ بأظصوحاث هؼًصة اذلسازة )  - د
()
فامي خيط زؤٍهتا ارلاظة لأس حاة  

سوى زذ فـي ؾيَف ؿىل هؼًصة اًخحسًر و ما متثهل ًُست حِر ٍصى اًحـغ بأن هؼًصة اًخحـَة اًخزَف، 

ة ، و ُشا ما ًفرس اكسام مٌؼصي اًخحـَة اًيلس املهنجي ًيؼصايث اًخحسًر و من دعوزت ؿىل س َاساهتا اًخمنًو

اًـرصهة
(1)

. 

 الافرتاضاث الأساس َة ًيؼًصة اًخحـَة  -30/2

ظاز هؼصاي ًفصضَاهتم الأساس َة اًيت ميىن حرصُا –ن اًفىص املازهيسًخزش املازهس َون ادلسذ م اٌََيُين اؤ

فامي ًًل
(2)

: 

  ٌضلك اًيؼام اصلويل هلعة اهعالق حتََي و ثفسري سَوك اًفاؿَني اصلًوَني )اًيؼام اصلويل نيلعة ثلاظؽ

هس َني ؿىل اًـالكاث مؽ فازق ثس َط ٍوكن يف حصنزي اًيَوماز  ،تني املازهس َني ادلسذ و اًواكـَون ادلسذ(

 تني ذول املَرتوتول )اًضٌلل( و اصلول اًخاتـة )ادليوة( .

 ؾعاء بأمهَة ٌَـامي اًخازخيي ،و اًيؼام اصلويل معوما ،اسدِـاة اًيؼام اًصبأسٌليل اًـاملي دعوظا  ،مصثحط ابؤ

آدص  املمتثي يف مصاحي ثعوز اًيؼام اًصبأسٌليل اطلي ًعة يف ذسمة ظصف مـني ؿىل حساة ظصف ب

 ني و املس خلي تفذح اًلني نيلعة ثلاظؽ تني املازهس َني اًخلََسًني وادلسذ(. لاًـالكة تني املس خلي جىرس اً)

 َاثَ ٌسمحان تدمنَة ثعوز اصلول اًعياؾَة  ً ؿاكة حمنَة و ثعوز اصلول  ،ظحَـة اًيؼام اًصبأسٌليل و ب يف ملاتي اؤ

 املخزَفة، ذما ٌسامه يف اجساغ اًفجوت تني ظصيف اًـالكة.

  ثي اًـامي الاكذعاذي املخلري اًصئُيس اطلي جيصي من ذالهل ثفسري اًـالكاث كري املخاكفئة تني املصنز مي

َة ٌضلك  .)اًضٌلل املخلسم( و احملَط )ادليوة املخزَف( و املالحغ بأن اًخعوز الاكذعاذي ٌَـالكاث اصلًو

 ًة اًخحـَة(.اًلامس املضرتك تني املازهس َني اًخلََسًني و املازهس َني ادلسذ )هؼص 
                                                 

()-  ـاث يف تـغ بأذتَاث اًخمنَة اًعاذزت يف اصلول املخلسمة بأس حاة ختَف ذول ادليوة و ؿسم كسزهتا ؿىل الاهخلال من جممت اًوازذتٍصحؽ اهعاز هؼًصة اًخحسًر

ة انتـة من اجملمتـاث راهتا حتول ذون ثعوزُا: زلافة س َاس َة ابًَة، بأهؼمة حنك كري ذميلصاظَة، بأهؼمة ثـَميَة  ثلََسًة اؤىل جممتـاث حسًثة اؤىل ؾوامي ذاذََة تًًِو

لََسًة ًـَق معََة اًخعوز و اًخحسًر؛ حبنك بأن خ ً اـاث متمذزَفة، ؿاذاث و ثلاًَس جتاوسُا اًزمن و اًخـاًمي اصلًًِة احملحعة. رعل ان اٍمنط اًثلايف اًسائس يف اجمل 

ا تبأسالفِا  و ثليهيا تبأجماذُا، و ؿسم اُامترما مبس خلدَِا اطل ي ًخجىل يف قَاة زوغ اٍمنط اًثلايف كامئ ؿىل متسم ُشٍ اجملمتـاث ابملايض، من ذالل افذزاُز

ة الاتساغ و حة الاظالغ، الاندضاف و امللامصت، فضال ؾن اهـسام  حًصة اًخـحري و اهدضاز اًِوايث اًفصؾَة و جضجَؽ اًـضائًصة و اًعائفِة ؿىل حساة اًًِو

املس َحَة اًوظيَة، نٌل ًشُة بأهعاز هؼًصة اًخحسًر اؤىل الاؾخلاذ تبأن اصلٍن ٌضلك ؾيرص مىدي ٌَفصذ و ال ٌسمح هل ابًخحصك و االؤتساغ، فاالؤسالم و 

يف حني ًعَق اًربوجس خاهت اًـيان ذلًصة االؤوسان يك  معسزا ًلك يشء، -ابؾخحاٍز وس َعا مؽ ػل–جيـالن مٌَ ًلسسان زخي اصلٍن و  -حس هبم–اًاكزًوَىِة 

على أهمية وظرية الححديث و الحطىر على غرار بعض الدول  ًحسغ، ٍىدضف و ًخعَؽ حنو الأفضي و حيجم من ذوز املصحـَة اصلًًِة )اًىٌُسة(. و ٌَخسًَي

 بان الحي ل جمىعها عاداجها و جقاليدها مه إجباع خطىات الححديث والىصىل إلى ما وصلث إليه.  اآلسيىية، فضال عه اليا

    .212، ض 1335ؾٌلز جن سَعان، مساذي هؼًصة ًخحََي اًـالكاث اصلًوَة، ظاهس َج.هوم ٌضلزاساث و اًًرش و اًخوسًؽ، ادلزائص  -(1)
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 اًخَازاث اًفصؾَة ًيؼًصة اًخحـَة -30/1

َة، حمتزي هؼًصة اًخحـَة يف هوهنا ثيعوي ؿىل بأزتؽ  فضال ؾن هوهنا بأول هؼًصة ؿامل اثًثَة يف اًـالكاث اصلًو

فصؾَة ميىن زظسُا فامي ًًلثَازاث 
(1)

 : 

 ثَاز اًخزَف  -30/1/2
 

 André Gunder)هل "قوهسز فصاهم" اطلي ميث (underdevelopment)ٍصنز ثَاز اًخزَف 

Frank) (2515-1331ؿامل اكذعاذ و احامتغ بأمٍصيك من بأظي بأملاين )،  بأحس بأجصس مؤسيس هؼًصة اًخحـَة و، 

و املس متست  2533اًعاذز ؿام  "،ؿىل بأس حاة ػاُصت اًخزَف اًوازذت يف نخاتَ "حمنَة اًخزَف: بأمٍصاك اًالثًَِة

مـصط زذٍ ففي  ًسائست يف الأذتَاث اًلصتَة ذالل فرتت ما تـس اذلصة اًـاملَة اًثاهَة.من اهخلاذاثَ ًيؼًصة اذلسازة ا

 الاكذعاذًة، كال "قوهسز ؿىل ُشٍ اًيؼًصة اًلائةل تبأن اًخزَف زاحؽ ًـوامي ذاذََة اكمٌة يف ُضاصة اًحين

منا يه اهـاكش ٌَس َاساث ،تبأن اًؼاُصت اًيت ثـاين مهنا ذول اًـامل اًثاًر فصاهم" امليهتجة من ظصف اصلول  اؤ

فاؤن  ،و من مثة. و اًيت مت من ذالًِا زتط اكذعاذايث ذول ادليوة اًخاتـة صلول اًضٌلل املخلسمة ،اًصبأسٌلًَة

هخاح املًزس من اًخزَف، ،اًخزَف ُو من ًًذج تىن اكذعاذًة، س َاس َة و احامتؾَة ضـَفة  ثؤذي تسوزُا اؤىل اؤ

 .تي اؤىل ؾوامي ذازحِة بأًضا ،مثٌَل ثسؾي هؼًصة اذلسازة ،مي ذاذََة فلطمضريا اؤىل بأن اًخزَف ال ًـوذ اؤىل ؾوا

ن اًخزَف  انمج ؾن اًـالكاث كري املخاكفئة تني ذول  -وفلا ًخعوز "قوهسز فصاهم"–فـىل اًعـَس ارلازيج، فاؤ

ؾن رعل من املصنز و ذول احملَط، و ؾن اهسماح اكذعاذايث الأذريت يف اًيؼام اًصبأسٌليل اًـاملي، و ما ًرتثة 

يف ملاتي حمنَة اًخزَف يف اًعصف اًثاين ،حمنَة و ثعوز ًفائست اًعصف الأول
(2)

. 
 

ن اًـوامي ارلازحِة  آدص، و ترصف اًيؼص ؾن ذوز اًـوامي اصلاذََة يف حىٌصس اًخزَف، فاؤ -مبـىن ب

ئُيس ؾن اًخزَف، حسة ُشا اًخَاز و اًاكمٌة يف ظحَـة اًيؼام اًصبأسٌليل اًـاملي ُو املسؤول املحارش و اًص 

ميثي مٌـصخا حاسٌل حنو اًخزَط من اًخزَف و حتلِق  ،واتًَا، فاؤن ارلصوح ؾن ظاؿة ُشا اًيؼام اجملحف

ون ابًلضاء ؿىل اًيؼام اًصبأسٌليل اًـاملي اطلي ٌس متس منٍو و كوثَ من  ،اًخمنَة، بأي بأن اًلضاء ؿىل اًخحـَة مُص

آدص .ضـف و ختَف ذول احملَط  ،ىل بأن ػاُصيت اًخمنَة و اًخزَف جضلك ظوزثني ًواكؽ واحساًخبأهَس ؿ ،مبـىن ب

و اًيؼام اًصبأسٌليل اًـاملي.  بأال ُو
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 ثَاز الامربايًَة -30/1/1
 

ا اًعًصلة اًيت هتمين تواسعهتا ذول املصنز   (John Galtung)ًـصف "حون كاًخٌُف"  االؤمربايًَة ابؾخحاُز

ا املعاحل تلاء ؿَهيا. و ثـوذ خشوز ثَاز الامربايًَة  ؿىل ذول احملَط، هبسف ذَق حاةل متزُي املخضازتة تُهنٌل و االؤ

(Imperialism) و ابًضحط اؤىل بأذتَاث لك من "حون ُوثسون"  ،اؤىل اًفىص املازهيس اًالكس َيك(John 

A.Hobson)   "و "ًَيني(Lenin) ا اؤحسى  ،اٌظلٍن كاما تسزاساث حتََََة حول ػاُصت االؤمربايًَة ابؾخحاُز

و سامهت تواسعة متصنز زؤوش الأموال تَس اًرشاكث الاحذاكًزة اًىربى  ،وز اًيؼام اًصبأسٌليل اًـامليمصاحي ثع

 يف هنة ثصواث اصلول اًفلريت، و ًـحت ذوزا هحريا يف اهسالغ اذلصوة و اًزناؿاث يف اًـامل.
 

ا ؿىل اًحـس الاكذع  مربايًَة "ُوثسون" و "ًَيني" ُو حصنزُي اذي ذون سواٍ، تَس بأن ما ًالحغ ؿىل اؤ

ذالفا ٌٌَلزهس َني ادلسذ اطلٍن ًوًون اُامتما خملخَف بأتـاذ االؤمربايًَة، و ُشا ما بأنس ؿَََ "حون كاًخٌُف" ؾيسما 

كال بأن االؤمربايًَة ال ًًدلي بأن ثيحرص يف ادلاهة الاكذعاذي فلط، تي ثخـساٍ ًدضمي خمخَف ادلواهة الأدصى: 

 (. 32لافِة )بأهؼص ادلسول زمق اًس َاس َة، اًـسىًصة، االثعاًَة و اًث
 

 "كاًخٌُف": بأصاكل الامربايًَة ؾيس 32خسول زمق 
 

 ذول احملَط ثوفص: ذول املصنز ثوفص: بأصاكل الامربايًَة

هخاح و وسائهل  الامربايًَة الاكذعاذًة َة و الأسواق معََة االؤ  املواذ الأًو

 ََساالؤدضاغ و اًخل  اًلصازاث و اًامنرح الامربايًَة اًس َاس َة

 الاهضحاظ و الاهعَاغ اسلاًة و وسائي اًخسمري  الامربايًَة اًـسىًصة 

 بأحساج، مسافٍصن و تضائؽ الأدداز و وسائي االثعال الامربايًَة االثعاًَة 

 ثَلني و ثحـَة زلافِة )قزو زلايف( اًخـَمي و وسائي الاس خلالًَة اًثلافِة الامربايًَة اًثلافِة

 

 .113ض  ،هفس املصحؽاملعسز: 
 

ثـىس الأتـاذ املخـسذت ًالؤمربايًَة ؾيس "كاًخٌُف" خمخَف بأصاكل اًِميية املٌلزسة من ظصف ذول املصنز ؿىل 

ذول احملَط، و متَط اٌَثام ؾن مسى اجساغ اًِوت تني ظصيف اًـالكة اًالمذاكفئة املىصسة ذلاةل اًخحـَة يف ص ىت 

وهجان ًـمةل واحست، بأال ويه اًيؼام اًصبأسٌليل  -س اًيارص حٌسيلنٌل ًلول ؾح–فاًخحـَة و الامربايًَة  .اجملاالث

 اًـاملي.
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ًخخني من زؤًة ُشا اًخَاز بأن مفِوم اًـالكاث الامربايًَة تني وحساث اجملمتؽ اصلويل ًيحرص يف ؿسم 

ست و كري و ذول ادليوة املخزَف اًيت جتس هفسِا ملِ مو االؤماكهَاث تني ذول اًضٌلل املخلس ،اًخاكفؤ يف اًفصض

ظاز ضَق بأو اذلسوذ املصسومة ًِا من ظصف ذوةل املصنز ارلاضـة ًِمييهتا. ،كاذزت ؿىل اًخرصف حبًصة  اؤال مضن اؤ
 

 احملَط -ثَاز املصنز -30/1/0
 

اطلي ميثهل املفىص اًـصيب مسري بأمني اًـالكاث  (Center-Periphery)احملَط -ًَرط ثَاز املصنز 

َة يف هوهنا ؿالكاث كامئ ظاز ما ًـصف تثٌائَة املصنز اصلًو احملَط املالسمة -ة ؿىل اًس َعصت و اًخحـَة مضن اؤ

ٌَيؼام اًصبأسٌليل اًـاملي. ٍصى بأهعاز ُشا الاجتاٍ اًفىصي تبأن ُياك ظصفان حمنواين خمخَفان خشزاي هدِجة 

صاز اًوضؽ اًلامئ: ًـالكة اًخحاذل كري املخاكفئة ٌسـى بأحسٌُل هوهَ اًعصف الأكوى يف مـاذةل اًخفاؿي اؤىل اس مت

الأول، املصنز اطلي ميغل و حيخىص اًخىٌوًوحِا املخعوزت و زؤوش الأموال اًضرمة و لك وسائي اٍمنو 

واًخعوز، و اًثاين، احملَط )الأظصاف( اطلي ًفذلص اؤىل مثي ُشٍ االؤماكهَاث و اًوسائي، و ال ًخوفص سوى 

ا اؤىل املص  َة اًيت ًمت ثعسٍُص نز تبأسـاز مٌرفضة، كدي بأن ًمت اس خرياذُا ؿىل صلك مواذ ؿىل املواذ ارلام الأًو

ة يه اًيت مىٌخَ من  معيـة و هعف معيـة و ًىن ابُؼة. بأو تـحازت فاؤن امذالك املصانز ًحًِة اكذعاذًة كًو

 (.31اًِميية ؿىل ذول الأظصاف املـصوفة هبضاصة تيُهتا اًخحخَة الاكذعاذًة )بأهؼص اًضلك اًحَاين زمق 
 

 : ؿالكة املصنز ابحملَط )الأظصاف(31مق صلك تَاين ز

 

 

 

 معاحل مذوافلة  معاحل مذضازتة

 

 

 

 

 

 

 خرصف(.)ابً  110، ض ض هفس املصحؽاملعسز: 

احملَط )الأظصاف(

 

ملصنزا  
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ًضفي "حون كاًخٌُف" اطلي ًـس ن تني املفىٍصن كري املازهس َني  ،فضال ؾن مسامهخَ يف ثَاز الامربايًَة

ثصاء ُشا اًخَاز، ؿىل  ا مديَة  ،احملَط اًعاتؽ الامرباييل-اًـالكة تني زيائَة املصنزاملسامهني يف اؤ حسة -ابؾخحاُز

حبنك ثياكغ املعاحل تني اًعصفني، مسًال تشعل ؿىل منورح اًـالكة تني  ؛ؿىل اًِميية و الاس خلالل -ثعوزٍ

 مس خوى ذوةل سواء ؿىل ،الاحتاذ الأوزويب و ذول اًـامل اًثاًر، مضريا اؤىل ثفاوث ذزخاث ثياكغ ُشٍ املعاحل

 بأو تني حمَط ذوةل املصنز و حمَط ذوةل احملَط. ،بأو ؿىل مس خوى ذوةل احملَط راهتا ،املصنز
 

تي اؤىل ثـسذ املصانز و احملَعاث، من ذالل  ،احملَط-املالحغ بأن "كاًخٌُف" ال ًخحسج ؾن زيائَة املصنز

صازثَ اؤىل وحوذ مصانز ؿىل مس خويي املصنز و احملَط ني. طلعل مثة من ال و حمَعاث ؿىل  ،اؤ هفس املس خًو

و ؿىل ؿالكة اًس َعصت و اًخحـَة اًلامئة تُهنٌل )س َعصت املصنز  ،احملَط-ًخفق مؽ ُشا اًصبأي و ًؤنس زيائَة املصنز

ؿىل احملَط و ثحـَة اًثاين ًلأول(. ترصف اًيؼص ؾن خسًَة اًثيائَة و اًخـسذ، فاؤن اًـالكة تني ظصيف مـاذةل 

و هنة ثصواثَ و يه  ،اث املخحـة من ظصف املصنز ًفصط ُمييخَ و س َعصثَ ؿىل احملَطاًخفاؿي ثفرس اًس َاس

 اًس َاساث اًـاهسة ًالس خـٌلز ادلسًس كري املحارش اطلي حي حمي الاس خـٌلز اًخلََسي املحارش. 

 ثَاز اًيؼام اًـاملي -40/2/0

ي واًصس خاٍن" ٌضلك ثَاز اًيؼام اًـاملي املـصف تيؼًصة اًيؼام اًـاملي و اطلي ًـس  مياهًو  Immanuel)"اؤ

Wallerstein) ًىوهَ  ؛امذساذا ٌَخَازاث اًفىًصة املخفصؿة ؾن هؼًصة اًخحـَة اًساًفة اطلهص ،بأحس بأكعاتَ اًصئُس َني

احملَط ًسمري بأمني، من ذالل -كسم ثعوزا مذعوزا و موكال خملخَف زؤاُا و ثعوزاهتا، و الس امي ثَاز املصنز

ضافذَ ًثيائَة املصن  احملَط ؾيرص اثًر ٍمتثي يف ص حَ احملَط. -زاؤ
 

ن اًـامل  (32وفلا ٌَخعيَف اًثاليث "ًواًصس خاٍن" ملسم اؤىل زالج مٌاظق )بأهؼص اًضلك اًحَاين زمق -اؤ
(1)

: 

 ًخىون من اصلول اًعياؾَة اًىربى اًليَة مثي اًوالايث املخحست الأمٍصىِة و جًصعاهَا.: (Core)املصنز  -بأ  

ًضم اصلول اًعياؾَة ادلسًست بأو اصلول الامربايًَة اًخاتـة، بأو ما : (Semi-perephery)ص حَ احملَط  -ة 

َة اًيت حللت الجناساث هوؾَة  ،ًـصف حاًَا ابالكذعاذايث اًعاؿست و يه ثغل اًوحساث الاكذعاذًة اصلًو

ة آس َا  ،مثي اًرباًسي و املىس َم يف بأمٍصاك اًالثًَِة ،يف مسازاهتا اًخمنًو و زاتعة ذول حٌوة رشق ب

 .(Asean)"الأس َان" 
 

 ًدضلك من تلِة ذول اًـامل الأنرث فلصا. :(Perephery)احملَط  -ح 

 

                                                 
 .210ذاصل موىس املرصي، مصحؽ ساتق، ض  -(1) 
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 : ثعيَف واًصس خاٍن ًالكذعاذ اًـاملي32صلك تَاين زمق 

 

 
 

 )ابًخرصف(. 212، ض هفس املصحؽاملعسز: 

 

ضافة اؤىل ُشا اًخعيَف اًثاليث، سـى "واًصس خاٍن" اؤىل فِم و اسدِـاة مِاكهزيماث الاكذعاذ اًـاملي  اؤ

ظاز فىصي ذمهنج  ،ؾخلاذ توحوذ اهدضاز ؿاملي ٌَخمنَة اًالمذاكفئةاؤىل الااذلسًر، و رُة  بأفىض تَ اؤىل ظَاكة اؤ

ال  ،بأظَق ؿَََ امس هؼًصة اًخمنَة اًضامةل. و املالحغ ؿىل ُشا اًخَاز يف حبثَ و ذزاس خَ ًلضَيت اًخمنَة و اًخحـَة

اذ ثَاز اًخزَف اطلٍن اهعة اُامترمم ؿىل ذول بأمٍصاك اًالثًَِة فلط، مثٌَل ُو صبأن زو ،ٍصنز ؿىل مٌعلة تـَهنا

و يف خمخَف مٌاظق املـموزت املخياكضة ذالل فرتاث سمٌَة  ،تي حاول اًلِام تسزاسة جضم الاكذعاذ اًـاملي ولك

ماظة اٌَثام ؾن الأس حاة اذللِلِة املرتثحة ؾن ػاُصت اًخعوز اًالمذاكئف. مبـين  بأن "واًصس خاٍن" مذـاكدة، تلَة اؤ

يؼًصة اًخمنَة اًضامةل اًيت اىهتجِا هكلازتة هؼًصة مهنجَة حتََََة ًخَاز اًيؼام اًـاملي، زنز ًـصف ت ومضن س َاق ما 

و بأنس ؿىل بأن اًخمنَة اًالمذاكفئة جضلك بأحس الأس حاة اًصئُس َة اذللِلِة اًلاتـة وزاء  ،ؿىل اًلك تسل ادلزء

 اًخزَف و اًخحـَة اتًَا.
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الؤصازت اؤىل بأكعاة املازهس َة ادلسًست )هؼًصة اًخحـَة( مبرخَف فصوؾِا اًفىًصة جيمـون ؿىل وحوذ جتسز ا

حصتعِا ؿالكاث معَحَة  (Comprador)ظحلاث ذاذي احملَط )الأظصاف( ًعَق ؿَهيا امس "اًىومرباذوز" 

اًوس َط تني اًلعحني وثـمي ابًعحلاث اًربحواًسة يف ذول املصنز و جضلك امذساذا ًِا، رممهتا حوكن يف ًـة ذوز 

َاث اًخحاذل كري املخاكفئة و جسَِهيا ًـمََة اس خلالل املصنز  ،ؿىل اس خلالل تضلاهنا من ذالل جضجَـِا لً 

ٌَمحَط، مٌهتزت فصظة اهخلال تـغ اصلول املخزَفة ذالل فرتت ما تـس اذلصة اًحازذت من اًيؼام الاكذعاذي 

مفضةل معاذلِا اًضرعَة ؿىل  ،بأخي الاسدِالء ؿىل ثصواث تضلاهنا من ،املوخَ اؤىل اًيؼام الاكذعاذي اذلص

 حساة املعَحة اًوظيَة.

َاث حىٌصس اًخحـَة -31  ً  بأذواث و ب

زحاث حصة اؤحسى فصضَاهتم اًلائةل تبأن اىهتاح اًيؼام اًصبأسٌليل اًـاملي ملَاكهزيماث اًِميية ًـخرب  ،سـَا اؤىل اؤ

ٍهيا ذول مبثاتة مـوكاث ًخمنَة اصلول اًخاتـة، ٌرس  َاث املخيوؿة ثَجبأ اؤ ذ املازهس َون ادلسذ مجةل من الأذواث و الً 

يف اًخـامي مؽ ذول احملَط حىٌصسا ًخحـَة اًثاهَة ًلأوىل، ًـي بأجصسُا -حٌلؿة بأو فصاذى–املصنز 
(1)

: 
 

 اًخحاذل كري املخاكئف  -31/2
 

اًخىَِف اًلرصي بأو اًعوؾي ٌَحىن اًيامج مع معََة  (Inequal Exchange)ًـخرب اًخحاذل كري املخاكئف 

اؤحسى الأذواث الأنرث ثوػَفا من ظصف ذول  ،الاكذعاذًة ٌضلول اًيامِة مؽ اًيؼام اًصبأسٌليل الاحذاكزي اًـاملي

املصنز يف اس خلالل ذول احملَط. فاًعصف الأول ًيؼص ٌَعصف اًثاين ؿىل بأهَ جمصذ معسز ًوازذاثَ من املوازذ 

َة ارلام ي ثغل املواذ اؤىل سَؽ و تـغ امل  ،الأًو يخوخاث اًززاؾَة و تبأسـاز خبسة، ؿىل بأن ًمت ظيؽ و حتًو

ا الأظًل )ذول احملَط( و ًىن تبأمثان ابُؼة خسا. ؿاذهتا اؤىل معسُز  وتضائؽ و اؤ
 

اس خرياذ ادلاًزة من ظصيف اًـالكة ًُس فلط يف -اًخحاذل كري املخاكئف من ذالل معََاث ثعسٍص ٌسامه

َط، تي و بأًضا يف ثحـَة اصلول املخزَفة اًيت جتس هفسِا مضعصت ؿىل الاؾامتذ يف وضاظِا اس خلالل املصنز ٌَمح 

الاكذعاذي ؿىل اصلول املخلسمة، و يف منو و ثعوز املصانز ؿىل حساة ختَف احملَط، ذما ًٍزس من اجساغ اًِوت 

صلول املصنز ًلاتهل جعز يف اًفاظةل تني اًعصفني. نٌل ًرتثة ؾن ُشٍ الأذات حعول فائغ يف املزيان اًخجازي 

املزيان اًخجازي صلول احملَط اًيت جتس هفسِا يف بأمس اذلاخة اؤىل زؤوش الأموال، الأمص اطلي ًسفؽ تسول املصنز 

                                                 
 .222-213 ض ، ضهفس املصحؽ -(1) 
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ب ال و يه ثعسٍص زؤوش  ،اؤىل ثَحَة ُشٍ اذلاخة، من ذالل دلوهئا اؤىل وس َةل بأدصى ال ثلي بأمهَة ؾن الأوىل

 الأموال.
 

 والثعسٍص زؤوش الأم -31/1
 

 ،احملَط اًساًفة اطلهص-ثـخرب هسزت زؤوش الأموال املرتثحة ؾن س َاسة اًخحاذل كري املخاكفئة تني زيائَة املصنز

عة اًيت ثـاين مهنا اصلول املخزَفة اؤىل  -يف سخِي ظي ُشٍ املـضةل-اًيت ؿاذت ما ثَجبأ  اؤحسى بأمه املضالكث اًـًو

من اصلول اًعياؾَة املخلسمة. كري بأن الأذريت كاًحا ما  (Exportation of Capital) اس خرياذ زؤوش الأموال

و ثعة يف ذسمة  ،مـَية ثَيب حاحِاهتا اسرتاثَجَةجضرتظ ثوػَف زؤوش الأموال املعسزت يف كعاؿاث 

َة متثي اًـيرص احملصك الكذعاذايهتا.  ًََ و معاذلِا، مثي اًعياؿاث اًحرتوًَة و ما ثوفٍص من مواذ بأًو ُشا ما بأصاز اؤ

يف نخاتَ "هنة اًـامل اًثاًر"  (Pierre Jalie) خاًََ" "تَري
((

... و ثخجَ زؤوش الأموال ارلاظة املوػفة يف 

َة ، مس هتسفة اذلعول ؿىل بأنرب فائغ كمية ذمىن... ومؽ  اًـامل اًثاًر اؤىل مضاًزؽ اس خرصاح اًحرتول و املواذ الأًو

املساؿساث ملعَحهتا ارلاظة... ُشا حتاول الامربايًَة خاُست الؤجياذ وس َةل حتصف هبا ُشٍ
))
. 

 

ٍصى تـغ احملََني الاكذعاذًني بأن الاسدامثز احمللق معسٍز مسادِي ذول احملَط و ًُس ذول املصنز؛ 

ابؾخحاز بأن املسدمثٍصن الأخاهة ًلرتضون من تيوك ذول احملَط و ًُس من تيوك ذول املصنز، ؿىل بأن حتول 

 (Paul Baran)َط حنو ذول املصنز، اًيشء اطلي بأنس ؿَََ "تول ابزان" اًفوائس و الأزابخ احملللة يف ذول احمل 

% ثـاذ اؤىل ذول املصنز، ذما ًسل ؿىل حسوج ثسفق 41ؾيسما كال تبأن وس حة هحريت من الأزابخ امللسزت حبوايل 

ز ني ثوظي اؤىل هدِجة مؤذاُا بأن املعسممـاهس ًصؤوش الأموال )من احملَط اؤىل املصنز(، صلزخة بأن مسري بأ 

مثة من جصى بأن ثعسٍص زؤوش الأموال و  ٍوكن يف ذول احملَط و ًُس ذول املصنز.  ،اذللِلي ًصؤوش الأموال

حبنك بأهَ ًضاؾف من حمنَة ختَفِا و جيِغ  ؛)الاسدامثز الأحٌيب( ُو هلمة ؿىل ذول اًـامل اًثاًر و ًُس هـمة

صى، من تُهنا س َاسة الاكرتاط من بأي جمِوذ حمنوي ذاذًل، الأمص اطلي ًسفـِا اؤىل اًححر ؾن س حي بأد

 املؤسساث اًيلسًة اصلًوَة.
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َة -31/0  املؤسساث اًيلسًة اصلًو
 

وضاء و اًخـمري  وضاء لك من اًحيم اصلويل ًالؤ اكن اًِسفان الأساس َان املـَيان من وزاء اؤ

(International Bank of Construction)  و ظيسوق اًيلس اصلويل(International Monetary  

Fund)  ،ؾٌلز اصلول الأوزوتَة املخرضزت من اذلصة ابًًس حة  ٍوكيانذالل فرتت ما تـس اذلصة اًـاملَة اًثاهَة يف اؤ

ًلأول، و ثلسمي اًلصوط ٌضلول اًيت ثـاين من بأسماث بأو راث اكذعاذايث مذـرثت ابًًس حة ٌَثاين ٍصمِان اؤىل 

وساهَة هخِةل. ناؤىل ًىن اًواكؽ ٌضري  حتلِق بأُساف اؤ ُو ذمع اًِسف الأسايس من ثلسمي املـوانث الاكذعاذًة  اؤ

املعاحل اطلاثَة ٌضلول املخلسمة اًـضوت يف ُشٍ املؤسساث اًيت ما فذئت جس خـمي املـوانث الاكذعاذًة 

هوس َةل/بأذات ٌَضلط و الاتزتاس اًس َايس، من ذالل اٍهتسًس تلعـِا بأو ختفِضِا، و ُو ما ٌضلك ؿامال من 

ؾوامي الاهصاٍ
(1)

 ، من اخي ذسمة بأحٌساث س َاس َة مـَية.
 

ن اؤىل جمصذ بأذاثني جيصي ثوػَفٌِل من ظصف ذول املصنز ان املاًَخان املؤسس خُاات تحتًو ابًفـي، فلس

ًخـٍزز َُالك اًيؼام اًصبأسٌليل اًـاملي و حىٌصس اس متصاز اًوضؽ املرتذي اًلامئ تني ذول احملَط، فضال ؾن ثسذٌَِل 

ا اصلاذًل ملاتي يف صؤوهنا اصلاذََة، م ن ذالل فصضِا ًسَسةل من اًرشظ اًلاس َة ثيـىس سَحا ؿىل اس خلصاُز

حعوًِا ؿىل كصوط ماًَة. و حمتثي ُشٍ اًرشوظ ؿىل ارلعوض فامي ًًل
(2)

: 

 اىهتاح اكذعاذ اًسوق 

 دعرعة اًلعاغ اًـام و وكف اصلمع ملا ثحلى 

 جرسحي ؿسذ هحري من اًـٌلل ثسخة كَق املؤسساث اًـمومِة 

  فِغ كمية اًـمةل اًوظيَةخت 

 فذح اًسوق احملََة بأمام اًسَؽ و اًحضائؽ الأحٌحَة 

  ٍصاذاهتا  اىهتاح اصلوةل ًس َاسة رضًخِة خسًست ًزايذت اؤ

 .)ظالحاث س َاس َة )اصلميلصاظَة و حلوق االؤوسان، حتٍصص املصبأت...اخل  اًلِام ابؤ

                                                 
ت،  -(1)   ،2540اسٌلؾَي ظربي ملضل، اًـالكاث اًس َاس َة اصلًوَة: ذزاسة يف الاظول و اًيؼصايث، مًضوزاث راث اًسالسي، اًعحـة اًصاتـة، اًىًو
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وضاء و اًخـمري  املالحغ بأن اًلصوط املاًَة امللسمة من ظصف لك من اًحيم اصلويل  (IBRD)ًالؤ

حًزس يف ثفامق املضالك الاحامتؾَة و الاكذعاذًة و اًس َاس َة ٌَحضلان املخَلِة تسل  (IMF)وظيسوق اًيلس اصلويل 

آهفا )ارلعرعة، جرسحي اًـٌلل، قَاة اصلمع  ر بأن اًزتام اصلول اًفلريت ابًرشوظ املشهوزت ب حتسني بأوضاؾِا، اؤ

دضاز اًحعاةل، و ثفيش ادلصامئ و الآفاث الاحامتؾَة اًيت ثيرص اجملمتؽ و هتسذ اذلىويم...اخل( س َؤذي اؤىل اه 

ؿاذت خسٍوهتا و ما ًرتثة ؾهنا من سايذت اًفوائس و اخنفاط كمية اًـمةل اًوظيَة،  . و مؽ حصامك اصلًون و اؤ اس خلصاٍز

 حزذاذ بأوضاغ ذول احملَط سوءا و ثـلِسا، تُامن حزذاذ ذول املصنز ثصاء و كوت.

 اًرشاكث املخـسذت ادلًس َاث -31/0
 

اًرشاكث اًـاجصت ٌَلومِاث يه 
((

لك مؤسسة من تضل مـني هبا وضاظاث مس خلصت وذاضـة ًصكاجهتا يف تضلٍن 

من زمق بأؾٌلًِا % 23احٌحُني ؿىل الأكي، و حتلق يف ُشٍن اًحضلٍن بأنرث من 
())1)

ؾحازت ؾن مؤسسة ، بأي يه 

ا اً صئُيس اًاكئن يف ذوةل مـَية )ذوةل امللص/الأظي/املوظن( مبٌلزسة وضاظاهتا بأو ٍلوؿة ثلوم اهعالكا من ملُص

وضاء ؿست فصوغ )ًِا امذساذاث يف ذول خمخَفة(،  الاسدامثًزة اخملخَفة يف ذول بأدصى )اصلول املضَفة( من ذالل اؤ

ا اؤحسى اًىِاانث الأساس َة ٌَيؼام اًصبأس اسرتاثَجَةحمتزي ابًخيؼمي و ًِا   ٌليل اًـاملي.ؿاملَة ابؾخحاُز
 

ا اؤحسى اًىِاانث الأساس َة ٌَيؼام اًصبأسٌليل  ا يف خمخَف بأحناء اًـامل، و ابؾخحاُز مؽ حزاًس ؿسذُا و اهدضاُز

 -حسة مٌؼصي اًخحـَة–( Multinational Corporationsاًـاملي، ثـس اًرشاكث املخـسذت ادلًس َاث )

َاث حىٌصس ثحـَة اصلول اً  ً فلريت ٌضلول اًليَة و اًضامٌة الس متصاًزة اس خلالل من تني بأمه و بأنرث بأذواث و ب

اًثاهَة ًلأوىل، و اتًَا مواظةل ؿالكة اًخحـَة و اًِميية. ثلوم ُشٍ اًرشاكث اًيت ًزتاًس هفورُا الأدعحوظي يف 

ِة ذول اًـامل اًثاًر ابىهتاح س َاسة اًخلَلي يف مصمي اًحىن اصلاذََة ٌضلول املخزَفة و جسـى اؤىل ورش الأًسًوًوح 

 اٌََرباًَة، بأمال يف جضجَؽ ذول احملَط ؿىل اًخىِف مؽ اٍمنط الاس هتاليك اًصبأسٌليل صلول املصنز.
 

ًلس بأحضت ُشٍ املؤسساث اًـاجصت ٌَحسوذ اًـامةل ؿىل ثـٍزز هؼام ثلس مي اًـمي اصلويل حمتخؽ تيفور هحري صلى 

جشـِا ؿىل ذمازسة املًزس من اًضلوظاث  ظياغ اًلصاز يف ذول اًـامل اًثاًر املهتافذني ؿىل هسة وذُا، ذما

واًخبأزرياث و اذلعول ؿىل اًـسًس من املزااي و اًخياسالث املىصسة ًالس خلالل و اًخحـَة. نخة "حون مِسيل" 

(John Madeley يف نخاتَ "هنة اًفلصاء" حول ثبأزري اًرشاكث املخـسذت ادلًس َاث يف ذول احملَط كائال تبأن )

موكـا بأنرث كوت من ري كدي و حمتخؽ تخبأزري س َايس، اكذعاذي، احامتؾي و زلايف  ُشٍ املؤسساث بأحضت حتخي
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ا ؿىل اًفلصاء هحريا و ًىٌَ دفي. و ُشا ما ًؤنس ؿىل  معَق ؿىل اًحضلان و اًحُئاث اًيت ثخواخس فهيا، و ابث ثبأزرُي

 تني املصنز و احملَط.اصلوز اطلي ثَـحَ اًرشاكث املخـسذت ادلًس َاث يف حىٌصس ؿالكة اًخحـَة و اًِميية 
 

 املساؿساث املاًَة -31/2
 

َاث اًساًفة اطلهص، ثـمي اصلول اًليَة ؿىل ثلسمي املساؿساث املاًَة   -تعفة اهخلائَة-ؿالوت ؿىل الأذواث و الً 

دفاء اس خلالًِا اًخضؽ ًِشٍ اًوحساث اًس َاس َة و ثَمَؽ ظوزُا صلى صـوهبا  ٌضلول اًفلريت، حماوةل مهنا اؤىل اؤ

ا، و ًىهنا يف اًواكؽ ًُست سوى وس َةل من وسائي حىٌصس اًخحـَة و اًِميية و معاذزت املل َوتة ؿىل بأمُص

اؤىل حتلِق زسمة من  -وفلا ٌَخعوز اًيَومازهيس–ٌَلصازاث اًوظيَة ًلأظصاف املخَلِة. و حصيم ُشٍ املساؿساث 

الأُساف، هوحز بأمهِا فامي ًًل
(1)

: 
 

 اًثاًر ٌَحََوةل ذون اس خلالًِا من ظصف اصلول اًصبأسٌلًَة املخلسمة. ثفاذي االؤفالش اًخام صلول اًـامل 

  ر كاًحا ما ٍىون ذمع و حمنَة ثعسٍص اًسَؽ و اًحضائؽ اؤىل اصلول املخزَفة ؿىل صلك كصوط مرشوظة، اؤ

 ًُس مثة مساؿساث تسون ملاتي. فمثة ؿالكة وزَلة تني املـوانث امللسمة من ظصف اصلول اًليَة و اجملاؿة اًيت

ثـاين مهنا اصلول اًفلريت، و لكٌل اسذاذ جحم املساؿساث لكٌل اسذاذ حىٌصس يف اًخحـَة. و ُشا ثـىسَ ملوةل 

( كسات ثوًََ مٌعة اًصئاسة François Metterandاًصئُس اًفصويس الأس حق "فصوسوا مِرتان" )
((

اؤن لك 

مخس فصىاكث يف صلك مداذالثفصهم ثلسمَ فصوسا يف صلك مساؿست ٌَحضلان اًيامِة، حتعي ملاتهل ؿىل 
))
. 

  هخاح و الاس هتالك ٌَمجمتـاث اًعياؾَة اًصبأسٌلًَة املخعوزت، ذما ًضاؾف حىَِف ذول احملَط مؽ بأمناظ االؤ

ة ًلأظصاف.  من اًخحـَة اًحًًِو
 

اسدٌاذا اؤىل ظصخ املازهس َة ادلسًست، مثة ؾوامي ذازحِة و بأدصى ذاذََة مذساذةل سامهت يف حىٌصس 

و اًخحـَةحاةل اًخزَف 
(2)

: ارلازحِة، حوكن يف اهسماح اكذعاذايث اصلول املخزَفة يف الاكذعاذ اًصبأسٌليل اًـاملي، 

ؿرب اًـسًس من الأذواث و اًوسائي املـمتست من ظصف اصلول اًعياؾَة اًصبأسٌلًَة اًىربى، و اًِاذفة اؤىل حمنَة 

وت تني اًعصفني. بأما اصلاذََة، فذمتثي يف ختَف ذول احملَط يف ملاتي ثعوز ذول املصنز، و اتًَا ثوس َؽ اًِ

ُضاصة و جضٍو اًحىن اصلاذََة ٌضلول املخزَفة، مؽ اؾامتذُا اًض حَ لك يف ظاذزاهتا ؿىل املوازذ ارلام اًعحَـَة 

 وؿىل مٌخجاث سزاؾَة ثـس ؿىل الأظاتؽ.
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اًِميية و الاس خلالل سـَا مهنا اؤىل ثضََق اًفجوت تُهنا و تني ذول اًضٌلل املخلسم و اًخلََط من جحم 

كامة هؼام ذويل  اًصبأسٌليل، ذؾت ذول ادليوة من تُهنا ادلزائص ؿىل ًسان زئُسِا الأس حق ُوازي تومسٍن اؤىل اؤ

ذالل اهـلاذ مؤمتص حصنة ؿسم الاحنَاس  (New International Economic Order)اكذعاذي خسًس 

واكف تضلاهنم من تـغ اًلضااي الاكذعاذًة ابدلزائص، حِر دصح املؤمتصون جبمةل من اًخوظَاث ثخضمن م

َة، و اًيت )اًخوظَاث( صلكت موضوغ هلاص ٌَجمـَة اًـامة ًلأدم املخحست يف ذوزهتا اًساذسة امليـلست  اصلًو

. كري بأن ظَة ذول ادليوة كوتي ابًصفغ من ظصف مـؼم ذول اًضٌلل اًيت حصفغ اًعصخ 2530س ية 

ؿاذت اًيؼص  اًيَومازهيس مجةل و ثفعَال، و ثـخرٍب ًسًوًويج مـاذي ٌَيؼام اًصبأسٌليل اًـاملي ًخوحة اؤ جمصذ اجتاٍ اؤ

ا و كٌاؿاهتا اًفىًصة، يف حني حصى ٍصى فَِ كاذت ذول اًـامل اًثاًر جرشحيا  يف حمخواٍ ثضلك ًخواءم مؽ بأفاكُز

ؾن خمخَف اًـوامي  حلِلِا و موضوؾَا ًعحَـة اًـالكة تني اًضٌلل املخلسم و ادليوة املخزَف، و ذمَعا اٌَثام

ثضلهيا اصلاذًل و ارلازيج اًلاتـة وزاء اس متصاز الأمص اًواكؽ
(1)

 . 
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 (Postpositivist Theoriesهؼصايث ما تـس اًوضـَة ) احملوز اًساتؽ:
 

ػَت اًيؼصايث اًوضـَة بأو ما ٌسمى ابًيؼصايث اًخفسرًية اًيت زنزث ؿىل اًخفسري و ُمييت ؿىل 

ًيؼصي ٌَـالكاث اصلًوَة ذالل فرتت جتاوسث هعف كصن من اًزمن )كدي و بأزياء اذلصة اًحازذت(، ؿاحزت اذللي ا

دفاكِا يف اًخًدؤ ابىهتاء اذلصة اًحازذت و اهنَاز  ،ؾن فِم و اسدِـاة بأمثي ذلصنة اًخفاؿي اصلويل، و الس امي اؤ

ظاز هؼصي خسًس من صبأهَ سس امليؼومة الاصرتاهَة تلِاذت الاحتاذ اًسوفِايت اًساتق. فاكن ًزا ما اًخفىري يف اؤ

حصاء متحوزٍ ؿىل اًححر اًخفسريي فلط، الأمص اطلي بأذى اؤىل ثـاػم مك ُائي  ؛اًفصاػ اطلي ًـاين مٌَ اًخيؼري

من الأذتَاث اًس َاس َة مؽ معَؽ اًـلس اًثامن من اًلصن اًـرشٍن
(1)

، و سامه يف جصوس ما ًـصف "ابًيؼصايث 

ًِة" بأو "الاجت اُاث اًيلسًة" بأو "الاجتاُاث ادلسًست" بأو "ثَازاث ما تـس اًوضـَة" اًيت وهجت اهخلاذاث اًخىًو

 الرؿة ٌَمهنج اًوضـي املخخىن من ظصف اًيؼصايث اًساتلة. 
 

ن ما ًـاة ؿىل اًوضـَة  ا ٌَـسًس من الأظصوحاث اًفىًصة  -من مٌؼوز ما تـس اًوضـَة-اؤ كعاُؤ ُو اؤ

ة بأو ثيعوي ؿىل ا ظوابًو ا الأساس َة بأو ثعة يف ذاهة بأظصوحاث ابؾخحاُز  كمي و افرتاضاث ال ثًسجم مؽ بأفاكُز

اًوضـَني اطلٍن وضـوا حسا فاظال تني اطلاث و املوضوغ مبـزل ؾن بأي كمية )بأذالكِة، ذًًِة، ؾلائسًة( بأو بأزاء 

ا من اًـوامي اًيت حاًت  ىل حتلِق ذون كسزت الاجتاُاث اًوضـَة ؿ -حسة ما تـس اًوضـَة-خشعَة، و كرُي

 كاٍهتا اًاكمٌة يف اًخبأسُس ًـمل مس خلي كامئ تشاثَ.
 

يف اًواكؽ مل ثخوكف اهخلاذاث ما تـس اًوضـَني ٌَوضـَني ؾيس ُشا املس خوى، تي جتاوسثَ اؤىل ذزخة وظفِا 

 Statues(، هؼصايث اًوضؽ اًلامئ )ExplanaotryTheories"تيؼصايث حي املضالك"، "هؼصايث صازحة" )

que Theories و "هؼصايث اذلمتَة؛ ًىوهنا ثلص ابًوضؽ اًلامئ و ال جسـى ًخلَرٍي و ثؤمن حبمتَة بأثص اًحياء ؿىل )

اًفاؿي، و ُشا ؿىل ؾىس اًيؼصايث ادلسًست )ما تـس اًوضـَة( اًيت ثعصخ هفسِا هحسًي؛ حبنك بأهنا هؼصايث 

من كدضة اذلمتَة املسَعة ؿَََ من  ( ثـمي ؿىل ثلَري اًواكؽ و حتٍصص االؤوسانConstitutive Theoriesتياءت )

ظصف اًوضـَة
(2)

. 
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 اٍمتَزي تني اًوضـَة و ما تـس اًوضـَة  -32

خني  كدي اًخعصق اؤىل اًيؼصايث اًيلسًة، جيسز تيا اٍمتَزي تني اًوضـَة و ما تـس اًوضـَة، من ساًو

بأساس َدني ؿىل الأكي
(1)

: 

 اًـامل بأو احملَط و كأهَ وحست مس خلةل و ، اؾخحاز اًيؼصايث اًوضـَة هؼصايث صازحة ثيؼص اؤىلالأوىل 

مٌفعةل ؾن ثبأزري اًفاؿي بأو اًيؼصايث اًيت حتاول ذزاس خَ، يف حني بأن هؼصايث ما تـس اًوضـَة بأو 

اًيؼصايث اًحياءت جسامه يف تياء اًـامل و ثلَري اًواكؽ كِس اًححر و اصلزاسة. ؿىل سخِي املثال، فاؤن افرتاط 

ان رشٍص اًعحؽ و مِال اؤىل اكرتاف اطلهوة، ًسفؽ اؤىل اًخـامي مؽ الأفصاذ تعًصلة اًوضـَني اًلائي تبأن االؤوس

. ًىن االؤوسان اكئن ؿاكي ٌس خعَؽ ؾن ظًصق ؾلهل و ثفىرٍي  مـَية ابؾخحاز بأن سَووِم حمتي و ال ميىن ثلَرٍي

وى هخاح ًرتامك اتزخيي و بأن خيخاز تني اًحسائي املخاحة و ًلري يف اًحُئة احملَعة تَ، ابؾخحاز بأن الأذريت ًُست س

وسان  -حسة اًيؼصايث ادلسًست اًحياءت-ثفاؿي و ثبأزري مذحاذل مؽ اًلوى اًفاؿةل. مبـىن بأهَ ًخـني  بأن ثخوفص ًالؤ

مياهَ تبأن دِازاثَ حمسوذت و مذحنك فهيا من  اًلسزت ؿىل حتسًس دِازاثَ و حـةل ٌَحُئة بأو اًحياء ًعاذلَ، تسل اؤ

 ظصف اًحُئة بأو اًحياء.

 ا اًعحَـة، هَةاًثا صبأهنا يف  ،اؾخحاز اًيؼصايث اًوضـَة هؼصايث حمافؼة كامئة ؿىل بأساش افرتاضاث معسُز

رعل صبأن اًـَوم اًعحَـَة، مبـىن بأن حمتَة اًىون بأو اًـامل بأو احملَط اطلي هـُش يف نيفَ ميىن بأن ختضؽ 

ماكهَة حصهتا بأو دعهئا تعوزت كعـَة. بأما  ًيفس اًعصق املـمتست من ظصف اًـَوم اًعحَـَة، من حِر اؤ

هؼصايث ما تـس اًوضـَة فرتى بأن جية اٍمتَزي تني الافرتاضاث ارلاظة تـَوم اًعحَـة و ثغل املخـَلة 

ا هؼًصة وضـَة-ابًسَوك اًخرشي و ثفاؿهل مؽ تَئذَ. ؿىل سخِي املثال، حصى اًيؼًصة اًواكـَة  بأن  -ابؾخحاُز

اذًل ٌضلوةل االؤسالمِة و اًيؼام اًس َايس اًلامئ اطلي ًخرصف مضن واكؽ املصبأت يف اًـامل االؤساليم ُو واكؽ ذ

ة   -هوهنا هؼًصة ما تـس اًوضـَة-واكؽ هؼام ذويل مـني، ذما ًيـىس ؿىل وضـَة املصبأت. تُامن ثشُة هؼًصة اًًسًو

 اؤىل اًلول تبأن وضؽ املصبأت ًُس سوى حمعةل ثفاؿي ؾوامي اتزخيَة، كميَة و احامتؾَة و ُو ما جسـى اؤىل

ثلَرٍي حنو الأفضي. مبـىن اًخبأهَس ؿىل بأهَ ال ميىن ثعحَق اًعصق اًوضـَة اًساًزة املفـول يف اًـَوم اًعحَـَة 

 ؿىل واكؽ املصبأت يف اًـامل االؤساليم.
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 اًيؼًصة اًيلسًة -31

( Frankfurt Schoolبأو ما ًـصف مبسزسة فصاىىفوزث ) (Critical Theory) ودلت اًيؼًصة اًيلسًة

( Andrew Linklater"بأهسزو ًيلكَرت" )و، (Max Horkheimer)، "ماهس ُوزذاميص"  ـس لك مناًيت ً

من تني بأمه بأكعاهبا ،(Robert Coxو "زوجصث هوهس" )
(1)

َة مؽ تساًة مثاهًَِاث اًلصن  ، جمال اًـالكاث اصلًو

 ث املخحست الأمٍصىِة؛ابًوالاي اًـرشٍن، ًىن خشوزُا ثـوذ اؤىل معَؽ اًـرشًًِاث من هفس اًلصن تفصاىىفوزث

، (Theodore Adorno)"ثَوذوز بأذوزهو"تفضي مساٌُلث سمصت من اًفالسفة و املفىٍصن الأملان، بأمثال 

  ) Leo، "ًَو ًوهثال" (Herbert Marcuse)"ُازجصث مازنزي" ، (Walter Benjamin) "واًرت تيجامني"

)Löwenthal خريحن ُاجص ماش" و"(Jurgen Habermas) ،تَس بأن بأكَة اخملخعني يف  .و كريمه

َة ٍصتعون ُشٍ اًيؼًصة تبأذتَاث ؿامل الاحامتغ و اًفَِسوف "ماهس ُوزوِاميص" )  Maxاًـالكاث اصلًو

Horkheimer اًيت جياذل فهيا ظاحهبا تبأن ثلَري اجملمتؽ ال  2503(، و دعوظا حمخوى ملاًخَ املًضوزت ؿام

ؼصايث اذلمتَة ٌَـَوم اًعحَـَة. فاًحاحثون يف اًـَوم االؤوساهَة و ميىن بأن ًمت تواسعة املساذي اًخلََسًة و اًي

الاحامتؾَة ال ميىن وضـِم يف هفس اًسةل مؽ هؼائصمه يف اًـَوم اًعحَـَة، من حِر الاس خلالًَة و املوضوؾَة، 

حبنك بأهنم حزء من جممتـاهتم و بأنرث ثبأزريا يف اًؼواُص حمي اًححر و اصلزاسة
(2)

 . 

اميص" تني اًيؼصايث اًخلََسًة و اًيؼصايث اًيلسًة: الأوىل، ثيؼص اؤىل اًـامل ؿىل بأهَ مزي "ماهس ُوزوِ

زاذت اًفصذ اطلي ٌسـى اؤىل اندضافِا تواسعة اًـمل، مضريا  مجةل من املـعَاث و اذللائق ارلازخة و املس خلةل ؾن اؤ

َ، و ًٍزس  ن كٌاؾخَ تبأن اًواكؽ ذازح ؾن اؤىل بأن املهنج اًوضـي ًفامق من ؾحوذًة االؤوسان ٌَمحَط اطلي ًبأًو

س َعصثَ. نٌل بأن احملَط الاحامتؾي ال خيخَف ؾن احملَط اًعحَـي من حِر ؿالكذَ ابًفصذ، ًخضمن )احملَط 

زاذت االؤوسان  زاذت اًفاؿي، و اتًَا ًؼي املهنج اًوضـي ذازخا ؾن اؤ الاحامتؾي( كواهني بأو ص حَ كواهني ذازح ؾن اؤ

اكؽ. بأما اًثاهَة )اًيؼًصة اًيلسًة(، امللرتحة ن ظصف "ُوزوِاميص" فرتى ؿسم اطلي جيس هفسَ مٌعاؿا ًلأمص اًو 

اس خلالًَة و اهفعام املـعَاث ؾن اًحًِة الاحامتؾَة، تي ثـس الأظص اًيؼًصة اًيلسًة حزءا ال ًخجزبأ من ُشٍ 

حوكن يف حتٍصص  اذللائق، حِر بأن اًلاًة من اًيؼًصة اًيلسًة اًيت ًحسو بأهنا ثيعوي ؿىل تـغ سٌلث املثاًَة

ؾخاكَ.   االؤوسان و اؤ
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 اًيؼًصة اًيلسًة يف اًـالكاث اصلًوَة -30

َة اؤىل اًـسًس من زواذ ُشا اًخَاز، و ؿىل  سِاماث اًيؼًصة اًيلسًة يف جمال اًـالكاث اصلًو ثـوذ بأوىل اؤ

ق سَسةل من زبأسِم "بأهسزو ًيلكَرت" و "زوجصث هوهس" اطلي ًـوذ هل اًفضي يف ورش ملاةل ؿسث مبثاتة اهعال

اًححوج و اصلزاساث اكهت ثعة يف كاًة واحس، و هوهت فامي تـس ما ًـصف ابًيؼًصة اًيلسًة يف اًـالكاث 

َة. َة، ًىوهنا جتصبأث ؿىل ثوحَِ سِام  اصلًو حؼَت ملاةل "هوهس" ابُامتم هحري من ظصف بأساثشت اًـالكاث اصلًو

ة حتسًسااهخلاذاهتا ظوة اًواكـَة معوما و اًواكـَة ادلسًست/اً  ا اًعصخ اًيؼصي الأنرث ُميية ؿىل  ،حًًِو ابؾخحاُز

ؾعاءُا ٌضلوةل ثـًصف  اًـالكاث اصلًوَة ذالل ُشٍ املصحةل. فلس بأؿاة "هوهس" ؿىل اًواكـَة اًالكس َىِة اؤ

ًالهئا الأمهَة اًاكفِة ٌَجاهحني الاكذعاذي و الاحامتؾي، و سـهيا  بأحاذي ادلاهة ٍوكن يف اًضق الأمين، و ؿسم اؤ

لط اؤىل احذواء املضالك، و ثـاظهيا مؽ اًـامل نٌل جتسٍ يف اًواكؽ )ؿالكاث اًلوى، اًلوى الاحامتؾَة، اًحىن ف

ة افذلاذُا ٌَموضوؾَة؛ ثسخة اهعواهئا ؿىل اًـسًس من الافرتاضاث  املؤسساثَة...(. نٌل بأؿاة ؿىل اًواكـَة اًحًًِو

اصلوةل ثخرصف ثضلك ؾلالين راث اًعاتؽ املـَازي، و الس امي افرتاضِا اًلائي تبأن
(1)

. 

ن املِمة الأساس َة ٌَيؼًصة اًواكـَة مبرخَف فصوؾِا اًفىًصة و اًيت بأظَق ؿَهيا "ُوزوِاميص" امس اًيؼًصة  اؤ

جياذ حَول ٌَمضالكث اًيت بأفصسُا ُشا  اًخلََسًة حوكن بأساسا يف اًدسَمي ابلأمص اًواكؽ و الانخفاء مبحاوةل اؤ

، تي و حىت ظصخ جمصذ جساؤالث ثضبأن اًلوى الاحامتؾَة و ابيق امليؼوماث، اًواكؽ، ذون الاحهتاذ يف ث  لَرٍي

الس امي م حِر معاذز اهحـاهثا و س حي جضلكِا. مبـىن اًيؼص اؤىل اصلوةل و كأمص واكؽ ذون مٌاكضة اًس َاق 

ضفاء املعساكِة ؿىل امل فاُمي اًخازخيي اطلي حىوهت يف دضمَ، سواء هكفِوم بأو هكؤسسة. بأي بأهنا حتاول اؤ

 اًسائست، و رشؾية املؤسساث اًلامئة، و اتًَا اذلفاع ؿىل اًوضؽ اًصاُن طلعل مسَت ابًيؼصايث احملافؼة. 

ن بأي ظصخ  مبا بأن ُياك ؿالكة وزَلة اًعةل تني اًيؼًصة و ظاحهبا )ؿالكة ثبأزري و ثبأثص(، و من مثة فاؤ

اقخَ ًُست اؾخحاظَة، تي من بأخي حتلِق هؼصي ال مينك بأن ٍىون مس خلال مثٌَل ًسؾي اًوضـَون حبنك بأن ظَ

كاايث مـَية، و حبنك بأن اًيؼصايث يه ؾحازت ؾن مٌؼاز ًيؼص اؤىل اًـامل من سوااي خمخَفة، و ابًخايل فِيي ًُست 

هَ ًًدلي  اًخـامي مؽ  -من وهجة هؼص "هوهس"-مٌفعةل ؾن اًحُئة اًيت وصلث فهيا يف اًزمان و املاكن، فاؤ

 عس اًىضف ؾن ذَفِاهتا و بأتـاذُا.اًيؼصايث اكؤًسًوًوحِاث ك
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 َيؼًصة اًيلسًة بأمه الاهخلاذاث املوهجة ٌ   -30

ًلِت اًيؼًصة اًيلسًة اًـسًس من الاهخلاذاث، ًـي بأمهِا
(1)

: 

هؼًصة كامئة تشاهتا،  -من وهجة هؼص تـغ املفىٍصن و اخملخعني يف اًـالكاث اصلًوَة–ال جضلك اًيؼًصة اًيلسًة  - بأ 

 جتاُاث و الاهخلاذاث املوهجة ضس املهنج اًوضـي املس خزسم يف اًـَوم الاحامتؾَة.تلسز ما يه ٍلوؿة من الا

ة؛ ًىوهنا حصنز  اًيؼًصة اًيلسًة - ة ؿىل حتٍصص الاوسان ؿىل  -وثضلك مداًف فَِ-يه هؼًصة مثاًَة/ظوابًو

 املس خوى اًـاملي.

ثَـة ذوزا هحريا يف فِم و  بأدصىذوز اًلوى الاحامتؾَة، ملاتي اقفاًِا ًلوى م ثضرحصنز اًيؼًصة اًيلسًة و  - ث

 اسدِـاة اًوكائؽ و اذللائق من حوًيا.

ميىن من ذالهل ذزاسة اًؼاُصت الاحامتؾَة و اًس َاس َة تـَسا ؾن  ،ملهنج حمسذ ؿسم ثلسمي اًيؼًصة اًيلسًة - ج

 اًوضـَة.
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املصاحؽكامئة   

 
َة: ذزاسبأهوز،  حدمحم فص   -10 ة هلسًة ملازهة يف ضوء اًيؼصايث املـارصت، مصنز هؼًصة اًواكـَة يف اًـالكاث اصلًو

 .1333هصذس خان ٌضلزاساث الاسرتاثَجَة، اًـصاق، 

َة يف اًفىص اًس َايس اًلصيب، ذاز اًوفاء صلهَا اًعحاؿة و  -10 ُحة ػل بأمحس مخُس ثس َوين، اًـالكاث اصلًو

 .1321اًًرش، االؤسىٌسًزة، 

َة: ذزاسة يف امليعَلاث و الأسس، بأظصوحة ثعوز اذللي اًيؼصي ٌَـالكااًعاُص ؿسًةل دمحم،  -10 ث اصلًو

-(، كسم اًـَوم اًس َاس َة، لكَة اذللوق و اًـَوم اًس َاس َة، خامـة اذلاح رلرض1320/1321ذنخوزاٍ )

 .1321ادلزائص، -ابثية

ًِة، ذاز  -10 َة تني الاجتاُاث اًخفسرًية و اًيؼصايث اًخىًو حٌسيل ؾحس اًيارص، اًخيؼري يف اًـالكاث اصلًو

 .1333ضلوهَة ًٌَرش و اًخوسًؽ، ادلزائص، ارل

َة، ذاز هٌُوى ٌضلزاساث و اًًرش و اًخوسًؽ،  -10 ذاصل موىس املرصي، مسذي اؤىل هؼًصة اًـالكاث اصلًو

 .1320ذمضق، 

ة اًـصوتة و االؤسالم... و اًلصة، ؿاتس ادلاجصي دمحم -10 مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة، اًعحـة ، مسبأةل اًًِو

 .1332اًثاًثة، تريوث، 

صت، ملسمة يف اًـَوم اًس َاس َة، مؤسسة حٌلذت ٌضلزاساث ادلامـَة ًٌَرش و اًخوسًؽ، الأزذن  -10 ؾعا دمحم ُس

1334. 

َة، املؤسسة اًوظيَة ٌَفٌون املعحـَة وحست اًصكاًة، ادلزائص  -10  .2551حصاذ ؾحس اًـٍزز، اًـالكاث اصلًو

َة ذزاسة يف -10  املفاُمي و اًيؼصايث، ذاز ادلَي، تريوث توؾضة دمحم، اًخاكمي و اًخياسغ يف اًـالكاث اصلًو

2555. 

، املهنجَة يف اًخحََي اًس َايس املفاُمي، املياجه، الاكرتاابث و الأذواث. )تسون ذاز اًًرش(، دمحمصَيب  -01

 .2553ادلزائص 

بأماين ظاحل و ؾحس ارلحري ؾعا حمصوش، اًـالكاث اصلًوَة اًحـس اصلًين و اذلضازي، ذاز اًفىص، ذمضق  -00

1334. 

َة، حصمجة مصنز ارلََج لأحباج املـصفة ٌَجمَؽ، االؤمازاث  -00 قًصفِثس مازحن، مخسون مفىصا يف اًـالكاث اصلًو

 .2555اًـصتَة املخحست، 

َة اًخرعط و اًخيوغ، ٍلوؿة من اًحاحثني، حصمجة: -00  جصوش زاسُت، اٌَرباًَة، يف هؼصايث اًـالكاث اصلًو

 .1322ة اًس َاساث، كعص ذميا ارلرضا، املصنز اًـصيب ًلأحباج و ذزاس

َة، اذلوازاث اًيؼًصة اًىربى، ذاز اًىذاة اذلسًر، اًلاُصت  -00  .1335ؿامص معحاخ، هؼًصة اًـالكاث اصلًو
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َة اًخرعط و اًخيوغ، ٍلوؿة من  ةس خرًيَيف فوهص حِيَفص، اٌَرباًَ -00 ادلسًست، يف هؼصايث اًـالكاث اصلًو

 .1322لأحباج و ذزاسة اًس َاساث، كعص، اًحاحثني، حصمجة: ذميا ارلرضا، املصنز اًـصيب ً

َة تني اًيؼًصة و اًخعحَق، ذاز اًصواذ، ًَخِا،  -00  .1331ساًس ؾحَس ػل معحاخ، اًس َاسة اصلًو

َة: ذزاسة يف الاظول و اًيؼصايث، مًضوزاث راث  -00 اسٌلؾَي ظربي ملضل، اًـالكاث اًس َاس َة اصلًو

ت،   .2540اًسالسي، اًعحـة اًصاتـة، اًىًو

َة، ذاز بأمواح ًٌَرش و اًخوسًؽ، ًحيان ؿسانن اًس   -00  .1330َس حسني، هؼًصة اًـالكاث اصلًو

َة، حصمجة: درض درض، ذاز اًعََـة، اًعحـة اًلاهَة، ًحيان،  -00  .2541ذاهَال هوالز، اًـالكاث اصلًو

َة: مسازش و هؼصايث، ادلزء اًثاين، ذاز اًىذاة اذلسًر، اًلاُصت،  -01  .1321هجاذ ؾوذت، اًـالكاث اصلًو

َة، حصمجة: َلوذ انفؽ، مىذحة الالجنَو املرصًة، اًعحـة اًثاهَة، مرص، اك -00 دش، حتََي اًـالكاث اصلًو زل ذًو

2541. 

ؾٌلز جن سَعان، مساذي هؼًصة ًخحََي اًـالكاث اصلًوَة، ظاهس َج.هوم ٌضلزاساث و اًًرش و اًخوسًؽ،  -00

 .1335ادلزائص 

23-  James D.fearon, Domestic Politics. Foreign Policy and Theories of 

International Relations, In site internet:http://www.people.fas.harvard.edu/ 

Johnston / gov2880/fearon.pdf.  

 

 
 

 



 


