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الإىداء
أثقدم بإىداء ىذا امؼمل اإىل من وضع هللا اجلنة حتت أقداهما ،اإىل أيم امغامَة اميت ل ٌسع
املاكن ول اجمليود املبذول من أجليا أن ٍرد ومو امقلَل من فضليا وثؼهبا ،أدغوا هللا أن
ًطَل يف معرىا وأن حيفظيا.
اإىل أيب من جؼل هللا رضاه يف رضا الب ،من سير انلَايل وبذل امنفُس من أجلنا ،أدغوا
هللا أن ٍرمحو وٌسكنو فس َح جناثو ،وجيؼل قربه روضة من رايض اجلنة.
اإىل اإخويت وأخوايت (طاوس ومراد ومخُيس وإادرٌس وهؼمية ووس مية وفاروق وحيي).
وإاىل أقاريب ،أخص بكذلرر (غبد اقح وومَد وغن،ر ،وػادل وفراات ،وغامد ،وجامل،
وىدى ،وىبة ،وهورىان ،وفاٍز).

امتشكرات
أول امشكر وامحلد هلل قبل لك يشء ػىل هؼمو وفضهل.
مث أثوجو بمشكر اجلزًل اإىل دكتور سؼَد مالح ،ػىل ما قدمو يل من مالحظات قمية،
اميت أفادثين يف حبيث وحِايت ،واكذلي أغطى منا وقت ُو وهفؼنا بؼلمو ،أسأل هللا أن ًوفقو ملك
خري.
وأشكر الساثذة امكرام ػىل ما بذموه من هجد طَةل مشواران اجلامؼي ،ول هنىس أساثذثنا
يف املتوسطة وامثاهوًة وحىت الابتدائَة ،ول ٌسؼنا ذرر أسامهئم ومكن فضليم دامئ ،كام
أشكر لك من سامه يف اإجناز ىذا امؼمل من قرًب أو بؼَد.

خطة الدراسة
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المبحث الثالث :المنظور الماركسي في دراسة األمن.
المطلب األول :المرجعية الفكرية والفمسفية لالتجاه الماركسي.
المطلب الثاني :وجهة نظر الماركسية في دراسة األمن.

الفصل الثالث :األمن في التوجهات ما بعد الوضعية.
المبحث األول :نظريات ما بعد الوضعية.
المطلب األول :جذور ومفهوم ما بعد الحداثة.
المطلب الثاني :األسس المعرفية لمتوجهات النقدية.
المطلب الثالث :األسس التحميمية لمنظرية النسوية.
المطلب الرابع :البنائية كتوليفة نظرية بين العقالنية والتأممية.

المبحث الثاني :النقاش اإلبستمولوجي حول األمن في النظريات ما بعد
الوضعية.
المطلب األول :النقاش حول المعرفة.
المطلب الثاني :األدوات اإلبستمولوجية في الدراسات األمنية.

المبحث الثالث :النقاش اإلنطولوجي حول األمن في النظريات ما بعد
الوضعية.

المطلب األول :األسس التحميمية األنطولوجية لما بعد الحداثة في دراسة األمن.
المطلب الثاني :األسس التحميمية األنطموجية حول األمن في النظرية النقدية.
المطلب الثالث :األسس التحميمية األنطولوجية حول األمن في نظرية النسوية.
المطلب الرابع :األسس التحميمية األنطولوجية حول األمن في نظرية البنائية.
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مقدمة

مقدمة

تمهيد:
يقع األمن في جوىر االىتمام اإلنساني والسياسي واألكاديمي ،وقد حضي بنفس
االىتمام في العالقات الدولية تحت مسمى الدراسات األمنية ،حيث عنيت ىذه األخيرة بدراسة
األمن وتأثيراتو ،وحدث نقاش حول العديد من األسئمة المتعمقة باألمن من بينيا :ما ىو
األمن؟ ،لمن األمن؟ ،ما ىي التيديدات األمنية؟ ،ما ىي الوسائل المستخدمة لتحقيق
األمن؟  ،وىناك العديد من األطراف التي تحاول أن تقدم تعريف معين لألمن يتناسب مع
المصالح التي تريدىا ،ألن المفاىيم غير محايدة وتأثر في الواقع وتشكمو.
وقد مر مفيوم األمن بعدة مراحل ،فقد ارتبط في بدايتو بالدولة فكان اليدف منو ىو
حماية الدولة من أي تيديدات تيددىا واقتصرت ىذه الفترة عمى التيديدات العسكرية ،ومع
نياية الحرب الباردة وتفكك االتحاد السوفيتي وظيور تيديدات أمنية جديدة تمس المجتمع
واألفراد بالدرجة األولى ،كان لبدا من إعادة النظر في الدراسات األمنية وفي مفيوم األمن،
فظيرت االتجاىات ما بعد الوضعية التي أعطت االىتمام لمفرد والمجتمع ،وقد شكمت ما بعد
الوضعية بتعبير ستيفن والت ثورة في الدراسات األمنية.
أوال :مبررات اختيار موضوع
عند اختيار أي موضوع ىناك مبرر ذاتي واآلخر موضوعي:
المبررات الذاتية:
ألن ىذا الموضوع
 يرجع سبب اىتمامي بالنظريات واألمن إلى رغبة في نفسي ًا
نظر ّ
جدا ،والطالب الذي ال يستوعبو سوف يواجو صعوبة كبيرة
وىو موضوع ميم ً

ألن كل شيء مرتبط بيما ،وباعتبار كذلك النظريات كمنظار
في التخصص ّ

من خاللو يمكن رؤية العالقات الدولية فكمما تمكن منيا الباحث كمما كان
تحميميو أقرب إلى الصواب.
أ
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المبررات الموضوعية:
نظر ألىميتيا التحميمية.
 اىتمام العديد من الباحثين بمثل ىذه الدراسات ًا

 أىمية النظريات ألننا عندما نريد أن نفكر بشكل عميقوأن نفيم ظاىرة معقدة فنحن
بحاجة إلى النظريات.
 أىمية الثورة المعرفية التي أحدثتيا نظريات ما بعد الوضعية في حقل الدراسات
األمنية.
ثانيا :أهمية الموضوع
نظر لألدوات
 يحتل موضوع األمن في نظريات ما بعد الوضعية أىمية كبيرة ًا
اإلبستمولوجية واألنطولوجية والمفاىيم التي تمتمكيا ىاتو النظريات في تحميل الظاىرة

األمنية ،كما أنيا حاولت مناقشة النظريات العقالنية التي سيطرت عمى الدراسات
األمنية لعقود من خالل تقديم بديل أفضل ،باإلضافة إلى أنيا حاولت معالجة
التيديدات األمنية الجديدة التي ظيرت مع نياية الحرب الباردة والتي كانت النظريات
العقالنية عاجزة أماميا.
ثالثا :أهداف الموضوع
نسعى من خالل دراستنا ليذا الموضوع إلى الوصول لألىداف التالية:
 معرفة النقاش الذي حدث بين الوضعيين وما بعد الوضعيين حول مفيوم األمن.
 التطرق لمتطور التاريخي التي مرت بو الدراسات األمنية.
 دراسة األمن في التوجيات الوضعية.

ب
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 البحث في األدوات اإلبستمولوجية واإلنطولوجية لمنظريات ما بعد الوضعية والنقاش
الذي حدث بينيم في دراسة األمن.
 اإلحاطة بموضوع الدراسات األمنية.
رابعا :اإلشكالية (المشكمة البحثية)
أثرت فترة ما بعد الحرب الباردة عمى اإلرث النظري لمعالقات الدولية وعمى االستقرارت
األنطولوجية واإلبستيمولوجية التي استقرت في حقل الدراسات االمنية ،وىذا ما يفسر تطور
النظريات األمنية وظيور مضامين جديدة لألمن متأثرة بالتوجيات الما بعد الوضعية التي
كانت موضوعا لمنقاشات النظرية في الحوار الثالث التي حاولت إعادة تعريف األمن بما
يتناسب مع ىاتو الفترة الجديدة ،وتجاوز مفيوم األمن التقميدي.
ولذلك تحاول ىذه الدراسة مساءلة المضامين الجديدة لألمن سواء عمى مستوى طبيعة
الفواعل أو طبيعة الظاىرة وطبيعة التيديدات األمنية وكذا طبيعة األدوات المنيجية
واإلبستيمولوجية المستعممة في التوجيات ما بعد وضعية في العالقات الدولية.
التساؤالت الفرعية:
 -1ما ىو مضمون النقاش بين الوضعيين وما بعد الوضعيين حول مفيوم األمن.
 -2كيف تدرس المنظورات الوضعية األمن.
 -3ما ىي األدوات اإلبستمولوجية واألسس التحميمية اإلنطولوجية المستخدمة في
االتجاىات ما بعد الوضعية في د ارسة األمن.
خامسا :الفرضيات
سيطرت المفيوم التقميدي لألمن لفترة زمنية طويمة ،باعتبار الدولة كمرجعية أمنية ومع
عداه من القضايا يقبع في السياسات الدنيا ،ولكن سعت ما بعد الوضعية إلى تحدي ىذه

ج
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المفاىيم التقميدية لألمن ،والى تقديم بديل أفضل يتناسب مع التطورات الحاصمة في العالقات
الدولية ،من خالل الدخول في نقاش قوي مع االتجاه التقميدي حول مفيوم األمن ،وتقديم
آليات إبستمولوجية وأسس أنطولوجية جديدة.
الفرضيات الفرعية:
 -1ساىمت مجموعة من التطورات في العالقات الدولية مثل تفكك االتحاد السوفيتي
و ظيور الجريمة الدولية والتموث البيئي في بروز النظريات ما بعد الوضعية والدخول
في نقاش حول مفيوم األمن مع الوضعيين ،الذين أقصوا شريحة كبيرة من المجتمع
وساىموا في بروز الظمم.
 -2جعمت المنظورات الوضعية الدولة في قمب الدراسات األمنية ،كما اعتبرتيا
مرجعية أمنية يجب السعي لمحفاظ عمى أمنيا وان اقتضى األمر سمب اآلخرين
أمنيم،
 -3تعددت اآلليات اإلبستمولوجية المستخدمة في دراسة األمن عند االتجاىات ما
بعد الوضعية ،حيث نجد كل من منظور قيمة الخطاب عند ما بعد البنيوية ،وفكرة
االنعكاسية عند النقدية ،والنوع االجتماعي (الجندر) عند النسويين ،والبعد التذاتاني
عند البنائية ،أما فيما يخص األسس التحميمية اإلنطولوجية ما بعد الوضعية فإنيا
ترفض جممة وتفصيال األنطموجيا الوضعية.
سادسا :حدود الدراسة
الحد الموضوعي :ويتحدد بالموضوع الذي يتعمق بإشكالية األمن في التوجيات ما بعد
الوضعية (نظرية ما بعد البنيوية ،النظرية النقدية ،والنظرية النسوية ،والنظرية البنائية).
أما الحيز الزمني ليذا الموضوع فيي فترة ما بعد نياية الحرب الباردة حيث
الحد الزمنيّ :

شيد العالم العديد من التطورات في العالقات الدولة ،من بينيا ،تفكك اإلتحاد السوفيتي ،و

د
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ظيور تيديدات أمنية جديدة ،وفشل المنظو ارت الوضعية في تفسير ىذه التطورات ،وفي
التنبؤ بنياية الحرب الباردة.
سابعا :أدبيات الدراسة:
تم االعتماد عمى مجموعة من المراجع نخص بالذكر:
 -1كتاب "الدراسات األمنية النقدية :مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن" لألستاذ
سيد أحمد قوجيمي ،ينطمق ىذا األستاذ من طرح سؤال وىو ىل أضافت الدراسات
األمنية النقدية مفاىيم وتعريف لألمن؟ ،واليدف من طرح ىذا السؤال ىو محاولة
اإلجابة عن سؤال وىو ىل نجحت الدراسات األمنية النقدية عمى ممارسة وادارة
الشؤون األمنية؟ ،وقد قسم عممو إلى :دراسة موضوع الدراسات األمنية التقميدية ،ثم
التطرق إلى الدراسات األمنية النقدية وما تحتويو من أفكار حول مدرسة أبريستويث
ونظرية النقدية ،وكذلك التطرق إلى مقاربة ما بعد البنيوية (ما بعد الحداثة) وأفكار
مدرسة باريس ،ثم التطرق إلى المقاربة البنائية ومدرسة كوبنياغن لمدراسات األمنية،
وفي األخير دراسة نظرية السالم الديمقراطي ،وقد استخدم معيار ال ِج َّدة واالبتكار
أن
كإجراء بسيط ومتفق عميو لتقييم الدراسات األمنية النقدية ،ويخمص في النياية إلى ّ

الدراسات األمنية النقدية قد حققت نجاح من خالل توسيع وتعميق مفيوم األمن،

واعادة تعريف مفيوم األمن ،مما يعني أ ّن النظريات ما بعد الوضعية قد حققت نتائج
في األمن وال ينفي بعض الصعوبات التي تواجو الدراسات األمنية النقدية كحقل ليزال

في مرحمة النشوء.
 -2أطروحة األستاذ محمد الطاىر عديمة تحت عنوان "تطور الحقل النظري
لمعالقات الدولية :دراسة في المنطمقات واألسس" ،ليذه األطروحة أىمية كبيرة حيث
حاول دراسة حقل العالقات الدولية كحقل معرفي أكاديمي ،وكذلك النظريات الكبرى
بشكل مفصل (نظرية الواقعية ،والميبرالية ،والماركسية) ،في محاولة منو لمعرفة ما
ه
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الذي يحرك عممية تطور الحقل النظري لمعالقات الدولية ،وبعد البحث والتقصي خمص
إلى مجموعة من النقاط الميمة ،من بينيا التشكيك في روايات حدوث نقاشات مابين
أن ىذه الروايات قد
الواقعية والمثالية أو مابين التقميدين والسموكيين حيث يرى البعض ّ

خدمت جيات معينة ،وكذا التشكيك في مفيوم وفكرة تقدم النظريات مع عدم نفي التام
لفكرة التقدم ،وعرض ألىم األفكار التي جاءت بيا النظريات ،ولكن يرى بأن نظريات
ما بعد الوضعية بصفة عامة ونظرية ما بعد البنيوية بصفة خاصة أنيا ال تقدم بديل
بأن ىناك
عن الروايات الكبرى ( الواقعية ،والميبرالية) ،وىذا غير صحيح ألن إدراك ّ

نقائص وعيوب في نظريات الكبرى يمثل خمسين بالمائة من عممية التغيير ،فما بعد
الوضعية ىي ثورة معرفية قد فتحت األفاق بعد أن سدتو الروايات الكبرى.
 -3كتاب "نظريات العالقات الدولية :التخصص والتنوع" لكل من تيم دان وميميا
كوركي وآخرون ترجمة ديما الخض ار ،يحتل ىذا الكتاب مكانة كبيرة نظ ار لممجيود
المبذول في إعداده كما أنو أعد حتى يتمكن القارئ من قراءة أي فصل يريد ،حيث
أعدت الفصول بشكل مستقل ،وتم التطرق في ىذا الكتاب لمعديد من النظريات في
العالقات الدولية والمرور بالعديد من األفكار بشكل مفصل من بينيا دراسة األمن من
خالل عدسات الجندر ،وكذلك التطرق إلنطموجيا بعض النظريات.
ثامنا :اإلطار المنهجي
نظ ار لطبيعة الموضوع ،فإن ذلك يستدعي استخدام توليفة مناىج تتواءم مع الموضوع
المدروس ،وىي:
 -1المنهج التاريخي :يعتبر المنيج التاريخي من المناىج األساسية في البحث العممي
نظر ألىميتو ،وتم استخدامو لتحميل مختمف السياقات التي تشكل
ونادر ما يتم تجاىمو ًا
ًا
خالليا مفيوم األمن وتطوره في ظّل النظريات ،وكذلك متابعة اإلرىاصات التاريخية

و

مقدمة
التي ظيرت فييا النظريات الوضعية وما بعد الوضعية وتطورىا في حقل العالقات
الدولية.
 -2المنهج التحميمي المقارن :يقوم المنيج المقارن عمى معرفة كيف تحدث الظواىر من
خالل مقارنتيا معيا بعضيا البعض من حيث أوجو الشبو أو من حيث االختالف،
مم كان لبدا من
لمكشف عن العالقات السببية والخروج بمجموعة من النتائجّ ،

استخدامو لتحميل إشكالية األمن سواء من حيث المفيوم ما بين الوضعيين أو ما بعد
الوضعيين أو التطرق لمنقاشات داخل المنظورات الوضعية ،وكذا مقارنة مختمف
األفكار األنطولوجية واإلبستمولوجية لمتوجيات ما بعد الوضعية.
 -3المنهج التحميمي الوصفي :يتميز ىذا المنيج بكونييقوم بدراسة الحاضر عمىعكس
المنيج التاريخي الذي يخص الماضي ،لذلك تم االستعانة بو لوصف العديد من
الظواىر وتحميميا ،مثل حالة نياية الحرب الباردة والتحوالت التي حدثت في مفيوم
األمن ،باإلضافة إلى متابعة تطور نظريات العالقات الدولية لمخروج بمجموعة من
النتائج.
تاسعا :اإلطار المفاهيمي
ً
فترة ما بعد الحرب الباردة :تعتبر نياية الحرب الباردة مرحمة ميمة في العالقات
الدولية ،حيث شيد العالم تفكك اإلتحاد السوفيتي وىيمنة الواليات المتحدة األمريكية ،وتاريخ
نياية الحرب الباردة كان عام  1191والتاريخ الرسمي كان سنة  ،1111وقد شيدت فترة ما
بعد الحرب الباردة العديد من التطورات مثل ظيور اإلرىاب الدولي والجريمة الدولية والتموث
البيئي وغيرىا ،وكذلك تطور الدراسات األمنية ،وظيور نظريات ما بعد الوضعية...
الوضعية :الوضعية ىي فمسفة تشدد عمى العمم و المنيج العممي ،وتعود فكرة نقل منيج
العموم الطبيعية إلى عمم االجتماع إلى الفيمسوف الفرنسي أوغست كونت بعد النجاحات التي

ز

مقدمة
حققتيا العموم الطبيعية ،حيث يؤمنون بأنو يمكن دراسة العموم االجتماعية مثميا مثل العموم
الطبيعية ،حيث تخضع لمقوانين والتكرار وعمى الباحث سوى البحث في تمك القوانين.

1

ما بعد الوضعية :ترفض ما بعد الوضعية األفكار التي قامت عمييا الوضعية ،وحاولت
توسيع الجانب اإلبستمولوجي والمنيجي من خالل القبول بتعدد المناىج في الدراسة،
ورفضت كذلك اإلنطموجيا الوضعية.
عاشرا :تقسيم الدراسة
نظ ار لإلشكالية المطروحة والفرضيات الموضوعة ،سوف يتم تقسيم الدراسة إلى ثالث
فصول عمى النحو التالي:
الفصل األول تحت عنوان "النقاش حول مفيوم األمن بين الوضعيين وما بعد
الوضعيين" ،يضم مبحثين ،المبحث األول بعنوان " مضامين مفيوم األمن" وضع بيدف
التطرق لمنقاش الذي حدث حول مفيوم األمن عند كل من الوضعيين وما بعد الوضعيين،
أما المبحث الثاني فتم التطرق لتطور مفيوم األمن في ظّل الدراسات األمنية منذ نشأة حقل
الدراسات األمنية بعد نياية الحرب العالمية الثانية ثم بعد نيضتو في بداية الثمانينيات.
أما الفصل الثاني فتحت عنوان "األمن في المنظورات الوضعية" ،ويضم ثالث مباحث
حيث تم التطرق فيو لكيفية دراسة األمن في النظريات الكبرى ،لذلك تم وضع المبحث األول
تحت عنوان "المنظور الواقعي في دراسة األمن" ،أما المبحث الثاني فتحت عنوان "المنظور
الميبرالي في دراسة األمن" ،أما المبحث األخير بعنوان "األمن في المنظور الماركسي"
كمنظور تعرض لمتجاىل و اإلقصاء.

-)1خالد موسى المصري » ،الوضعية ونقادىا في العالقات الدولية (دراسة نقدية لمنظريات الوضعية)»  ،مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية
والقانونية  ،المجمد  ، 33العدد األول  ، 2314 ،ص ص.324-323

ح

مقدمة
أما الفصل الثالث فتحت عنوان "األمن في التوجيات ما بعد الوضعية" ،ويضم ثالث
مباحث ،المبحث األول بعنوان "نظريات ما بعد الوضعية" وضع بيدف التطرق بشكل عام
لكل من نظرية ما بعد الحداثة و النظرية البنائية و النظرية النسوية وفي األخير النظرية
البنائية كتوليفة نظرية بين العقالنية والتأممية ،أما المبحث الثاني بعنوان "النقاش
اإلبستمولوجي حول األمن في النظريات ما بعد الوضعية" فتم البحث في األدوات واآلليات
المستخدمة في تحميل األمن من قبل ىذه النظريات ،أما المبحث األخير تحت عنوان "النقاش
اإلنطولوجي حول األمن في النظريات ما بعد الوضعية" فتم البحث فيو في المفاىيم والكيان
موضوع األمن وغيرىا في توجيات ما بعد الوضعية.

ط
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تمهيد:
يعتبر األمن من أىم العناصر الذي يحتاجيا اإلنسان والشعوب والدول ،وبدون األمن
لن يكون لباقي األشياء معنى ،ىذه جعمو يحتل مكانة عمى مر العصور ،كما أنو حضي
باالىتمام من قبل الباحثين ،وأنشأت من أجمو مراكز البحث وخصصت مبالغ مالية ضخمة
من أجمو.
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المبحث األول :مضامين مفهوم األمن.
مما يجعل
ىناك اختالف حول مفيوم األمن ،والمفاىيم تؤثر في أرض الواقع وتشكموّ ،

المفاىيم غير محايدة وليست بريئة ،بل تنحت لمصمحة معينة ،ويبرز مفيوم األمن من
األولويات ،باعتباره شرط أساسي لحياة اإلنسان ومن أىم الحاجيات التي تحتاج لتمبيتيا ،ىذا
جعمو من أىم المواضيع التي تعرضت لمنقاش في حقل العالقات الدولية وبالتحديد في
الدراسات األمنية ،فالصراع نظري ومعرفي من خالل محاولة السيطرة عمى مفيوم األمن،
ألن مفيوم األمن مرتبط بمصمحة المؤمن ،والذي يسيطر عمى المفيوم يسيطر عمى الواقع
ّ

مما تسبب بنقاش قوي بين االتجاه الوضعي واالتجاه ما بعد الوضعي ،االتجاه
ويشكموّ ،
الوضعي كاتجاه مسيطر وال يؤمن بالتغيير ،واالتجاه ما بعد وضعي كاتجاه يبحث عن ُسبل

إلحداث ثورة في مفيوم األمن.

المطمب األول :مفهوم األمن عند الوضعيين.
البحث عن األمن ،وفي اآلليات والوسائل التي يجب استخداميا لتوفيره ،كان بيدف
ضمان أمن اإلنسان ،ولكنو ارتبط بمفيوم الدولة1.ويرجع سبب نشوء الدولة إلى األمن ،حيث
نجد توماس هوبز يميز بين «حالة المجتمع» و«حالة الطبيعة» ،حالة المجتمع ىي الحالة
التي يعيشيا األفراد داخل الدولة ،وحالة الطبيعة ىي الحالة التي تعيشيا الدولة في العالقات
الدولية ،فحسب توماس هوبز األفراد قرروا التنازل عن حريتيم لصالح الدولة من خالل ما
يعرف «بالعقد االجتماعي» ،حيث تقوم ىذه األخيرة بتوفير األمن ورد العدوان الخارجي،2
فاليدف الذي أنشأت من أجمو الدولة ىو ضمان أمن األفراد ،ولكنو ارتبط بالدولة ،حيث نجد

 -)1نادية قاسم ،ندوة برشمونة :ىاجس األمن واالستقرار في البحر األبيض المتوسط( ،مذكرة مقدمة لنيل شيادة ماجستير غير منشورة) ،كمية
الحقوق والعموم السياسية ـ جامعة الجزائر بن عكنون ـ  ،2003/2002ص.08
وصيغو وتيديداتو (دراسة نظرية في المفاىيم و األطر)» ،مجمة المنظمة العربية ،العدد
-(2سميمان عبد اهلل الحربي« ،مفيوم األمن :مستوياتو
ُ
التاسع عشر ،صيف  ،2008ص.10
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المفيوم التقميدي لألمن يرتبط بمفيوم األمن القومي أو األمن الوطني* ،والذي يقصد ِ
بو القوة
أن الواقعية قد
العسكرية ،وفي الغالب ينسب األمن القومي إلى الواقعية ،لذلك يمكن القول ّ

سيطرت عمى مفيوم األمن في االتجاه الوضعي ،من خالل ما يعرف بمفيوم األمن القومي.
ومن أىم تعاريف األمن نجد:

تعريف ليبرمان وولتر ( )Walter Lippmannحيث عرفو بقولو»:إن األمة تبقى في
وضع آمن إلى الحد الذي ال تكون فيو عرضة لخطر التضحية بالقيم األساسية إذا كانت
ترغب بتفادي وقوع الحرب ،وتبقى قادرة لو تعرضت لمتحدي عمى صون ىذه القيم عن طريق
1
بأن األمة اآلمنة ىي القادرة عمى خوض
انتصارىا في حرب كيذه»  ،فميبرمان يعتقد ّ

أن األمن ىو مرادف لما تمتمكو الدولة من قوات عسكرية.
الحروب إ ّذا لزم األمر ،أي ّ

وقد عرفو أرنولد وولفرز سنة  1950بأنو» :من جانب موضوعي يحدد غياب
التيديدات**عمى القيم المركزية (الموجودة) أو من جانب ذاتي ىو الخوف من أن تتعرض
2
بأن عمى الدولة أن تسعى لتحمي قيميا من أي
ىذه القيم المركزية لميجوم»  ،فأرنولد يرى ّ

خطر ،وأن تفعل أي شيء إذا لزم األمر لمحفاظ عمى ىذه القيم ميما كمف األمر.

دائر عمى
وعرفو باري بوزان( )Barry Buzanبقولو» :في حالة األمن يكون النقاش ًا

فإن األمن
أما إذا كان ىذا النقاش في إطار النظام الدوليّ ،
السعي لمتحرر من التيديدّ ،

يتعمق بقدرة الدولة والمجتمعات عمى صون ىويتيا المستقمة وتماسكيا العممي» ،3وفي

*األمن القومي أو األمن الوطني ،كميما يحمالن نفس المعنى ،الفرق فقط ىو في الترجمة.
 -(1خديجة بتقة ،السياسة األمنية األوربية في مواجية اليجرة غير الشرعية( ،مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير غير منشورة) ،كمية الحقوق
والعموم السياسية ـ جامعة محمد خيضر بسكرة ـ  ،2014/2013ص.10
عما نقصد بو،
**وقع اختالف حول المقصود بالتيديدات األمنية ،حيث يرفض بعض الباحثين الخوض في إبتمولوجياتو ّ
ألن ليس ليم فكرة واضحة ّ
وجعمو البعض اآلخر مرادفًا فقط لمتيديدات العسكرية ،ولكن يرجع الفضل إلى باري بوزان الذي قام بتوسيع التيديدات لتشمل تيديدات عسكرية،

سياسية ،مجتمعية ،بيئية .انظر :أحمد فريجة ولديمة فريجة « ،األمن والتيديدات األمنية في عالم ما بعد الحرب الباردة» ،دفاتير السياسة والقانون،
العدد  ،14جانفي  ،2016ص ص.163-161
 -(2صميحة كبابي « ،الدراسات األمنية بين االتجاىين التقميدي والحديث» ،مجمة العموم اإلنسانية ،العدد  ،38ديسمبر  ،2012ص.231
( -)3جون بيميس وستيف سميث ،عولمة السياسة العالمية ،تر :مركز الخميج لألبحاث( ،ط1؛اإلمارات العربية المتحدة :مركز الخميج لألبحاث،
 ،)2004ص.414
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تعريف أخر كتب يقول »:األمن بصفة عامة ىو العمل عمى التحرر من الخوف والتخمص
أما أمن الدولة فيو قدرة الدولة والمجتمعات عمى الحفاظ عمى استقاللية
من التيديداتّ ،

1
بأن األمن ىو قدرة الدولة عمى حماية حدودىا
ىويتيا وتماسكيا الوظيفي»  ،فبوزان يعتقد ّ

أما إذا كانت الدولة في حالة أمن فإنيا تسعى إلى
واستقالليا ،وعمى رد أي عدوان خارجيّ ،
التحرر من التيديد.

وعرفو حامد ربيع أنه" :تمك المجموعة من القواعد الحركية التي يجب عمى الدول أن
تحافظ عمى احتراميا ،وأن تفرض عمى الدول المتعاممة معيا مراعاتيا لتستطيع أن تضمن
نوعا من الحماية الذاتية الوقائية اإلقميمية".
لنفسيا ً

2

من خالل ىذه التعاريف يمكن مالحظة عدة نقاط في مفيوم األمن في االتجاه
الوضعي ،ومن بينيا:
 سيطر مفيوم األمن القومي عمى باقي المفاىيم ،ونحن ال ننفي عدم وجود مفاىيم
أخرى لألمن ،ولكن طغى عمييا مفيوم األمن القومي من حيث استخدامو من قبل الباحثين
أو من صناع القرار.
 اعتبرت الدولة كمرجعية*لألمن ،وىي القادرة عمى صون أمنيا من خالل امتالك
قوة عسكرية.
ُ جعل مفيوم األمن يقصد بو الجانب العسكري ،وحماية القيم األساسية لمدولة من أي

عدوان خارجي ،وحتى في الداخل يعتبر أمن الدولة من السياسات العميا التي ال يجب
المساس بيا.
- (1طارق تاحي ،مفيوم األمن بين الفرد والدولة( ،مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير غير منشورة) ،كمية العموم السياسية واإلعالم ـ جامعة
الجزائر ـ  ،2006/2005ص.40
 -(2نادية قاسمي ،المرجع السابق ،ص.12
*المرجعية :ىي وحدة التحميل المعتمدة التي تتخذ في التحميل ،أي المنطق الذي من خاللو يمكن أن نكشف عن االصطالح التركيبي لألمن :مثل
أمن الدولة ،أمن األفراد ،األمن المجتمعي . .الخ ،انظر :عبد الرفيق كشوط« ،األمن والتحوالت في المرجعيات والقيم :من المنظور الواقعي إلى
األمننة» ،مجمة العموم اإلنسانية ،الجزائر ،العدد الثالث ،جوان  ،2015ص.25
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 سيطرت الواقعية خالل ىذه الفترة عمى مفيوم األمن ،واعتُبرت كأداة تحميمية لدراسة
األمن.
 السمة المميزة لألمن في ىذه الفترة ىي غياب اتفاق حول المقصود بو ،ويحاجج
ىؤالء المنظرين بأنو يجب أن يكون ىناك اختالف في مفيوم األمن ،ألن السمة التي تميز
العالقات الدولية ىي الديناميكية والتعقيد ،1والشرط الثاني ضرورة التمسك بيذه المفاىيم
المقدمة ،ألنو ال بديل أحسن منيا ،أي أخذ المفاىيم التي قدميا الوضعيين خاصة مفاىيم
الواقعية ،وفي نفس الوقت رفض أي مجيود في محاولة تحسينيا مع التسميم لضرورة
االختالف ،ولكن كل ىذا كان لصالحيم.
دفع ىذا الكثير من الباحثين لمبحث عن بديل لمفيوم األمن ،حيث نجد كين
ألن
بوث( )KenBoothيدعو الدراسات األمنية السابقة إلى إعادة النظر في لغتيا التنظريةّ ،
استخدام مفيوم األمن الذي ارتبط بالمصمحة الوطنية قد خدم طبقة السمطة وفي نفس الوقت

2
أن البحوث مجردة من المصالح المادية،
ألغى اآلخرين  ،وكذلك تساءل النقديون من ادعاء ّ

والواليات المتحدة األمريكية تخصص مبالغ مالية في مثل ىذه الدراسات تفوق ميزانية بعض

مما جعل الواليات المتحدة األمريكية تحتكر حقل العالقات الدولية بكاممو ،3وىذا ما
الدولّ ،

يؤكده ريتشارد ليتل في كتاب ( European Approaches to Interational Relations

 ،)theryحيث يرى أن الواليات المتحدة األمريكية تسيطر عمى حقل العالقات الدولية.

4

كل ىذا ومع األصوات التي بدأت ترتفع والتي تطالب بإعادة النظر في مفيوم األمن،
لمميمشين إليجاد بديل أفضل ،ومع نياية الحرب الباردة وعجز االتجاه
واعطاء فرصة ُ
 -(1الموسوعة الجزائرية لمدراسات السياسية واإلستراتيجية « ،تحميل موضوع الظاىرة األمنية وتطورىا في نظريات العالقات الدولية»،
.)2019/02/21( ،]http//www. politices_dz. com[ ،2018/10/29
 -(2صخري محمد« ،البناء المعرفي والنظري لمنظرية االجتماعية»http: //www. politics_dz. [ ،2017/11/15 ،

 ،2017/11/08 ،]com/community/threads/alnzi_alnqdi_alnqi_alaqtmayi_fi_alylaqar_alduli. 9798ص02
 -(3المرجع نفسو.
JorgFriedrichs، European Approaches to International Relations theory، edited by: barrybuzan، (USA،
Canada: the taylor، rancis e-libray، 2004) p09
4
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الوضعي عمى مواكبة التطورات األمنية كان لبدا من أن تظير دراسات أمنية جديدة وىي ما
عرفت بما بعد الوضعية ،ومحاولة تقدم بديل أفضل لمفيوم األمن.

المطمب الثاني :مفهوم األمن عند ما بعد الوضعيين.
بعد نياية الحرب الباردة كانت النظريات العقالنية عاجزة عن استيعاب حجم
التطورات التي حدثت في حقل العالقات الدولية ،وعن تفسير التيديدات األمنية الجديدة التي
مما ساىم في
إنما أصبحت أوسع وأشمل من ذلكّ ،
لم تعد تقتصر فقط عمى القوة العسكريةّ ،

ظيور نظريات ما بعد الوضعية وتسمى كذلك بالنظريات التكوينية ،والتي بدورىا ساىمت في
تطور الدراسات األمنية.
ومن أىم التحوالت التي حدثت في العالقات الدولية بعد نياية الحرب الباردة نذكر
أىميا:

1

 تفكك اإلتحاد السوفيتي والتوجو نحو األحادية القطبية.
 اليجرة غير الشرعية في أوربا.
 ظيور تيديدات أمنية جديدة مثل المشاكل البيئية واألمراض واإلرىاب الدولي
والجريمة الدولية.
 تغير طبيعة الحروب حيث أصبحت الخاصية المميزة لحروب ما بعد الحرب
الباردة تتمثل في اعتماد أسموب اإلرىاب بين المجموعات أو األطراف المتصارعة وذلك عن
طريق استيداف المدنيين ،واإلبادة الجماعية ،واالغتصاب ،ويتم ذلك باالعتماد عمى أسمحة
خفيفة ،وحروب عصابات ال تراعا فييا القوانين واألعراف الدولية الخاصة بالحروب.

2

 -(1مراد لطالي « ،األمن اإلنساني ضمانة أساسية ألمن الدولة» ،مجمة الدراسات والبحوث القانونية ،جامعة سطيف  ،02العدد الخامس ،ص
ص.172-168
 -(2عادل زقاع « ،المعضمة األمنية المجتمعية :خطاب األمنية وصناعة السياسة العامة» ،دفاتير السياسة والقانون ،الجزائر ،العدد 5جوان
 ،2011ص107
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الفصل األول:

وحاولت النظريات ما بعد الوضعية إعادة تعريف األمن من خالل توسيع وتعميق
المفهوم* ،ودخمت مرحمة جديدة في التسعينيات مشكمة مدرسة أبريستويث ،وكوبهاغن،
ومدرسة باريس ،باإلضافة إلى مفيوم األمن عند النسويين ،لذلك سوف يتم التطرق لمفيوم
األمن عند مدرسة كوبنياغن ومدرسة باريس ومدرسة أبريستويث ،باإلضافة إلى مفيوم األمن
عند النسويين.
أوال :مدرسة كوبنهاغن لمدراسات األمنية.
مبكر ،وارتبطت بمعيد
تعتبر مدرسة كوبنياغن أول المدارس التي ناقشت قضايا األمن ًا

دراسات السالم الذي أنشئ في كوبنياغن عام  1985وأغمق سنة  ،1.2004وتستند بشكل
كبير إلى النظرية البنائية ،خاصة في تصورىا لألمن كبناء اجتماعي ،والتركيز كذلك عمى
2

ىوية الفواعل وكيفية تشكيميا لمصالحيا األمنية  ،وفي ىذا يرى ميشال ويميامز (Michael

 )Williamsأن مدرسة كوبنياغن تتبنى شكالً من أشكال البنائية االجتماعية وليا جذور تمتد
إلى النيج الواقعي.

3

تعتبر نظرية األمننة من أىم إسيامات مدرسة كوبنياغن ،وظيرت ألول مرة مع أعمال
أن الخطاب السياسي االجتماعي ىو الذي يحول
أولي وايفر ،وتقوم عمى فكرة أساسية ىي ّ

قضية عادية إلى قضية أمنية ،حيث تقوم بعض النخب من خالل الخطابات إلى جعل
بعض القضايا أمنية بيدف الحصول عمى الحالة االستثنائية من أجل استخدام آليات لمعقاب

*قام مجموعة من الباحثين بتوسيع وتعميق مفيوم األمن ،وتعود ىذه الفكرة إلى باري بوزان الذي رأى ضرورة توسيع مفيوم األمن ،ويشير معنى
التوسع عمى التحرك األفقي من خالل االنطالق من القطاع العسكري التقميدي إلى القطاعات األخرى ،السياسية ،واالجتماعية ،االقتصادية ،البيئية،
بينما التعمق فيشير إلى التحرك العمودي ،انطالقا من الدولة نزوالً إلى المجتمع ثم األفراد كموضوعات مرجعية لألمن ،انظر :سيد أحمد قوجيمي،

تطور الدراسات األمنية ومعضمة التطبيق في العالم العربي( ،ط1؛ اإلمارات العربية المتحدة :مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية،
 ،)2012ص ص.13-12
 -)1إدريس عطية « ،النقاشات النظرية في المدارس األمنية األوربية تجاه مسألتي اليجرة والمجوء» ،مجمة الدراسات اإلستراتيجية والعسكرية،

المجمد  ،01العدد األول ،ألمانيا ،سبتمبر  ،2018ص.46

 -(2سيد أحمد قوجيمي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن( ،ط1؛األردن :المركز العممي لمدراسات السياسية،)2014 ،
ص.80
 -(3أمينة دير ،أثر التيديدات البيئية عمى واقع األمن اإلنساني في إفريقيا دراسة حالة ـ دول القرن اإلفريقي ـ(مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير
غير منشورة) ،كمية الحقوق والعموم السياسية ـ جامعة محمد خيضر بسكرة ـ  ،2014/2013ص18
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ما كانت لتستخدم في الحالة الروتينية ،مثل استخدام إدارة بوش قضية اإلرىاب الدولي
لمحصول عمى مساعدة الدول وتجاوز القانون الدولي ،وقد تستخدم في أمننة قضية داخل
الدولة ،1فالقضية األمنية ىي َمعتبرتيا النخب عمى أنيا أمنية ،فقد تكون اليجرة مشكمة

أمنية ،وقد تكون التنمية مشكمة أمنية ،وقد يكون وجود الدولة مشكمة أمنية ،حسب تقدير
ونظرة النخب وقدرتيا عمى تحويل قضية عادية إلى أمنية ،فاألمن حسب مدرسة كوبنياغن
موضوعيا كما يتصور الطرح التقميدي ،2وتقترح مدرسة
اقعا
ً
ىو بناء اجتماعي ،وليس و ً
كوبنياغن لنزع األمننة عن القضايا المأمننة من خالل إستراتيجية معاكسة ،حيث يتم إخراج
القضايا من الحالة االستثنائية إلى الحالة العادية ويتم التعامل معيا بطريقة ديمقراطية.

3

أما اإلضافة الثانية لمدرسة كوبنياغن فتتمثل في األمن المجتمعي ،الذي شكل قطيعة
مع الدراسات التقميدية ،حيث أن التيديدات األمنية الجديدة لم تعد تيدد أمن الدولة ،مما جعل
مدرسة كوبنياغن تضع المجتمع كمرجع لألمن في مواجية الدولة التي أصبح ينظر إلييا
كمصدر لمتيديد ،4وقد عرف باري بوزان األمن المجتمعي بأنو :قدرة المجتمع عمى استقرار
وتماسك شخصيتو األساسية في ظّل الظروف المتغيرة والتيديدات المحتممة أو الفعمية،5
نظر لتعامميا مع الظاىرة األمنية في كل جوانبيا ،باإلضافة
وتعتبر ىذه المقاربة ذات أىمية ًا
إلى إدراجيا العوامل االجتماعية لألمن مع كيفية بناء األفراد والمجتمعات لمتيديدات األمنية.

6

 -(1كشوط عبد الرفيق ،المرجع السابق ،ص ص.30-29
-)2المرجع نفسو ،ص.30
 -(3سميم بوسكين ،تحوالت البيئة اإلقميمية وانعكاساتيا عمى األمن الوطني الجزائري ( ،2014-2010مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير غير
منشورة) ،كمية الحقوق والعموم السياسية ـ جامعة محمد خيضر بسكرة ـ  ،2015/2014ص.62
 -(4صاحبي محمد الصالح ،السياسة األمنية لالتحاد األوربي اتجاه المنطقة المغاربية ـ ـ اليجرة غير الشرعية نموذجا ـ ـ( ،مذكرة تكميمية لنيل شيادة
الماجستير غير منشورة) ،كمية الحقوق والعموم السياسية ـ ـ جامعة العربي بن مييدي أم البواقي ـ ـ  ،2017/2016ص.20
 -(5أمينة زرداني ،المعضمة األمنية في المتوسط من منظور الواقعية النيوكالسيكية( ،مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماستر غير منشورة) ،كمية الحقوق
والعموم السياسية ـ ـ جامعة العربي بن مييدي أم البواقي ـ ـ  ،2017/2016ص.19
 -(6وسام مييوب ،أثر المتغيرات اإلقميمية والعالمية لمرحمة ما بعد الحرب الباردة عمى أمن األنظمة السياسية العربية( ،مذكرة مقدمة الستكمال
متطمبات شيادة الماجستير غير منشورة) ،كمية الحقوق والعموم الساياسية ـ جامعة محمد خيضر بسكرة ـ  ،2014/2013ص.19

11

الفصل األول:

النقاش حىل مفهىم األمن بين الىضعيين وما بعد الىضعيين

ثانيا :مدرسة أبريستويث لمدراسات األمنية النقدية.
تأثرت مدرسة أبريستويث مع بداية التسعينيات بأفكار مدرسة فرانكفورت والنظرية
النقدية ،ويعتبر كين بوث من أبرز مفكري ىذه المدرسة ،وحاولت مدرسة أبريستويث إضافة
أن اعتبار الدولة كمرجعية لمتحميل األمني قد ىمش
وحدات مرجعية غير الدولة ،حيث يرون ّ

األفراد ،ألن التيديدات األمنية الجديدة مثل الفقر والتدىور البيئي ،تتجاوز الدولة لتيدد
اإلنسانية جمعاء ،1وأبريستويث ىي بمدة صغيرة تقع عمى الساحل الغربي من ويمز وىي منشأ
أول قسم لمسياسة الدولية في العالم سنة .1919

2

ويتبنى عمماء مدرسة أبريستويث ثالثة أسس فكرية إلعادة تعريف األمن وىي:

3

 -1انطمقت مدرسة أبريستويث من نقدىا لممرجعية األمنية لمواقعية ،باإلضافة إلى
نقدىا لمدرسة كوبنياغن ،حيث ترفض اعتبار الدولة كمرجعية ،أو األمن المجتمعي
بالنسبة لمدرسة كوبنياغن ،4حيث ترى أنو يجب أن يكون المرجع ىو اإلنسان ،ألنو
ألنو في كثير من األحيان تتمتع الدولة باألمن بينما األفراد بداخميا يعيشون تحت
ظروف منعدمة األمن ،ووضع األفراد في مركز التحميل األمني يؤدي إلى صعود
مجموعة من التيديدات من بينيا العنف الجسدي ،واالضطياد ،وتردي الوضع
الصحي ،والجيل ،والبطالة ،وانخفاض المستوى المعيشي وغيرىا ،حيث تتحول ىذه
القضايا إلى مركز اىتمام الدراسات األمنية.

5

 -2مادة الدراسات األمنية ىي اإلنعتاق ،حيث يرى كين بوث( )Ken Boothأنو يجب
التركيز عمى اإلنعتاق ألنو من خالل اإلنعتاق يمكن الحصول عمى األمن ،ويقدم
بوث تعريف لإلنعتاق بقولو :تحرير الناس (كأفراد أو جماعات) من القيود البشرية
 -(1توفيق بوستي « ،مفيوم األمن ومنظورات ما بعد الوضعية» ،المعيد المصري لمدراسات12 ،مارس  ،2019ص ص.16-15
 -(2سيد أحمد قوجيمي ،تطور الدراسات األمنية ومعضمة التطبيق في العالم العربي ،المرجع السابق ،ص29 .
 -(3سيد أحمد قوجيمي ،الدراساتاألمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن ،المرجع السابق ،ص.35
 -(4إدريس عطية ،المرجع السابق ،ص.49

 -(5سيد أحمد قوجيمي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن ،المرجع السابق ،ص ص.40-39
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والمادية التي تمنعيم من القيام بما يختارونو بحرية لمقيام بو ،الحرب والتيديد بالحرب
ىو واحد من ىذه القيود ،مع الفقر ،ونقص التعميم ،والقمع السياسي ،وىكذا ،األمن
واإلنعتاق وجيان لعممة واحدة ،اإلنعتاق ،ليس القوة أو السمطة ،...اإلنعتاق نظريا
ىو األمن ،1فاإلنعتاق يحتل مكانة كبيرة في مدرسة أبريستويث ،وتسعى ىذه األخيرة
إلى تحرير اإلنسان من كل القيود التي تحيط بو والتي تعرقل حياتو والعيش بطريقة
كريمة.
 -3يركزون عمى دور المؤسسة األكاديمية في إنتاج المعرفة األمنية ،حيث ترى
مدرسة أبريستويث أنو لتجاوز ىيمنة الدراسات التقميدية ،ال يكفي فقط نقدىا ،ولكن
البحث داخل ىذه المؤسسات (الجامعات ،المعاىد ،مراكز البحث ،الدوائر الحكومية)
من أجل فيم كيف تشكمت المعرفة األمنية ،فالمعرفة األمنية لم تتشكل من المالحظة
والبحث ،بل ىي صراع قيم ومصالح داخل المؤسسة ،حيث يوجد مصدران لممعرفة
األمنية داخل المؤسسة :أوال ،التأطير العممي ،حيث أغمب الباحثين يتبنون نفس نيج
أساتذتيم والذي يقوم عمى أفكار الواقعية ،ثانيا :تمقت البحوث التي تيتم باألمن
مما جعميا تسيطر عمى الدراسات األمنية.
القومي تمويل كبير ّ

2

ثالثا :مدرسة باريس لمدراسات األمنية.
مدرسة باريس ىي القمة اليرمية لمثمث الدراسات األمنية النقدية ،والقاعدة ىي كل من
مدرسة كوبنياغن وأبريستويث ،وتستمد المدرسة أفكارىا من نظرية ما بعد البنيوية (مابعد
الحداثة) ،3وظيرت مع بداية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين ،بعدما شيد العالم
مما ساىم
ظواىر عالمية النعدام األمن ،مثل اإلرىاب ،والجريمة المنظمة ،وانتشار األوبئةّ ،
في ظيور دراسات تيتم باألمن الداخمي ،وترى األمن كتقنية حكومية ،أي ممارسة الرقابة

 -(1أمينة دير ،المرجع السابق ،ص.20
 -(2سيد أحمد قوجيمي ،تطور الدراسات األمنية ومعضمة التطبيق في العالم العربي ،المرجع السابق ،ص .42-40
 -(3إدريس عطية ،المرجع السابق ،ص51
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االجتماعية من خالل استعمال التكنولوجيا ،مثل :كاميرات المراقبة ،وأجيزة تحديد اليوية،
والفحص القبمي ،والمراقبة عن مسافة وغيرىا ،واالعتماد عمى ما يسمونو مهنيُّو انعدام األمن
(الشرطة ،الدرك ،الجمارك ،حراس السجون ،أعوان المطار ،االستخبارات وغيرىا) ،حيث
بأن ُّ
مينيو انعدام األمن ىم أفضل من يمكنيم تحديد ما ىو قضية أمنية عمى غيرىا
يرون ّ

من القضايا.

1

التحول الذي أحدثتو مدرسة باريس ليس في المرجعية األمنية بل يكمن في تحديد
طبيعة التهديدات والوسائل التي يجب استخداميا لمواجيتيا ،حيث ترى أن الذي حدث ىو
تحول في طبيعة التيديدات ،حيث أصبحت تتمثل في تيديدات أقل عمنية مثل الجريمة
والتعذيب وغيرىا ،ولكن المحممين فشموا عندما ركزوا عمى العنف السياسي والمتمثل في
الحرب وأىمموا باقي التيديدات ،2فالذي جاءت بو مدرسة باريس ىو محاولة دمج األمن
الداخمي مع األمن الخارجي والغاء الحدود ،وينتقد أنصارىا بشدة التمييز بين األمن الداخمي
أن الدمج بين األمنيين يعطي فرصة لبعض األجيزة األمنية التي لم
والخارجي ،ويرون ّ

تحض باالىتمام في الماضي كادرك والقضاة والجمارك وحرس الحدود...وغيرىم ،بحيث

يصبحون في قمب الحقل األمني.

3

رابعا :مفهوم األمن عند النسويين.
ركزت الواقعية في دراستيا لألمن عمى أمن الدولة ،فالدولة اآلمنة ىي القادرة عمى أن
أما
تحافظ عمى وحدتيا الترابية وعمى سيادتيا ،معتبرة أمن الدولة ضمن السياسات العمياّ ،

أمن األفراد فيقبع ضمن السياسات الدنيا ،ىذه النظرة رفضيا النسويين ،حيث حاولوا رد
االعتبار لألشخاص الميمشين خاصة النسويين.

 -(1سيد أحمد قوجيمي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن ،المرجع السابق ،ص ص60-59
 -(2سيد أحمد قوجيمي ،تطور الدراسات األمنية ومعضمة التطبيق في العالم العربي ،المرجع السابق ،ص33
 -(3سميم بوسكين ،المرجع السابق ،ص.68
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الفصل األول:

ويعرف العديد من نسويي تخصص العالقات الدولية األمن من منطمق يختمف عن مفيومو
ّ

يعرف بالمعنى الواسع ،ليشمل األخطار األمنية
عند الباحثين التقميديين ،حيث يتميز بكونو ّ
مثل :العنف األسري ،واالغتصاب ،والفقر ،والتبعية الجندرية ،والتدمير البيئي ،وكذلك يشمل
العديد من األشخاص ،وتبدأ تحميالتيم لألمن من األسفل حيث الفرد أو المجتمع المحمي
1
بأن
عمى عكس التحميل التقميدي لألمن حيث ينطمق من الدولة  ،وتجادل أنوا (ّ )Enlo

ممارسات العالقات الدولية التقميدية تجعل المرأة عرضة إلى الكثير من العنف ،خاصة من

خالل الحد من المساحات السياسية لممرأة ،وىذا أكبر دليل عمى التفرقة االجتماعية الواضحة
بين الجنسيين.

2

 -(1تيم دان وميميا كوركي وآخرون ،نظريات العالقات الدولية التخصص والتنوع ،تر :ديما الخض ار( ،ط1؛ قطر :المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2016 ،ص488
 -(2أمينة دير ،المرجع السابق ،ص.21
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المبحث الثاني :تطور مفهوم األمن.
نظر لمكانتو عند اإلنسان ،وقد مر بعدة مراحل ساىمت
مفيوم األمن ىو مفيوم ميم ًا

مجموعة من العوامل في تطوره ،وال يوجد اتفاق حول المراحل التي مر بيا بالتحديد ،إذ كل
باحث يقسميا بطريقة معينة.
لكن سوف يتم اعتماد تقسيم كل من ستيفن والت) )Stephen Waltودايفيد بالدوين
مر بمرحمتين :مرحمة ارتبط فييا بمفيوم
( ،)Baldwin Davidحيث يريان ّ
بأن مفيوم األمن ّ

الدولة وتمتد من ( ،)1985-1950والتي تتمثل في نشأة حقل الدراسات األمنية كحقل إلى
غاية نيضتو في منتصف الثمانينيات ،والمرحمة الثانية بعد منتصف الثمانينيات.

1

المطمب األول :الدراسات األمنية التقميدية لألمن:
عمى الرغم من أن مفيوم األمن ىو مفيوم حديث من حيث دراستو كموضوع عممي،
نظر لما يعنيو األمن عند اإلنسان.
إالّ أن االىتمام بو قديمً ،ا
فقد كتب سان تزو القائد العسكري في كتابو فن الحرب عند ضرورة األمن وكيفية
أن الحرب ىي وسيمة لتحقيقو .وفي الحضارة اليونانية اعتقد الفالسفة أنو من أجل
تحقيقو ،و ّ

الحصول عمى مجتمع أمن ومتحضر البدا من ربط األفراد باإلطار السياسي ،من خالل ما

أما الحضارة الرومانية فقد ربطتو بالدفاع عن الدين اإلسالمي ،وبعد
يعرف بدولة المدينةّ .
تشكل الدولة اإلسالمية في المدينة أصبح يتمثل في نشر اإلسالم في أنحاء العالم.

2

 -(1سيد أحمد قوجيمي ،تطور الدراسات األمنية ومعضمة التطبيق في العالم العربي ،المرجع السابق ،ص ص.10-09
 -(2جالل حدادي ،األمن الجزائري في إطار استراتيجيات النفوذ لمقوى الفاعمة بالمتوسط بعد أحداث 11سبتمبر 2001م( ،مذكرة مقدمة لنيل شيادة
الماجستير غير منشورة) ،كمية الحقوق والعموم السياسية ـ جامعة مولود معمري تيزي وزو ـ  ،2015/2014ص ص.23-22
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تابع الفكر اإلنساني في العصور الحديثة اىتمامو باألمن وتطبيقاتو من زوايا مختمفة،
منيا أفكار مكيافيممي الذي يرى ضرورة لجوء الحاكم لكل الوسائل لضمان أمن نظامو
ودولتو ،وفي إطار العقد االجتماعي نجد توماس هوبز الذي يؤكد عمى العالقة الموجودة بين
حالة الطبيعة (الفوضوية) وحالة المجتمع (داخل الدولة) ،ىذه األفكار ساىمت في تطور
مفيوم األمن.

1

دخل مفيوم األمن مرحمة جديدة مع ظهور حقل الدراسات األمنية ،بعد انتياء الحرب
العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي ،وسميت فيما بعد ىذه
نظر لتركيز مختمف
المرحمة بالمرحمة التقميدية ،وتميزت بسيطرة نموذج مركزية الدولةً ،ا

األكاديميين والسياسيين عمى الدولة وأمنيا كوحدة لمدراسة والتركيز عمى الوسائل العسكرية

أن
لضمان استقرارىا ،وموضوع األمن كان يتمثل في التيديدات العسكرية ،باإلضافة إلى ّ
لوزرات
أغمب الباحثين داخل حقل الدراسات األمنية في ىذه الفترة كانوا عسكريين وتابعيين ا

الدفاع وأكاديميين يعممون داخل مراكز البحث في مجال األمن تابعة بطريقة مباشرة
لحكومتيم.

2

وسيطرت المدرسة الواقعية في ىذه المرحمة ،حيث كانت الظروف مواتية ليا الحتكار
الحقل المعرفي ،3من خالل مفيوم األمن القومي والذي ارتبط منذ نشأتو بالقدرة العسكرية،
مر
وقدرة الدولة عمى حماية قيميا من أي عدوان خارجي ،وان كان مفيوم األمن القومي قد ّ

 -(1المرجع نفسو ،ص.23
 -(2زكرياء بودن ،أثر التيديدات اإلرىابية في شمال مالي عمى األمن الوطني الجزائري واستراتيجيات مواجيتيا ( ،2014-2010مذكرة مقدمة
لنيل شيادة ماجستير غير منشورة) ،كمية الحقوق والعموم السياسية ـ جامعة محمد خيضر بسكرة ـ  ،2015/2014ص ص.14-13
 -(3عادل زقاع « ،إعادة صياغة مفيوم األمن -برنامج البحث في األمن المجتمعيhttp//www. politics_dz. .2018/12/07 ،»-
،]17444/] .com/community/threads/yad_siagh_mfxum_al_mn_brnamg_albxhth_fi_al_mn_almgtmyi
(.)2019/02/18
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بعدة مراحل بسبب تغير طبيعة التيديدات إالّ أنو اقتصر منذ نشأتو عمى مفيوم غياب
الحرب والصراع ،وأولوية االىتمام باالستقالل والدفاع عن السيادة القومية.

1

ال من المصطمح ،حيث كانت مواضيع
لم تكن وضعية الحقل في مجممو أفضل حا ً
مثل :اإلستراتيجية النووية ،والردع ،ونزع السالح ،وشؤون الدفاع ،والعقيدة العسكرية وغيرىا،
تسيطر عمى الحقل ،وىذا ما جعل ستيفن والت يقول :من السيل تحديد التركيز الرئيسي
لمدراسات األمنية :إنيا ظاىرة الحرب [ ]...ىو استكشاف الظروف التي يصبح فييا استعمال
القوة ممكنا ،والطرق التي يؤثر بيا استخدام القوة عمى األفراد ،والدول ،والمجتمعات،
والسياسات المعينة التي تتبناىا الدول الستعداد لمحرب ،ومنعيا ،أو االنخراط فييا.

2

المطمب الثاني :الدراسات األمنية النقدية لألمن.
شيدت نياية الحرب الباردة تحول كبير في مسار الدراسات األمنية باإلضافة إلى
مفيوم األمن ،حيث ساىمت مجموعة من العوامل في تطورِه من بينيا:
 تراجع الدور التقميدي لمدولة وظيور فواعل جديدة في العالقات الدولية.
 تغير طبيعة التيديدات حيث أصبحت تشمل اإلرىاب ،والجريمة المنظمة ،وتموث
البيئة ،واليجرة وغيرىا ،وأصبحت ىذه التيديدات تمس الفرد والمجتمع بالدرجة األولى.
السبل لمواجية ىذه التيديدات ،وفشل
 عجز الدول والمحممين التقميدين عن إيجاد ُ

الطرق التقميدية.

 فشل النموذج الواقعي بتوقع نياية الحرب الباردة.
ىذه الظروف والتيديدات الجديدة وضعت المفيوم التقميدي لألمن بصفة خاصة،
والدراسات األمنية التقميدية بصفة عامة في موقف صعب.
 -(1مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية « ،االتجاىات الجديدة في الدراسات األمنية :دراسة في تطور مفيوم األمن في العالقات
الدولية»،]www. researngate. net/publication/32773290-alatjahat_fy_aldrasar_alammnyt]: http// ، ،2018/08/18 ،
(.)2019/02/18
 -(2سيد أحمد قوجيمي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن ،المرجع السابق ،ص.11
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الفصل األول:

أن حقل الدراسات يبدو أنو كان مجيز بشكل
يقول بالدوين( )Baldwinفي ىذا الشأنّ :

ال يسمح لو بالتعامل مع عالم ما بعد الحرب الباردة ،وذلك بخروجيا بمفيوم ضيق لألمن
الوطني واتجاىيا لتغميب األمن في شقو العسكري عمى األىداف األخرى لمسياسة العامة.

1

إن التغيرات الحاصمة في العالقات الدولية أدت باإلطاحة بالنظريات العقالنية التي
ّ

سيطرت لحوالي خمسين سنة ،وأزاحت الواقعية وتحميالتيا لألمن ،2ويعود الفضل لمنظريات
ما بعد الوضعية :النظرية النقدية ،وما بعد البنيوية ،والبنائية ،التي بمجرد دخوليا إلى
تخصص العالقات الدولية أزاحت ذلك االحتكار الذي مارستو النظرية الواقعية ،حيث انتقدت
ىذه النظريات اعتبار الدولة كفاعل وحيد ،وأسبقية الشؤون العسكرية ،وبدأت البحث عن
ال
العالقة التي تربط األمن بمصمح
َّ
المؤمن ،ومع بداية التسعينيات شكل ىذا االتجاه حق ً
اتساعا من الحقل التقميدي لمدراسات األمنية ،عرف تحت مسمى الدراسات
جديدا أكثر
ً
األمنية النقدية.

3

تح دت النظريات األمنية الجديدة تمك األسطورة التي سيطرت عمى حقل الدراسات
ّ

األمنية ،وىي صعوبة إيجاد تعريف لألمن ،حيث اعتبره البعض مفيوم متنازع عميو جوىرًيا

أن الكثير من باحثين كانوا يخشون مجرد المحاولة إلعطاء
وال يجب االقتراب منو ،حتى ّ

تعريف جديد ،لكن بمجرد وصول ىذه النظريات الجديدة بدأت تحارب ىذه األسطورة ،حيث
يرى بوث أن أول خطوة يجب القيام بيا ىي تحميل مخاوف أولئك الذين يعيشون انعدام
األمن ،والبحث عن العالقة بين األمن ومصمحة المؤمن.

4

قامت ما بعد الوضعية بإعادة تعريف األمن من خالل ابتعادىا عن المفاىيم التقميدية
باعتباره ظرف أو حالة شعورية ،وبدال من ذلك اعتبرتو ممارسة سموكية أو خطابية ،كما
 -(1عادل زقاع « ،المعضمة األمنية المجتمعية :خطاب األمنية وصناعة السياسة العامة» ،دفاتير السياسة والقانون ،الجزائر ،العدد  5جوان
 ،2011المرجع السابق ،ص.107

 -(2جون بيميس وستيف سميث ،المرجع السابق ،ص ص.351-350
 -(3سيد أحمد قوجيمي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن ،المرجع السابق ،ص .15-13
 -(4المرجع نفسو ،ص ص.17-16
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أعادت االعتبار لمفواعل الميمشة مثل األفراد ،واىتمت بالقضايا الميممة مثل الفقر ،والجيل،
والرفاىية ،القضايا التي اعتبرت من السياسة الدنيا.

1

الخالصة واالستنتاجات:
أوال :ال يوجد اتفاق حول المقصود بمفيوم األمن ،وىذا االختالف قد خدم كثي ار االتجاه
الوضعي ،من حيث:
أن ىذا االختالف منع الكثير من الباحثين من طرح الكثير من األسئمة من بينيا،
ّ -1

إذا كان مفيوم األمن يقتصر عمى حماية قيم وحدود الدولة وغيرىا ،فما ىي ىذه

القيم؟ ،وكيف يتم قياسيا؟.
إن الواقعية
 -2ىذا االختالف منع الباحثين من محاولة تقديم تعريف بديل ،إذ ّ

اعتبرت مفيوم األمن من المفاىيم التي ال يجب االقتراب منيا ،ألنو مفيوم معقد

وىكذا أغمقت كل أبواب المحاولة.
ثانيا :تشترك كل النظريات ما بعد الوضعية في دراسة األمن في رفضيا لتحميل
أن التيديدات األمنية التي
الواقعية ،حيث يرفضون اعتبار الدولة كمرجعية لألمن ،ويرون ّ
ظيرت بعد نياية الحرب الباردة مثل :تموث البيئة ،والجريمة الدولية واإلرىاب الدولي وغيرىا،

قد وضعت اإلنسان في قمب الدراسات األمنية ،وىذا ىو اليدف من األمن وىو حماية
اإلنسان وليس الدولة ،والدولة ما ىي إال وسيمة.
أن مفيوم األمن لم يمر بتراكم
ثالثا :من خالل التطرق لتطور مفيوم األمن ،نالحظ ّ

معرفي الذي كان يدعو لو مفكري الواقعية من أمثال كينث والتز ،بل ىناك ثورة في مفيوم
األمن ،حيث نالحظ أنو ارتبط في الدراسات األمنية في البداية بمفيوم الدولة ،وتمثل في
 -(1حكيم غريب ،واقع الدراسات األمنية وانعكاساتيا عمى الترتيبات األمنية الدولية الراىنةwww. sapost. ،2018/12/20 ،
.)2019 .02 .21( ،]com/opinion/hational_security_golden_age_of_strategic_studies_thinhk_thahks]: http//
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حماية قيم وحدود الدولة ورد العدوان الخارجي وغيرىا ،ثم انتقل ليشمل كل المجاالت وأصبح
ُيعنى باإلنسان.
رابعا :يرجع سبب النقاشات األمنية التي تحدث حول مفيوم األمن إلى كون األمن ليس
مجرد مفيوم يدرس ،بل المفاىيم تصنع الواقع ،ولمفيوم األمن وجيان فقد يشكل خطورة إذا
استخدم لخدمة مصالح وجيات معينة بعذر توفير األمن ،فقد تدخمت بعض الدول عسكريا
في مناطق ليست تابعة ليا تحت حجة توفير األمن ،وبعذر األمن تسمب الكثير من الحريات
ويتعرض الناس لالعتقال بدون سبب ،فالدراسات األمنية ما بعد الوضعية تحاول كشف ىذه
االنحيازات ورد مكانة اإلنسان.
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تمييد:
شكمت الوضعية في العالقات الدولية نقمة فكرية ومنيجية وفمسفية ،حيث حاولت تبني
نفس أفكار العموـ الطبيعية ،حيث رأت في ىذه األخيرة أفضؿ حؿ لتقدـ تخصص العالقات
الدولية ،والوضعية تضـ العديد مف النظريات داخميا ،وقد سيطرت أفكارىا في دراسة األمف
عمى حقؿ الدراسات األمنية لمدة طويمة.
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المبحث األول :المنظور الواقعي في دراسة األمن.
سيطر المنظور الواقعي لفترة زمنية طويمة عمى حقؿ العالقات الدولية ،وتعتبر الواقعية
مف أبرز المدارس التي استطاعت تفسير الواقع بفضؿ األدوات و المفاىيـ الفريدة التي
تمتمكيا ،وال يوجد اتفاؽ حوؿ عدد المقاربات داخؿ الواقعية ،ولكف أغمب الباحثيف يصنفونيا
إلى اتجاىيف ،الواقعية الكالسيكية والواقعية الجديدة ،ولمواقعية جذور عريقة تمتد حتى
لمحضارة اليونانية والصينية ،لكف ظيورىا الفعمي كاف في األوساط األمريكية بيف الحربيف
العالميتيف.
تشترؾ الواقعية الكالسيكية والواقعية الجديدة في مجموعة مف المفاىيـ ،مثؿ الفوضى،
المساعدة الذاتية ،واألمف والقوة وغيرىا ،وقد سيطرت وجية نظر الواقعية في األمف لفترة
زمنية طويمة وحظيت بالقبوؿ واإلقباؿ مف قبؿ الكثير مف الباحثيف وصناع القرار ،وسوؼ يتـ
اعتماد تقسيـ ىذيف التوجييف (الكالسيكي ،الجديد).
المطمب األول :وجية نظر الواقعية الكالسيكية في دراسة األمن.
ىناؾ الكثير مف المفكريف الذيف كاف ليـ إسيامات مميزة داخؿ الواقعية الكالسيكية أو
واقعية الطبيعة اإلنسانية كما تسمى في بعض األدبيات ،وأطمؽ ىذا االسـ عمييا ألنيا تفسر
سموؾ الدوؿ بالرجوع إلى الطبيعة اإلنسانية ،ومف أىـ مفكري الواقعية نجد:
أوال :ثيوسوديس Thucydides
تعود جذور الواقعية إلى المفكر ثيوسوديس في دراستو لمحروب البيمونيزية بيف أثينا
وأسبرطا ،حيث وجد أف القوي يفعؿ ما يريد والضعيؼ يفعؿ ما يممى عميو.

1

 -)1يامامو ار تاكايوكي » ،مفيوـ األمف في نظرية العالقات الدولية» ،تر :عادؿ زقاغ،]http: //boulemkahanel.yolasite.com[ ،

( ،)2018/12/13ص ص.02-01
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ووجد كذلؾ أف سبب الحروب بيف ىاتيف المدينتيف يرجع إلى الخوؼ الذي كاف ينتاب
كؿ دولة إزاء األخرى ،حيث إف لجأت أثينا لزيادة قوتيا العسكرية اعتبرتو أسبرطا كتيديد
ألمنيا ،واف استعانت أسبرطا بحميؼ أو قامت بنفس الفعؿ بزيادة قوتيا العسكرية ،نظرت
إلييا أثينا بعيف الشؾ والخوؼ ،فالعالقة بيف ىاتيف القوتيف كانت عالقة قوة ،1ولقد كانت
لثيوسوديس نظرة متشائمة لمطبيعة اإلنسانية ،حيث يرى أف البشر يحسدوف بعضيـ
البعض ،واذا أروا أي شخص قد أصبح غنيا فإنيـ يخشونو ويكرىونو.

2

ثانيا :نيقوال ميكيافيممي )9251/9641 ( Machiavel
لميكيافيممي نظرة متشائمة حوؿ الطبيعة البشرية ،حتى دفع ىذا البعض لمقوؿ بأنو عدو
اإلنساف أو الشيطاف األكبر لإلنساف ،وحاولت بعض الطروحات الدفاع عف ميكيافيممي
أف لو في حقيقة األمر نظرة متفائمة لمبشرية،
وتصنفيو ضمف دعاة السالـ والحرية ،و ّ
ويستشيدوف بكتاب "أحاديث" الذي يدعو فيو لمحرية وبناء مجتمع مسالـ ،أما كتاب األمير
كما يزعموف فيي محاولة منو إلسقاط نظاـ الحكـ بعد عجز كؿ أساليبو لإلصالح ،وتمؾ
النصائح التي قدميا لألمير ظاىرىا أنيا في خدمة األمير ولكف في حقيقتيا _حسبيـ_ ىي
إلسقاط حكمو ،ولكف المتتبع لحياة ميكيافيممي والباحث فييا يكتشؼ أنو يدعو لالستبداد*.

"ويعتبر مكيافيممي قطبا مف أقطاب الواقعية** السياسية ،ألف الواقعية مسترخية في
قمب النظرية السياسية لمكيافيممي " ،3ويعتقد مكيافيممي أف الطبيعة اإلنسانية شريرة و أنانية و
 -)1المرجع نفسو ،ص.02
 -)2أنور محمػد فرج ،نظرية الواقعية في العالقات الدولية ــ دراسة نقدية في ضوء النظريات المعاصرة ــ ( ،السميمانية :مركز كردستاف لمدراسات
اإلستراتيجية ،)2007 ،ص.180
*يفند طيب بوعزة الطروحات التي تتبنى ايجابية ميكيافيممي وأنو مف دعاة الحرية ،انظر كتاب طيب بوعزة ،نقد الميبرالية( ،ط1؛دار التنوير لمنشر

واإلعالـ :مصر ،)2013 ،ص ص.48-47

** يجرد اإلشارة إال أف الكثير مف المؤرخيف و الفالسفة و المحمميف السياسييف يصنفوف عمى أنيـ واقعييف إال انو ما مف أحد مف ىؤالء اعتبر نفسو
واقعيا ،انظر إلى كتاب :مارتف غريفيش و تيري أوكاالىاف ،المفاىيم األساسية في العالقات الدولية ،تر :مركز الخميج لألبحاث( ،ط1؛اإلمارات
العربية المتحدة :مركز الخميج لألبحاث ،)2008 ،ص.453
 -)3عبير بيولي ،النظرية الواقعية البنيوية في الدراسات األمنية دراسة لحالة الغزو األمريكي لمعراؽ في ( ،2003مذكرة مكممة لنيؿ شيادة
الماجستير) ،كمية العموـ السياسية و اإلعالـ _جامعة الجزائر  ،2014/2013_03ص.36
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مما يجعؿ إمكانية السالـ أمر مستحيؿ ،ويجب أف نتصرؼ في السياسة كما لو
محبة لمقوةّ ،
"كاف كؿ الناس أش ار ار و أنيـ سيقوموف بتصريؼ الخبث الموجود في عقوليـ عندما تسنح

الفرصة".1
ثالثا :توماس ىوبز()9411/9211
يرى توماس ىوبز أف اإلنساف لديو رغبة ال تيدئ لمسمطة والكتساب القوة بعد القوة وال
تنتيي إال بالموت ،وفي ىذا يقول" :القوة عامؿ حاسـ في السموؾ اإلنساني ،فاإلنساف يسعى
دوف ىوادة نحو امتالؾ المزيد مف القوة وال يتوقؼ ىذا السعي إال عند الموت ،والعيود
والمواثيؽ التي ال تظميا السيوؼ ليست إال كممات ال طاقة ليا عمى حماية اإلنساف" ،2و
يرجع ىذا في اعتقاده إلى كوف اإلنساف عندما يحقؽ رغبة كاف يريدىا فإنو ال يرضى أف
تزوؿ ،ومف أجؿ الحفاظ عمييا و لتستمر متعتو يسعى القتناء المزيد منيا ،فالحاكـ ليضمف
بقائو يخضع الشعب لمقوانيف ويدخؿ في حروب خارجية مف أجؿ توسيع ممكو.3
إف رغبة اإلنساف حسب توماس ىوبز في الشرؼ أو القوة أو السمطة تنتج الحرب و
العداوة ،ألف طريؽ تحقيقيا يتـ مف خالؿ القتؿ والطرد وتشويو سمعة اآلخريف و االختطاؼ
و غيرىا ،فالحصوؿ عمى القيادة العسكرية كما يرى توماس ىوبز ال تتـ إال مف خالؿ
استعماؿ الحروب و الفتف ،وال مجاؿ لمحصوؿ عمى الشرؼ العسكري إال بالحرب ،4واذا
رغب طرفيف في نفس الشيء فالصراع بينيما أمر حتمي ،في محاولة كؿ طرؼ لمحصوؿ
عميو ،لذلؾ يجب أف يمجأ أحد األطراؼ إلى الخداع و المكر لمحصوؿ عمى ما يريد أو

 -)1سكوت بورتشيؿ وريتشارد ديفيتاؾ وآخروف ،نظريات العالقات الدولية ،تر :محمد صفار( ،ط1؛القاىرة :المركز القومي لمترجمة ،)2014 ،ص
ص.53-52
 -)2جيمس دورتي وروبرت بالستغراؼ ،النظريات المتضاربة في العالقات الدولية ،تر :وليد عبد الحي( ،ط1؛الكويت :المؤسسة الجامعية لمدراسات

و النشر و التوزيع ،)1985 ،ص.62

 -)3توماس ىوبز ،المقياثان األصول الطبيعية و السياسية لسمطة الدولة ،تر :ديانا حرب و بشرى صعب( ،ط1؛اإلمارات العربية المتحدة :دار
الفرابي ،)2011 ،ص.106
 -)4المرجع نفسو ،ص.106
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لمحفاظ عمى ما يممكو ،ألف األطراؼ األخرى سترغب بما يممكو ،وقد تتحد لتشكؿ قوة أكبر
مف قوتو ألخذ ممتمكاتو وحتى حياتو ،وليحافظ عمى أمنو البد أف يغزو و يمتد ألكبر حد
ليقضي عمى كؿ قوي وليضمف أمنو.1
وسبب اإلصتداـ و الصراع حسب توماس ىوبز يرجع إلى الطبيعة اإلنسانية فيقوؿ
":إننا نجد في طبيعة اإلنساف ثالثة أساب أساسية لمصداـ .األوؿ ىو المنافسة ،و الثانية
عدـ الثقة ،و الثالثة المجد ( )...في األوؿ يستخدـ الناس العنؼ ليجعموا مف أنفسيـ سادة
عمى اآلخريف وزوجاتيـ وأبنائيـ وماشيتيـ ،وفي الثاني ليدافعوا عف أنفسيـ ،و في الثالث مف
أجؿ أمور تافية".

2

رابعا :إدوارد كار و رينيولد نيبور
طرح إدوارد ىاليت كار سؤاؿ وىو ما الذي يفسر سموك الدول؟ ،فاكتشؼ بأنو البحث
عن القوة ولكنو لـ يجب لماذا سياسة القوة ،وقد ألؼ كتاب "أزمة السنوات العشرين" سنة
 ،1939ثـ جاء رينيولد نيبوىر( )Relnold Niebuhrمف بعده وألؼ كتاب بعنواف "اإلنسان
الخمقي و المجتمع الال أخالقي" ،حيث يرى نيبوىر أف اإلنساف لو دوافع عدوانية متجذرة في
طبيعتو ،وتصبح أقوى في المجتمع ،فيستحيؿ عندىا إيجاد سالـ وتفاىـ دولي ،3وفي ىذا
يقوؿ ":أف الصراع االجتماعي أمر محتوـ في التاريخ البشري ،وربما حتى نيايتو ...أف
الصالحيف و الحكماء قد يسعوف إلى تجنب الكارثة ،لكنيـ لف يستطيعوا أف يجاروا المخاوؼ
و الطموحات التي تدفع الجماعات إلى المواجية" ،4فالصراع مسألة متأصمة في العالقات

 -)1توماس ىوبز ،المرجع السابؽ ،ص ص .133_132
 -)2المرجع نفسو ،ص.134
 -)3كريس براوف ،فيم العالقات الدولية ،تر :مركز الخميج لألبحاث( ،ط1؛اإلمارات العربية المتحدة :مركز الخميج لألبحاث ،)2004 ،ص ص
.39-30
 -)4أحمد نوري النعيمي» ،البنيوية العصرية في العالقات الدولية» ،مجمة العموـ السياسية ،العدد  ،46ص.03
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بيف الجماعات والدوؿ ،ولكف مع ذلؾ ال ينفي نيبوىر أف يكوف رجؿ الدولة أخالقي ،فالقوة
يجب أف تستخدـ كأداة لتحقيؽ العدالة.

1

خامسا :ىانز مورجنتاو
و المنظر األبرز ىو ىانز مورجنتاو الذي يعتبر أف الذي يفسر سموؾ الدولة ىو القوة
وذلؾ يرجع إلى الطبيعة البشرية ،المحبة لمسيطرة والييمنة واألنانية ،وبمأمف الدولة معرفة
باألفراد فإف الدولة تسعى إلى الييمنة والقوة والحفاظ عمى بقائيا.

2

وحاوؿ مورجنتاو معرفة القوانيف الموضوعية التي تحكـ عمـ السياسة ،ومف أبرز كتبو
كتاب "السياسة ين األمم"  ،1948الذي أصبح مرجع أساسي في التعميـ ،و الذي يعتبر
االنطالقة الفعمية لمواقعية و تأسيس لنموذج الواقعية ،و ىذا ما جعؿ فاسكيز يقوؿ ":يبدو مف
المعقوؿ افتراض أف السياسة يف األمـ مؤشر صحيح لمنموذج الواقعي".

3

وقد جاء في ىذا الكتاب أف السياسة والمجتمع يحكميا مجموعة مف القوانيف المتجذرة
في الطبيعة البشرية التي لـ تتغير منذ أياـ فمسفة الصيف واإلغريؽ ،فالطبيعة اإلنسانية ثابتة،
و الدولة كائنات عقالنية تسعى دائما لتحقيؽ مصمحتيا الوطنية ،ويري مورجنتاو كذلؾ أف
األخالؽ مقبولة وممكنة بيف األفراد ،ولكف بالنسبة لمدولة غير مقبولة ،واف وقع االختيار بيف
األخالؽ والمصمحة قدمت المصمحة عمى حساب األخالؽ ،ويرفض كذلؾ الربط بيف السياسة
والديف.

4

وتعتبر الحرب أمر حتمي وشر لبدا منو ،و الصراع الدولي ىو السمة المميزة
لمسياسة الدولية ،ويفسر مورجنتاو ىذا بأف كؿ الدوؿ باختالؼ أوضاعيا االجتماعية
 -)1جيمس دورتي و روبرت بالستغراؼ ،المرجع السابؽ ،ص64.
 -)2أنور محمد فرج ،المرجع السابؽ ،ص .11
 -)3عبير بيولي ،المرجع السابؽ ،ص.41
 -)4ىانز مورجنتاو ،السياسة بين األمم :الصراع من أجل السمطان والسالم ،تر :خيري حماد( ،ط1؛ب ب ف :الدار القومية لمطباعة والنشر ،ب،

س ،ف) ،ص ص.34-24
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والسياسية واالقتصادية ،وباختالؼ األزماف يجمعيا رابط واحد وىو الصراع مف أجؿ القوة
وستبقى دائما ىكذا ،والسبب ىو أف الطبيعة البشرية تحب السيطرة ،وكؿ الترابطات اإلنسانية
ابتدأ مف األسرة وانتياء بالدولة ىي رابطة صراع ،وانكار ىذه الحقيقة ستكوف مكمفة.

1

مما جعؿ الواقعية الكالسيكية تضع الدولة كمرجع لألمف ولبناء المقاربات األمنية،2
ألف األمف في أصمو كما يرى مكيافيممي ىو أمن الدولة ،وأوؿ مف قدـ المصمحة الوطنية
عمى مصمحة الشعب ىو مكيافيممي عمى عكس ما كاف يدعو لو أفالطون وأرسطو*،
ويرجع سبب الحروب وانعداـ األمف حسب الواقعية إلى الطبيعة البشرية األنانية التي تحب
االمتالؾ والقوة والسيطرة عمى اآلخريف واخضاعيـ ،ونظ ار لطبيعة التيديدات التي تمس
الدولة و التي تعتبر مادية وخارجية ،فإنيا تستمزـ حسب الواقعية الكالسيكية قوة عسكرية
قوية ،وكمما تفوقت الدولة عسكريا وامتمكت جيش متفوؽ عمى حساب الدوؿ األخرى ،كمما
ارتفعت نسبة أمنيا ،فالعالقة طردية ما بين القوة واألمن ،والمقدار الذي تحتاج لو الدولة مف
القوة غير محدد.
الحل الذي تقترحو الواقعية الكالسيكية لمحصول عمى قدر معين من األمن:
يرى ىانز مورجنتاو أف نظاـ توازف القوى التقميدي متعدد األقطاب ىو أفضؿ نظاـ
يحقؽ نوع مف االستقرار في النظاـ الدولي ،3أما مفيوـ توازف القوى عنده فيو مرادؼ لمفيوـ

 -)1المرجع نفسو ،ص ص.61-58
 -)2فريدة حموـ ،األمف اإلنساني -مدخؿ جديد في الدراسات األمنية( ،-مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير غير منشورة) ،كمية العموـ السياسية
واإلعالـ_ ،جامعة الجزائر_  ،2004/2003ص.09
*لممزيد مف المعمومات شاىد محاضرة :أحمد سالم» ،الفكر السياسي الغربي»http: [ 2013/06/13 ،
2017/08/04 ،]//m.youtube.com/watch?v=gguzmgam

 -)3وولت ستيفن» ،العالقات الدولية :عالـ واحد نظريات متعددة» ،تر :عادؿ زقاع وزيد زيانيhttp: [ ،
.]//www.geocities.com/adelzeggagh/ir
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الفصـل الثاني:

التكافؤ ويستخدـ في عدة تخصصات ،والتوازف يعني االستقرار في نظاـ يضـ عددا مف
الدوؿ المستقمة.

1

ويشرح مورجنتاو توازف القوى مف خالؿ إعطاء مثاؿ بجسـ اإلنساف ،الذي يحتوي عمى
مجموعة مف األعضاء المتكافئة ،التي تنمو وتتغير ولكف الجسـ يحافظ دائما عمى استق ارره
مف خالؿ الحفاظ عمى تكافئو ،وقد يحدث تغير فجائي في الجسـ كأف يتعرض لجرح أو تفقد
إحدى األعضاء ،مما يتسبب باضطراب في الجسـ ،لكف الجسـ بعد اإلصابة يحاوؿ التغمب
عمى االضطراب الحادث مف خالؿ إعادة التكافؤ لمجسـ ،و التكافؤ ال يكوف نفسو قبؿ
اإلصابة.

2

ولتوازف القوى ميمتيف حسب مورجنتاو ،األولى كونو يخمؽ االستقرار ،مع العمـ أف ىذا
االستقرار غير ثابت ألف الموازيف النسبية لمدوؿ تتغير إما بالزيادة أو النقصاف ،والميمة
الثانية أف التوازف إذا نجح فإنو يحرر أية دولة مف سيطرة دولة أخرى.

3

أما الطريقة التي يتحقؽ بيا التوازف فقد كتب مورجنتاو يقوؿ  ":تتـ عممية التوازف إما
بالتقميؿ مف قوة الدولة ذات الوزف الثقيؿ ،أو بزيادة قوة الدولة ذات الوزف الخفيؼ " ،4و تتـ
ىاتيف الطريقتيف مف خالؿ تفتيت القوة الكبرى المسيطرة في النظاـ الدولي أو كما يسمييا
مورجنتاو "فرق تسد" ،أو القياـ بتخفيض التسمح و الحفاظ عمى نسبة معينة منو ،أو مف
خالؿ تحالؼ الدوؿ الضعيفة لخمؽ التوازف مع األقوى.

5

مف خالؿ ما تـ التطرؽ لو يمكن اختصار أىم المرتكزات التي تقوـ عمييا الواقعية في
الكالسيكية ونظرتيا لألمن عمى النحو التالي:
 -)1مورجنتاو ىانز ،المرجع السابؽ ،ص.238
 -)2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
 -)3المرجع نفسو ،ص ص.247-246
 -)4المرجع نفسو ،ص ص.252
 -)5المرجع نفسو ،ص ص.257-253
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الفصـل الثاني:

 )1لمواقعية جذور عريقة تمتد حتى لمحضارة اليونانية و الصينية ،ومف أبرز المفكريف
ثيوسوديس ،مكيافيممي ،توماس ىوبز....
 )2يعتبر األمف اليدؼ األوؿ لمدولة ،و الدولة اآلمنة ىي القادرة عمى حماية حدودىا
مف أي عدواف خارجي.

1

 )3العالقات الدولية ىي عالقات قوة وال تخضع إال لقانوف واحد ىو قانوف المصمحة
الوطنية.

2

" )4تعتبر الواقعية أف الدوؿ فواعؿ عقالنيوف ( )Rationals Actosتتصرؼ بشكؿ
عقالني رشيد وىذا يعني أف صناع القرار يختاروف البدائؿ التي تعظـ منافع الدولة وتقمؿ
خسائرىا".

3

 )5يعتبر توازف القوى عند الواقعية الكالسيكية مف الطرؽ األكثر نجاحا لتحقيؽ نوع
مف االستقرار في النظاـ الدولي ،ويفضؿ مورجنتاو نظاـ متعدد األقطاب الذي يراه األكثر
نجاحا.
 )6يفسر الواقعيوف الكالسيكيوف سموؾ الدوؿ العدائي انطالقا مف الطبيعة البشرية
الشريرة والتي تعظـ المصمحة والقوة.
" )7تعتبر الدولة في النموذج الواقعي ىي الوحدة األساسية إذا لـ تكف الوحيدة في
العالقات الدولية وما سواىا مف منظمات وشركات ومؤسسات ال تمعب إال دو ار ثانويا ،وىذا
يعني أف سيادة الدولة تعكس وجود مجتمع سياسي مستقؿ مجتمعا يمتمؾ سمطة حاكمة عمى
إقميميا األرضي".

4

 -)1تيـ داف وميميا كوركي وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص ص.487
 -)2أنور محمد فرج ،المرجع السابؽ ،ص ص.23
 -)3عبير بيولي ،المرجع السابؽ ،ص ص.38
 -)4المرجع نفسو ،ص ص.39-38
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الفصـل الثاني:

المطمب الثاني :وجية نظر الواقعية الجديدة في دراسة األمن.
تعرضت الواقعية الكالسيكية إال العديد مف االنتقادات سواء مف خارج النظرية أو مف
داخميا ،وىذا أدى بالنموذج الواقعي لمفشؿ ووضعو أماـ خياريف إما أف يحسف نفسو أو
يسقط ،وتعتبر محاولة كينث والتز محاولة لتحسيف وتطوير في النموذج الواقعي ،ومف أبرز
ما قدـ لمواقعية.
وقد انتقد كينث والتز واقعية مورجنتاو في كتابو "اإلنسان والدولة والحرب" ،حيث
يصنؼ في ىذا الكتاب مورجنتاو ضمف التصور األوؿ الذي يفسر سموؾ الدوؿ بالرجوع
لمطبيعة البشرية ،ىذا التصور الذي يعتبره كينث والتز قد فشؿ ،1ولكف أبرز كتاب ىو
"نظرية السياسة الدولية" الذي ألفو عاـ  1979والذي يعتبر ميالد لمواقعية الجديدة ،ويمكف
مقارنتو بكتاب مورجنتاو "السياسة بين األمم" لعاـ .1948

2

ويطمؽ عمى واقعية كينث والتز اسميف ،االسم األول أطمقو والتز نفسو وىي "الواقعية
الجديدة" ،في محاولة منو لإلبراز استم اررية الواقعية وفي نفس الوقت التمييز عمييا ،واالسم
الثاني "الواقعية البنيوية" وأطمقو كيوىان باعتبار أف ىذا االتجاه ركز عمى الدراسة العمودية
لبنية النظاـ الدولي.

3

واإلضافة المتميزة لكينث ىي اعتبار أف الذي يفسر سموك الدول ليس الطبيعة البشرية
الشريرة أو األنانية ،بؿ تكمف في طبيعة النظام الدولي الذي تغيب فيو سمطة عميا ،عمى
عكس النظاـ الداخمي الذي تتوفر فيو سمطة اإلكراه والعقاب.

 -)1والتز كينث ،اإلنسان والدولة والحرب :تحميل نظري ،تر :عمر سميـ التؿ( ،ط1؛ أبوظبي :ىيئة أبوظبي لمسياحة والثقافة ،)2013 ،ص
ص.150-52
 -)2عبير بيولي ،المرجع السابؽ ،ص ص.49
 -)3المرجع نفسو ،ص ص .51-50
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الفصـل الثاني:

وقد انتيج كينث والتز باعتباره واقعيا منيجا تجريبي/وصفي مثؿ مورجنتاو ولكف كاف
أكثر وضوحا ،و خالفو في تحميمو فيو لـ ينطمؽ مف دراسة طبيعة الفرد ولكف بحث في
القوانيف العامة لمعالقات الدولية ،حيث يعتقد أنو بفيمنا ليا فإننا نستطيع فيـ سموؾ الدوؿ.

1

ويرى جون ميرشامير أف سبب انعداـ األمف في النظاـ الدولي حسب الواقعية الجديدة
لكينث والتز ،تكمف في ثالث خصائص تدفع الدوؿ الراغبة في األمف بالتصرؼ بسموؾ
عدواني وىي :

2

 -1غياب سمطة عميا فوؽ الدولة.
 -2امتالؾ الدولة لقدرات عسكرية ىجومية.
 -3عدـ معرفة نوايا األطراؼ األخرى ،مما يجعؿ الدوؿ دائما في حالة خوؼ.
إف امتزاج ىذه العناصر مع بعضيا تخمؽ بيئة منعدمة األمف ،وىذا ىو السبب حسب
والتز الذي يدفع الدوؿ الراغبة في األمف إلى التنافس فيما بينيا عمى القوة ،3ويقع االختالؼ
مابيف الواقعية الكالسيكية والواقعية الجديدة في أولوية األمف أو القوة بالنسبة لمدولة ،إلى كوف
القوة ىي ىدؼ الدولة و الغاية التي ترجوىا حسب مورجنتاو ،أما والتز يرى أف األمف ىو
اليدؼ األسمى لمدولة والقوة ىي وسيمة لتحقيؽ األمف.

4

إف محاولة كينث والتز لتجاوز إخفاقات الواقعية الكالسيكية جعمو يتبنى مفاىيـ وأفكار
أكثر قدرة عمى فيـ سبب لجوء الدوؿ لمحرب و الصراع ،مثؿ مفيوـ الفوضى ىذا األخير

 -)1إلياس جوانيتا وبيتر ستش ،أساسيات العالقات الدولية ،تر :محي الديف حميدي( ،ط1؛سوريا :دار الفرقد ،)2016 ،ص.147

 -)2جوف ميرشامير ،مأساة سياسة القوى العظمى ،تر :مصطفى محمد قاسـ( ،المممكة العربية السعودية :جامعة الممؾ سعود ،)2012 ،ص
ص.22-20
 -)3المرجع نفسو ،ص.05
 -)4عديمة محمد الطاىر ،تطور الحقؿ النظري لمعالقات الدولية :دراسة في المنطمقات واألسس( ،أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه غير
منشورة) ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية _جامعة الحاج لخضر باتنة_ ،2015/2014ص.226
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الفصـل الثاني:

الذي يعتبره المكوف األساسي لمنظاـ العالمي و المتسبب في الصراع ،وليس الصراع ىو
المتسبب في الفوضى كما يعتقد الواقعيوف الكالسيكيوف.

1

وتعود جذور فكرة تفسير الصراع استنادا إلى مستوى البنية الدولية إلى روسو ،حيث
يقوؿ والتز في روسو ":روسو نفسو يجد األسباب الرئيسية لمحرب ليس في الرجاؿ وليس في
الدولة لكف في نظاـ الدوؿ نفسو ،الرجاؿ في حالة الطبيعة ال يستطيعوف البدء بالتصرؼ
بشكؿ محتوـ ما لـ يكف عندىـ بعض الضماف أف اآلخريف لف يكونوا قادريف عمى إيذائيـ،
ىذا التفكير مف قبؿ روسو يطور ويقدـ إلى الدوؿ الحالية في شرط الفوضوية".2حيث يعتقد
كينث والتز أف فوضوية النظاـ الدولي ىي التي تدفع الدوؿ لنتياج سموكيات عدائية ،وتصبح
مدفوعة إلى المساعدة الذاتية ،في ظؿ نظاـ دولي تغيب فيو سمطة عميا ،واحتماالت أف
تتعرض لميجوـ كبيرة وال يوجد مف يقدـ ليا يد العوف إذا تعرضت لميجوـ ،فيجب عمى كؿ
دولة أف تزيد مف قدراتيا العسكرية اليجومية و الدفاعية لمحفاظ عمى سيادتيا وأف تكوف قادرة
عمى إدارة شؤونيا بنفسيا ،3وفي ىذا يقوؿ ":الوحدات في سعييا لتحقيؽ أىدافيا و الحفاظ
عمى أمنيا في حالة فوضوية ...عمييا االعتماد عمى الوسائؿ واإلجراءات التي باستطاعتيا
تشكيميا بذاتيا ،مبدأ "الميـ -نفسي) ىو بشكؿ حتمي مبدأ التصرؼ في النظاـ الفوضوي".

4

الحل الذي تقترحو الواقعية الجديدة لمحصول عمى قدر معين من األمن:
و تقترح الواقعية الجديدة لمحصوؿ عمى قدر معيف مف االستقرار ما يعرؼ بتوازف القوى
ثنائي القطبية ،عمى عكس الواقعية الكالسيكية التي تعتمد نظاـ متعدد األقطاب ،واذا كانت
الواقعية الكالسيكية تعتبر ميزان القوى كعامل استقرار ،فإف الواقعية الجديدة تنظر إليو عمى
أنو أمر طبيعي ،فرغـ عداء الواليات المتحدة األمريكية لإلتحاد السوفيتي ،ولكف بمجرد
 -)1عبير بيولي ،المرجع السابؽ ،ص.61
 -)2المرجع نفسو ،ص ص .62-61
 -)3زكرياء بودف ،المرجع السابؽ ،ص ص.34-33
 -)4عبير بيولي ،المرجع السابؽ ،ص.65
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الفصـل الثاني:

صعود ألمانيا كقوى عالمية تحت قيادة أدولف ىتمر ،دفع ىذا الواليات المتحدة األمريكية
واإلتحاد السوفيتي إلى اإلتحاد وترؾ العداء خمفيـ ،لمحفاظ عمى توازف رغـ االختالؼ
اإليديولوجي الكبير بيف الدولتيف ،وبعد نجاح اإلتحاد وسقوط ألمانيا ،عاد العداء لطبيعتو
وىي ما عرفت بالحرب الباردة ،وتعتبر ىذه األخيرة حالة طبيعة دفعتيا فوضوية النظاـ
الدولي لمتوازف في القوى لمحفاظ عمى األمف ،وتمجأ دائما الدوؿ الضعيفة إلى التحالؼ
لمواجية القوى الكبرى وخمؽ التوازف.

1

حسب والتز الدوؿ ال تسعى إلى المزيد مف القوى كما يظف مورجنتاو أف "الدوؿ ليا
نما ىي تسعى إلى مزيد مف األمف ،والمقدار الذي تحتاجو الدوؿ مف
شيوة ال تشبع لمقوة" ،وِا ّ

مما تممكو حاليا ،ويكفي توازن القوى وتحقيق الحد األدنى من األمن ،ومف
القوة ليس أكبر ّ
خالؿ السعي لتحقيؽ الحد األدنى واعتبار أف القوة ىي وسيمة وليست غاية فإننا نصحح

المعضمة األمنية*التي وقع فييا مورجنتاو.

2

يجدر اإلشارة إلى ىناؾ بعض الباحثيف الواقعييف يروف ضرورة توسيع مفيوـ األمف
خاصة بعد نياية الحرب الباردة ،مثؿ ميكائيل ديمون وباري بوزان ،حيث يروف أف األمف لـ
يعد يقتصر فقط عمى األمف العسكري بؿ كؿ المخاطر التي تيدد األمف ،3ولكف كينث والتز
مميعا ،فالمفيوـ الضيؽ لألمف ىو
رفض توسيع مفيوـ األمف ويرى أف ىذا سوؼ يجعمو
ً

األفضؿ ،وفي ىذا يقوؿ" :الدراسات األمنية قد تعرؼ عمى أنيا دراسات التيديد واستعماؿ
وسيطرة القوة العسكرية" ،4فكينث يرفض توسيع مفيوـ األمف ،وكذلؾ ستيفن والت يرى أف
 -)1سكوت بورتشيؿ و ريتشارد ديفيتاؾ وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص ص.60-59
*أوؿ مف عرؼ معضمة األمف ىو جون ىرتز ،حيث يرى أف عدـ معرفة نوايا األطراؼ األخرى والخوؼ ،يجعؿ الدوؿ تفسر زيادة دولة أخرى

مما يدفع الدوؿ األخرى لزيادة قوتيا ىي كذلؾ وىكذا ندخؿ في حمقة
لقوتيا العسكرية عمى أنو تيديد ألمنيا حتى واف كانت نيتيا الحفاظ عمى أمنياّ ،
مفرغة ،انظر إلى كتاب  :بيميس جوف وسميث ستيؼ ،المرجع السابؽ ،ص.419
 -)2عبير بيولي ،المرجع السابؽ ،ص..69
 -)3خالد بشكيط ،دور المقاربة األمنية اإلنسانية في تحقيؽ األمف في الساحؿ اإلفريقي( ،مذكرة مقدمة لمحصوؿ عمى شيادة الماجستير غير
منشورة) ،كمية العموـ السياسية و اإلعالـ_جامعة الجزائر ،2011/2010 _03ص.17
 -)4أمينة دير ،المرجع السابؽ ،ص.12
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الفصـل الثاني:

توسيع مفيوـ األمف وادماج الفقر واألوبئة والتخمؼ ضمف تيديدات األمف ،سوؼ يمنع التراكـ
المعرفي الذي يجب أف يكوف ضمف دور القوات العسكرية.

1

 -)1الياميف بف سعدوف ،الحوارات األمنية في المتوسط الغربي بعد نياية الحرب الباردة-دراسة حالة مجموعة( ،5+5مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة
الماجستير غير منشورة) ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية_جامعة الحاج لخضر باتنة_  ،2012/2011ص.19
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الفصـل الثاني:

المبحث الثاني :المنظور الميبرالي في دراسة األمن.
الميبرالية فمسفة فكرية ،تؤمف بإمكانية السالـ وتحقيؽ ما عجزت عنو باقي المنظورات
في األمف ،وأوؿ مف استخدـ مصطمح الميبرالية ىو أحد األحزاب اإلسبانية وكاف يدعو
لمدستورية ،وال يشترط أف يسبؽ المصطمح المفيوـ ،فالميبرالية وجدت كمفيوـ ولـ تستعمؿ
كمصطمح إال في عاـ .1819

1

وتعود جذور الميبرالية إلى عصر التنوير تمؾ الفترة مف القرف الثامف عشر ،حيث يعتقد
الميبراليوف أنو مف خالؿ العقل يمكن جعل العالم مكا ًنا أفضل ويمكف تحقيق األمن والسالم.

2

وتقوم الميبرالية عمى ثالث معتقدات أساسية تشترؾ فييا كؿ النظريات المنضوبة
ضمف النموذج:

3

 -1يروف أف الدولة ىي فاعل رئيسي في السياسة الدولية.
 -2الخصائص الداخمية لمدوؿ تتفاوت كثي ار وىذه االختالفات تؤثر في سموؾ الدوؿ،
فالدوؿ الديمقراطية (الطيبة) تميؿ لمتعاوف وتتجنب الحروب ،والدوؿ الدكتاتورية
(الشريرة) تميؿ لمحروب.
 -3حسابات القوة ال تيم كثي ار في تفسير سموؾ الدول الطيبة ،فيي تيتـ بالجانب
السياسي واالقتصادي ،أما الدول الشريرة فيي دوؿ مضممة فقط.
سوؼ يتـ التطرؽ لثالث نظريات تحتؿ مكانة كبيرة في التقميد الميبرالي في دراسة
األمف ،واألولى تتمثؿ في المثالية باعتبارىا نظرية حاولت إقامة السالـ الدولي ،وجاءت كرد
فعؿ عمى نياية الحرب العالمية األولى ،ونظ ار لطبيعة البيئة األمنية التي كانت سائدة في
تمؾ الفترة ،والنظرية الثانية ىي الميبرالية الجديدة التي حاولت منافسة الواقعية الجديدة مف
 -)1أحمد سالم» ،الفكر السياسي الغربي».)2017/08/04( ،]https: //m.youtube.com/wotch ?v=-t5ptl0btdy[ ،2013/06/ 04 ،
 -)2جوف ميرشامير ،المرجع سابؽ ،ص.19
 -)3المرجع نفسو ،ص.20
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خالؿ تبني بعض أفكارىا وفي نفس الوقت إعطاء وجية نظر مخالفة في األمف ،و النظرية
الثالثة ىي نظرية السالـ الديمقراطي المنافسة لمدراسات األمنية النقدية.

المطمب األول :وجية نظر المثالية في دراسة األمن.
ينظر إلى المثالية عمى أنيا حركة فكرية وسياسية في الوقت نفسو ،وينسب ليا الفضؿ
في التأسيس األكاديمي لحقؿ العالقات الدولية في بداية القرف العشريف.

1

ومصطمح المثالية يعتبر ّذـ لمنظرية ،ولكف مارتن غريفيش وتيري أوكاالىان يرياف أف
األبحاث األخيرة تشير ":إلى أف المفكريف المثالييف في تمؾ الفترة لـ يكونوا»في عالـ أخر»،
كما يدعي العديد مف الواقعييف .بيدا أف التسمية قد الزمتيـ ومازالت مستخدمة مف جانب
المنظريف الذيف يكتبوف حوؿ حقبة مابيف الحربيف العالميتيف" ،2أي أف إسيامات المثالية في
األمف قد أحجبت وغيبت مف قبؿ الواقعييف ،الذيف كانوا ينظروف لممثالية عمى أنيا تعيش في
عالـ أخر.
وظيرت المثالية كرد فعؿ عمى نياية الحرب العالمية األولى وما خمفتو مف خسائر
مادية وبشرية ،وترى أف سبب الحروب يرجع لسوء التفاىـ مابيف الدوؿ ،وشخصية الدوؿ ىي
انعكاس لشخصية المواطنيف الخيرة في األصؿ ،وترفض كذلؾ سياسة التحالفات العسكرية
واالتفاقيات السرية واستخداـ القوة التي تعتبرىا السبب في انعداـ األمف.

3

ومف بيف أىـ مفكري المثالية نجد إيمانويل كانط وريتشارد كوبدن وجون ىوبسون
ونومان أنجل وألفر زيمرن وودر ويمسون.

4

 -)1محمد الطاىر عديمة ،تطور الحقؿ النظري لمعالقات الدولية :دراسة في المنطمقات واألسس ،المرجع السابؽ ،ص.170
 -)2مارتف غريفيش وتيري أوكاالىاف ،المرجع الساؽ ،ص.360
 -)3أنور محمد فرج ،المرجع السابؽ ،ص ص.140-139
 -)4مارتف غريفيش وتيري أوكاالىاف ،المرجع السابؽ ،ص.360
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وتقوـ المثالية عمى مجموعة مف المبادئ والقيـ التي حاولت نقميا لمسياسة الدولية،
والتي تستند إلى الطبيعة البشرية الخيرة والمحبة لمتعاوف وما نراه مف سموكيات عدائية في
اإلنساف حسب المثالية ترجع إلى الظروؼ واألفكار الخاطئة التي يتبناىا اإلنساف ،ألف أصؿ
اإلنساف الخير ،لذلؾ يجب إثارة ذلؾ الجانب منو ومخاطبة عقمو بيدؼ االرتقاء بسموكو.

1

وأكثر مف قدـ إسيامات لممثالية ىو كانط وويمسون ،فنجد كانط ىو أوؿ مف وضع
لمدولة مكانة محترمة بدوف أف يظمـ األفراد أو أف يدعو الستعماؿ القوة ،وكذلؾ إسيامو
الكبير مف خالؿ مشروعو "السالم الدائم" الذي يحتوي عمى الشروط السمبية لمسالـ وثالث
شروط إيجابية لمسالـ الدائـ :2مف بيف الشروط السمبية لمسالـ:
 )1عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ.
 )2عدـ عقد اتفاقيات سالـ واليدؼ الحقيقي المخفي مف ورائيا ىو شف الحرب أو
إضعاؼ الخصـ ،ويتوقع كانط أف تزوؿ الجيوش الدائمة لمدوؿ.
أما الشروط اإليجابية لمسالـ فيي:
 )1يجب أف يكوف دستور المدينة في كؿ دولة دستو ار جميوريا.
 )2ينبغي أف يقوـ قانوف الشعوب عمى أساس نظاـ اتحادي بيف دوؿ حرة.
 )3إعطاء حؽ لمنزيؿ األجنبي.
يعتبر كانط مف دعاة السالـ ومف الذيف حاولوا إيجاد السبؿ لو ،وقدـ إسيامات كبيرة
لميبرالية ككؿ ولممثالية أيضا.
إف المثالية تؤمف بأنو يمكف إيجاد عالـ خالي مف الحروب ومف الصراعات ،وذلؾ مف
خالؿ التحكيـ إلى القانوف واستخداـ القوة ضد أي دولة تنتيؾ القانوف الدولي ،مف خالؿ ما
 -)1أنور محمد فرج ،المرجع السابؽ ،ص ص .139-138
 -)2المرجع نفسو ،ص ص.143-42
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يعرؼ بمبدأ األمن الجماعي* ،ويعتبر مبدأ أساسي في المثالية ،واليدؼ منو ىو الحفاظ
عمى السالـ الدولي ،ألف الدوؿ تدرؾ أف أي اعتداء منيا عمى دولة أخرى ستكوف عاقبتو
وخيمة ،إما بفرض العقوبات عمييا ،أو المقاطعة االقتصادية ،وقد تشف الدوؿ األخرى عمييا
مما يجعؿ فكرة االعتداء عمى دوؿ أخرى فكرة مستبعدة.
حرباّ ،

1

وقد حاوؿ ويمسون نقؿ مبدأ األمن الجماعي إلى أرض الواقع مف خالؿ مساعدتو
إلنشاء عصبة األمـ المتحدة ألنو يعتقد أنو ال يمكف إيجاد سالـ في بيئة فوضوية إال مف
خالؿ مؤسسة كفيمة بتحقيؽ ىذا ،وال يمكف ترؾ األمف لمصفقات الدبموماسية الثنائية والسرية
واالعتقاد األعمى بميزاف القوى.

2

وقد وضع ويمسون أربعة عشرة مبدأ ،وحضر مؤتمر فرساي لمتأكد مف وضع مبادئو
موضع التنفيذ ،ولكف مجمس الشيوخ رفض االنضماـ لعصبة األمـ ،التي تعتبر أوؿ منظمة
3
مما تسبب في أوؿ إخفاؽ
دولية مكرسة لتعزيز األمف الجماعي عمى الصعيد العالمي ّ ،

لمعصبة ،ومع انتشار النظـ الشمولية والفاشية ،وانتقادات التي وجييا ادوارد كار في كتابو
"أزمة العشرين عاما" الذي يعتبر مف أقوى االنتقادات التي وجيت لممثالية ،ومع قياـ حرب
عالمية ثانية فشمت المثالية.

4

من خالل ما تـ التطرؽ لو يمكف اختصار أىـ المرتكزات التي تقوـ عمييا المثالية
ونظرتيا لألمف عمى النحو التالي:
 )1لممثالية نظرة متفائمة حوؿ إمكانية تحقيؽ السالـ واألمف حتى في عالـ فوضوي.
صممت لمنع اعتداء أي دولة عمى األخرى،
*يعرؼ مارتن غريفيش وتيري أوكاالىان األمن الجماعي بأنو " :مجموعة آليات ذات ركيزة قانونيةُ ،

أو قمع ذلؾ االعتداء إذا حدث ،ويتـ ذلؾ عبر توجيو وعود ذات صدقيو إلى المعتديف الحقيقييف أو المحتمميف ،باتخاذ التدابير جماعية فاعمة لمحفاظ

عمى السالـ ،وتنفيذىا عند الضرورة" ،انظر :مارتف غريفيش وتيري أوكاالىاف ،المرجع السابؽ ،ص.81
 -)1جوف بيميس و ستيؼ سميث ،المرجع السابؽ ،ص.322
 -)2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
 -)3مارتف غريفيش ،خمسون مفك ار في العالقات الدولية ،تر :مركز الخميج لألبحاث( ،ط1؛اإلمارات العربية المتحدة :مركز الخميج لألبحاث،
 ،)2008ص.187
 -)4أنور محمد فرج ،المرجع السابؽ ،ص ص.146-145

46

الفصـل الثاني:

األمن في المنظورات الوضعية

 )2تعتبر المثالية أوؿ مف أعطت لمدولة مكانة محترمة وبدوف أف تظمـ األفراد أو
تقدس استعماؿ القوة أو تدعو ليا.
 )3الدولة معرفة باألفراد ،واألفراد يممكوف طبيعة خيرة.
 )4اإلنساف يممؾ طبيعة خيرة ولكف الظروؼ والمؤسسات جعمتو عدواني ،ومف خالؿ
مخاطبة عقمو وتعميمو يمكف أف نرتقي بسموكو.
 )5سبب الحروب يرجع لسوء التفاىـ ولالتفاقيات الثنائية والسرية واالعتقاد الخاطئ
بإيجابية ميزاف القوى ،وأفضؿ حؿ لتحقيؽ األمف الدولي يكوف مف خالؿ المنظمات الدولية.

المطمب الثاني :وجية نظر الميبرالية الجديدة في دراسة األمن.
جاءت الميبرالية الجديدة كرد فعؿ عمى الواقعية البنيوية(الجديدة) ،وظيرت في ثمانينيات
وأوائؿ القرف العشريف.
وسعت النظرية الميبرالية الجديدة أف تتدارؾ االنتقادات التي وجيت ليا مف خالؿ تبني
أفكار أساسية لمواقعية الجديدة ،وىذا يعتبر تحدي لمواقعية ،وتؤمف الواقعية بأف البيئة الدولية
فوضوية وكذلؾ الميبرالية الجديدة ،ولكف خالفت الواقعية الجديدة في إمكانية التعاوف في ظ ّؿ
نظاـ دولي فوضوي ،حيث يعتقد الميبراليوف الجدد أنو حدثت تطورات في العالقات الدولية
في القرف العشريف جعمت إمكانية التعاوف ممكنة خاصة مع تزايد دور المؤسسات الرسمية
ميما في تحقيؽ
وغير الرسمية ،1حيث تمعب المؤسسات الدولية حسب الميبرالية الجديدة ًا
دور ً

األمف ،فاإلتحاد األوربي ،ومنظمة األمف والتعاوف في أوربا يمكف تطويرىا لتعزيز نظاـ أمف
أوربي دائـ ومستقر مف أجؿ فترة ما بعد الحرب الباردة ،وقد شيدت كذلؾ رابطة شعوب
إنجاز في تحقيؽ األمف واالستقرار في المنطقة ،وكذلؾ منظمة الوحدة
ًا
جنوب شرؽ أسيا
دور ميما في حؿ الخالفات مابيف الدوؿ اإلفريقية ،2وتساعد ىذه المؤسسات
اإلفريقية تمعب ًا

 -)1تيـ داف وميميا كوركي وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص.295
 -)2جوف بيميس وستيؼ سميث ،المرجع السابؽ ،ص.426
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في التغمب عمى النزعة األنانية لمدوؿ وعمى بناء الثقة وتوفيؽ المصالح المشتركة فيما بيف
الدوؿ.
وتعود جذور الميبرالية الجديدة إلى مجموعة مف النصوص التأسيسية التي ساىمت في
تشكيميا ،مثؿ كتاب روبرت كيوىان وجوزيف ناي بعنواف " القوة االعتمادية المتبادلة"،
وتحدييا مف خالؿ تبني الفكرة األساسية في تحميالتيـ
حيث انتقدا فيو الواقعية الجديدة،
ّ
والمتمثمة في فوضوية النظام الدولي ،أما الكتاب الثاني بعنواف " نظم القرار الجماعي
الدولي" لستفن كراسنر( ،)krasnet stevenويعتبر الكتاب األبرز "بعد الييمنة" لوربرت
كيوىان والذي أحدث ضجة كبيرة بسبب إعالف كيوىان بأف الميبرالية الجديدة ىي شكل من
أشكال الواقعية.

1

وتؤمف الميبرالية الجديدة أف التعاوف في ظ ّؿ نظاـ دولي فوضوي ليس باألمر السيؿ،
ولكنو أمر ممكف ألف البشر بإمكانيـ إيجاد مؤسسات دولية فعالة تخفؼ مف حدة الفوضى،2
وتحقيؽ التعاوف واالستقرار ،ويرى كيوىان ومارتن أف "بوسع المؤسسات توفير المعمومات،
وخفض تكاليؼ العمميات وجعؿ االلتزامات أكثر موثوقية واقامة نقاط تركيز مف أجؿ
التنسيؽ ،وتعمؿ ،بصفة عامة عمى تسييؿ إجراءات المعاممة بالمثؿ".

3

وعمى الرغـ مف أف الميبرالية الجيدة تركز عمى الدور الميـ لممؤسسات الدولية في
تحقيؽ األمف إالّ أنيا حافظت عمى المكانة التي أعطتيا الواقعية الجديدة لمدولة باعتبارىا
"جيات فاعمة وحدوية ،وعقالنية ،تعظـ المنفعة ،وتسيطر عمى الشؤوف العالمية".

4

وتذىب الميبرالية الجديدة إلى "أف ىذه المؤسسات الدولية تعزز فرص التعاوف يف
الدوؿ ،ما يقمؿ إمكانية الحرب بدرجة كبيرة ،لكف ىذه المؤسسات ال تشكل كيانات سياسية
 -)1سكوت بورتشيؿ وريتشارد ديفيتاؾ ،المرجع السابؽ ،ص ص.299-298
 -)2تيـ داف وميميا كوركي وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص.297
 -)3جوف بيميس وستيؼ سميث ،المرجع السابؽ ،ص.427
 -)4تيـ داف وميميا كوركي وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص.296
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مستقمة تقف فوق الدولة وتجبرىا عمى التصرؼ بطرؽ مقبولة ،بقدر ما تشكؿ مجموعة مف
القواعد تحدد طرؽ التعاوف والتنافس المقبولة بيف الدوؿ" ،1ألف مف مصمحتيا أف تفعؿ ذلؾ،
فيذه المؤسسات بإمكانيا أف تجد أرضية مشتركة لتحقيؽ السالـ واالستقرار في نظاـ دولي
فوضوي.
وعمى الرغـ مف أف الميبرالية الجديدة تتقاطع في عدة نقاط مع الواقعية الجديدة ،ولكف
االختالؼ الجوىري يكمف في مفيوـ الفوضى وتحميميا لو ،فالواقعية الجديدة ترى أف الفوضى
ىي حالة طبيعية في النظاـ الدولي وال مجاؿ لتغييرىا ،بينما الميبرالية الجديدة ترى أف
الفوضى ىي فراغ يمأل تدريجيا بعمميات ومؤسسات مف صنع اإلنساف ،2و الظروؼ التي
تعيشيا الدوؿ في القرف العشريف حسب الميبرالية الجديدة مختمفة عف تمؾ الظروؼ التي
كانت قبؿ ىذا الوقت والتي تأكد فرضيات الواقعية ،ويحددىا الميبراليوف في تطوريف
تاريخييف:

3

األولى تتمثؿ في االعتمادية المتبادلة ونقصد بيا القضايا المشتركة مابيف الدوؿ،
فقضية استنزاؼ الموارد األولية ،وتموث البيئة ،والرعاية الصحية ،واليجرة والالجئيف ،ال
تستطيع دولة لوحدىا منفردة أف تواجييا ،بؿ تستمزـ تعاوف جماعي مابيف الدوؿ.
أما التطور التاريخي الثاني فيتمثؿ في نياية الحرب الباردة وىيمنة الواليات المتحدة
ّ

عمى العالـ ،وترى الميبرالية الجديدة أف الواليات المتحدة األمريكية ىيمنت عمى العالـ وأنشأت
مؤسسات مثؿ البنؾ الدولي و صندوؽ النقد الدولي ،...واف كانت ىذه المؤسسات تخدـ
مصمحتيا ،إالّ ّأنيا ساىمت في زيادة االعتمادية المتبادلة ،وتعرضت مزاعـ الميبرالية الجديدة
بشأف االعتمادية المتبادلة واالستقرار المييمف لمعديد مف التساؤالت واف كاف أصالً وجود
مييمف ضروري كما يدعوف.
 -)1جوف ميرشامير ،المرجع السابؽ ،ص31
 -)2تيـ داف وميميا كوركي وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص ص.302-301
 -)3المرجع نفسو ،ص.304-301
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الفصـل الثاني:

أما االختالؼ الثاني فيكمف في المكاسب(النسبية والمطمقة) ،فقد ركزت الواقعية
ّ

الجديدة عمى المكاسب النسبية ،حيث تعتقد أنو يجب عمى كؿ الدوؿ أف تقارف نفسيا مع
باقي الدوؿ فيما حققتو مف مكاسب مف خالؿ التعاوف ،ألنيا تعمـ أف تفوؽ الدوؿ األخرى في
المكاسب يعني خمؿ في ميزاف القوى وىذا يعني تيديد ألمنيا ،بينما ترى الميبرالية الجديدة أف
المكاسب المطمقة ىي األفضؿ ،فإذا كانت الدوؿ راضية عمى ما كسبتو فال ييـ ما حققتو
الدوؿ األخرى ،وترى أنو عمى الدوؿ االىتماـ بالمصالح طويمة األجؿ ومعرفة أف ما تحققو
مف التعاوف يخدـ مصمحتيا.

1

المطمب الثالث :وجية نظر نظرية السالم الديمقراطي في دراسة األمن.
مع نياية الحرب الباردة والتطورات الحاصمة في العالقات الدولية ،وانتشار الدوؿ
الديمقراطية التي اعتبرىا فوكوياما بمثابة نياية لمتاريخ* ،حيث يعتقد أف اإلنساف لف يصنع
مستقبؿ أفضؿ مف النظاـ السياسي الديمقراطي.

2

وتعتبر نظرية السالـ الديمقراطي منافس لمدراسات األمنية النقدية ،وبينما تنطمؽ
الدراسات األمنية النقدية مف حقؿ الدراسات األمنية ،تنطمؽ نظرية السالـ الديمقراطي مف
بحوث السالـ ،وىي ترفض أفكار المدرسة النقدية وأفكار ما بعد الوضعية ،وتتبنى نزعة
عمموية ومنيج تجريبي.

3

أما جذور فكرة الدوؿ الديمقراطية ال تحارب بعضيا البعض التي تعتنقيا نظرية السالـ
الديمقراطي فتعود إلى إمانويل كانط ،حيث يرى أف الدستور الجميوري يخوؿ لمشعب أف
 -)1كريس براوف ،المرجع السابؽ ،ص ص.58-57
يتمحص كتابو "نياية التاريخ والرجؿ
*يرى مارتف غريفيثش أف الترويج حوؿ كوف فوكوياما مف أكبر الباحثيف ىو كالـ مبالغ فيو ً
جدا ،والذي َ
أعطي لفوكوياما أكثر مف حقو ،انظر إلى :مارتف غريفيثش ،المرجع السابؽ،
األخير" يكتشؼ العديد مف األخطاء واإلدعاءات ،بكالـ أخر
َ

ص.154-148

 -)2عديمة محمد الطاىر ،تطور الحقؿ النظري لمعالقات الدولية :دراسة في المنطمقات واألسس ،المرجع السابؽ ،ص.167
 -)3سيد أحمد قوجيمي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن( ،ط1؛األردف :المركز العممي لمدراسات السياسية،)2014 ،

ص.101
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يحقؽ السالـ ،ألف الشعب ينبذ الحروب ويميؿ أكثر لمسالـ ،وعادت ىذه الفكرة لمظيور في
منتصؼ القرف العشريف مع أعماؿ جوزيف شومبيتر( )josph schmpterحيث تحدث عف
أف الرأسمالية والديمقراطية قوى
التأثيرات السممية لممؤسسات والمبادئ الميبرالية ،واستنتج ّ

السالـ ،ولـ تتحوؿ فكرة السالـ الديمقراطي إلى دراسات نظرية إلى في بداية السبعينيات مع
أعماؿ ديل بابست ،وأكبر إسياـ كاف لمايكؿ دويؿ في مقالتو سنة  1983تحت عنواف
"كانط ،اإلرث الميبرالي ،والشؤون الخارجية".

1

جدا ىي أف الخصائص الداخمية
وتنطمؽ نظرية السالـ الديمقراطي مف فرضية ميمة ً

لمدوؿ والتفاعالت التي تحدث بيف مختمؼ الفواعؿ والقوى تؤثر بشدة عمى سموؾ الدوؿ ،2وقد
طرح بروست نموذجيف يعتقد أنيما السبب في حالة األمف الداخمية وانعكاسيما بطبيعة الحاؿ
عمى المستوى الدولي وىما:

3

 -1النموذج الثقافي المعياري :حيث إف تشابو طبيعة األنظمة الداخمية الديمقراطية،
تجعؿ صانع القرار يدرؾ بأف القرار الذي سوؼ يتخذه يشبو ق اررات الدوؿ األخرى
ِ
حسبانو عدـ المّجوء لمقوة والدخوؿ في صراعات.
الديمقراطية ،ىذا يجعمو يضع في
 -2النموذج الييكمي المؤسساتي :نظ ار لطبيعة األنظمة الديمقراطية والرجوع إلى
ألف
الشعب في حالة اتخاذ قرار الحرب يجعؿ إمكانية وقوع الحرب مستبعدةّ ،

الشعب لف يرضى بالحرب.

 -)1المرجع نفسو ،ص.104-102
 -)2عديمة محمد الطاىر ،تطور الحقؿ النظري لمعالقات الدولية :دراسة في المنطمقات واألسس ،المرجع السابؽ ،ص.168
 -)3خالد معمري جندلي ،التنظير في الدراسات األمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة دراسة في الخطاب األمني األمريكي بعد  11سبتمبر( ،مذكرة
مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير غير منشورة) ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية_جامعة باتنة_  ،2008/2007ص.96

51

األمن في المنظورات الوضعية

الفصـل الثاني:

ويعتقد مفكرو نظرية السالـ الديمقراطي أنو يجب أف يستند تحميؿ األمف إلى المتغير
الديمقراطي ،وأنو يمكف التقميؿ مف حدة الصراعات الدولية مف خالؿ نشر الديمقراطية،
أف ىناؾ عالقة بيف السالـ والديمقراطية.
ويروف ّ

1

أما اإلجابة عمى سؤاؿ كيف تؤثر الديمقراطية عمى السالم؟ ،فيذىب البعض إلى أف
ّ

كثير في
مما يجعميا تنتيج نفس السموكيات ،وتتقارب آلياتيا ًا
قيـ الدوؿ الديمقراطية متشابية ّ
العديد مف القضايا ،بينما يرى سولومون بوالشك ( )olomon polachekوىاري بميس

( )Harry blisوبروس روسيت ،أف حجـ المبادالت التجارية بيف الدوؿ الديمقراطية كبيرة
جدا مقارنة بالدوؿ غير الديمقراطية ،ىذا يجعؿ إمكانية الصراع مستبعدة بسبب الفوائد التي
ً
تحققيا الدوؿ ،ويرى جون أوين أف تأثير الرأي العاـ ومف خالؿ ممارسة الضغط عمى

األنظمة السياسية يدفع الدوؿ النتياج سياسات سممية ،2بينما دويل يرى أف" التمثيؿ
الديمقراطي وااللتزاـ اإليديولوجي بحقوؽ اإلنساف ،والترابط العابر لمحدود الوطنية ،كؿ ذلؾ
يفسر اتجاىات "الميل إلى السالم" التي تتميز بيا الدوؿ الديمقراطية " ،3أما إذا غابت ىذه
فإف الدوؿ تصبح ميالة لمحرب ،4أما روبرت دال فيري أف المميزات
الصفات كما يرى دويل ّ

االستثنائية لمحكومات الديمقراطية تجعميا تميؿ لمسالـ أكثر.

5

بينما يعتقد آخروف أف التداوؿ السممي لمسمطة في الدوؿ الديمقراطية ،يجعؿ األحزاب
حذرة في سموكياتيا في صناعة القرار إذا كانت السمطة في يدىا ،مخافة أف تفقد شعبيتيا
وتفقد فرصة الفوز في االنتخابات مرة ثانية ،باإلضافة إلى الثقافة السياسية الموجودة في

 -)1سيد أحمد قوجيمي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن ،المرجع السابؽ ،ص.105
 -)2المرجع نفسو ،ص ص 106-105

 -)3جوف بيميس وسميث ستيؼ ،المرجع السابؽ ،ص.429
 -)4المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
 -)5نايؼ بف نيار ،مقدمة في عمم العالقات الدولية( ،ط1؛قطر :مؤسسة وعي لمدراسات والبحوث ،)2016 ،ص.177
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الدوؿ الديمقراطية والتي تقوـ عمى احتراـ االختالفات ورأي اآلخريف ،تجعؿ الدوؿ الديمقراطية
تميؿ لمسالـ.

1

وقد دعمت ىذه اآلراء بمجموعة مف اإلحصائيات ،أوليا محاججة فوكوياما "أنو كاف
ىناؾ ثالث عشرة ديمقراطية ليبرالية ال غير عاـ  ،1940وأصبحت سبعا وثالثيف في عاـ
 ،1960واثنيف وستيف في عاـ  ،2"1990فالدوؿ الديمقراطية في ازدياد.
ومف بيف " 353حربا بيف عامي  1816و 1991لـ تكف أي مف ِ
ىذه الحروب بيف
ً

دولتيف ديمقراطيتيف ،حيث أف  155حرًبا كانت يف طرفيف أحدىما ديمقراطي واألخر غير

ديمقراطي ،و 198حرًبا كانت بيف دوؿ غير ديمقراطية".

3

وأجرى بابست دراسة أيضا عاـ  1972حيث "استنتج أنو لـ تندلع أي حرب بيف دوؿ
قومية مستقمة ،تمتمؾ حكومات منتخبة في الفترة الممتدة بيف سنتي  1879و."1991

4

فالدوؿ الديمقراطية ال تحارب بعضيا البعض و تميؿ لمسالـ أكثر ،وىذا ما جعؿ جاك
ليفي يكتب عف نظرية السالـ الديمقراطي بأنيا تمثؿ قانوف طبيعي في العالقات الدولية،5
ولكف ىذا ال ينفي أف الدوؿ الديمقراطية ال تدخؿ في خالفات مع بعضيا البعض ،ولكف
بسبب الطبيعة الداخمية لمدوؿ وتشابو القيـ التي تتبناىا ،تجعؿ إمكانية استخداـ القوة غير
واردة ،إذ إنيا تفضؿ الطرؽ السممية في إيجاد الحموؿ لمخالفات وذلؾ مف خالؿ الوساطة
والمفاوضات واألشكاؿ األخرى مف الدبموماسية.

6

 -)1خالد موسى المصري ،المرجع السابؽ ،ص.336
 -)2مارتف غرفيثس ،المرجع السابؽ ،ص.148

 -)3محمد الطاىر عديمة ،تطور الحقؿ النظري لمعالقات الدولية :دراسة في المنطمقات واألسس ،المرجع السابؽ ،ص.168
 -)4المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
 -)5خالد موسى المصري ،المرجع السابؽ ،ص.336

 -)6جوف بيميس وسميث ستيؼ ،المرجع السابؽ ،ص.429
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لكف ورغـ كؿ ىذا نظرية السالـ الديمقراطي لـ تكف بمعزؿ عف االنتقادات ،حيث يرى
كريس براون أف الرأي القائؿ بأف الدوؿ الديمقراطية أقؿ عرضة لمتورط في الحروب مف
األنواع األخرى ،ىذا الرأي بحاجة إلى الكثير مف التنقيح واعادة النظر فيو ،1وانتقد كذلؾ
مجموعة مف الباحثيف األمريكييف في بحث ليـ حوؿ السالـ الديمقراطي تحت عنواف "من
أف نظرية السالـ الديمقراطي
السالم الديمقراطي إلى الحرب الديمقراطية" ،حيث ذكروا ّ

تحولت إلى "نظرية الحرب الديمقراطية" واستخدموا الديمقراطية كغطاء لمحاربة الدوؿ

األخرى ،وىذا ما أكده كذلؾ الفيمسوؼ الفرنسي ألن باديو حيث يرى أف الدوؿ الديمقراطية
عندما عجزت عف الحد مف العنؼ الداخمي لمجتمعاتيا قامت بتحويمو لمخارج ،فاالشتراكية
تورد العنؼ لمداخؿ والدوؿ الديمقراطية لمخارج.

2

 -)1كريس براوف ،المرجع السابؽ ،ص.34
 -)2نايؼ بف نيار ،المرجع السابؽ ،ص.180
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المبحث الثالث :المنظور الماركسي في دراسة األمن.
عمى الرغـ مف بعض األفكار المميزة التي تحمميا النظرية الماركسية ،إلى أنيا
تعرضت لمتيميش ،ولـ تحض بنفس االىتماـ الذي حضت بو باقي النظريات كالواقعية
والميبرالية.
وتمتمؾ النظرية الماركسية في دراسة األمف منظور مميز يختمؼ كؿ االختالؼ عف
باقي المنظورات التي تقدس الدولة ،وتعتبر أمنيا مف األولويات ،بينما الماركسية ال تعظـ
الدولة وال تضعيا في األولويات التي يجب الحفاظ عمييا ،وتؤمف بإمكانية التغيير.
المطمب األول:المرجعية الفكرية والفمسفية لالتجاه الماركسي.
ىناؾ اختالؼ حوؿ تاريخ ظيور مصطمح االشتراكية ،حيث يرى البعض أنو أستعمؿ
سنة  ،1803وآخروف يعتقدوف أنو استعمؿ سنة  ،1827وال بدا أف نفرؽ بيف تعريؼ
االشتراكية كنظرية واالشتراكية كنظاـ ،فاالشتراكية كنظاـ ىي"مجموعة األفكار والتصورات
التي قاـ بطرحيا مجموعة مف المفكريف" ،بينما "النظاـ ىو مجموعة اإلجراءات التي حصمت
في الخارج لتحصيؿ ىذه النظريات واقامتيا".

1

وىناؾ العديد مف االشتراكيات ،ولكف ماييمنا ىي االشتراكية العممية لكارل ماركس في
دراسة األمف أو كما تعرؼ بالماركسية ،حيث يعتقدوف أف ىذه األخيرة بنيت عمى العمـ،
وبإمكانيا التنبؤ بالمستقبؿ.

2

ويمكف تعريؼ الماركسية كما عرفيا ستالين وىو أحسف تعريؼ ،فكتب
يقوؿ":الماركسية ىي العمـ الذي يقوـ بدراسة قوانيف تطور الطبيعة والمجتمع ،وىي العمـ الذي

 -)1أحمد سالم» ،الفكر السياسي الغربي» ،]https: //m.youtube.com/wotch ?v=-t5ptl0btdy[ ،2013/06/ 04 ،المرجع السابؽ.
 -)2المرجع نفسو.
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يدرس ثورة الطبقات المضطيدة المستغمة ،كما أنيا العمـ الذي يعممنا بناء المجتمع
الشيوعي".

1

ويرتبط االتجاه الماركسي في تحميؿ العالقات الدولية بمرجعية فمسفية تتمثؿ في ما
يعرؼ بالمادية الجدلية ،وىي تعود إلى كارؿ ماركس ،مع إسياـ رفيؽ دربو ومساعده
تفسير ماديا لمجدلية الييجمية ىو الفيمسوؼ لودفيج فيورباخ،
ًا
أما مف وضع
فريدريك إنجمزّ ،

إذ ُيعتبر ىمزة وصؿ يف ىيجل وماركس.
وتقوم المادية عند ماركس عمى:

2

3

 -1قانون وحدة األضداد وصراعيا :كؿ ظاىرة تشمؿ عمى طرفي صراع ،وىذا
الصراع يؤدي إلى تغمب الطرؼ المتقدـ عمى الطرؼ األضعؼ( ،الموت
والحياة ،النوـ واليقظة ،الميؿ والنيار ،)...وىذه األضداد تولد حالة وسيطة،
والصراع يف الطرفي أمر لزـ ،ويستعمؿ كارل ماركس نفس فكرة األضداد،
ويرى أف المجتمع الرأسمالي يحتوي عمى البرجوازية والبوليتارية وىناؾ صراع
بيف ىاتيف الطبقتيف ،وكاف ُح ُمـ ماركس البعيد ىو الشيوعية والمقصود بيا ىو
أال يكوف في المجتمع سوى طبقة وحيدة ىي البوليتارية ،ولف نكوف عند إذف
في حاجة إلى الدولة ،وال نصؿ إلى ىذه المرحمة كما يرى ماركس إالّ مف خالؿ
سيطرة البوليتارية عمى الحكـ والرأسمالية تكوف في األسفؿ ،والصراع يبقى
ولكف البوليتارية ىي المسيطرة ،ويتـ مف خالؿ ثورة تقوـ بيا البوليتارية ضد
البرجوازية المسيطرة ،فتأخذ الحكـ ثـ تدخؿ في صراع معيا إلى أف تمغييا،
وتبقى طبقة واحدة وىي البوليتارية وىنا نصبح ال نحتاج لمدولة.
 -)1محمد الطاىر عديمة ،تطور الحقؿ النظري لمعالقات الدولية :دراسة في المنطمقات واألسس ،المرجع السابؽ ،ص ص.257-256
 -)2محمد حمشي» ،االتجاه الماركسي لمتنظير في العالقات الدولية»/doc[ ،االتجاه%20الماركسي20%لمتنظير20%في
العالقات20%الدولية .]http: //www.mhamchi.yolasite.com/resources.
 -)3أحمد سالم» ،الفكر السياسي الغربي» ،]https: //m.youtube.com/wotch ?v=-t5ptl0btdy[ ،2013/06/ 04 ،المرجع السابؽ.
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 -2نظرية فائض القيمة :وقد أخذ كارؿ ماركس ِ
ىذه مف عند ريكاردو وتسمى
أف العماؿ يتـ استغالليـ ،والقيمة المضافة
باألجر الحدي ،حيث يرى ماركس ّ

ىي مف حؽ العامؿ ،إذ إف الفرؽ بيف رأس الماؿ وبيع السمعة يجب أف يكوف

حقو ،ألنو يعمؿ لساعات طويمة.

المطمب الثاني :وجية نظر الماركسية في دراسة األمن.
تعتبر الماركسية أف سبب الحرب ال تنتج عف عدوانية الطبيعة البشرية ،بؿ ىي نتيجة
انقساـ المجتمع إلى طبقات ،فمنذ القدـ حاو َؿ المالؾ السيطرة عمى اآلخريف ،ومنذ ظيور
الطبقة الرأسمالية الحاكمة ،اضطرت ىي كذلؾ إلى المجوء إلى الحرب مف أجؿ التوسع
واثبات نفسيا ،فالرأسمالية لـ تقـ إالّ مف خالؿ خوض الحروب ،وكأكبر مثاؿ بريطانيا حيث
استخدمت الحرب لمتوسع والوصوؿ حتى إلى ما وراء البحار ،واحتالؿ اليند وأيرلندا وقتمت
المالييف مف البشر ،1فالحرب" جزء ال يتج أز مف طبيعة الرأسمالية ،ولف تتوقؼ الحروب إال
عندما ينيار النظاـ الرأسمالي ،أو عندما تصبح التضحيات بالرجاؿ واألمواؿ كبيرة نتيجة
لزيادة ضخامة التسمح إلى درجة ينتفض عندىا الناس ضدىـ ويمحوف الرأسمالية عف
الوجود" ،2فالرأسمالية ىي السبب األوؿ لمحرب ،وتحقيؽ السالـ ال يتـ إال بتحطيـ الرأسمالية
واحالؿ محميا االشتراكية.

3

إف صراع الطبقات موجود منذ القدـ ،وىذا ما عبر عنو كؿ مف ماركس وانجمز بقوليما
في البياف الشيوعي ":أف تاريخ كؿ مجتمع بشري إلى يومنا ىذا ىو تاريخ الصراع بيف
الطبقات".

4

 -)1كريس ىارماف ،كيف تعمل الماركسية ،تر :مركز الدراسات االشتراكية( ،ط1؛مصر :مركز الدراسات االشتراكية ،)2003 ،ص.75
 -)2والتز كينث ،المرجع السابؽ ،ص.256
 -)3المرجع نفسو ،ص.250

 -)4رشيدة أدـ أحمد عثماف ،األمف والسمـ في ظِّؿ سباؽ التسمح الدولي -دراسة حالة" اليند -باكستاف"( ،مذكرة تكميمية لنيؿ مرتبة الشرؼ في
العموـ السياسية غير منشورة) ،كمية الدراسات االقتصادية واالجتماعية_جامعة الخرطوـ_ سبتمبر ،2012ص.03
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سياسيا ،وأداة في يد
أما الدولة حسب كارل ماركس فتعتبر أحد إف ارزات الرأسمالية
ً
ّ

البورجوازية لمسيطرة واستغالؿ باقي الطبقات األخرى التي تمثؿ األغمبية ،وترى الماركسية
أف سبب الحروب يرجع إلى رغبة البرجوازية في البحث عف الثروات وموارد خارجية
لصناعتيا ،وكذلؾ البحث عف أسواؽ خارجية لبيع منتوجاتيا ،ىذا يؤدي بيا إلى الدخوؿ في
منافسات ونزعات مع باقي الدوؿ مما ينتيي بيا إلى الحروب ،1مما يجعؿ الحؿ الوحيد
حسب الماركسية النتياء الحروب يتمثؿ في زواؿ الدولة ،ولكف يطرح سؤاؿ ىل بزوال الدولة
معا؟ ،وتجيب الماركسية أف سبب الحروب
تختفي الحرب؟ ،أم بزوال الرأسمالية؟ ،أم كمييما ً

ىي الدولة ،وىذه الحروب ىي انعكاس لصراع الطبقات الداخمي ،وال تزوؿ الحروب إلى
بانتصار الطبقة البوليتارية عمى الطبقة البرجوازية ،وىذا يعني أنو ال ييـ ىؿ بزواؿ الدولة
تنتيي الحرب أـ زواؿ الرأسمالية ،ألف انتصار البوليتارية يعني زواليما معا ،فالدوؿ
الرأسمالية تسبب الحروب بينما االشتراكية تعني السالـ.

2

 -)1عديمة محمد الطاىر ،تطور الحقؿ النظري لمعالقات الدولية :دراسة في المنطمقات األسس ،المرجع السابؽ ،ص ص.263-262
 -)2والتز كينث ،المرجع السابق ،ص ص.254-253
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الخالصة واالستنتاجات:
مف خالؿ دراسة مفيوـ األمف في المنظورات الوضعية نستنتج أف:
 -1ىناؾ اختالؼ قوي في دراسة األمف داخؿ المنظورات الوضعية وبالكاد ىناؾ
أرضية مشتركة تجمعيـ ،باستثناء الميبرالية الجديدة التي تتقاطع مع الواقعية الجديدة
في عدة نقاط مف بينيا :اعتبار الدولة كفاعؿ عقمني ووحيد ،وفوضوية النظاـ الدولي
وليس ىناؾ تطابؽ تاـ في النظر لطبيعة ىذه الفوضى.
 -2بينما تنطمؽ الواقعية الكالسيكية في تفسيرىا لألمف مف الطبيعة البشرية األنانية
والمحبة لمسيطرة ،تنطمؽ الواقعية الجديدة مف فوضوية النظاـ الدولي ،وترى الواقعية
أف عمى الدولة أف تسعى المتالؾ قوة عسكرية قوية لمدفاع عف نفسيا ،ألنيا
باتجاىييا ّ
الوحيدة المعنية بالدفاع عف نفسيا وىو ما عرؼ بالمساعدة الذاتية.

 -3تؤمف الميبرالية أنو يمكف إيجاد عالـ مستقر ،وبينما تدافع المثالية عف مفيوـ األمف
أف
الجماعي والطبيعة الخيرة في اإلنساف ،تدافع الميبرالية الجديدة عف دور المؤسسات و ّ

أما نظر السالـ الديمقراطي فترى أف الدوؿ الديمقراطية ال
بإمكانيا أف تعزز فرص السالـّ ،
تحارب بعضيا البعض لذلؾ أفضؿ حؿ يتمثؿ في زيادة عدد الدوؿ الديمقراطية.

 -4تؤمف الماركسية بالتغيير ،وال تعطي الدولة االىتماـ األمني الذي حضت بو مف
أف سبب انعداـ األمف والحروب التي
قبؿ باقي النظريات ،بؿ كانت تتوقع زواليا ،فيي ترى ّ

تحدث ترجع إلى البرجوازية وال تنتيي إال بزواليا.
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تمييد:
شكمت نياية الحرب الباردة وظيور النظريات ما بعد الوضعية نقمة نوعية في الدراسات
األمنية ،حيث تحدت ىذه النظريات مفيوـ الواقعية لؤلمف وحاولت تقديـ بديؿ أفضؿ ،وما
بعد الوضعية ليست نظرية واحدة بؿ تضـ العديد مف النظريات.
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المبحث األول :نظريات ما بعد الوضعية.
إف سيطرة االتجاه الوضعي عمى حقؿ العبلقات الدولية وضع التخصص في إطار
مغمؽ ،إذا أنو لـ يكف يسمح بالتعدد والتنوع ،ولكف ظيور ما بعد الوضعية فتح األفاؽ أماـ
التخصص وإلبداء كؿ وجيات النظر والسماح لؤلصوات الميمشة أف تكوف ليا مكانة في
التخصص ،وقد تمثؿ االتجاه الوضعي في كؿ مف النظرية النقدية و نظرية ما بعد البنيوية
(ما بعد الحداثة) ،والنظرية النسوية ،والنظرية البنائية.

المطمب األول :جذور ومفيوم ما بعد الحداثة.
جاءت ما بعد البنيوية (ما بعد الحداثة) كرد فعؿ عمى البنيوية المسانية ،وعمى سيطرة
الرأسمالية عمى العالـ ،وفي ظروؼ سياسية معقدة ،وذلؾ بعد انتياء الحرب العالمية الثانية،
وبداية الحرب الباردة ،وانتشار األسمحة النووية ،وميبلد حقوؽ اإلنساف ،وظيور الفمسفات
البلعقبلنية كالسريالية ،والوجودية ،والفرويدية ،والعبثية...وغيرىا.

1

والبحث في جذور ما بعد البنيوية أمر معقد إذ لـ ييتد أي باحث إلى تحديد مصدره،
فيناؾ مف يعيد المصطمح إلى المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي عاـ  ،1954بينما البعض
يرى أنو ارتبط بالشاعر والناقد األمريكي تشارلس أولسون في الخمسينيات ،وىناؾ مف
يرجعو إلى ناقد الثقافة ليزلي فيدلر لعاـ  ،1965ولكف المتتبع لجذور المصطمح يجده يرجع
إلى جون واتكنز تشابمان لعاـ  1870حيث استخدمو تحت عنواف "الرسم ما بعد الحداثة"،
واستخدمو كذلؾ رودولف بانفتر في عاـ .1917

2

 -)1جميل حمداوى»،مدخؿ إلى مفيوـ ما بعد
الحداثة».(2019/04/21)،]https://www.alukah.net/publicatioms_competitioms[،2012/02/18،
 -)2المرجع نفسو.
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ولئف ظيرت ما بعد البنيوية في مجاؿ الرسـ والعمارة واليندسة المعمارية ،فإنيا انتقمت
ما بعد ذلؾ إلى األدب والفمسفة والفف وباقي العموـ والمعارؼ اإلنسانية ،1وفي البداية كانت
فف جمالي ساخر ،ومفارقة عبثية ،وخمط الثقافة الرفيعة بالثقافة الشعبية وتشبيكيا،
عبارة عف ّ

ولكف مع الوقت ومع المجيودات المبذولة تحوالت إلى أعمؽ مف ذلؾ ،نحو التشكيؾ في
القيـ التقدمية التي طرحتيا الحداثة ،وحتى في التشكيؾ في الحقوؽ اإلنسانية العامة وفي
موضوعية العمـ.

2

ودخمت إلى تخصص العبلقات الدولية في الثمانينيات مف القرف العشريف مف خبلؿ
عمؿ مجموعة مف الباحثيف ،مف بينيـ ريتشارد آشمي ( ،)Richard Ashleyوجيمس
درديان ( ،)James Der Derianومايكل شابيرو ( ،(Michael Shapiroوروب
ب.ج ،ووكر (.)R.B.J.Waker

3

واذا كانت الحداثة* قد جاءت لتحرير اإلنساف مف األوىاـ والطبلسـ التقميدية التي
ارتبطت بالمعرفة والمجتمع ،ونادت بمفاىيـ مف قبيؿ الحرية والمساواة والعقمية ،وسعت
إلثبات أف اإلنساف يمكنو أف يفيـ العالـ والذات ،فكانت نتائجيا عكسية حيث أوقعت اإلنساف
والدوؿ في الصرعات وقمع اآلخريف ،م ّما ساىـ في إفقاد الثقة بفكرة المساواة والعدالة

لمجميع ،وىذا ساىـ في ظيور ما بعد البنيوية التي جاءت لتحرير اإلنساف مف الحداثة.

4

 -)1محمد الطاىر عديمة ،تطور الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية:دراسة في المنطمقات واألسس ،ص.289
 -)2موسوعة كمبريدج في النقد األدبي،القرن العشرين المداخل التاريخية والفمسفية والنفسية،تحرير :ؾ.نيموؼ،ؾ.نوريس،وآخروف، :تر:إسماعيؿ
عبد الغني وآخروف(،ط1؛مصر:المركز القومي لمترجمة ،)2005،ص ص.24-23
 -)3تيـ داف وميميا كوركي وآخروف ،المرجع الساؽ ،ص.516
* يعود مصطمح الحداثة إلى القرف التاسع عشر ،وتعود صفة الحديث إلى القرف الخامس ميبلدي ،حيث تـ استخداميا ضمف صراع القدماء
والمحدثيف في التاريخ الثقافي الروماني ،حيث تمثؿ صراع بيف الماضي الوثني والحاضر الديني المسيحي ،أما لفظ الحداثة فمـ يأخذ معناه وداللتو
إلى في القرف التاسع عشر ،لممزيد مف المعمومات أنظر إلى :الزواوي بغوره ،ما بعد الحداثة والتنوير موقف األنطولوجيا التاريخية  -دراسة مقارنة
(،ط1؛لبناف:دار الطميعة لمطباعة والنشر ،)2009،ص.30 -)4ميجاف الرويمي وسعد البازعي ،دليل الناقد األدبي ،تر:المركز الثقافي العربي(،ط3؛المغرب:المركز الثقافي العربي ،)2002،ص ص-225
.226
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أما فيما يخص المصطمح المستخدـ في ىذه المذكرة فيجدر اإلشارة إلى أنو استخدـ
مصطمح ما بعد البنيوية وىو مرادؼ لما بعد الحداثة ،حيث يرى ريتشارد ديفيتاؾ أف إعطاء
عنواف ما لنظرية ىو أقؿ بأىمية بكثير مف األدوات المفاىيمية واإلستراتيجيات التي ننسبيا
إلييا ،حيث نجد بعض الباحثيف يفضموف مصمح ما بعد الحداثة ،بينما البعض يفضؿ ما بعد
البنيوية.

1

وقد وقع اختبلؼ حوؿ تعريؼ ما بعد البنيوية ،إذ ال يوجد اتفاؽ حوؿ المقصود بيا،
وحتى مف يعتنقيا مف المفكريف لـ يتفقوا حتى عمى تعبير ما بعد البنيوية نفسو ،2ولكف
النقطة التي وقع فييا شبو إجماع ىي اعتبار أف ما بعد البنيوية ىي ضد الحداثة ،حيث
رفضت األسس المعرفية والميتافيزيقية التي قامت عمييا الحداثة.

3

ويعرؼ ديك ىيبدايج ( ) D.Hebdigeما بعد البنيوية بقولو":إف ما بعد الحداثة ىي
الحداثة الخالية مف األحبلـ واآلماؿ التي مكنت البشر مف احتماؿ الحداثة".

4

أما جان فرانسوا ليوتار ( )Jean François Lyotardوالذي يعتبر مف أبرز مف
ساىـ في ما بعد البنيوية مف خبلؿ كتابو "حالة ما بعد الحداثة" الذي نشر في عاـ ،1979
والذي طرح فيو مجموعة مف األفكار ،حيث يرى أف ما بعد البنيوية تعني إنياء شرعية
أعرؼ ما بعد الحداثة كميؿ إلى الشؾ
السرديات الكبرى ،5حيث كتب يقوؿ ":ببساطة شديدة
ّ

اتجاه ما وراء السرديات" ،6وفي تعريؼ أخر يعرؼ ما بعد البنيوية بقولو ":التشكؾ إزاء الميتاػ ػ
الميتاػ ػ حكايات .ىذا التشكؾ ىو ببل شؾ نتاج التقدـ في العموـ ،لكف ىذا التقدـ بدوره

 -)1سكوت بورتشيؿ وريتشارد ديفيتاؾ وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص.277
 -)2حسن كادي»،تأثير عولمة ما بعد الحداثة في حقؿ التنمية السياسية» ،دفاتير السياسة والقانوف،العدد الثالث عشر،جواف ،2015ص 226
 »،______ -(3التحوالت الفمسفية نحو ما بعد الحداثة:الواحدة

الجديدة».)2019/04/20(،]http://www.startimes.com/f.aspx?t=303514441[،2012/03/14،
 -)4أحمد عبد الحميـ عطية،نيتشو وجذور ما بعد الحداثة(،ط1؛لبناف:دارالفرابي ،)2010،ص.146
 -)5موسوعة كمبريدج لمتاريخ ،الفكر السياسي في القرن العشرين،تحرير:تيرنس بوؿ وريتشارد بيمبلمي،تر:مى مقمد(،المجمد الثاني؛مصر:المركز
القومي لمترجمة ،)2010،ص ص.42-41
 -)6محمد الطاىر عديمة ،تطور الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية:دراسة في المنطمقات واألسس ،ص.291
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يفترضو سمفًا" ،1حيث يرى أننا نعيش اآلف في حقبة تمر فييا النصوص السردية الكبرى
بحالة أزمة وتراجع ،فيو يعتقد بأّف تمؾ النصوص قد فقد مصداقيتيا ،2ويقصد ليوتار

بالسرديات الكبرى أو الميتاسرديات تمؾ السرديات التي كانت وظيفتيا إعطاء الشرعية
لمحداثة.

3

أما المناىج التي تستخدميا ما بعد البنيوية فيي عديدة متنوعة مثؿ التفكيكية ،والقراءة
المزدوجة ،والجينالوجيا والتناص

4

المطمب الثاني :األسس المعرفية لمتوجيات النقدية.
ىناؾ اختبلؼ حوؿ المقصود بالنظرية النقدية ،ىؿ تمثؿ نظرية واحدة؟ ،أـ تضـ العديد
مف النظريات؟ ،فنجد ألكسندر ونت يرى أف النظرية النقدية تمثؿ عائمة مف النظريات،
النسوية ،ما بعد البنيوية ،البنائية ،وكميـ يشتركوف في مسألة البناء االجتماعي لمسياسة
العالمية ،بينما البعض يرى أنو ال يمكف جمع وتوحيد كؿ ىذه النظريات ،وذلؾ الختبلؼ
أف المقصود بالنظرية
توجياتيا األنطولوجية* واإلبستمولوجية** والمنيجية*** ويروف ّ
النقدية ىي تمؾ المنحدرة مف أصوؿ ماركسية ،وىذا ما سوؼ يتـ اعتماده في ىذه المذكرة.

5

 -)1الزواوي بغوره ،المرجع الساؽ ،ص.17
 -)2كريستوفر باتمر ،ما بعد الحداثة ،تر:نيكيف عبد الرؤوؼ(،ط1؛مصر:مؤسسة ىنداوي لمتعميـ والثقافة ،)2016،ص19
 -)3الزواوي بغوره ،المرجع السابؽ ،ص.16
 -)4بوقريطة بدر الدين»،نظرية ما بعد الحداثة ومدى مساىمتيا في التنظير لمعبلقات الدولية»،مجمة أبحاث قانونية وسياسية،العدد الثالث،

ص.20

*األنطولوجيا  : ontologyىي كممة منشؤىا األصمي في الماورائيات (الميتافيزيقا) ،وتشير إلى طبيعة الوجود ،وتحاوؿ اإلجابة عمى مجموعة مف
األسئمة مف بينيا مما يتكوف العالـ؟ ،ما طبيعة العالـ؟ ،انظر :تيـ داف وميميا كوركي وآخروف ،المرجع الساؽ ،ص.436
**االبستمولوجيا  :epistémologieىي مصطمح جديد صيغ مف كممتيف يونانيتيف ،ابستمي  epistémèومعناىا عمـ ،و  logosليا عدة
معاني ومف بينيا النظرية ،النقد ،فاالبستمولوجيا تعني نظرية العمـ أو الدراسة النقدية لمعمـ ،فيدفيا ىو حوؿ إمكانية أف تكوف لنا معرفة عف العالـ،
واف وجدت فيي تنتقدىا،انظر :شعبة عمم النفس»،اإلبستمولوجيا»،2019/05/02،]http://fshs.univ-bba.dz/images/cours/07.pdf[،

ص02

أما
***يجب التميز بيف اإلبستمولوجيا والمنيجية ،فاألولى ىي كممة يونانية إبيستمي وتعني المعرفة ،فيي تحث عف كيفية التوصؿ لممعرفةّ ،
المنيجية فيي تبحث عف كيفية التوصؿ لممعرفة لكنيا بطبيعتيا أكثر عممية ،فاألولى تشمؿ كيفية التوصؿ لممعرفة ،والثانية ىي خطوات عممية

وتعتمد عمى الممارسة ،انظر:مارتف غريفيش وتيري أوكاالىاف ,المرجع السابؽ ،ص.456
 -)5محمد الطاىر عديمة ،تطور الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية:دراسة في المنطمقات واألسس ،المرجع السابؽ ،ص.308 -306
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الفصل الثالث:

وتعود جذور النظرية النقدية إلى الفكر الماركسي الذي يرجع إلى عشرينيات القرف
العشريف حيث انبثقت مف أعماؿ مدرسة فرانكفورت ،1وىدؼ النظرية النقدية توسيع النقد
الماركسي ليشمؿ مجاالت لـ يشمميا نقد الماركسية ،ألف ىذه األخيرة ركزت عمى صراع
الطبقات بيف الفئة الضعيفة العاممة والطبقة المسيطرة ،لتدرس قضايا أخرى كأثر السمطة
عمى البلوعي الجماعي ،وأنماط الييمنة السياسية...وغيرىا ،2وقد تأثرت النظرية النقدية
بأفكار الماركسية ،وكذلؾ بأفكار أنطونيو غرامشي ،حيث أليـ المفكر اإليطالي أنطونيو
غرامشي العديد مف المفكريف ،حيث حاوؿ تفسير لماذا لـ تثر الطبقة العاممة ضد النظاـ
الرأسمالي المستغؿ ،فوجد بأف ىناؾ سببيف ،العنصر ألقسري مف خبلؿ العنف السياسي مف
قبؿ الدولة ،وكذلؾ عنصر الرضا مف خبلؿ رسـ صورة جيدة عف الطبقة الغنية وأنيا تتمتع
بقيـ" الفطرة السميمة" ،واستغبلليا لئلعبلـ والنظاـ التربوي ،3وىذيف المصدريف أفر از
اتجاىيف ،اتجاه متأثر بأنطونيو غرامشي ،ركز عمى الجانب االقتصادي ،واتجاه تأثر
تجؿ اىتماميـ بالسياسة ،4وىذا سبب االختبلؼ في التسمية حيث نجد
بمدرسة فرانكفورتّ ،
البعض يسمى النظرية النقدية بالماركسية الجديدة ،بينما البعض يسمييا بالغرامشية

المتجددة نسبة إلى المفكر اإليطالي أنطونيو غرامشي.

5

وقد تطورت النظرية النقدية في ظ ّؿ مدرسة فرانكفورت ،ىذه األخيرة التي مرت بأربعة
مراحؿ ،مف تاريخ المعيد ومدرسة فرانكفورت:

6

المرحمة األولى :تقع بيف عامي  ،1933-1923وىي الفترة التي ترأس كارل
جرينيوج ) )C.Grunbergفييا المعيد ،وتنوعت البحوث في ىذه الفترة.

 -)1جوف بيميس وستيؼ سميث ،المرجع السابؽ ،ص.373
 -)2محمد صخري ،المرجع السابؽ ،ص.02

 -)3جوانيتا إلياس بيتر ستش ،المرجع السابؽ ،ص.154
 -)4محمد الطاىر عديمة ،تطور الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية ،ص ص.310-309
 -)5خالد معمر جندلي ،المرجع السابؽ ،ص.100
 -)6توـ بوتومور ،مدرسة فارنكفورت ،تر:سعد ىجرس(،ط2؛ليبيا:دار أوريا لمطباعة والنشر والتوزيع والتنمية والثقافة،)2004،ص ص.40-39
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الفصل الثالث:

المرحمة الثانية :ىي مرحمة المنفى في أمريكا الشمالية ،وتمتد مف  1933إلى ،1950
وىي الفترة التي ىيمف فييا ىوركايمر  1932كمدير لممعيد ،وشيدت انضماـ الكثير مف
المفكريف الكبار مثؿ ماركيوز عاـ  ،1932وأدرونو عاـ  ،1938تميزت بتأثير أفكار ىيجل
عمى المعيد واالىتماـ الكبير بالتحميؿ النفسي.
وفي ىذه المرحمة تم صياغة فييا مصطمح النظرية النقدية ،بالتحديد في عاـ ،1937
واستخدـ المصطمح كغطاء بعد رحيميـ إال الواليات المتحدة األمريكية ،تجنبا لتعرضيـ لمعزؿ
السياسي في موطنيـ الجديد.

1

المرحمة الثالثة :ىي المرحمة التي عاد فييا المعيد إلى فرانكفورت عاـ  ،1950وأطمؽ
عميو اسـ مدرسة فرانكفورت ،واتضحت في ىذه المرحمة األفكار الرئيسية لمنظرية النقدية،
وأصبح ليا تأثير كبير عمى المجتمع األلماني وفي أنحاء أوربا وامتدت إلى الواليات المتحدة
األمريكية ،ووصمت الذروة في الستينيات.

2

المرحمة الرابعة :وىي المرحمة التي تبدأ مف السبعينيات ،حيث تراجع في ىذه الفترة
االىتماـ بالفكر الماركسي وىو منبع حياة النظرية النقدية ،ووفاة كذلؾ في ىذه الفترة كبار
مفكرييا مثؿ أدورنو عاـ  ،1969وىوركايمر  ،1973وىي مرحمة يعتبرىا البعض مرحمة
تراجع ،ولكف إسيامات ىابرماس في ىذه الفترة جعميا تتطور بشكؿ مبدع.

3

ومف أبرز مفكري النظرية النقدية نجد كؿ مف :يورغن ىابرماس (Jurgen
) ،Habermesتيودور أدورنو ) ،)Theodore Adoernoماكس ىوركايمر( Max
 ،)Horkheimerوىاربرت ماركيز ) )Herbert Marcuceمف ألمانيا ،وينضـ إلييـ

 -)1ستيفف إريؾ برونز ،النظرية النقدية ،تر:سارة عادؿ(،ط1؛مصر:مؤسسة ىنداوي لمتعميـ والثقافة ،)2016،ص.27
 -)2توـ بوتومور ،المرجع السابؽ ،ص.41
 -)3المرجع نفسو ،ص.42
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الفصل الثالث:

مف بريطانيا كؿ مف أندرو لينكاليتر ) ،)Andrew Linklaterوروبرت كوكس
).)Robert.Cox

1

والنظرية النقدية كما يقوؿ فييا روبرت كوكس ":إنيا تقع بمعزؿ عف النظاـ السائد في
العالـ ،وتتساءؿ كيؼ تطور ىذا النظاـ ،إنيا تقيـ تأممي الذي تفترضو نظرية حؿ المشكبلت
كأمر واقع" ،2وفي تعريؼ أخر يقوؿ ":إنيا تبحث في أصوؿ ومشروعية المؤسسات
االجتماعية والسياسية والتحري فييا إذا كانت ىذه المؤسسات في حالة تغيير ،وكيفية حصوؿ
تحدد العناصر الشمولية بالنسبة لمنظاـ العالمي والعناصر
ىذا التغيير ،وتسعى إلى أف ّ
الطارئة تاريخيا" ،3ولكف المميز في النظرية النقدية أنيا ال ترى نفسيا بمعزل عف التأثيرات

الثقافية والسياسية ،وفي ىذا يقوؿ ىوركايمر ":تتميز النظرية النقدية عف النظرية التقميدية
بكونيا توقفت أف ترى نفسيا كنسؽ نظري ذي استقبللية عف الواقع االجتماعي الذي
أفرزىا".

4

والنظرية النقدية ال تعادي العمـ أو البحث الميداني كما يرى أدورنو ،حيث يؤكد أنو
ليس ىناؾ عداء لمتجريبية في حد ذاتيا ،اليدؼ مف النظرية النقدية ىو التحرر ،ومنع
اإلنساف في الوقوع في أفكار جاىزة والقياـ بسموكيات تفرضيا أو تقترحيا عميو المؤسسات،
فيدفيا ىو النقد ورفع الييمنة الواقعة ،ولكف ليس النقد مف أجؿ النقد ،5بؿ النقد الذي عبر
عنو ىوركايمر بقولو ":المجيود الفكري والعممي المقدـ لعدـ تقبؿ األفكار المييمنة وصيغ
السموؾ الجاىزة والعبلقات االجتماعية بمقتضى العادة دوف تفكير".

6

 -)1عبد الناصر جندلي ،التنظير في العالقات الدولية بين اإلتجاىات التفسيرية والنظريات التكوينية(،ط1؛الجزائر:دار الخمدونية لمنشر

والتوزيع ،)2007،ص.313

 -)2جوف بيميس وستيؼ سميث ،المرجع السابؽ ،ص.379
 -)3المرجع نفسو ،ص.379
 -)4حسف مصدؽ ،يورغن ىابرماس ومدرسة فرانكفورت النظرية النقدية التواصمية(،ط1؛المغرب:المركز الثقافي العربي ،)2005،ص.43
 -)5حسف مصدؽ ،المرجع السابؽ ،ص.41
 -)6المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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الفصل الثالث:

أما فيما يخص المنيجية التي تستخدميا النظرية النقدية ،فإنيا تستخدـ المنيج
ّ

الديالكتيؾ أو المنيج القائـ عمى مفاىيـ المادية والمادية الجدلية ،1حيث تعتقد أف الظاىرة

دائما مكانيا ضمف سياؽ تاريخي ،ىذا السياؽ التاريخي ىو الذي تيتـ بو
االجتماعية تأخذ ً

النظرية النقدية.

2

النسوية.
المطمب الثالث :األسس التحميمية لمنظرية
ّ
تعرضت النساء لمتيميش منذ القدـ خاصة في العالـ الغربي ،حيث منعت مف التعميـ
أف بعض الحضارات أنزلتيا منزلة الحيوانات ،ونزعت
واعتبرت أدنى مكانة مف الرجؿ ،حتى ّ

عنيا صفة العقؿ التي يتميز بيا اإلنساف ،وىذه اإلدعاءات لـ يوجيا اإلنساف العادي فقط بؿ

حتى الفبلسفة ورجاؿ الديف المسحييف.
واذا عدنا إلى أراء فمسفة اليوناف اتجاه المرأة ،فنجد ألفالطون موقفاف متناقضاف ،فتارة
شر مف الرجؿ ،وتارة أخرى يقوؿ بأنو بإمكانيا أف
أف المرأة طبيعتيا شريرة وأكثر ًا
نجدهُ يقوؿ ّ
ترتقي لمكانة الفبلسفة الحكاـ في الدولة المثالية ،3أما أرسطو فيو مف أشد المفكريف عداوة

لمنساء ،حيث اعتبر السماء والشمس "ذكر" وسماىا "األب" ،واعتبر الطبيعة "أنثى" فسماىا
أف الرجؿ أعمى منزلة ،فيو الحاكـ والمرأة المحكوـ ،وىو السيد وىي
ًا
"األم"،
مشير ىنا إلى ّ

التابع ،واعتبرىا كذلؾ منحطة مف الناحية العقبلنية ،وال تستطيع المشاركة في السياسة ألنيا

تغمب عمييا العاطفة ،وىذه األفكار الزالت تسيطر عمى أوربا وأجزاء مف العالـ لبلف.

4

أما الفالسفة المسحيين والذي اعتبر كمميـ مقدس مف قبؿ الناس ،فقد كانت ليـ نظرة
سمبية عف المرأة ،حيث نجد كممنت الكسندري يقوؿ ":ليس ىناؾ شيء مخز وشائف عند

 -)1عديمة محمد الطاىر ،تطور الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية:دراسة في المنطمقات واألسس ،المرجع السابؽ ،ص.314
 -)2محمد صخري ،المرجع السابؽ ،ص.03
 -)3محمد أحمد الصغير عمي عيد»،الثورة عمى تاريخ الفمسفة مف زاوية نسوية في أعماؿ المفكر إماـ عبد الفتاح إماـ»،مؤسسة مؤمنوف ببل حدود
لمدراسات واألبحاث،المغرب ،ص ص.08-07
 -)4المرجع نفسو ،ص ص.12-10
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الفصل الثالث:

الرجؿ الذي وىبو اهلل العقؿ ،لكف المسألة ليست عمى ىذا عند المرأة التي تجمب الخزي
والعار ،حتى عندما تفكر في طبيعتيا ،وماذا عساىا أف تكوف" ،1ونجد كذلؾ مقولة توما
اإلكويني حيث يقوؿ ":عصى اإلنساف اهلل بسب خطأ حواء في الحكـ عمى ما ىو خير ،وىو
2
حمموف المرأة خطأ أدـ
يحمؿ اآلف في كؿ جيؿ وزر ىذه الخطيئة األولى"  ،فالمسيحيوف ُي ِّ

وأكمو مف الشجرة وانزالو مف الجنة.

أما الييودية فإنيـ يحرموف عمى المرأة تبلوة التوراة ،أو المشاركة في العبادة أو محاولة
شرح نصوص الديف ألنيا في منزلة الشيطاف ،كما أنيا أدنى منزلة مف الرجؿ ،حتى جعؿ
ىذا بعض فبلسفة والمفكريف يقولوف بأف المرأة لعنة تطارد الرجؿ ،وأنو كاف عمى األب
بيعيا ،3ىذه األفكار توضح سمبية نظرة الييودية لممرأة ومعاناة النساءِ ،
وح ِّ
رمنيّف مف أبسط
الحقوؽ وىي الحؽ في العيش ،والحياة الكريمة.

وحتى القرن التاسع عشر كانت القوانيف البريطانية واألمريكية واألوربية تجرـ مجرد
شكوى (تذمر) المرأة مف الرجؿ ،وكاف عقابيا بعد إثبات تذمرىا مف زوجيا ،تؤخذ وتوضع
عمى كرسي ويغطس بيا في النير ،وعدد المرات الغطس بحسب عدد مرات التذمر ،فإذا
أعادت نفس الفعؿ ،وضع ليا قناع مف حديد وسحب لسانيا ووضع قضيب مف حديد كذلؾ
في فميا ،ويطاؼ بيا في المدينة ليراىا الناس ،وأخر امرأة حكـ عمييا ىذا الحكـ ىي جيني
بايبس في عاـ  1908بإنكمت ار.

4

مر العصور ،دفعت النساء إلى التحرؾ
ىذه الظروؼ التي كانت تعيشيا المرأة عمى ّ

تض َّرر فييا النساء (فرنسا ،واليات المتحدة األمريكية،
خاصة في ىاتو المناطؽ التي َ
وبريطانيا) ومطالبة بحقوقيف ورد االعتبار ليف ،واف كانت في البداية عبارة عف حركات ىنا

 -)1المرجع نفسو ،ص.16
 -)2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
)3ػ مجموعة مف األكاديمييف العرب ،الفمسفة والنسوية :في فضح»ازدراء الحق األنثوي» ونقضو ،و»التمركز الذكوري» ونقده ،تحرير:عمي عبود
المحمداوي(،ط1؛المغرب ،الجزائر،لبناف:دار األماف،منشورات االختبلؼ،منشورات ضفاؼ ،)2013،ص ص.23-22
 -)4آالف وبارب ار بيز ،لماذا يكذب الرجل وتبكي المرأة ،تر :مكتبة جرير(،ط7؛المممكة العربية السعودية:مكتبة جرير ،)2010 ،ص ص.19-17

70

الفصل الثالث:

األمن في التوجهات ما بعد الوضعية

وىناؾ مف قبؿ النساء أو مف غير النساء (رجاؿ يدافعوف عف حقوؽ المرأة) ،ثـ أصبحت
أكثر تنظيما وأقوى.
ال
وقبؿ التطرؽ لمنظرية النسوية والتطورات التي مرت بيا البد مف تقديـ تعريؼ ليا أو ً
ثـ التفريؽ بيف النسوية كحركة والنسوية كنظرية.
ّ
تعرؼ عمى أنيا حركة تسعى إلى إعادة
بما ّ
ّ
تعرؼ تيري از بيمينغتون النسوية فتقوؿ ":ر ّ

تنظيـ العالـ عمى أساس المساواة بيف الجنسيف (ذكر/أنثى) في جميع العبلقات اإلنسانية،
إنيا حركة ترفض كؿ تمييز بيف األفراد عمى أساس الجنس ،وتمغي جميع االمتيازات
واألعباء الجنسية ،وتسعى جاىدة إلقامة اعتراؼ باإلنسانية المشتركة لممرأة والرجؿ
1
أما معجـ ) )websrerفيعرفيا عمى أنيا ":النظرية
باعتبارىما أساس القانوف و ُ
العرؼ" ّ .

التي تنادي بمساواة الجنسيف سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،وتسعى كحركة سياسية إلى

تحقيؽ حقوؽ المرأة واىتماماتيا والى إزالة التمييز الجنسي الذي تعاني منو المرأة" .2في حيف
أف ربيكا ليوين تعرفيا بقوليا ":إنيا نظرية تدعو إلى حصوؿ النساء عمى حقوؽ اجتماعية
ّ
واقتصادية وسياسة وعمى فرص مساوية لتمؾ التي يمتمكيا الرجاؿ .إف الحركة النسوية ىي

كذلؾ نموذج لموضع االجتماعي _مستوى مثالي ،أو منشود ،مف الكماؿ لـ يتـ تحقيقو في
3
أما ديفاكي فتعرفيا عمى أنيا ":قوة تضغط عمى المجتمع ليقبؿ األنوثة ويتكيؼ
،
العالـ بعد" ّ
4
معيا ٍ
كند في سماتيا ،حتى لو كانت مختمفة".

تـ تقديـ تعاريؼ لمنسوي كحركة
مف خالل ىذه التعاريف المقدمة يمكف مبلحظة ،أنو ّ

ولمنسوية كنظرية ،والتمييز بينيما أمر بسيط ،فالنظرية النسوية وفقًا لتشارلوت بنش ىي

طريقة لرؤية العالـ ،ولفيـ كؿ مجاالت الحياة ،أو كما يراىا بيل ىوكس عمى أنيا طريقة
 -)1كيو وندي وفرانسيس بارتكوفيسكي ،النظرية ِّ
النسوية ـــ مقتطفات مختارة ـــ ،تر:عماد إبراىيـ(،ط1؛األردف؛ األىمية لمنشر والتوزيع،)2010:
ص.18
 -)2عديمة محمد الطاىر ،تطور الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية :دراسة في المنطمقات واألسس ،ص.323
 -)3كيو وندي وفرانسيس بارتكوفيسكي ،المرجع السابؽ ،ص.22
 -)4المرجع نفسو ،ص.20
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1
أما النسوية كحركة فيي تشير إلى "تمؾ الفعاليات والنشاطات
لفيـ ما يحدث حولنا وبداخمنا ّ ،

التي تقوـ بيا النساء دوف اعتبار لمبعد الفكري والفمسفي".

2

فإف العديد يؤرخ لظيور النسوية مع الموجة النسوية األولى
أما تطور النظرية النسويةّ ،
ّ

في القرف التاسع عشر ،بينما ترى سارة كامبل في كتابيا "النسوية وما بعد النسوية" أنيا
ظيرت قبؿ ىذا الوقت بكثير ،حيث كانت عبارة عف أراء نسوية لممطالبة بالمساواة مع
الرجؿ...غيرىا ،ثـ تشكمت عمى ما ىي عميو.

3

وضبط تطور النظرية النسوية أمر معقد ،حيث كؿ باحث يصنفيا بشكؿ مختمؼ،
ولكف يمكف ذكر أىـ المحطات التي مرت بيا النظرية النسوية.
ولعؿ أبرز مرحمة كما ترى قاليرى ساندرز تبدأ بكتاب ماري ولستونكروفت بعنواف
"دفاع عن حقوق المرأة*"  ،1792حيث دعت في ىذا الكتاب النساء إلى التعمـ واالرتقاء
يتحدف في واحد ،وكذلؾ النص الذي نشره ويميام طومسون عاـ  ،1852حيث
بعقوليف ،وأف
ّ
يعتبر أوؿ مف أقر بأف المرأة تعامؿ معاممة قمعية مف الرجؿ ،4أما المحطة الثانية الميمة
فيي منح النساء في الواليات المتحدة األمريكية حؽ تصويت سنة  ،1920ويعتبرىا كؿ مف
ويندي كيو.كولمار وفرانسيس بارتكوفيسكي لحظة حاسمة في النصر الديمقراطي والسياسي
بالنسبة لممرأة ،5ثـ إنشاء المجنة النسائية لمعموـ السياسية عاـ  ،1971حيث قدمت ىذه
المجنة الع ديد مف البحوث حوؿ الجندر ،وفي فترة التسعينات شيدت ىي كذلؾ العديد مف
البحوث والمقاالت المرتبطة بالجندر ،وذلؾ يرجع لدور الجندر الميـ في الدراسات النسوية،
 -)1المرجع نفسو ،ص.13
 -)2عديمة محمد الطاىر ،تطور الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية :دراسة في المنطمقات واألسس ،ص.324
 -)3سارة كامبؿ ،النسوية وما بعد النسوية ،تر:أحمد الشامي(،ط1؛القاىرة:المشروع القومي لمترجمة ،)2002،ص.15

بأف التربية الخمقية والنفسية والعقمية مف نصيب الذكر فقط ،ودور
*يعتبر ىذا الكتاب رد عمى كتاب جاك روسو "إميل" ،حيث اعتبر فيو روسو ّ
المرأة حسبو يقتصر فقط عمى إمتاع وخدمة الرجؿ ،ومثميا مثؿ العبيد ،لممزيد مف المعمومات أنظر :يمني طريؼ الخولي ،النسوية وفمسفة

العمم(،ب.ذ.ط؛مصر:مؤسسة ىنداوي سي آي سي ،)2017،ص ص.19-18
 -)4سارة كامبؿ ،المرجع السابؽ ،ص ص.43-39
 -)5كيو وندي وفرانسيس بارتكوفيسكي ،المرجع السابؽ ،ص ص.16-15
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ولعؿ أبرز محطة ىي إنشاء شعبة "النظرية النسوية ودراسات الجندر" ،في التسعينيات،
حيث سعت إلى وضع النسوييف في كواليس العبلقات الدولية.

1

ويمكف القوؿ أف التغيير الحقيقي لمنسوية لـ يبدأ إال في الثمث األخير مف القرف
العشريف تحديدا ،حيث بدأت أفكار النسوية تتضح ،وتتشكؿ بشكؿ ممنيج ،2أما فيما يخص
حقؿ العبلقات الدولية فقد استخدموا الجندر كأداة لمتحميؿ ومف أىـ روادىا سيمفيستر
كريستين ،وجنيفي تورين ،وساندر ويتورث وغيرىـ ،3ويعتقد النسويوف أف حقؿ العبلقات
الدولية ىو حقؿ ذكوري ،ويتساءلوف أيف ىو موقع المرأة في السياسة العالمية؟ ،ولماذا يتـ
ليف نظرة مختمفة بشأف السياسة
تَ
فإف ّ
جيميف؟ ،ويعتقدوف كذلؾ أنو لو أعطيت ليف فرصة ّ
ّ
العالمية.

أما المنيج المستخدـ في دراستيـ فإنيـ ال يستخدموف منيج بحث واحد ،بؿ يستخدموف
العديد مف المناىج ،مف بينيا ،اإلثنوغرافيا ،والبحث اإلحصائي ،والبحث المسحي ،ودراسة
الحالة ،وتحميؿ الخطاب ،وغيرىا مف المناىج.

4

نظرية بين العقالنية والتأممية.
المطمب الرابع :البنائية كتوليفة
ّ
أثارت البنائية اىتماـ العديد مف الباحثيف في العقود األخيرة ،وتعود جذورىا إلى القرف
الثامف عشر إلى كتابات الفيمسوؼ اإليطالي غامباتيستا فيكو ،5ويستخدـ مصطمح البنائية
في عدة تخصصات ،فقد استخدمو كؿ مف بيرجر ولكمان وجيدنز في عمـ االجتماع،
واستخدموُ جين بياجت في عمـ النفس ،كما استخدمو بينيدكت أندرسون في عمـ

 -)1عديمة محمد الطاىر ،تطور الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية:دراسة في المنطمقات واألسس ،المرجع السابؽ ،ص ص.326-325
 -)2عصام واصل»،النظرية النسوية واشكالية المصطمح»،دار المنظومة ،الجزائر ،العدد  ،2011 ،26ص ص.40-39

 -)3قمميف وىيبة ،النظرية البنائية في الدراسات األمنية(،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر أكاديمي غير منشورة) ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
_جامعة محمد بوضياؼ المسيمة_  ،2016ص.27
 -)4عديمة محمد الطاىر ،تطور الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية :دراسة في المنطمقات واألسس ،المرجع السابؽ ،ص.323
 -)5سيد أحمد قوجيمي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن ،المرجع السابؽ ،ص ص.69-68
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اإلنثروبولوجيا ،1ولكف ماييمنا ىو استخدمو في العبلقات الدولية ،وينسب الفضؿ في إدخاؿ
المصطمح إلى العبلقات الدولية إلى نيكوالس أنوف ( )Nicholas Onufفي كتابو "عالم
من صنعنا" سنة  ،1979ولكف كرين فيرك ( )K.M.Fierkeيرى أنيا غالبا ما ترتبط
بمقالة ألكسندر وانت لعاـ  1992تحت عنواف "الفوضى ىي ما تصنعو الدول من
الفوضى".

2

وقد ساىمت مجموعة مف العوامؿ في ظيور النظرية البنائية ومف بينيا ،انتياء الحرب
الباردة وفشؿ النظريات التقميدية في التنبؤ بنيايتيا ولو حتى القدرة عمى فيـ التحوالت
النظامية التي أعادت تشكيؿ النظاـ العالمي ،وظيور باحثيف شباب اعتنقوا العديد مف أفكار
النظرية الدولية النقدية ،وكذلؾ بعد فشؿ النقاش بيف التأممييف والعقبلنييف رأى البنائيوف في
ذلؾ فرصة لطرح أرائيـ.

3

والبنائية جاءت مف أجؿ إيجاد أرضية مشتركة بيف النظريات التقميدية والنظريات
التأممية ،وفي ىذا يقوؿ أندرو برادلي في ميبلد النظرية البنائية بقولو ":إنو يعود إلى االنقساـ
الكبير الذي حدث في نياية الثمانينيات بيف العقبلنييف والػتأممييف ،والذي ىيمف عؿ حالة
الحقؿ فيما بعد ،حيث ولدت البنائية مف رحمو ،وجاءت كمحاولة لرأب ىذا الصدع أو
االنقساـ" ،4وأدى تموقع النظرية البنائية إلى جانب العقبلنييف والتأممييف إلى زيادة االىتماـ
ببناء نقاش جديد داخؿ الحقؿ ،حيث انتقمنا ألوؿ مرة في تاريخ التخصص مف التموقع
الثنائي في النقاشات ( الواقعية-المثالية في النقاش األوؿ ،التقميدية-السموكية في النقاش

 -)1أحمد حسن الحاج عمي»،العالـ المصنوع:دراسة في البناء االجتماعي لمسياسة العالمية» ،مجمة عالـ الفكر ،ص.02
 -)2تيـ داف وميميا كوركي وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص.449
 -)3سكوت بورتشيؿ وريتشارد ديفيتاؾ وآخروف ،المرجع السابؽ،ص ص.330-329
 -)4عديمة محمد الطاىر ،تطور الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية:دراسة في المنطمقات واألسس،المرجع السابؽ ،ص.331
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الثاني ،الوضعية-ما بعد الوضعية في النقاش الثالث) إلى التموقع الثالثي
(البنائية_العقالنية_التأممية).

1

وتيتـ البنائية بالبعد الثقافي في العبلقات الدولية وىذا ما يميز عالـ ما بعد الحرب
أف البنائية باألساس تركز عمى
الباردة ،ورغـ أف التحميؿ البنائي ال ينفي متغير القوة ،إال ّ
كيفية نشوء األفكار واليويات ،والكيفية التي تتفاعؿ بيا مع بعضيا البعضُ ،م َش ِكمة الطريقة

التي تنظر بيا لمختمؼ المواقؼ ،وتستجيب ليا تبعا لذلؾ ،2وكذلؾ تؤكد البنائية عمى أىمية

البنية المعيارية في مقابؿ البنية المادية ،وعمى دور اليوية في تشكيؿ مصالح الدوؿ
وسموكيا ،وتؤمف البنائية بالتغيير.

3

أف
وىناؾ العديد مف التنوع الموجود داخؿ النظرية البنائية ،ويرى لكاتزنشتاين وزمبلئو ّ

ىناؾ عمى األقؿ ثبلث بنائيات ،البنائية التقميدية والبنائية التأويمية والبنائية النقدية ،والفرؽ
بيف ىذه البنائيات ىو فرؽ إبستمولوجي ،حيث تميؿ البنائية التقميدية إلى العقبلنييف بسبب
أف الحقيقة االجتماعية ال تؤثر فييا ذاتية باحث ،وتحضا
تبنييا االفتراض الوضعي باعتبار ّ

باإلقباؿ مف قبؿ األكاديمييف األمريكييف ،بينما البنائية التأويمية والبنائية النقدية فتميؿ إلى
التأممييف مف خبلؿ اعتبار أف العالـ ىو مبني بحد ذاتو ،وتحضا بإقباؿ األوساط األكاديمية

األوربية.

4

أما فيما يخص المنيج فقد استخدمت البنائية المنيج العممي السموكي ،وكذلؾ تقنية
تحميؿ المضموف في تحميؿ الخطابات الرسمية الصادرة عف صناع القرار أو ذلؾ الخطاب

 -)1محمد حمشي ،النقاش الخامس في حقؿ العبلقات الدولية:نحو إقحاـ نظرية التعقد داخؿ التخصص(،أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه غير
منشورة) ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية _جامعة باتنة  ،2017/2016 _ 1ص.25
 -)2الموسوعة الجزائرية لمدراسات السياسية واإلستراتيجية»،النظرية البنائية في العبلقات الدولية»https://www.politics-[،2016/12/27،
.)2019/05/05( ،]dz.com/community/tnreds/alna-i-fi-alylaqat=alduli.5983

 -)3العتيبي عبد اهلل بن جبر»،النظرية في العبلقات الدولية بيف المدرسة الواقعية الجديدة والمدرسة البنائية» ،شؤوف اجتماعية ،الرياض ،العدد
 ،108شتاء  ،2010ص.112
 -)4محمد حمشي ،النقاش الخامس في حقؿ العبلقات الدولية :نحو إقحاـ نظرية التعقد داخؿ التخصص ،المرجع السابؽ ،ص ص.75-74
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السائد داخؿ المجتمع والذي يعبر عف مجموعة مف القيـ والمعتقدات المكونة ليوية مجموعة
معينة مف األفراد.
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المبحث الثاني :النقاش اإلبستمولوجي حول األمن في النظريات ما بعد
الوضعية.
إف الحديث عف اإلبستمولوجيا في الدراسات األمنية ما بعد الوضعية ،والبحث عف
النقاط التي وقع فييا النقاش مابيف النظرية النقدية وما بعد البنيوية والنسوية والبنائية ،تقودنا
إلى البحث أوال في النقاش اإلبستمولوجي حوؿ المعرفة إلسقاط الستار الذي أحجمت بو
المعرفة ،واظيار كيؼ أف المعرفة غير مجردة مف المصالح وليست بريئة ،والنقطة الثانية
ىي البحث في األدوات اإلبستمولوجيا لمدراسات األمنية ما بعد الوضعية.

المطمب األول :النقاش حول المعرفة.
شككت كؿ مف النظرية النسوية والنقدية وما بعد البنيوية وبعض أشكاؿ البنائية واف
فإف ىذه
كانت البنائية تتبنى إبستمولوجيا وضعية في محاولة منيا إليجاد أرضية مشتركةّ ،

النظريات ترفض فكرة فصؿ الذات عف الموضوع ،وبأنو يمكف الوصوؿ لمعرفة خالصة مف

أي تأثيرات.
فنجد نظرية ما بعد البنيوية تربط بيف المعرفة والقوة وتأكد عمى العبلقة القوية
الموجودة بينيما ،فميشال فوكو يجادؿ بأف كؿ معرفة تحتاج لمقوة وكؿ قوة تحتاج لممعرفة،
بأف المعرفة محصنة إزاء عمؿ القوة" ،1فالمعرفة وفيمنا
ويرفض ادعاءات النظريات التقميدية ّ
إنما يعكساف عبلقات قوة مييمنة في
لمعالـ ليسا أمريف محايديف أو مف "الفطرة السميمة"ّ ،

2
بأف المعرفة
المجتمع"  ،وتعود ىذه الرؤية التي تخالؼ وجية نظر التقميدييف الذيف يعتقدوف ّ

 -)1عديمة محمد الطاىر ،تطور الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية:دراسة في المنطمقات واألسس ،المرجع السابؽ ،ص ص297-296
 -)2جوانيتا إلياس وبيتر ستش ،المرجع السابؽ ،ص.155
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محصنة إزاء القوة والتي سيطرت لفترة زمنية طويمة ،إلى كانط الذي كاف يخشى مف أف
امتبلؾ القوة سوؼ يشوه ال محالة ممكة التمييز العقمي.

1

وىذا ما جعؿ ما بعد البنيوية تعتقد بالرابطة القوية التي تجمع المعرفة والقوة ،فمف
خبلؿ القوة تنتج المعرفة ،والمعرفة تحتاج لمقوة ،وال يوجد شيء يسمى معرفة خارج عف حدود
القوة.

2

ونظ ار لتمتع مفكري الواقعية الجديدة حسب نظرية ما بعد البنيوية بعدة امتيازات،
وباعتبار أغمبيـ مف أمريكا الشمالية ومف الطبقة الوسطى ،ىذه االمتيازات التي يحضوف بيا
ميما في بمورة نظرتيـ لمعالـ.
في المجتمع تمعب ًا
دور ً

3

وتتساءؿ ما بعد البنيوية كذلؾ لماذا تسيطر بعض الروايات وتييمف عمى حساب
الراويات األخرى التي ربما تكوف األفضؿ في بعض األحياف ،وىنا تجيب ما بعد البنيوية بأف
مما يؤكد عبلقة القوة بالمعرفة.
متغير القوة يدخؿ في الحساب ّ

4

تماما،
أما فيما يخص القدرة عمى المعرفة ّ
فإف ما بعد البنيوية ال تمغي إمكانية المعرفة ً

بأف المعرفة نسبية وتعددية وتاريخية قابمة لمنقد والمراجعة باستمرار.
إنما يؤمنوف ّ

5

وتبحث النظرية النقدية مثميا مثؿ نظرية ما بعد البنيوية في العبلقة بيف المعرفة
والقوة ،6فيرغن ىابرماس شدد عمى الصمة القوية بيف المعرفة والمصالح ،فيي دائما حسبو
في خدمة شخص ما أو ىدؼ ما ،وعمى ىذا األساس يميز بيف ثبلث مصالح مؤدية إلى
المعرفة:

7

 -)1سكوت بورتشيؿ وريتشارد ديفيتاؾ وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص.279
 -)2بدر الديف بوقريطة ،المرجع السابؽ ،ص.223
 -)3إلياس جوانيتا وبيتر ستيش ،المرجع السابؽ ،ص.156
 -)4المرجع نفسو ،ص188
 -)5عديمة محمد الطاىر ،تطور الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية ،ص.298
 -)6سيد أحمد قوجيمي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن ،المرجع السابؽ ،ص.47
 -)7مارتف غريفيثس وتيري أوكاالىاف ،المرجع السابؽ ،ص ص.440-439
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 )1المصمحة في المعرفة التقنية :واليدؼ منيا ىو السيطرة عمى الطبيعة واستغبلؿ
ثرواتيا وأدت ىذه المصمحة إلى ظيور ما يعرؼ بالمعرفة التحميمية.
 )2المصالح المعرفية العممية :والقائمة عمى التفاعؿ البشري والفيـ الذاتي المشترؾ
دور ميما ،وأدت إلى ظيور ما يعرؼ بالمعرفة التأويمية.
وتمعب فيو المغة والرموز ًا

 )3الفوائد المعرفية التحريرية :واليدؼ منيا ىو التحرر وتَنتُج مف قدرة اإلنساف عمى
االلتزاـ في التفكير التأممي ،وىنا تمثؿ النظرية النقدية بصفتيا تحريرية.
إما بالعارؼ مباشرة أو
فػ ىابرماس "يرى أف المعرفة لدي أي منظور فمسفي ترتبط ّ

إما لخدمة الشخص أو الموضوع ولذلؾ فالمعرفة _ كما يفيميا
بالشيء المراد معرفتو ،فيي ّ
النقديوف_ ليست استثناءا فيي أيضا ليا مصمحة تتمثؿ في إنعتاؽ اإلنساف وتحرره".

1

وقد أكد كذلؾ روبرت كوكس عمى العبلقة بيف المعرفة والمصمحة ،وميز بيف نوعيف
مف النظريات يؤدياف غرضيف مختمفيف ،فاألولى نظرية حؿ المشكبلت وتتميز بػ:

2

 تأخذ العالـ كما ىو.
 ىدفيا جعؿ المؤسسات تعمؿ بسبلسة.
 غير تاريخية أو ال تاريخية أي تفترض االستمرار بالتقادـ.
 المعرفة الموضوعية والمحايدة.
أما النظرية النقدية فػتتميز بػ:

3

 نظرية تقؼ خارج النظاـ السائد ،وتتساءؿ كيؼ تشكؿ.
 نظرية النقدية ىي نظرية التاريخ ،بمعنى وجود اتصاؿ مع الماضي ،لكف مع
عممية مستمرة مف التغيير.
 -)1خالد معمر جندلي ،المرجع السابؽ ،ص.103
 -)2سيد أحمد قوجيمي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن ،المرجع السابؽ ،ص24.
 -)3المرجع نفسو ،ص.25
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 كؿ نظرية تحمؿ في طياتيا مصالح معينة أو خادمة لمصمحة قطاعية وطنية.
وفي سعي النظرية النقدية لممعرفة فإنيا تيدؼ إلى تحرير البشرية مف البني الجائرة
لمسياسية الدولية التي تييمف عمييا القوى الكبرى ،وعمى رأسيـ الواليات المتحدة األمريكية،
فيي تيدؼ إلى كشؼ قناع عف الييمنة الشاممة ،1فالمعرفة حسب النظرية النقدية دائما
تعكس مصمحة ىؤالء الذيف يردوف أف يحافظوا عمى الوضع القائـ بما يحقؽ ليـ مف
امتيازات ،وليذا تبحث النظرية النقدية عف تمؾ المصالح لتكشفيا ،والشيء الذي أضافتو
النظرية النقدية أنيا لـ تأتي فقط لفيـ وتفسير الحقائؽ الحالية لمسياسة العالمية بؿ لتغييرىا
أيضا.

2

فإف روبرت كوكس ينطمؽ مف " فكرة نسبية المعرفة،
أما فيما يخص إمكانية المعرفة ّ
ّ

أف المعرفة ىي ذاتيا جزء مف الصراع االجتماعي ،والصراع بيف مشاريع ىيمنة وىيمنة
وّ

مضادة ،إذ يقوؿ :إف النظرية تتبع الواقع ،ولكف وبنفس الوقت النظرية تسبؽ وتصقؿ

الواقع".

3

أما النسويين فيتشارؾ العديد منيـ كذلؾ في االلتزاـ ما بعد الوضعي في البحث عف
أف معظـ المعرفة قد كونيا
العبلقة بيف المعرفة والقوة ،ويشير العديد مف النسوييف إلى ّ
الرجاؿ وتتعمؽ بالرجاؿ ،4فالمعرفة حسب النسوييف "ىي بناء اجتماعي تخضع لتأثير عامؿ

الجندر ،وبالتالي ال يمكف أف تكوف حيادية بأي شكؿ مف األشكاؿ ،واألمر نفسو بالنسبة
لممناىج المستخدمة في الوصوؿ إلى المعرفة".

5

دور
ويرفض النسوييف الفصؿ بيف الذات والموضوع ،ويعتبروف أف جنس العارؼ يمعب ًا

ميما في بمورة المعرفة ،ويروف أف الرجاؿ قد سيطروا لفترة زمنية طويمة جدا عمى المعرفة،
ً
 -)1عبد الناصر جندلي ،ص.319
 -)2سيد أحمد قوجيمي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن ،المرجع السابؽ ،ص.313
 -)3عديمة محمد الطاىر ،تطور الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية:دراسة في المنطمقات واألسس ،المرجع السابؽ ،ص.313
 -)4جوف بيميس وستيؼ سميث ،المرجع السابؽ ،ص.102
 -)5عديمة محمد الطاىر»،المقاربة النسوية لمعبلقات الدولية» ،مجمة الحقوؽ والعموـ السياسية ،العدد الثالث عشر ،2015 ،ص.462
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مما تسبب بإنتاج معرفة ذكورية ناقصة ،1وىنا نجد أبرز عمؿ لػ لورين كود ( )L.codeفي
ّ

مجمة "ما وراء الفمسفة" أكتوبر  ،1981طرحت فيو السؤاؿ التالي :ىل جنس العارف ميم

من الناحية اإلبستمولوجية؟ ،اإلجابة التقميدية ىي النفي التاـ ،ولكف لورين كود تقدـ إجابة
مختمفة ،وتؤكد عمى العبلقة القوية بيف المعرفة وجنس العارؼ ،وترى أف أىـ ما يميز خبرة
المرأة المعرفية ىي أنيا تربط المعرفة باألخبلؽ ،فالعممية المعرفية مف المنظور النسوي تؤدي
إلى الحرية والفضائؿ والتواضع والشجاعة ،ولكف األفكار النمطية عف المرأة تعيؽ ِ
ىذه
العممية اإليجابية ،2وىذا ما ذىبت إليو افمين فوكس كيمر ( )Evelyn Fox Kellevأيضا،
حيث طرحت سؤاؿ وىو إلى أي حد ترتبط طبيعة العمم بفكرة الذكورية؟ وما ىي
أف العمـ قد
االنعكاسات عمى العمم لو أنو لم يكن مرتبطا بعالم الرجال؟ ،وتجيب كيمر ّ
سيطر عميو الذكور ،ويجب نزع تمؾ الييمنة الذكورية عمى العمـ ،وال نعني بو حسب كمير

إنما كما تقوؿ كمير "إف نظرتي إلى العمـ والى _
التأسيس لعمـ جديد أو النفي التاـ لمعمـّ ،

إمكانيات الفرز الجزئي عمى األقؿ لمجوانب المعرفية مف الجوانب اإليديولوجية _ ىي نظرة

فإف ىدؼ ىذه المقاالت يرمي أكثر إلى تصحيح مسيرة العمـ :إنيا
أكثر تفاؤالً ،ووفقا لذلؾّ ،

إصبلح داخؿ العمـ ،يتمثؿ في النظر إلى العمـ باعتباره مشروعا إنسانيا بدالً مف كونو
مشروعا ذكوريا".
ً

3

أف ىناؾ عبلقة قوية بيف المعرفة وجنس العارؼ ،ويرفضوف فكرة
فالنسوييف يعتبروف ّ

حيادية العمـ والموضوعية ،وفي ىذا يرى ىاردنغ أف المشكمة في المعرفة الموضوعية
أف القميؿ مف يساىـ في إنتاجيا ،والحديث عف مف ينتج المعرفة يقودنا مباشرة إلى
المزعومة ّ

وتيمؿ باقي األصوات خاصة تمؾ األصوات
المجتمعات الغربية ذو البشرة البيضاء بالتحديدَ ،

المتعمقة بالنساء واألقميات.

4

 -)1عديمة محمد الطاىر ،تطور الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية:دراسة في المنطمقات واألسس ،ص.329
 -)2يمني طريؼ الخولي ،المرجع السابؽ ،ص.56
 -)3عديمة محمد الطاىر عديمة ،تطور الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية:دراسة في المنطمقات واألسس ،المرجع السابؽ ،ص330
 -)4تيـ داف وميميا كوركي ،المرجع السابؽ ،ص.474
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أما النظرية البنائية فقد كاف ىناؾ نقاش قوي حوؿ اإلبستمولوجيا ،عمى الرغـ مف
ّ

إدعاء البنائييف أنو ليس تحدي كبير ،فالبنائية تيتـ باإلنطموجيا أكثر ،وىذا ما جعؿ ونت في

إنطموجيا ،وىو
أما
مقولتو المشيورة يقوؿ ":ابستمولوجيا أنا
ٌ
ً
منحاز إلى صؼ الوضعييفّ ،
األىـ بالنسبة لي ،فسوؼ أنحاز إلى صؼ ما بعد الوضعييف" ،1وقد اقترح دايز وينر القياـ

بخطوتيف :األولى ابستمولوجيا والثانية أنطولوجية ،الخطوة األولى تتمثؿ في االبتعاد قميبل
عف الحتمية المادية لمنظريات العقبلنية ،والخطوة الثانية تتمثؿ كذلؾ في االبتعاد قميبل ولكف
عف الحتمية االجتماعية والمتمثمة في الطرؼ التأممي ،أي االبتعاد إنطولوجيا قميبل عف ما
بعد الوضعييف ،2فالذي حاولت البنائية القياـ بو ىو إيجاد أرضية مشتركة وذلؾ مف خبلؿ
تبني إبستمولوجيا وضعية ولكف ليست كما ىي ،مف خبلؿ إدخاؿ بعض التغييرات عمييا،
إنما ابتعدوا قميبل وأضافوا بعض
وتتبنى إنطموجيا ما بعد وضعية ولكف لـ يأخذوىا كما ىي ّ

النقاط عمييا.

فبدال مف إصدار تعميمات حوؿ الظواىر االجتماعية ،لجأت البنائية إلى ما يعرؼ
بادعاءات الصغرى و والعرضية والجزئية حوؿ المواضيع التي تتولى دراستيا ،3فونت لـ
يقبؿ كمية تصور واعتقاد العقبلنييف حوؿ المعرفة ،فيو يؤمف بالعمـ المتعدد الذي يؤدي فيو
ميما في إدراؾ الواقع ومعرفتو.
الفيـ إلى جانب التفسير ًا
دور ً

4

المطمب الثاني :األدوات اإلبستمولوجية في الدراسات األمنية.
أوال :دراسة األمن من منظور قيمة الخطاب (نظرية ما بعد البنيوية).
سعت النظرية ما بعد البنيوية إلى تقديـ منظور أمني مختمؼ ،يستند إلى قيمة
الخطاب الذي يعتبر المنظار الوحيد لفيـ سموكيات الدوؿ وسياساتيا ،ولذلؾ تعتبر الدراسات
 -)1محمد حمشي ،النقاش الخامس في حقؿ العبلقات الدولية :نحو إقحاـ نظرية التعقد داخؿ التخصص ،المرجع السابؽ ،ص ص.72-71
 -)2المرجع نفسو ،ص.78
 -)3سيد أحمد قوجيمي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن ،المرجع السابؽ ،ص ص.70-69

 -)4عديمة محمد طاىر ،تطور الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية :دراسة في المنطمقات واألسس ،المرجع السابؽ ،ص ص.354-353
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األمنية حسبيـ ما ىي إالّ دراسة مقارنة لخطابات أمنية متباينة ،1حيث يروف أف الخطاب
يؤثر في سموؾ الدوؿ وفي تصرفاتيا وىو يش ّكؿ صورة معينة عف اآلخريف وىؿ ىـ تيديد أـ
تـ االتفاؽ حولو
ال ،ويرى دافيد كومبل ( )David Campellوآخروف ّ
أف األمف ىو ما ّ

عمى أنو قضية أمنية ،ويتـ النظر إلى شيء عمى أنو تيديد إذا ما تـ الحديث عميو عمى أنو

تيديد ،فاألمف ىو مجموعة خطابات تاريخية وممارسات.

2

وترفض نظرية ما بعد البنيوية البناء الواقعي الذي عبرت عنو بػ "الخطاب األمني
الواقعي " الذي يدعو إلى العنؼ وانعداـ األمف ،فالواقعية ىي خطاب قوة وخطاب يشجع عمى
التنافس عمى األمف ،وىذا ما جعؿ آشمي يقوؿ بأف الواقعية ىي إيديولوجية تشجع عمى بروز
صراعات أمنية نظ ار لكونيا تركز عمى متغير القوة في فيـ سياسات الدوؿ ،3وىذا ما عبر
أف خطاب الواقعية المجردة مف
عنو كذلؾ برادلي كالين ( ،)Bradley Kleinحيث يرى ّ

القيـ والغير معياري والذي ىيمف لفترة طويمة ليس بريئا في ذاتو ،فيو دائما مرتبط بمصمحة

وقوة منتجو.

4

وقد قاـ ريتشارد آشمي بدراسة بعنواف "بؤس الواقعية الجديدة" ،حيث وجو انتقاد قوي
إف النيواقعية كنظرية وضعية
لمواقعية في تصورىا لمسياسة العالمية ،حيث كتب يقوؿّ ":

تتعامؿ مع بنية النظاـ الدولي كقانوف طبيعي ترىف التنوع الزماني والمكاني وتجرد التفاعبلت
السياسية مف إمكانية القدرة عمى التغيير ،إنيا إيديولوجية توجو مشروعا شموليا

 totalitarianألطراؼ العالـ وأجزاءه".

5

لدى ما بعد البنيوية اعتقاد قوي فيما يخص األمف ،أف الواقعية ىي السبب الرئيسي في
انعداـ األمف ،وأفضؿ حؿ كما يروف ىو استبداؿ الخطاب األمني لمواقعية بػ "خطاب
 -)1خالد معمري جندلي ،المرجع السابؽ ،ص.112
 -)2صميحة كبابي ،المرجع السابؽ ،ص ص.241-240
 -)3خالد معمري جندلي ،المرجع السابؽ ،ص.112
 -)4سيد أحمد قوجيمي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن ،ص.54
 -)5خالد معمري جندلي ،المرجع السابؽ ،ص.112
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اجتماعي" يؤكد عمى السبلـ واالنسجاـ ،والفكرة ىي أنو متى تـ استبداؿ برنامج "برمجيات"
( )sof twareالخاص بالواقعية والمغروس في رؤوس الناس ببرنامج "برمجيات" جديدة
يستند إلى المعايير الجماعية فسوؼ يتعمـ األفراد والدوؿ والمناطؽ التعاوف مع بعضيـ
سبلما ،1ويرى الكثير مف كتاب ما بعد
البعض ،وعندىا تصبح السياسة العالمية أكثر
ً
البنيوية أف استبداؿ الخطاب األمني لمواقعية أمر أساسي وفي نفس الوقت ىدؼ يمكف

تحقيقو.

2

أما فيما يخص األدوات التي تقترحيا ما بعد البنيوية لتطوير خطابيـ األمني الجماعي
ّ

فيتمثؿ بالمجوء إلى الجماعات المعرفية ( )eplstemicلنشر القيـ األمنية المشتركة واألفكار
الدوؿ،ألف ىذه الجماعات تعبر عف إدراكات موضوعية لمسياسة
التعاونية والسممية بيف
ّ

بعيدا عف االستقراءات الوضعية لمواقعييف.
الدولية ً

3

ثانيا :األمن وفق فكرة االنعكاسية حسب النظرية النقدية.
أما فيما يخص النظرية النقدية و "بوصفيا مف النظريات الراديكالية المتشبعة بالفكر
ّ

المثالي و الماركسي ػ ػ خاصة ػ ػ تقديـ مفيوـ جديد لؤلمف يرتكز عمى فكرة االنعكاسية

( (reflxiveحيث أف روادىا يربطوف الوقائع بالقيـ ،واألعماؿ بالخطابات والتفسيرات،
ويركزوف عمى نظرتيـ لموقائع والقيـ والخطابات".

4

ويشترؾ النقديوف في مجموعة مف االفتراضات مف بينيا:

5

أف السياسة الدولية ىي َّبنى اجتماعية وليست مادية صرفة.
ّ 

 -)1جوف بيميس وستيؼ سميث ،المرجع السابؽ ،ص.436
 -)2المرجع نفسو ،ص.438
 -)3خالد معمر جندلي ،المرجع السابؽ ،ص.114
)4ػ عمار بالة»،المقاربات التكوينية لمفيوـ األمف مف المقترب إلى نظريات ما بعد الحداثة»،مجمة الحقوؽ والعموـ السياسية ،العدد ،2018 ،09
ص.77
)5ػ جوف بيميس وستيؼ سميث ،المرجع السابؽ ،ص.433
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 تغيير طريقة تفكيرنا مف خبلؿ إحداث تغيير في اإلدراؾ يساىـ في إحداث تحوؿ
نحو المزيد مف األمف.
وتسمى النظرية النقدية في بعض األدبيات بالنظرية التفسيرية ،بسبب تقاطعيا في
العديد مف النقاط مع النظرية الواقعية ،مف بينيا:

1

 فوضوية النظاـ الدولي.
 ىدؼ الدولة األوؿ ىو البقاء.
 عدـ معرفة نوايا األطراؼ األخرى.
أف مصالح كؿ دولة يستدؿ عمييا مف خبلؿ
كما أنيـ يعتبروف أنفسيـ بنيوييف ،أي ّ

تركيبة النظاـ الدولي ،وأما أوجو االختبلؼ مع الواقعية الجديدة فيكمف في طريقة النظر إلى

السياسة الدولية ،فالواقعية الجديدة تعتبر أف البنية تتكوف مف توزيع القدرات المادية فقط،
بينما يميؿ النقديوف إلى اعتبار أف البنية ىي نتاج العبلقات االجتماعية وكذلؾ المعضمة
األمنية ىي بنية اجتماعية ،والجماعة األمنية ىي بنية اجتماعية أيضا ولكف بشكؿ مختمؼ.

2

ثالثا :استخدام الجندر في الدراسات األمنية (النظرية النسوية).
أف النسوييف يشتركوف في مجموعة
عمى الرغـ مف تعدد المقاربات النسوية وتنوعيا ،إال ّ

مف الفرضيات حوؿ األمف والنوع االجتماعي ( )Genderباعتباره متغي ار سببيا وفئة
غيابيف في الدراسات
تأسيسية في عمؿ النسوية ،3وقد حاوؿ النسوييف لفت االنتباه إلى
ّ

األمنية مستخدميف عدسات الجندر إلثبات التحيزات الموجودة وتأثير ذلؾ عمى وقوع الحرب،

ميما في إحبلؿ السبلـ إذا ما أعطيت ليف فرصة.
بإمكانيف أف
وأنو
ّ
ّ
يمعبف دو ار ً

4

 -)1المرجع نفسو ،ص.434
 -)2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
 -)3أماؿ الشافعي ،األمف اإلنساني مف منظور النسوي (،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة ماجستير غير منشورة) ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ػ جامعة
سطيؼ 02ػ  ،2014/2013ص.23
 -)4المرجع نفسو ،ص.29
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و "تقوـ فمسفة الجندر عمى فكرة أف التقسيمات واألدوار المنوطة بالرجؿ والمرأة ،وكذلؾ
الفروؽ بينيما وحتى التصورات واألفكار المتعمقة بنظرة الذكر لنفسو ولؤلنثى ونظرة األنثى
لنفسيا ولمذكر...إلخ ،كؿ ذلؾ ىو مف صنع المجتمع وثقافتو وأفكاره السائدة ،أي أف كؿ ذلؾ
مصطنع وبالتالي يمكف تغييره والغاءه تماما" ،1ويميز النسوييف بيف النوع االجتماعي
( )Genderوالجنس ( )Sexوالتفريؽ بينيما أمر ضروري ،فالجندر ىو بناء اجتماعي
أوجدهُ اإلنساف ،بينما الجنس ىو عبارة عف فورقات بيولوجية طبيعية مثؿ األعضاء التناسمية
وشكؿ الجسـ عند البموغ ،ويمفت النسوييف االنتباه إلى اعتبار أف األنثى مرادؼ لممرأة في

نظرة المجتمع وأف الذكر مرادفا لمرجؿ ،أي األنثى/المرأة موازية لمذكر/الرجل ،ىذا غير
صحيح ألف األوؿ جنس والثاني نوع اجتماعي ،فالمرأة ال تولد بؿ تصبح امرأة وكذلؾ الرجؿ،
فاليوية ترتبط باألفكار وال تولد معنا ،2وفي ىذا تقول آن أوكمي ( ":)Ann Oakleyإف
ثقافيا( )...فالناس عادة يحكـ عمى أنيـ ذكور أو إناث
النوع االجتماعي (الجندر) يعتبر ًا
أمر ً

بالرجوع إلى المدلوؿ البيولوجي ،ولكف الحكـ عمى كوف الرجؿ رجبل ال يمكف أف يتـ بنفس
معا".
بالطريقة نفسيا .فالمعيار ىنا ثقافي يختمؼ باختبلؼ الزماف والمكاف ً

3

ويعتقد النسوييف أف استخداـ الجندر في األمف ضروري وكأفضؿ مثاؿ استخداـ
يتح َد ْوف أسطورة الحماية مف خبلؿ
عدسات الجندر في دراسة الحرب ودراسة العقوبات ،حيث َ

بأف الحرب بناء ثقافي يعتمد عمى أسطورة الحماية مف قبؿ الرجاؿ
عدسات الجندر إلثبات ّ
لمنساء الضعيفات ،وينزع في نفس الوقت الشرعية عف السبلـ ،الذي يمثؿ خصائص النساء

4
أف
أف في حالة حدوث حرب يتـ الترويج عمى ّ
مثؿ الضعؼ والتنازؿ  ،حيث يوضحوف كيؼ ّ

الرجاؿ يخوضوف الحروب مف أجؿ حماية الضعفاء المتمثميف في النساء واألطفاؿ ،فأغمب

ىف النساء واألطفاؿ
ىف نساء وأطفاؿ( أكثر مف حوالي  %75مف البلجئيف ّ
ضحايا الحرب ّ
 -)1عديمة محمد الطاىر ،تطور الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية:دراسة في المنطمقات واألسس ،المرجع السابؽ ،ص ص.336-335
 -)2أماؿ الشافعي ،المرجع السابؽ ،ص ص.27-26
 -)3ىالة كماؿ ،محاضرات تعميمية في دراسات النوع ،إشراؼ:أمينة أبوكر( ،ط1؛ب.ب.ف:مؤسسة المرأة والذاكرة ،)2016،ص.15
 -)4داف تيـ وميميا كوركي وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص.490
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حصيمة  )1999وىذا يصعب عمى النساء القياـ بمسؤولياتيف في توفير الرعاية كأميات أو
كمعيبلت ألسرىف ،وفي أثناء الحرب يتـ اغتصاب النساء ليست كحادثة ولكف كإستراتيجية
يعانيف في الحرب.
عسكرية مقصودة ،فالنساء أكثر مف
ّ

1

واستخدـ كذلؾ النسوييف عدسات الجندر في دراسة العقوبات التي تفرض عمى الدوؿ،
واقترحوا ثبلث رؤى رئيسية في دراسة العقوبات:

2

تعرضيف لسوء
ُ -1يعتَّ ُبر النساء مف أكثر المتضرريف بالعقوبات االقتصادية ،ومع
ّ
عمييف خاصة في مرحمة ما قبؿ
فإف ذلؾ يشكؿ خطر
ّ
التغذية بسبب انعداـ الغذاء ّ

الوالدة ومرحمة الرضاعة ،والتدىور الكبير الذي يحدث في االقتصاد بسبب العقوبات

رزقيف،
منيف مصدر
يؤدي ببعض النساء إلى فقداف عمميف الذي يمثؿ لممعيبلت
ّ
ّ
يعانيف مف العقوبات ولكف وال امرأة واحدة شاركت عمى سبيؿ المثاؿ في
فأكثر النساء
ّ
قرار العقوبات المفروض عمى العراؽ في مجمس األمف.

أما الرؤية الثانية :ينتقد النسوييف المنطؽ الجندري المتعمؽ باختيار السياسة الدولية،
ّ -2
حيث تف ضؿ الدوؿ القوية فرض العقوبات عمى الدولة الضعيفة معتبرة سمة القوة
والنصر والفخر مف الصفات الذكورية ،والتنازؿ والتعاطؼ والتعايش مف الصفات
األنثوية التي تعبر عف الضعؼ ،ىذه النظرة ينتقدىا النسوييف.
أما الرؤية الثالثة :فتتمثؿ في إعادة فحص نقدية لمسألة المسؤولية وكيؼ أف
ّ -3
العقوبات تؤدي إلى خسائر في األرواح وال يحرؾ المجتمع الدولي ساكنا ،وىنا يمفت

النسوييف انتباىنا إلى أف إنشاء الحدود الدولية أدى إلى فصؿ ذاتنا عف اآلخريف،
وأصبحنا نقوؿ "ىم" و"نحن" ،وكأف معاناة اآلخريف ال تيمنا ،ويدعو النسوييف إلى
ضرورة االىتماـ بيؤالء اآلخريف الذيف ىـ خارج حدود دولتيـ.

 -)1المرجع نفسو ،ص ص.490-489
 -)2المرجع نفسو ،ص ص.500-499
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إف مف خبلؿ استخداـ النسوييف عدسات الجندر ،تـ الكشؼ عف التحيزات الموجودة في
الدراسات األمنية ،واثبات أف مف خبلؿ استخداـ عدسات الجندر ،يعطي لنا منظور مختمؼ،
وكيؼ أف الحرب ىي بناء اجتماعي وأف ىذا الحقؿ ىو ذكوري بشكؿ كبير ،ويتساءؿ
النسوييف كذلؾ عف السبب الذي غيبت بسببو المرأة في الدراسات األمنية.
رابعا :البعد التذاتاني في الدراسات األمنية البنائية.
ألف كؿ
تعطي البنائية لؤلفكار والثقافة والمعتقدات ًا
ميما في بناء الوقائع السياسةّ ،
دور ً

المعرفة عف العالـ مبنية اجتماعيا ،والسياسة الدولية ىي انعكاس ألفكار الناس عف العالـ
بدالً مف اعتبارىا انعكاس لمقوة المادية ،ويعتقد البنائيوف أف بعض األفكار الشائعة والتي
1
أف اإلدراؾ
يعتنقيا الكثير قد تتحوؿ إلى حقائؽ سياسية دولية  ،وتعتقد البنائية كذلؾ ّ

الجماعي يقوـ بتشكيؿ التيديدات األمنية ويوجييا ،فعمى سبيؿ المثاؿ رؤية الواليات المتحدة

األمريكية أو أي دولة أخرى في الناتو لمسبلح النووي الفرنسي ،ليس بذات رؤيتيا لمسبلح
النووي لكوريا الشمالية أو إليراف ،ألف الفكرة المسبقة عف ىذه الدوؿ مختمفة بالرغـ مف أف
الخطر النووي واحد بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية" ،2ىذا التصور البنائي يمكف أف
نطمؽ عميو "التذاتانية األمنية" ،أي البحث في التكوينات والتفاعبلت االجتماعية لمفواعؿ
إلدراؾ الحالة األمنية ،بما يعزز سبؿ االتساع في ميداف الدراسات األمنية"

3

والمعرفة المشتركة (الفيم والتوقعات) ىي التي تشكؿ الفواعل في الدولة ،وتحدد
كذلؾ عبلقاتيا مع الدوؿ األخرى ىؿ ىي تعاونية أو تنافسية ،ويقدـ البنائيوف مثاؿ أخر وىو
المعضمة األمنية والتي تعتبر بنية اجتماعية مكونة مف الفيـ التذاتاني التي تكوف الدوؿ فيو
مرتابة ولدييا خوؼ مف بعضيا البعض ،ىذا يدفعيا إلى تبني أسوأ االحتماالت والدخوؿ في

 -)1إلياس جوانيتا ،المرجع السابؽ ،ص.164
 -)2جودة حمزاوي ،التصور األمني األوربي :نحو بنية أمنية شاممة وىوية إستراتيجية في المتوسط(،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير غير
منشورة) ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ػ جامع الحاج لخضر باتنةػ  ،2011/2010ص.47
 -)3خالد معمر جندلي ،المرجع السابؽ ،ص.118
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سباؽ نحو التسمح ،فالمصادر المادية ال معنى ليا خارج المعرفة المشتركة ،ألف الدوؿ
تتصرؼ بشكؿ مختمؼ اتجاه األصدقاء مقارنة باألعداء ،فالقوة ال تيـ ألف السبلح في يد
الصديؽ ليس نفسو في يد العدو ،نظرة الواليات المتحدة األمريكية لمقوة العسكرية لكؿ مف
كندا وبريطانيا ،ليست نفسيا النظرة لمقوة العسكرية لكؿ مف روسيا وكوبا.

1

أما فيما يخص االقتراح الذي قدموُ البنائيوف لتحقيؽ السبلـ واألمف ،فقد قدموا ما يعرؼ
ّ

"بثقافة األمن " ،وتقوـ ىذه الفكرة عمى غرس ثقافة أمنية تحمؿ في طياتيا مفاىيـ وقيـ أمنية
تدعو لمسبلـ واألمف ،خاصة إذا كانت ىذه الدوؿ تعاني مف األزمات وعدـ االستقرار ،اليدؼ
ىو أف تزرع ىذه المفاىيـ والقيـ وتكوف جزء مف اإلطار االجتماعي الذي يتفاعؿ معو
األفراد ،وفي ظؿ ذلؾ تصبح ثقافة األمف ىي العامؿ األساسي في توجيو السياسات الدولية.

2

 -)1سيد أحمد قوجيمي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن ،المرجع السابؽ ،ص.71
 -)2خالد المصري»،النظرية البنائية في العبلقات الدولية»،مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونية،المجمد  ،30العدد الثاني،2014 ،

ص.327
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المبحث الثالث :النقاش اإلنطموجي حول األمن في النظريات ما بعد
الوضعية.
البحث في النقاش األنطولوجي لمنظريات ما بعد الوضعية ،يتـ مف خبلؿ البحث في
الكياف موضوع األمف ،خاصة وأف نظريات ما بعد الوضعية تختمؼ عف النظريات العقبلنية
في في المرجعية األمنية ،وكذا البحث في الفواعؿ في العبلقات الدولية ،وطبيعة العالـ.

المطمب األول :األسس التحميمية األنطولوجية لما بعد الحداثة في الدراسات
األمنية.
تنطمؽ ما بعد البنيوية مف اعتبار أف الدولة تعتمد عمى العنؼ حتى تتشكؿ ،وىي
تخالؼ وجية نظر التقميدييف الذيف ينظروف لمعنؼ عمى أنو سمة طبيعة بسبب فوضوية
النظاـ الدولي ،فالبنية األنطولوجية لمدولة موجودة مسبقا قبؿ استخداـ العنؼ ،بينما ما بعد
البنيوية تكشؼ الدور التأسيسي لمعنؼ في الحياة الحديثة ،حيث أف العنؼ عامؿ أساسي في
إقامة البنية األنطولوجية لمدولة ،1فما بعد البنيوية تشكؾ في الكثير مف األفكار التقميدية،
ومف بينيا مسألة النظر إلى الحدود التي أنتجت ،الداخؿ والخارج ،وبيف السيادة والفوضى،
وبيف نحف وىـ ،واعتبار ىذه التقسيمات وكأنيا أمر طبيعي ،ولكف ىذا ال يعني أف ما بعد
البنيوية تسعى إللغاء الدولة ،أو تجاىميا ،أو التحرؾ خارجيا ،بؿ تولي اىتماـ لمدولة أكبر
ِ
المفاىيـ لمدولة ،وتشكيميا السياسي.
مف اىتماـ الواقعية بيا ،فيي تُعنى باإلنتاج التاريخي و

2

ويعتمد كذلؾ ما بعد البنيوية عمى اليوية مف خبلؿ اعتبارىا كمركب أساسي لمتصور
أف ليا صمة قوية بالسيادة والعنؼ ،وقد وجدا ما بعد البنيوييف
ما بعد البنيوية في األمف ،كما ّ
أف بعض اليويات الوطنية أكثر ميبل لمحرب والعدواف مف اليويات األخرى ،وتتشكؿ اليوية

 -)1سكوت بورتشيؿ وريتشارد ديفيتاؾ و أخروف ،المرجع السابؽ ،ص.296
 -)2داف تيـ وميميا كوركي ،المرجع السابؽ ،ص.517
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مف خبلؿ التمييز بيف الذات واآلخريف ،مف خبلؿ اعتبار اآلخريف كخطر يجب احتوائو
ومعاقبتو.

1

يمكف القوؿ أف ما بعد البنيوية قد ركزت عمى الممارسات التاريخية والثقافية التي يبنى
ضمنيا الفاعؿ ،وىذا ىو السبب في اعتبار الدولة كفاعؿ أساسي إلى جانب فواعؿ أخرى،
إذ أنيا ترى بأف الدولة القومية قد فرضت قيودا عمى األفراد في محاولة منيا لتوحيد مجتمعيا
السياسي باإلكراه والقير وتجاىؿ الخصوصيات.

2

المطمب الثاني :األسس التحميمية األنطموجية حول األمن في النظرية النقدية.
يمنا إلى البحث في المفاىيـ
إف البحث في اإلنطموجية النقدية لمدراسات األمنية ،تُ ِح َ

المفتاحية لمنقدية في الدراسات األمنية.

إذ تتحدى النقدية المفاىيـ الواقعية حوؿ الفعؿ وكذلؾ الطبيعة اإلنسانية وأىمية اليوية
في بناء المصالح واألفعاؿ ،وكذا مفيوـ الفوضى في النظاـ الدولي ،حيث ترى أف الفوضى
إف الفوضى تخدـ جيات معينة ،3وأعادت
ليست شيء طبيعي كما تراه الواقعية الجديدة ،بؿ ّ

النقدية النظر في مفيوـ السيادة والقوة ،حيث ترى أنو لـ تعد القوة العسكرية َتر َج ُح في وضع

اإلستراتيجيات المناسبة ،وفي ظؿ تزايد دور القوة االقتصادية ،التي أصبحت تيتـ بيا الدوؿ

ميما وىذا ما جعؿ كيث بوث
وتعتبر كمقياس لقياس قوة الدولة ،حيث يمعب االقتصاد ًا
دور ً

أف الدوؿ أصبحت تميؿ أكثر لمنجاحات االقتصادية بدالً مف اإلحصائيات العسكرية،
يرى ّ
فإف النقدية ترى أنو في ظ ّؿ تحوؿ المرجعية األمنية إلى األفراد فقد
أما فيما يخص السيادة ّ

تراجعت السيادة ،وتحوؿ دور الدولة إلى حماية األفراد.

4

 -)1سيد أحمد قوجيمي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن ،ص ص.58-57
 -)2خالد معمري جندلي ،المرجع السابؽ ،ص.111
 -)3بالة عمار ،المرجع السابؽ ،ص.83
 -)4وسيمة قنوفي ،حؽ اإلنساف في األمف ػ بيف مقاربة األمف اإلنساني ومبادئ القانوف الدولي ػ(،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه غير منشورة)،
كمية الحقوؽ والعموـ السياسية _،جامعة محمد دباغيف سطيؼ  ،2017/2016 _ 02ص ص.22-21
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وتقترح النظرية النقدية مفيوـ "الجماعة" كأحد أىـ القضايا في أجندة الدراسات األمنية
النقدية ،ويتـ توضيح الجماعية كوسيمة إلزالة القيود العالمية المفروضة عمى الحرية
والمساواة ،وأكثر مف دعا إلييا ىو "لينكاليتر" في كتابو "الرجال والمواطنين" ،حيث وضح
كيؼ أف الفكر السياسي الحديث أنتج انقساـ بيف اإلنسانية ،بيف "نحن" و"ىم" ،وما يترتب
عمى ىذا التقسيـ مف تمييز بيف المواطنيف والغرباء ،ومع ما شيدهُ العالـ مف موجات اليجرة،

وضعت الدولة موضع التساؤؿ ،حيث وضحت النظرية النقدية النقائص األخبلقية في الدولة،

وكذا السيادة وىذا ما جعؿ كوكس يقوؿ أف السيادة ولدت الجفاء والظمـ.

1

فإف النظرية النقدية عمى عكس الواقعييف الذيف
أما البحث في الكيان موضوع األمف ّ

ركزوا اىتماماتيـ عمى الدولة كموضوع لؤلمف ،حيث تعتبر النقدية الفرد كمرجع أساسي

أما الدولة ما
لؤلمف ،حيث تسعى لمبحث عف وسائؿ واستراتيجيات لضماف األمف البشريّ ،

ىي إالّ وسيمة لتحقيؽ ىذه الغاية ،خاصة في ظؿ ىذه التطورات التي تحدث في العبلقات

الدولية ،مف انتشار الجريمة واليجرة غير الشرعية ،وانتشار الفقر...الخ ،2كما أنو لـ تعد
الدولة الفاعؿ الوحيد المؤثر في العبلقات الدولية ،إذ إنو أصبح يشمؿ فواعؿ أخرى غير
الدولة (المنضمات الحكومية الدولية ،المنضمات غير الحكومية ،الجماعات اإلرىابية،)...
وىذا بسبب أف التيديدات لـ تعد تمس الدولة بالدرجة األولى إنما األفراد ،لذلؾ ترى النظرية
النقدية أنو ال يمكف أف تبقى الدولة ىي الوحدة المرجعية في دراسة األمف.

3

ويمكف القوؿ أف النظرية النقدية قد أعمنت القطيعة مع الدولة ،محولة اىتماميا إلى
األفراد الذيف يعتبروف اليدؼ الرئيسي لؤلمف ،عمى اعتبار أف الدولة عاجزة عف توفير أمف
األفراد وبالتالي فيي تشكؿ مصدر تيديد ليذه األخيرة ،4لذلؾ يجب ترقية حكـ القانوف لحماية
 -)1سيد أحمد قوجيمي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن ،المرجع السابؽ ،ص ص.30-28
 -)2نعيمة خطير»،األمف كمفيوـ مطاطي في العبلقات الدولية...إشكالية التعريؼ والتوظيؼ»http://www.univ-[،2018/02/15،
].)2018/06/27( ،jijel.dz/revue/index.php/rare/article/view/217/193
 -)3وسيمة قنوفي ،المرجع السابؽ ،ص ص.21-20
 -)4بالة عمار ،المرجع السابؽ ،ص.84
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صوصية ،وانتياكات التي
األشخاص مف بعضيـ البعض وحمايتيـ مف مؤسسات الدولة المّ ُ

تقوـ بيا الدوؿ ضدىـ مثؿ التعذيب ،والسجف الخاطئ ،والعنؼ ،فانعداـ األمف لؤلشخاص ال

يأتي مف فوضوية النظاـ كما تعتقد الواقعية الجديدة ،ولكف يأتي مف مؤسسات الدولة،
والمكوف األساسي لممعرفة األخبلقية ىي "االنعتاق" ،ويعتبر االنعتاؽ مف أىـ أىداؼ النظرية
النقدية ،ونقصد بو االنعتاؽ مف التشوىات التي أصابت المجتمع ،ومف عبلقات الييمنة ومف
التمييز العنصري.

1

فإف النقديوف ينطمقوف مف افتراض أساسي ىو أف
أما فيما يخص النظاـ الدوليّ ،

النظريات التقميدية (الواقعية الجديدة والميبرالية الجديدة) ليست نظريات غير فعالة ،ولكنيا
تقمص األنطولوجيا في التحميؿ ،في الزماف مف خبلؿ تجاىؿ التفاعبلت االجتماعية التاريخية
الميمة ووسائؿ اإلنتاج ،وكذلؾ إنطولوجيا المكاف مف خبلؿ اعتبار الدولة فاعؿ وحيد ،وىذا
ما جعميا تفشؿ في التنبؤ بتفكؾ االتحاد السوفيتي وكذلؾ الظيور المفاجئ ألشكاؿ مقاومة
غير الدولة ،فبل يمكف معرفة الواقع االجتماعي والدولي حسب النقدييف بدوف األخذ بالحسباف
ما تحدثو القوى االجتماعية مف صراع وسموكيات يومية في النظاـ االجتماعي ،واعتبار
النظاـ كمركب سياسي واحد ،وىذا ما فشمت فيو النظريات التقميدية.

2

المطمب الثالث :األسس التحميمية األنطموجية حول األمن في نظرية النسوية.
تتحدى النظرية النسوية المفاىيـ األساسية لمعبلقات الدولية التقميدية مثؿ األمف والسبلـ
والحرب ،وترفض كذلؾ المفاىيـ التقميدية لؤلمف والتي تعتبر الدولة كمرجع لو.

3

وبدال مف ذلؾ ينطمقوف في د ارستيـ لؤلمف مف خبلؿ توسيع مفيوـ األمف ليشمؿ
مختمؼ األبعاد والمستويات ،واألخطار األمنية حيث يروف أنو يجب أف يشمؿ األمف العنؼ
 -)1سيد أحمد قوجيمي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن ،المرجع السابؽ ،ص.33-30

 -)2محمد صخري ،المرجع السابؽ.
 Williams.kristen،»eminist securityـ(3
studies»،27/04/2017،[http://oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo(9780199743292-0205.xml[،)10/10/9102
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األسري ،واالغتصاب ،والفقر ،والتبعية الجندرية ،والتدمير البيئي ،والذي قاموا بو ىو توسيع
ض َمف أمنيـ ،حيث انطمقوا مف
مفيوـ األمف ،وكذلؾ نطاؽ األشخاص الذي يجب أف ي ُ

األسفؿ (األفراد) إلى األعمى (الدولة) في تحميبلىـ لؤلمف عمى عكس الدراسات األمنية

التقميدية ، 1حيث يروف أف تجاىؿ المحمميف لمنوع االجتماعي في تحميبلتيـ يجعؿ دراستيـ
ناقصة وتشوبيا العيوب .2وأظيرت الدراسات النسوية لؤلمف كيؼ أف أمف األفراد مرتبط
بالسياسات الوطنية والدولية ،حيث أف السياسات الدولية ليا أثر عمى أمف األفراد ،وكذلؾ
السياسات الوطنية تأثر في أمف األفراد.

3

أما الكيان موضوع األمف حسب النسوييف فيجب أف يركز عمى ىؤالء الميّمشيف في

حواشي الدوؿ ،حيث ينبو النسوييف إلى عامبلت المنازؿ األجنبيات ويقدموف مثاؿ بنساء
غض النظر عف
ماليزيا ،حيث كانت تمجأ الحكومة الماليزية لضماف أمف الدولة إلى
ّ

االستغبلؿ الذي كانت تعاني منو النساء بغية كسب تأيد الطبقة الوسطى والقضاء عمى
التوترات العرقية ،4وكذلؾ ما فعمتو حكومة كوريا الجنوبية مف خبلؿ تنظيـ أجواء مضيافة
لمقوات األمريكية بفتح بيوت الدعارة في أنحاء القواعد العسكرية األمريكية في كوريا الجنوبية
وتـ النظر إلى مسألة الدعارة عمى أنيا
في حقبة السبعينيات بيدؼ استرضاء األمريكييفّ ،

تمثؿ المستوى األعمى مف السياسة األمنية األمريكية ػ ػ ػ الكورية ،فياتيف حالتيف تمثبلف كيؼ
أف االىتماـ باألمف القومي أدى إلى انعداـ أمف النساء الضعيفات الميمشات ،ويتساءؿ
النسوييف أيضا مف يضمف أمنيـ ومف ىـ الذيف ال يتـ ضماف أمنيـ.

5

 -)1داف تيـ وميميا كوركي وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص.488
 laura sjoberg، gender and international security eminist pevspectives،)beritain: poutledge، 2010(،P38ـ (2
 -)3أماؿ الشافعي ،المرجع السابؽ ،ص.31
 -)4تيـ داف وميميا كوركي وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص.488
 -)5المرجع نفسو ،ص.489
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لقد عممت النسوية بمختمؼ أشكاليا عمى تبيف أف مرجع األمف يجب أف يتعمؽ سبلمة
األفراد ،وأف التيديد ليس فقط تيديد القنابؿ ،ولكف يشمؿ عدـ كفاية الغذاء ،والمأوى ،النقؿ،
والرعاية الصحية التي تيدد السبلمة الجسدية لؤلفراد.

1

المطمب الرابع :األسس التحميمية األنطموجية حول األمن في نظرية البنائية.
تستخدـ النظرية البنائية مجموعة مف المفاىيـ لتحميؿ األمف ومف أىميا:
اليوية والمصالح :تولي البنائية لمفيوـ اليوية أىمية كبيرة ،وجاء المصطمح مف عمـ
النفس االجتماعي ،حيث يشير إلى التمييز واالختبلؼ الذي يحمميا الفاعؿ ،2وتقوـ اليوية
بترسـ الحدود بيف الذات واآلخريف ،وتخبرؾ مف أنت ومف اآلخريف ،حيث تحدد طريقة
التعامؿ مع أولئؾ الذيف ىـ داخؿ نفس المجموعة ،وتجاه أولئؾ الذيف يعتبروف خارج
المجموعة (اآلخريف) ،3ولميوية شكبلف ،شكؿ أصمي واآلخر يتحدد تبعا لمعبلقة مع اآلخريف،
أما كونيا ذات
فكوف ّ
أف الواليات المتحدة األمريكية دولة ديمقراطية ،فيذه ىوية أصميةّ ،

سيادة فيذه ىوية تحددىا عبلقاتيا مع الفاعميف اآلخريف في النظاـ الدولي .4وتنطمؽ الواقعية

أف الوحدات (الدوؿ) ليا ىوية واحدة وىي ىوية أنانية تسعى لممصمحة،
الجديدة مف كوف ّ

أف البيئة الدولية عبارة
بأف اليوية متغيرة ،وتختمؼ مف وقت لآلخر ،كما ّ
بينما البنائية ترى ّ

عف بنية يتـ تشكيميا مف خبلؿ التفاعؿ المستمر بيف الوحدات أي مف "صنع الدول"،
والمفتاح الرئيسي في ىذا الطرح البنائي ىو أف ىويات الفاعميف ليست معطاة بشكؿ مسبؽ

كما تعتقد الواقعية.

5

 -)1أماؿ الشافعي ،المرجع السابؽ ،ص ص.33-32
 -)2حسف الحاج عمي أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.10
 -)3سيد أحمد قوجيمي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريؼ األمف ،المرجع السابؽ ،ص ص.75-74
 -)4حسف الحاج عمي أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.10
 -)5عبد اهلل بن جبر العتيبي»،النظرية في العبلقات الدولية بيف المدرسة الواقعية الجديدة والمدرسة البنائية» ،شؤوف اجتماعية ،الرياض ،العدد
 ،108شتاء  ،2010ص ص.135-134
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أما فيما يخص المصالح ،فإذا كانت الواقعية ترى بأف المصالح محددة سمفًا لكؿ
إف المصالح تعتمد عمى التفاعؿ والممارسات
فإف البنائية ترى عكس ذلؾ ،إذ ّ
الدوؿّ ،
1
ألف
االجتماعية لكؿ دولة (أو ىوية الدولة)  ،فاليوية تقوـ بتشكيؿ المصالح واألفعاؿّ ،

أف اليوية ىي
الفواعؿ الدولية ال تمتمؾ مصالح مستقمة عف السياؽ االجتماعي ،فونت يرى ّ

مف تحدد المصالح

2

فإف ىناك مشكمتين تواجييما
أما فيما يخص المعايير ّ
دور المعايير واألفكار والقواعدّ :

البنائية لمدراسات األمنية حسب ثيو فاريل ( ،)Theo Farrellاألولى تتمثؿ في إثبات
وجود المعايير الغير قابمة لممبلحظة وكما عرفيا فاريؿ الموجودة "ىناك في العالم الحقيقي"،
ولكف ال يمكف قياسيا أو إثباتيا أو مبلحظتيا ،والثانية تتمثؿ في توضيح تأثيرىا عمى النتائج
كبيرا ،وقد قاموا بعدة دراسات قدمت العديد مف
السموكية ،3يولي البنائيوف لممعايير ًا
دور ً
اإلسيامات لمدراسات األمنية فيما يخص استخداـ المعايير في التحميؿ ،ومف بينيا دراسة

كوسموسكي وكراتوشويل لنياية الحرب الباردة ،حيث استطاع تفسير سبب نيايتيا مف خبلؿ
أف
استخداـ المعايير ،وكذلؾ دراسة فينيمور لمتدخؿ الدولي في بعض المناطؽ ،حيث وجدت ّ

سموؾ التدخؿ يتفؽ مع المعايير المتفؽ عمييا بيف الدوؿ بشأف الغايات والوسائؿ المناسبة

لمتدخؿ العسكري.

4

أف المفيوـ التقميدي
أما مفيوـ األفكار فقد قدـ بنائيوف مفيوـ متميز لو ،حيث يروف ّ
ّ

الذي ألحؽ األفكار باألفراد وأخرجوهُ مف دائرة الفعؿ الجماعي جعمو يفقد صبغتو الجوىرية،
بينما البنائيوف يروف بأف األفكار ىي نتاج التفاعؿ بيف األفراد ،والذي ينتج بدورِه الفيـ
الجماعي.

5

 -)1حسن الحاج عمي أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.15

 -)2سيد أحمد قوجيمي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن ،المرجع السابؽ ،ص.75
 -)3المرجع نفسو ،ص.77
 -)4المرجع نفسو،ص ص.78-77
 -)5عديمة محمد الطاىر ،تطور الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية:دراسة في المنطمقات واألسس ،المرجع السابؽ ،ص.365
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الفصل الثالث:

فإف االستقرار النسبي لممعايير ىو الذي يشكميا ،وىناؾ نوعيف مف القواعد
أما القواعد ّ
ّ
حسب ونت ،قواعد ُمؤسِّسة ،وىي التي تعمؿ عمى تفسير أصؿ األشياء ،وقواعد ُمنظِّمة وىي
فإف العقبلنييف
القواعد التي تعمؿ عمى توضيح العبلقات بيف األشياء ،وحسب البنائييف ّ

اىتموا القواعد المنظمة.

1

فإف البنائية تعتبر الدولة ىي الوحدة األساسية في
أما الفواعل في العالقات الدولية ّ
ّ

بنية النظاـ الدولي ،ولكف ليس بنفس نظرة العقبلنييف ،والدولة ليا طبيعة اجتماعية ،2حيث
أف "النظاـ الدولي ىو مف اختراع اإلنساف ،فيو نتاج لمفكر اإلنساني الصرؼ ،مجموعة
ترى ّ

مف األفكار ،بناء فكري ،نظاـ لمقيـ والمعايير التي نظمت مف طرؼ بني البشر في سياؽ

فإف النظاـ نفسو
زمني متصؿ ،واذا تغيرت األفكار التي تدخؿ في العبلقات الدولية القائمةّ ،
3
أف فوضوية النظاـ الدولي ليست معطى طبيعي كما يعتقد
سيتغير معيا كذلؾ"  ،أي ّ

بأف
الواقعيوف الجدد ،بؿ ىي نتاج التفاعبلت ،وطريقة النظر لمفوضى الدولية ،فاعتقاد الدوؿ ّ

النظاـ الدولي فوضوي ىو ما يجعمو فوضوي ،لذلؾ نجد البنائية تؤمف بالتغيير ،حيث ترى
أف تغيير األفكار والمعتقدات سوؼ يغير ال محالة مف طبيعة النظاـ الدولي.
ويمكف ذكر بعض المبادئ اإلنطموجية والتي فييا شبو إجماع بيف البنائييف والتي
توضح السياسة العالمية بشكؿ أفضؿ مف االفتراضات العقبلنية المنافسة ليا:

4

أف األبنية المعيارية أو الفكرية ىي بنفس األىمية كاألبنية المادية،
 -1يعتقد البنائيوف ّ
أف البنية المادية لمنظاـ الرأسمالي العالمي تؤثر عؿ
فإذا كاف يعتقد الماركسيوف ّ

العمؿ االجتماعي والسياسي ،أو ما يعتقدهُ الواقعيوف في تأثير البنية المادية لتوازف

 -)1المرجع نفسو ،ص.366
 -)2لخميسي شيبي ،األمف الدولي والعبلقة بيف منظمة حمؼ شماؿ األطمسي والدوؿ العربيةػ فترة ما بعد الحرب الباردةػ (1991ـ ػ2008ـ) (،مذكرة
مقدمة لنيؿ درجة الماجستير غير منشورة) ،معيد البحوث والدراسات العربية ػ جامعة الدوؿ العربية القاىرة ػ  ،2009ص ص.55-54
 -)3عبد الناصر جندلي ،المرجع نفسو ،ص.325
 -)4سكوت بورتشيؿ وريتشارد ديفيتاؾ وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص ص.332-331
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بأف النظـ المشتركة لؤلفكار والمعتقدات والقيـ ليا تأثير
فإف البنائيوف يجادلوف ّ
القوةّ ،
قوي عمى العمؿ االجتماعي والسياسي كذلؾ.

أف فيـ كيفية تكييؼ األبنية غير المادية ليوية الفاعميف في غاية األىمية،
 -2يروف ّ
ألف اليوية ىي التي تصنع التصرفات.

 -3العالقة بين البنية والفاعل :تعود جدلية العبلقة بيف البنية والفاعؿ ،إلى كؿ مف
بأف المجتمع ىو
ماكس فيبر وإميل دور كايم ،مع االختبلؼ في التحميؿ ،فيبر يرى ّ
أف الفرد ىو نتاج المجتمع ،وفي العبلقات الدولية
نتاج الفرد ،بينما يرى دور كايم ّ

بأف النظاـ الدولي الفوضوي ىو الذي يحدد سموؾ الفواعؿ،
يسمـ الواقعيوف الجدد ّ
1
بأف ىناؾ تأثير متبادؿ
فالدوؿ مدفوعة النتياج سموكيات محددة  ،بينما ونت يرى ّ

بأف تصرفات البشر وأفعاليـ تغير مف طبيعة المجتمع
بيف البنية والفاعؿ ،حيث يرى ّ

الذيف يعيشوف فيو ،والمجتمع الذي يتكوف مف عبلقات اجتماعية يشكؿ بدوره ويبني
األفراد ،فالعبلقة تبادلية ،ويرفض ونت أف يتـ التركيز عمى أحدىما وييمؿ الطرؼ

األخر ،كما تفعؿ الواقعية الجديدة مف خبلؿ التركيز عمى البنية وتيمؿ الفواعؿ.

2

 -)1عديمة محمد الطاىر ،تطور الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية:دراسة في المنطمقات واألسس ،المرجع السابؽ ،ص.373
 -)2عبد اهلل بف جبر العتيبي ،المرجع السابؽ ،ص.118
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الجدول( :)1األنطولوجية لمدراسات األمنية ما بعد الوضعية.
النظريات

نظرية

النظرية النقدية

ما بعد البنيوية
مفيوـ الجماعة

النظرية

النظرية

النسوية

البنائية

الجندر

اليوية والمصالح

المفاىيـ

اليوية

المستخدمة في

مفيوـ التناص

المعايير واألفكار

دراسة األمنية

الخطاب

والقواعد.

الكياف موضوع

األفراد

األفراد

األمف

األفراد
(الميمشيف مف

مجتمع

النساء).
القيـ الميددة

اليوية

الرفاه ػ الحرية

الحرية ػ المساواة

اليوية

طبيعة العالـ

طبيعة مثالية

طبيعة مثالية

طبيعة مثالية

طبيعة مثالية

الفواعؿ في

الدولة  +فواعؿ

الدولة  +فواعؿ

الدولة  +فواعؿ

الدولة (ولكف ليا

العبلقات الدولية

أخرى

أخرى

أخرى

طبيعة
اجتماعية).
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الخالصة واالستنتاجات:
أوال :شكمت نياية الحرب الباردة وفشؿ النظريات الوضعية في تنبأ بيا ،ومع ظيور
تيديدات أمنية جديدة وتفكؾ اإلتحاد السوفيتي فرصة لمنظريات األمنية الجديدة.
ثانيا :نستنتج مف خبلؿ النقاش اإلبستمولوجي حوؿ األمف في النظريات ما بعد
الوضعية تشارؾ في العبلقة القوية التي تجمع بيف المعرفة والمصمحة ،فأغمب البحوث
حكر عمى فئة
مما جعؿ حقؿ الدراسات األمنية ًا
األمنية تحض بدعـ مف لو مصمحة فيياّ ،

أف المعرفة ليست حيادية
معينة (في األغمب تسيطر عميو الواليات المتحدة األمريكية) ،كما ّ
أما فيما
بؿ تنحت لمصمحة معينة وتتأثر كذلؾ بمجموعة مف العوامؿ مف بينيا الذكوريةّ ،

يخص النقاش حوؿ األدوات اإلبستمولوجية في دراسة األمف فقد اختمفت األدوات ،فما بعد
أف األمف ىو عبارة عف خطابات ،بينما
البنيوية تستخدـ قيمة الخطاب لفيـ األمف وترى ّ
تفضؿ النقدية فكرة اإلنعكاسية في دراسة األمف ،أما النسوييف مف خبلؿ استخداـ عدسات

الجندر تـ الكشؼ عف التحيزات الذكورية الموجودة في الدراسات األمنية وكيؼ أف الذكور
أما البنائية فتستخدـ البعد التذاتاني في دراسة األمف وتعتبره بناء
يسيطروف عمى الحقؿّ ،
اجتماعي.

ثالثا :نستنتج مف خبلؿ دراسة النقاش األنطموجي حوؿ األمف في النظريات ما بعد
الوضعية:
 -1رفض اإلنطولوجيا الوضعية.
 -2استخداـ مفاىيـ جديدة في دراسة األمف مثؿ اليوية ،مفيوـ التناص والخطاب
بالنسبة لنظرية ما بعد البنيوية ،مفيوـ الجماعة ،و الجندر ،واليوية والمصالح،
لكؿ مف نقدية ،و النسوية ،والبنائية عمى توالي.
 -3االنتقاؿ في تحميؿ األمف مف األسفؿ(الفرد والمجتمع) إلى األعمى(الدولة) عمى
عكس الواقعية.
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الخاتمة
سيطرت الدراسات األمنية التقميدية لعقود معتبرة أمن الدولة من األولويات التي يجب
الحفاظ عمييا ،وكذا اعتبار الدولة الفاعل الوحيد القادر عمى ضمان أمنو نظ ار لطبيعة
التيديدات العسكرية التي تستمزم قوة مماثمة أو أكبر منيا ،وقد شكمت نياية الحرب الباردة
وتفكك االتحاد السوفيتي ،وظيور تيديدات أمنية جديدة مثل اإلرىاب الدولي و الجريمة
المنظمة وتموث البيئي ،وتغير طبيعة الحروب ،وفشل النظريات الوضعية في تفسير ىذه
التطورات ،كما لعب القمع والظمم الذي كانت تفرضو الوضعية عمى الدراسات األمنية إلى
ظيور اتجاىات ما بعد الوضعية والدخول في نقاش حول موضوع األمن.
وحققت ما بعد الوضعية نجاحات تستحق التقدير فقد أحدثت ثورة في الدراسات
األمنية ،ومن أبرز إسياماتيا أنيا أعادت االعتبار ليؤالء الميمشين سواء الباحثين الذين تم
تجاىل أبحاثيم المتعمقة باألمن ،حيث وجدت بعض الروايات التي كانت ليا قيمة عممية
نظر لضعف القوة التي تمتمكيا والتي ترتبط بالمعرفة لم تحضا بحوثيم باالىتمام ،عمى
ولكن ًا
عكس األبحاث التي تمتمك تمويل مالي كبير ونفوذ وىذا ما نجده في الدراسات الواقعية،

وأعادت االعتبار كذلك لؤلفراد بصفة عامة خاصة الذين تعرضوا لمظمم والتيميش عمى
حساب أمن الدولة الذي ينظر إليو كشيء مقدس ال يجب المساس بو ،ولكن ما بعد
الوضعية أعطت األفراد والمجتمع األولوية في األمن ،مجادلة بأن التيديدات األمنية الجديدة
التي أفرزتيا فترة ما بعد نياية الحرب الباردة تمس األفراد والمجتمع بالدرجة األولى ،وتستمزم
آليات ووسائل لمواجيتيا تختمف عن اآلليات التقميدية.
أن ما بعد الوضعية قد نجحت في نقدىا لموضعية وفي بناء دراسات أمنية جديدة،
كما ّ

وان ادعى بعض الباحثين فشميا وأنيا تعاني من الكثير من العيوب ،وال ننفي ىذا األخير،
ولكن عند النظر لمدراسات األمنية التقميدية قبل دخول االتجاىات ما بعد الوضعية وكيف
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الخاتمة
أصبحت بعد دخوليا نجد أنيا أعادت تعريف األمن وغيرت المرجعية األمنية ووسعت
وعمقت مفيوم األمن وغيرىا ،نرى عندىا بأنيا حققت إنجازات وتقدم في الدراسات األمنية.
كما أثبتت اآلليات اإلبستمولوجية والتحميل األنطولوجي ما بعد الوضعي نجاحو وان
اختمفت اآلليات ،حيث أثبتت النسوية من خالل استخدام عدسات الجندر أن الدراسات
األمنية منحازة ذكوريا ومن إنتاج الذكور ،وأثبتت النقدية أن السياسة الدولية ىي بناء
اجتماعي ومن خالل تغيير اإلدراك نحو األحسن نحض بالمزيد من األمن ،أما نظرية ما بعد
البنيوية ومن خالل استخدام منظور قيمة الخطاب في تحميميا أثبتت أن الخطاب المتداول
بين الناس أو بين النخب يمعب دو ار ميما في جعل بعض القضايا أمنية ،أما النظرية البنائية
ومن خالل استخدام التذاتانية األمنية أثبتت أن السالح في يد الصديق ليس نفسو في يد
العدو حيث تمعب طريقة النظر لآلخرين واألفكار المشكمة حوليم في جعل من ىم أصدقاء
عمى من ىم أعداء ،أما فيما يخص الجانب األنطولوجي فقد قامت بتوسعيو وأضافت فواعل
أخرى في العالقات الدولية ،وانتقمت من مرجعية الدولة إلى اعتبار األفراد والمجتمع
كمرجعية ،واستخدمت كذلك مفاىيم جديدة في دراسة األمن.
ويرجع سبب فشل المنظورات الوضعية في تفسير نياية الحرب الباردة أو تعرضيا
لمعديد من االنتقادات ىو أنيا أعطت لؤلمن القومي اىتمام كبير تاركة األفراد والمجتمع
يعاني في ظل التيديدات األمنية الجديدة ،وتعتبر خطاب قوة وتدعوا كذلك لمعنف والفوضى،
كما أنيا أقصت العديد واحتكرت حقل الدراسات األمنية.
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قائمة المصادر والمراجع

قائمة المراجع المعتمدة:
أ -بالمغة العربية:
أوال :الكتب
 )1إريؾ برونز ستيفف ،النظرية النقدية ،تر :سارة عادؿ( ،ط1؛مصر :مؤسسة ىنداوي
لمتعميـ والثقافة.)2016 ،
 )2بوعزة طيب ،نقد الميبرالية( ،ط1؛دار التنوير لمنشر واإلعالـ :مصر.)2013 ،
 )3بوتومور توـ ،مدرسة فارنكفورت ،تر :سعد ىجرس( ،ط2؛ ليبيا :دار أوريا لمطباعة
والنشر والتوزيع والتنمية والثقافة.)2004 ،
 )4بيميس جوف و سميث ستيؼ ،عولمة السياسة العالمية ،تر :مركز الخميج لألبحاث،
(ط1؛ اإلمارات العربية المتحدة :مركز الخميج لألبحاث.)2004 ،
 )5بارب ار بيز وآالف ،لماذا يكذب الرجل وتبكي المرأة ،تر :مكتبة جرير( ،ط7؛المممكة
العربية السعودية :مكتبة جرير.)2010 ،
 )6بف نيار نايؼ ،مقدمة في عمم العالقات الدولية( ،ط1؛قطر :مؤسسة وعي لمدراسات
والبحوث.)2016 ،
 )7بعوره الزواوي ،ما بعد الحداثة والتنوير موقؼ األنطموجيا التاريخية –دراسة مقارنة،-
(ط1؛ لبناف :دراسة الطميعة لمطاعة والنشر.)2009 ،
 )8بورتشيؿ سكوت وريتشارد ديفيتاؾ وآخروف ،نظريات العالقات الدولية ،تر :محمد
صفار( ،ط1؛القاىرة :المركز القومي لمترجمة.)2014 ،
 )9براوف كريس ،فيم العالقات الدولية ،تر :مركز الخميج لألبحاث( ،ط1؛ اإلمارات
العربية المتحدة :مركز الخميج لألبحاث.)2004 ،
 )11جوانيتا إلياس وبيتر ستش ،أساسيات العالقات الدولية ،تر :محي الديف حميدي،
(ط1؛سوريا :دار الفرقد.)2016 ،

 )11جندلي عبد الناصر ،التنظير في العالقات الدولية بين اإلتجاىات التفسيرية
والنظريات التكوينية( ،ط1؛الجزائر :دار الخمدونية لمنشر والتوزيع.)2007 ،
 )12دورتي جيمس وروبرت بالستغراؼ ،النظريات المتضاربة في العالقات الدولية ،تر:
وليد عبد الحي( ،ط1؛ الكويت :المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر و التوزيع،
.)1985
 )13ىوبز توماس ،المقياثان األصول الطبيعية و السياسية لسمطة الدولة ،تر :ديانا
حرب و بشرى صعب( ،ط1؛ اإلمارات العربية المتحدة :دار الفرابي.)2011 ،
 )14ىالة كماؿ ،محاضرات تعميمية في دراسات النوع ،إشراؼ :أمينة أبوكر،
(ط1؛ب.ب.ف :مؤسسة المرأة والذاكرة.)2016 ،
 )15ىارماف كريس ،كيف تعمل الماركسية ،تر :مركز الدراسات االشتراكية،
(ط1؛مصر :مركز الدراسات االشتراكية.)2003 ،
 )16طريؼ الخولي يمني ،النسوية وفمسفة العمم( ،ب.ذ.ط؛مصر :مؤسسة ىنداوي
سي آي سي.)2017 ،
 )17كينث والتز ،اإلنسان والدولة والحرب :تحميل نظري ،تر :عمر سميـ التؿ( ،ط1؛
أبوظبي :ىيئة أبوظبي لمسياحة والثقافة.)2013 ،
 )18كيو وندي وفرانسيس بارتكوفيسكي ،النظرية ِّ
النسوية ـــ مقتطفات مختارة ـــ ،تر:
عماد إبراىيـ( ،ط1؛األردف؛ األىمية لمنشر والتوزيع.)2010 :
 )19كامبؿ سارة ،النسوية وما بعد النسوية ،تر :أحمد الشامي( ،ط1؛القاىرة :المشروع
القومي لمترجمة.)2002 ،
 )21كريستوفر باتمر ،ما بعد الحداثة ،تر :نيكيف عبد الرؤوؼ( ،ط1؛مصر :مؤسسة
ىنداوي لمتعميـ والثقافة.)2016 ،

 )21الرويمي ميجاف وسعد البازعي ،دليل الناقد األدبي ،تر :المركز الثقافي العربي،
(ط3؛المغرب :المركز الثقافي العربي.)2002 ،
 )22مجموعة مف األكاديمييف العرب ،الفمسفة والنسوية :في فضح»ازدراء الحق
األنثوي» ونقضو ،و»التمركز الذكوري» ونقده ،تحرير :عمي عبود المحمداوي،
(ط1؛المغرب ،الجزائر ،لبناف :دار األماف ،منشورات االختالؼ ،منشورات ضفاؼ،
.)2013
 )23محمد فرج أنور ،نظرية الواقعية في العالقات الدولية ــ دراسة نقدية في ضوء
النظريات المعاصرة ــ ( ،السميمانية :مركز كردستاف لمدراسات اإلستراتيجية.)2007 ،
 )24ميرشامير جوف ،مأساة سياسة القوى العظمى ،تر :مصطفى محمد قاسـ،
(المممكة العربية السعودية :جامعة الممؾ سعود.)2012 ،
 )25موسوعة كمبريدج لمتاريخ ،الفكر السياسي في القرن العشرين ،تحرير :تيرنس
بوؿ وريتشارد بيمالمي ،تر :مى مقمد( ،المجمد الثاني؛مصر :المركز القومي لمترجمة،
.)2010
 )26موسوعة كمبريدج في النقد األدبي القرف العشريف المداخؿ التاريخية والفمسفية
والنفسية ،تحرير :ؾ.نيموؼ ،ؾ.نوريس ،وآخروف ،تر :إسماعيؿ عبد الغني وآخروف،
(ط1؛ مصر :المركز القومي لمترجمة.)2005 ،
 )27مورجنتاو ىانز ،السياسة بين األمم :الصراع من أجل السمطان والسالم ،تر:
خيري حماد( ،ط1؛ ب ب ف :الدار القومية لمطباعة والنشر ،ب ،س ،ف).
 )28مصدؽ حسف ،يورغن ىابرماس ومدرسة فرانكفورت النظرية النقدية التواصمية،
(ط1؛المغرب :المركز الثقافي العربي.)2005 ،
 )29عبد الحميـ عطية أحمد ،نيتشو وجذور ما بعد الحداثة( ،ط1؛لبناف :دارالفرابي،
.)2010

 )31قوجيمي سيد أحمد ،تطور الدراسات األمنية ومعضمة التطبيق في العالم العربي،
(ط1؛ اإلمارات العربية المتحدة :مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية،
.)2012
 )31قوجيمي سيد أحمد ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن،
(ط1؛األردف :المركز العممي لمدراسات السياسية.)2014 ،
 )32تيـ داف وميميا كوركي وآخروف ،نظريات العالقات الدولية التخصص والتنوع ،تر:
ديما الخض ار( ،ط1؛قطر :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.)2016 ،
 )33غرفيثس مارتف وأوكاالىاف تيري ،المفاىيم األساسية في العالقات الدولية ،تر:
مركز الخميج لألبحاث( ،ط1؛اإلمارات العربية المتحدة :مركز الخميج لألبحاث،
.)2008
 )34غريفيش مارتف ،خمسون مفك ار في العالقات الدولية ،تر :مركز الخميج لألبحاث،
(ط1؛اإلمارات العربية المتحدة :مركز الخميج لألبحاث.)2008 ،

ثانيا :الدوريات
 )35أحمد الصغير عمي عيد محمد» ،الثورة عمى تاريخ الفمسفة مف زاوية نسوية في
أعماؿ المفكر إماـ عبد الفتاح إماـ» ،مؤسسة مؤمنوف بال حدود لمدراسات واألبحاث،
المغرب.
 )36بالة عمار» ،المقاربات التكوينية لمفيوـ األمف مف المقترب إلى نظريات ما بعد
الحداثة» ،مجمة الحقوؽ والعموـ السياسية ،العدد .2018 ،09
 )37بوستي توفيق» ،مفيوـ األمف ومنظورات ما بعد الوضعية» ،المعيد المصري
لمدراسات12 ،مارس .2019
 )38بوقريطة بدر الدين» ،نظرية ما بعد الحداثة ومدى مساىمتيا في التنظير لمعالقات
الدولية» ،مجمة أبحاث قانونية وسياسية ،العدد الثالث.

 )39واصل عصام» ،النظرية النسوية واشكالية المصطمح» ،دار المنظومة ،الجزائر،
العدد .2011 ،26
 )41زقاع عادل» ،المعضمة األمنية المجتمعية :خطاب األمنية وصناعة السياسة
العامة» ،دفاتير السياسة والقانوف ،الجزائر ،العدد  5جواف .2011
 )41حسن الحاج عمي أحمد» ،العالـ المصنوع :دراسة في البناء االجتماعي لمسياسة
العالمية» ،مجمة عالـ الفكر.
 )42كبابي صميحة» ،الدراسات األمنية بيف االتجاىيف التقميدي والحديث» ،مجمة العموـ
اإلنسانية ،العدد  ،38ديسمبر .2012
 )43كادي حسن» ،تأثير عولمة ما بعد الحداثة في حقؿ التنمية السياسية» ،دفاتير
السياسة والقانوف ،العدد الثالث عشر ،جواف .2015
 )44كشوط عبد الرفيق» ،األمف والتحوالت في المرجعيات والقيـ :مف المنظور الواقعي
إلى األمننة» ،مجمة العموـ اإلنسانية ،الجزائر ،العدد الثالث ،جواف .2015
 )45المصري خالد» ،النظرية البنائية في العالقات الدولية» ،مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ
االقتصادية والقانونية ،المجمد  ،30العدد الثاني.2014 ،
 )46لطالي مراد» ،األمف اإلنساني ضمانة أساسية ألمف الدولة» ،مجمة الدراسات
والبحوث القانونية ،جامعة سطيؼ  ،02العدد الخامس.
 )47موسى المصري خالد» ،الوضعية ونقادىا في العالقات الدولية (دراسة نقدية
لمنظريات الوضعية)» ،مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونية ،المجمد ،30
العدد األوؿ.2014 ،
 )48محمد الطاىر عديمة» ،المقاربة النسوية لمعالقات الدولية» ،مجمة الحقوؽ والعموـ
السياسية ،العدد الثالث عشر.2015 ،
 )49نوري النعيمي أحمد» ،البنيوية العصرية في العالقات الدولية» ،مجمة العموـ
السياسية ،العدد .46

وصيغو وتيديداتو (دراسة
 )51عبد اهلل الحربي سميمان» ،مفيوـ األمف :مستوياتو
ُ

نظرية في المفاىيـ و األطر)» ،مجمة المنظمة العربية ،العدد التاسع عشر ،صيؼ

.2008
 )51بن جبر العتيبي عبد اهلل» ،النظرية في العالقات الدولية بيف المدرسة الواقعية
الجديدة والمدرسة البنائية» ،شؤوف اجتماعية ،الرياض ،العدد  ،108شتاء .2010
 )52عطية إدريس» ،النقاشات النظرية في المدارس األمنية األوربية تجاه مسألتي
اليجرة والمجوء» ،مجمة الدراسات اإلستراتيجية والعسكرية ،المجمد  ،01العدد األوؿ،
ألمانيا ،سبتمبر .2018
 )53فريجة أحمد ولديمة فريجة» ،األمف والتيديدات األمنية في عالـ ما بعد الحرب
الباردة» ،دفاتير السياسة والقانوف ،العدد  ،14جانفي .2016

ثالثا :البحوث الجامعية
 )54أدـ أحمد عثماف رشيدة ،األمف والسمـ في ظِّؿ سباؽ التسمح الدولي -دراسة حالة"
اليند -باكستاف"( ،مذكرة تكميمية لنيؿ مرتبة الشرؼ في العموـ السياسية غير منشورة)،
كمية الدراسات االقتصادية واالجتماعية_جامعة الخرطوـ_ سبتمبر.2012
 )55بيولي عبير ،النظرية الواقعية البنيوية في الدراسات األمنية دراسة لحالة الغزو
األمريكي لمعراؽ في ( ،2003مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير) ،كمية العموـ
السياسية و اإلعالـ _جامعة الجزائر .2014/2013_03
 )56بودف زكرياء ،أثر التيديدات اإلرىابية في شماؿ مالي عمى األمف الوطني الجزائري
واستراتيجيات مواجيتيا ( ،2014-2010مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة ماجستير غير
منشورة) ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ػ جامعة محمد خيضر بسكرة ػ .2015/2014

 )57بوسكيف سميـ ،تحوالت البيئة اإلقميمية وانعكاساتيا عمى األمف الوطني الجزائري
( ،2014-2010مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير غير منشورة) ،كمية الحقوؽ
والعموـ السياسية ػ جامعة محمد خيضر بسكرة ػ .2015/2014
 )58بف سعدوف الياميف ،الحوارات األمنية في المتوسط الغربي بعد نياية الحرب الباردة-
دراسة حالة مجموعة( ،5+5مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير غير منشورة) ،كمية
الحقوؽ والعموـ السياسية_جامعة الحاج لخضر باتنة_ .2012/2011
 )59بشكيط خالد ،دور المقاربة األمنية اإلنسانية في تحقيؽ األمف في الساحؿ اإلفريقي،
(مذكرة مقدمة لمحصوؿ عمى شيادة الماجستير غير منشورة) ،كمية العموـ السياسية و
اإلعالـ_جامعة الجزائر.2011/2010 _03
 )61بتقة خديجة ،السياسة األمنية األوربية في مواجية اليجرة غير الشرعية( ،مذكرة مقدمة
لنيؿ شيادة الماجستير غير منشورة) ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ػ جامعة محمد
خيضر بسكرة ػ .2014/2013
 )61دير أمينة ،أثر التيديدات البيئية عمى واقع األمف اإلنساني في إفريقيا دراسة حالة ػ
دوؿ القرف اإلفريقي ػ( مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير غير منشورة) ،كمية الحقوؽ
والعموـ السياسية ػ جامعة محمد خيضر بسكرة ػ .2014/2013
 )62وىيبة قمميف ،النظرية البنائية في الدراسات األمنية( ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر
أكاديمي غير منشورة) ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية _جامعة محمد بوضياؼ
المسيمة_ .2016
 )63زرداني أمينة ،المعضمة األمنية في المتوسط مف منظور الواقعية النيوكالسيكية،
(مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر غير منشورة) ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ػ ػ
جامعة العربي بف مييدي أـ البواقي ػ ػ .2017/2016
 )64حدادي جالؿ ،األمف الجزائري في إطار استراتيجيات النفوذ لمقوى الفاعمة بالمتوسط
بعد أحداث 11سبتمبر 2001ـ( ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير غير منشورة)،
كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ػ جامعة مولود معمري تيزي وزو ػ .2015/2014

 )65حموـ فريدة ،األمف اإلنساني -مدخؿ جديد في الدراسات األمنية( ،-مذكرة مقدمة
لنيؿ شيادة الماجستير غير منشورة) ،كمية العموـ السياسية واإلعالـ_ ،جامعة
الجزائر_ .2004/2003
 )66حمزاوي جويدة ،التصور األمني األوربي :نحو بنية أمنية شاممة وىوية إستراتيجية
في المتوسط( ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير غير منشورة) ،كمية الحقوؽ والعموـ
السياسية ػ جامع الحاج لخضر باتنةػ .2011/2010
 )67حمشي محمد ،النقاش الخامس في حقؿ العالقات الدولية :نحو إقحاـ نظرية التعقد
داخؿ التخصص( ،أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه غير منشورة) ،كمية الحقوؽ
والعموـ السياسية _جامعة باتنة .2017/2016 _ 1
 )68الشافعي أماؿ ،األمف اإلنساني مف منظور النسوي( ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة
ماجستير غير منشورة) ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ػ جامعة سطيؼ 02ػ
.2014/2013
 )69محمد الصالح صاحبي ،السياسة األمنية لالتحاد األوربي اتجاه المنطقة المغاربية ػ ػ
اليجرة غير الشرعية نموذجا ػ ػ ( ،مذكرة تكميمية لنيؿ شيادة الماجستير غير منشورة)،
كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ػ ػ جامعة العربي بف مييدي أـ البواقي ػ ػ .2017/2016
 )71محمد الطاىر عديمة ،تطور الحقؿ النظري لمعالقات الدولية :دراسة في المنطمقات
واألسس( ،أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه غير منشورة) ،كمية الحقوؽ والعموـ
السياسية _جامعة الحاج لخضر باتنة_.2015/2014
 )71مييوب وساـ ،أثر المتغيرات اإلقميمية والعالمية لمرحمة ما بعد الحرب الباردة عمى
أمف األنظمة السياسية العربية( ،مذكرة مقدمة الستكماؿ متطمبات شيادة الماجستير
غير منشورة) ،كمية الحقوؽ والعموـ الساياسية ػ جامعة محمد خيضر بسكرة ػ
.2014/2013

 )72معمري جندلي خالد ،التنظير في الدراسات األمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة دراسة
في الخطاب األمني األمريكي بعد  11سبتمبر( ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير
غير منشورة) ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية_جامعة باتنة_ .2008/2007
 )73قاسـ نادية ،ندوة برشمونة :ىاجس األمف واالستقرار في البحر األبيض المتوسط،
(مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة ماجستير غير منشورة) ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ػ
جامعة الجزائر بف عكنوف ػ .2003/2002
 )74قنوفي وسيمة ،حؽ اإلنساف في األمف ػ بيف مقاربة األمف اإلنساني ومبادئ القانوف
الدولي ػ( ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه غير منشورة) ،كمية الحقوؽ والعموـ
السياسية _ ،جامعة محمد دباغيف سطيؼ .2017/2016 _ 02
 )75شيبي لخميسي ،األمف الدولي والعالقة بيف منظمة حمؼ شماؿ األطمسي والدوؿ
العربيةػ فترة ما بعد الحرب الباردةػ (1991ـ ػ2008ـ) ( ،مذكرة مقدمة لنيؿ درجة
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