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 العالقات الدولية
 في الفكر السياسي الغربي

 "دراسة تحليلية"
 مقدمة: 

يف تلك " امسترتً "ا هناك افرتاضً  السياسي أنَّ  للفكرِ  ةِ دبيات التحليليَّ املتعمقة لأل ح القراءةُ توضِّ 
 عوبةِ ه من الصُّ وأنَّ ، وليةالدَّ  القاتِ والعَ  السياسيِّ  بني الفكرِ ا نسبيًّ  هناك انفصاالً  اه أنَّ وَ فحْ ، اتِ األدبيَّ 
 لية.و الدَّ  ة للعالقاتِ ظريَّ النَّ  األسسِ  لفهمِ  كر السياسيِّ الفِ  توظيفُ  مبكانٍ 

األمبرييقي  حليلِ عليها يف التَّ  فِ املتعارَ  لألطرِ  السياسي ال خيضعُ  الفكرَ  من أنَّ  وينطلق هذا االفرتاضُ 
كما ،  )1(ياسية الدوليةاهرة السِّ الظَّ  لفهمِ  اإلطار النظريِّ  عليه لبناءِ  االعتمادُ  نُ ال ميكِ  من مثَ و ، لمللعِ 
 الداخليِّ  نظيمِ قة بالتَّ واحي املتعلِّ النَّ  :أي ؛لطة السياسيةبالسُّ الفرد  يتناول عالقةَ  السياسيَّ  الفكرَ  أنَّ 

 ولذلك ؛نظيمِ هذا التَّ  خارج إطارِ  قة مبا يقعُ املتعلِّ  النواحيَ  الدوليةُ  بينما تتناول العالقاتُ ، للمجتمعِ 
 على دراسةِ  زُ تركِّ  -بالبحث والتحليل  السياسيَّ  راسات التقليدية اليت تتناول الفكرَ الدِّ  معظمَ  فإنَّ 
ا كثريً   لُ وال حتفِ ، السياسية لطةِ والسُّ ، واالجتماعي يف اإلطار السياسيِّ  لةِ واملتمثِّ ، اخلية للدولةالدَّ  رِ األطُ 

 جوهر التفاعلِ  يف فهمِ  الفكر السياسيِّ  ورَ كما أ�ا تتجاوز دَ ،  ويلِّ الدَّ  يف اجملالِ  لِ التفاعُ  بظاهرةِ 
، املعاصرة وليةِ الدَّ  القاتِ العَ  رون لتنظريِ اليت انطلق منها املفكِّ  هو القاعدةُ  هذا الفكرَ  رغم أنَّ ، ويلِّ الدَّ 

مع تلك الظاهرة ال  السياسي حينما يتعاملُ  الفكرَ  فإنَّ  ومن َمثَّ ، متكامالً  الًّ ثل كُ متِّ  اهرة السياسيةُ فالظَّ 
 يف دراساتِ  كما هو شائعٌ ،  ياسيةلسِّ ا لطةِ والسُّ  بتنظيم اجملتمعاتِ  قةِ املتعلِّ  فقط على اجلوانبِ  زُ يركِّ 

تلك  :أي ؛ةُ ها اخلارجيَّ مبا يف ذلك أبعادُ  ،هاأبعادِ  فِ مبختلِ  الظاهرةَ  وإمنا يتناولُ  ؛الفكر السياسيِّ 
ولية الدَّ  القاتِ العَ  سَ دارِ  هذا ما جيعلُ  ولعلَّ ، ياسيةِ حدة السِّ للوَ  ةِ بالعالقات اخلارجيَّ  قةُ املتعلِّ  األبعادُ 
ائدة يف السَّ  مِ يَ للقِ  ةِ كريَّ الفِ  ويل عن اجلذورِ الدَّ  التفاعلِ  لفهمِ  نظريٍّ  إطارٍ  ني حياول بناءَ ح يتساءلُ 
 ألفكار سابقة.ا امتدادً  لُ السائدة اليوم متثِّ  ا إذا كانت األفكارُ وعمَّ ، ويلِّ الدَّ  اجملتمعِ 
رين املفكِّ  فإنَّ  ومن َمثَّ ، اسيةياهرة السِّ الظَّ  هي وحدةُ  ،جوهرية مةٍ من مسلَّ  راسةُ هذه الدِّ  وتنطلقُ 

 -ة معياريَّ  ةٍ مثاليَّ  مناذجَ  األمبرييقي أو بتقدميِ  حليلِ ا بالتَّ ياسية إمَّ السِّ  اهرةَ الظَّ  السياسيني الذين تناولوا
 راتٌ وإمنا كانت هلم تصوُّ  ؛ياسيِّ السِّ  اهرة السياسية داخل اجملتمعِ الظَّ  على فهمِ   يقتصروا يف الغالبملَ 

القات بالعَ ا عنه حاليًّ  رُ أو ما يعبـَّ  ،اأيضً  ياسيِّ السِّ  إطار اجملتمعِ " خارج" ياسيةاهرة السِّ ة حول الظَّ دحمدَّ 
 .وليةِ الدَّ 

 ن أنَّ مِ ، وليةالدَّ  القاتِ ي العَ سِ من دارِ  لدى كثريٍ  السائدِ  رِ ه بعكس التصوُّ فإنَّ ، ثانية ومن ناحيةٍ 
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 ياسيِّ السِّ  رِ كْ الفِ  رِ لتطوُّ  لَ املتأمِّ  فإنَّ ، التاسع عشر إال منذ القرنِ  رْ  تظهَ ملَ  هلذا العلمِ  ظريةَ النَّ  املفاهيمَ 
 تأخذ ها ملَ ولكنَّ ، هرِ وتطوُّ  قد ظهرت وتبلورت مع ظهور الفكر السياسيِّ  تلك املفاهيمَ  أنَّ  يلحظُ 

 .الحقةٍ  ةٍ تارخييَّ  فرتاتٍ د إال يف احملدَّ  نظري العلميِّ التَّ  عَ طابَ 
رين هي أن املفكِّ  :وىلاألُ ، تنيتني رئيسيَّ فرضيَّ  إىل إثباتِ  هذا البحثُ  يهدفُ  ويف هذا اإلطارِ 

كرية هلؤالء الفِ  مِ يَ تنطلق من القِ  ،وليةالقات الدَّ عن العَ  راتٍ وتصوُّ  روا مفاهيمَ السياسيني قد طوَّ 
 جتدُ  وافرتاضاتٍ  فاهيمَ من م القات الدولية املعاصرة إمنا تنطلقُ العَ  نظرياتِ  هي أنَّ  :والثانية، رينَ املفكِّ 
 املعروف. السياسيِّ  ها يف الفكرِ جذورَ 

 وحدةً  لُ ميثِّ  هذا الفكرَ  ألنَّ  ؛الغريبِّ  الفكر السياسيِّ  رِ نا على تطوُّ فإننا سنقصر دراستَ  ،ويف هذا اإلطار
 عن الواقعِ  نةً عيَّ م راتٍ م تصوُّ قد قدَّ  هذا الفكرَ  أنَّ  حماولني إثباتَ ، ات الفكر السياسيِّ يف أدبيَّ  زةً متميِّ 
 نُ فهي تتضمَّ  من مثو ، راتِ صوُّ من تلك التَّ  ولية املعاصرة تنطلقُ القات الدَّ نظريات العَ  وأنَّ ، ويلالدَّ 
 نة. غربية معيَّ  سياسيةٍ  مٍ يَ حنو قِ ا يًّ يمِ ا قِ زً حتيـُّ 

 أسس العالقات الدولية في الفكر السياسي الغربي: 
قد  هذا الفكرَ  وحىت القرن العشرين أنَّ  اإلغريقيِّ  الغريب من العصرِ  الفكر السياسي رِ تطوُّ  تأملُ  حُ يوضِّ 

حليل للتَّ  ةِ األساسيَّ  على االفرتاضاتِ  تْ قد انعكسَ  ؤيةَ هذه الرُّ  وأنَّ ، ةللعالقات الدوليَّ  نةً معيَّ  بلور رؤيةً 
ن ولية مِ القات الدَّ سي العَ رِ دا الشائع لدى معظمِ  رِ كس التصوُّ عَ فبِ ، وليةِ الدَّ  القاتِ للعَ  رِ املعاصِ  العلميِّ 

 حُ توضِّ  حليلِ هلذا التَّ  قةَ املتعمِّ  النظرةَ  إال أنَّ ، احمايدة متامً  ةٍ جتريبيَّ  قد انطلق من أسسٍ  حليلَ هذا التَّ  أنَّ 
أن  لَ حاوَ  ةِ اجملتمعات الغربيَّ  من خصائصِ  ةٍ دَّ دة مستمَ معيارية حمدَّ  ةٍ فلسفيَّ  ه قد انطلق من أسسٍ أنَّ 

ٍ  رٍ تصوُّ  لتقدميِ ها فَ يوظِّ  الغريب  فقد أبرز الفكرُ ، )2(ميةوالعالَ  مولَ الشُّ  يعولية يدَّ للعالقات الدَّ  معنيَّ
كما ،  بالغ على الواقع املعاصرِ  أصبحت ذات أثرٍ  ،وليةالدَّ  القاتِ ئيسية يف العَ الرَّ  من املفاهيمِ ا عددً 
 حليلُ عليها التَّ  ِينَ بُ  هم قواعدَ راؤُ آلت وشكَّ ، ويلِّ دَّ التفاعل ال ون ظاهرةَ ياسيون الغربيُّ رون السِّ ل املفكِّ تناوَ 

 ولية.الدَّ  القاتِ الالحق للعَ 
مع بداية  هإال أنَّ  ،إال يف مطلع القرن العشرين رْ  يظهَ ملَ  ةِ الدوليَّ  القاتِ للعَ " العلمي" التنظيم ورغم أنَّ 

 قةِ املتعلِّ  ةِ الفلسفيَّ  من املفاهيمِ  جمموعةً  ى بالفعلِ قد أرسَ  الغريبُّ  السياسيُّ  كان الفكرُ   ذلك القرنِ 
 . )3(فيما بعدُ  وليةِ الدَّ  للعالقاتِ " العلمية" راسةالدِّ  زُ متيـِّ  تْ واليت استمرَّ ، وليةبالعالقات الدَّ 

، واحلرب، السالم :مثل، وليةالعالقات الدَّ  لة يف حقلِ املصطلحات املتداوَ  معظمَ  ولذلك نالحظ أنَّ 
 ،فكريةٍ   على قواعدَ بَىن حيث تُ ، الدويل للواقعِ  ةً يميَّ تعكس رؤيا قِ  - وغريها مربياليةواإل، دوانوالعُ 

يف  واالقتصاديِّ  والسياسيِّ  االجتماعيِّ  باختالف الواقعِ  خيتلفُ  ،اخاصًّ  ها مدلوالً لتحديدِ  جتعلُ 
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 .الدول املعاصرةِ 
ا امتدادً  دُّ عَ يُـ  - اهتِ وقوَّ  ولةِ الدَّ  ءِ وبقا المِ والسَّ  املعاصرين باحلربِ  وليةِ القات الدَّ علماء العَ  واهتمامُ 

يف  واهرِ هذه الظَّ  بدراسةِ  -هم وغريِ  ،وبنثام، وهيوم، هوبز :من أمثال -ني رين الغربيِّ الهتمام املفكِّ 
 . )4(ويلاجملال الدَّ 

 حماورَ  ة ثالثولية يفالدَّ  القاتِ الغريب للعَ  السياسيِّ  رؤية الفكرِ  معاملِِ  أهمِّ  يف هذا اجملال حتديدُ  نُ وميكِ 
 هي: ،رئيسيةٍ 

 : فكرة القانون الطبيعي: أوالً 
دة على ضرورة مية املؤكِّ عوة العالَ وظهور الدَّ  ،الدويلالقانون  رِ واة لتطوُّ النَّ  لت هذه الفكرةُ وقد مثَّ 

ا كار إرهاصً لت هذه األفوقد مثَّ  ،دِ املوحَّ  ويلِّ الدَّ  إلجياد اجملتمعِ  ؛القانون الطبيعيِّ  االحتكام إىل قواعدِ 
 وإجيادِ  ،الدويلِّ  الواقعِ  اعية إىل تغيريِ والدَّ  ،طويلة فرتةً  اليت سيطرت على احلقلِ " املدرسة املثالية" لقيام

القانون "و" احلقوق الطبيعية" ها من فكرةِ جذورَ  تستمدُّ  ،أخالقيةٌ  ه معايريُ حتكمُ " مثايل" دويلٍّ  جمتمعٍ 
 . "الطبيعيِّ 

 ة وسيادتها:: فكرة بقاء الدولاثانيً 
لتأكيد  كأساسٍ   Raison d'etatالعليا للدولة  املصلحةِ  اتِ على مقتضيَ  وترتكز هذه الفكرةُ 

لمانية على عَ  ذلك من التأكيدِ  وما صاحبَ ، وليةِ الدَّ  يف العالقاتِ  الدولة كقاعدةٍ  ضرورة وجودِ 
والذي أصبح  ،والسياسية ةِ األخالقيَّ  أو بني املعايري ،ولةِ ين والدَّ والفصل بني الدِّ  ،ياسيِّ السِّ  شاطِ النَّ 

 ويل. الدَّ  التعاملِ  من قواعدِ  قاعدةً  لُ يشكِّ 
 : فكرة وجود نسق دولي يربط بين الدول القوية والمسيطرة: اثالثً 

 مع استمرارِ  ،"توازن القوى" عن طريق ولِ هذه الدُّ  إىل اإلبقاء على سيطرةِ  سقُ هذا النَّ  ويهدفُ 
 ها. م مصاحلَ خيدُ  من االستقرارِ  ي إىل حتقيق نوعٍ ويؤدِّ  ،هاأغراضَ  مُ دُ الذي خي اهنِ الرَّ  الوضعِ 
 الفكرِ  رُ فتطوُّ  ،بينها الفصل التامِّ  عاءَ ال يعين ادِّ  الثالثةِ  استخدام احملاورِ  هنا إىل أنَّ  بنا التنويهُ  وجيدرُ 

وبني ، يناورين األول والثحخاصة بني املِ ، بني هذه احملاور التامَّ  التداخلَ  دُ الغريب يؤكِّ  السياسيِّ 
 رٍ من مفكِّ ا ولكن أيضً ، إىل عصر سه ليس فقط من عصرٍ هذا التداخل نلمِ  ،حورين األول والثالثاملِ 

مثل  -احلديثة  يف مطلع العصورِ  ري القانون الطبيعيِّ منظِّ  أهمَّ  فإنَّ ، فعلى سبيل املثالِ  ؛إىل آخرَ 
 ؛اليت ينتمون إليها ولِ الدُّ  مصاحلِ  حتقيقِ  عتبار ضرورةَ يف االا أخذوا دائمً  -بودان وغروشيوس وغريمها 

 ،نا احلديثمبفهومِ  أي القانون الدويلِّ  ؛"عوبقانون الشُّ "و" القانون الطبيعي" زون بنيولذلك فهم مييِّ 
 عنينبثق  إراديٌّ  عوب هو قانونٌ فقانون الشُّ  "،القانون اإلرادي" سماطلق عليه غروشيوس والذي أَ 
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ري القانون منظِّ  ولذلك فإنَّ  "؛القانون الطبيعي" ه اإللزامية من مبادئتَ قوَّ  استمدَّ  نِ إو ، ولِ الدُّ  سيادةِ 
ا يَ لْ عُ  من سلطةٍ  بٍ عوب دون معقِّ الشُّ  مضمون قانونِ  حتديدِ  حقَّ  لكل دولةٍ  مون بأنَّ الطبيعي يسلِّ 

ماكيافيلي  :من أمثال ،"للدولةِ املصلحة العليا " ريوبني منظِّ  ددِ وال فارق بينهم يف هذا الصَّ  ،فوقها
بط الرَّ  بفكرةِ  - ظريةمن الناحية النَّ  - أراد االحتفاظ لَ األوَّ  الفريقَ  باستثناء أنَّ ، وهوبز وهيغل وغريهم

 النتيجةَ  ولكنَّ  ،عن األخالقِ  القانونِ  الثاين انفصالَ  د الفريقُ يف حني أكَّ ، بني القانون واألخالق
ولذلك فالفارق بني غروشيوس وهوبز  ؛مهلِ وَ دُ  يهدفون إىل حتقيق مصاحلِ ا يعً : أ�م مجواحدةٌ  ةَ العمليَّ 
على  ترتكزُ  هذه الوسيلةَ  فبينما يرى غروشيوس أنَّ  ،ولِ الدُّ  مصاحلِ  يف وسائل حتقيقِ  نُ إمنا يكمُ  مثالً 

 ولةِ الدَّ  مصلحةِ  حتقيقَ  وبافرتاض أنَّ  ،ولِ الدُّ  بني مصاحلِ  للتوفيقِ  باعتبارها أداةً  القانونيةِ  القواعدِ  احرتامِ 
إىل ذلك هي  الوسيلةَ  هوبز يرى أنَّ  فإنَّ ، )توافق املصاحل( مصاحل اجلماعة الدولية ككلٍّ  قُ حيقِّ 

 . ةِ القوَّ  استخدامُ 
 - البيئةِ  رِ بينها مع تطوُّ  ن اختلف مدى التفاعلِ إو  - الثالثةَ  احملاورَ  ه هنا من أنَّ دُ ما نؤكِّ  مُ وهذا يدعَ 

ا هتَ قوَّ  مُ وتدعَ  ،األوربيةِ  ولِ الدُّ  تعكس مصاحلَ  ،القات الدوليةمتكاملة للعَ  غربيةً  ةً يَّ يمِ قِ  يةً رؤ  لُ متثِّ 
 ولية املعاصرة. الدَّ  والتفاعالتِ  ا على املفاهيمِ وسيطرهتَ 

 حليل على التوايل: بالتَّ  الثالثةَ  وسنتناول هذه احملاورَ 
 انون الطبيعي والعالقات الدولية:الق
 زمان ومكان دائمة ويف كلِّ  بصفةٍ  - دحيدِّ  ،من الطبيعة أعلى مستمدٌّ  لقانون الطبيعي قانونٌ با دُ قصَ يُ 

رت مث تطوَّ  ،الرواقيني على يدِ  - كفكرة فلسفيةٍ  - القانون الطبيعي وقد تبلورت فكرةُ  ،والشر اخلريَ  -
 كامالً   امنظورً  لَ ذلك لتشكِّ مث تبلورت بعد ، قانونية تطبيقية ةً أمهيَّ  وماين لكي تكتسبَ يف العصر الرُّ 

للكتابات القانونية يف جمال ا دً رشِ مُ  القانون الطبيعيِّ  فقد أصبحت فكرةُ  ،)5(وليةالدَّ  العالقاتِ  لرؤيةِ 
" الوظيفية" أو خلق القواعد ،"التنظيم الدويل" ةت أمهيَّ تلك اليت أبرزَ  وخاصة ،وليةالقات الدَّ العَ 

 . )6(املسيطرة عليه ولِ الدُّ  ويل خلدمة أغراضِ الدَّ  سقِ  استقرار النَّ ي إىليؤدِّ  الالزمة لتحقيق انسجامٍ 
ا لت مرجعً عِ اليت جُ " الطبيعة" إىلا دً مستنِ  ،للواقع الدويلِّ ا يميًّ قِ ا منظورً  فكرة القانون الطبيعيِّ  مُ وتقدِّ 

ظاهرة انعدام  ملعاجلةِ  اةٍ كما استخدمت الفكرة كأد  ،ةِ السياسية والقانونيَّ  رِ طُ لبناء األُ  وقاعدةً ا أخالقيًّ 
وقد ساعد  ،ويلالدَّ  قِ سَ نة للنَّ ول املكوِّ مرشدة لسلوك الدُّ  ةٍ عامَّ  قواعدَ  جيادِ إوذلك ب ؛وليةِ لطة الدَّ السُّ 
الوحدة "و" االنسجام"ا دً مؤكِّ  للتعامل الدويلِّ  فكريٍّ   فكرة القانون الطبيعي على بناء إطارٍ تبينِّ 

 ولية. القات الدَّ الغربية على العَ  املفاهيمِ  سيطرةِ  يف دعمِ  ا بعدُ واليت أسهمت فيم، "العاملية
حلياة  مةُ املنظِّ  عليه القواعدُ  بَىن الذي تُ  األساسَ  - رين الغربينييف نظر املفكِّ  - القانون الطبيعي لُ وميثِّ 
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 عقل مرادفٌ فال ،العقل واملنطقِ  الطبيعي عن طريقِ  إىل معرفة القانونِ  لُ فاإلنسان يتوصَّ  ؛اإلنسانِ 
عن طريق  يف حياة اجلماعةِ  لق التوازنِ خلَ  الطبيعيَّ  القانونَ  اإلنسانُ  ويستخدمُ  ،للقانون الطبيعيِّ 

ية احمللِّ  يف نقد العاداتِ  الطبيعيَّ  استخدمت القانونَ "و، والباطل بني احلقِّ  فريقِ للتَّ  ؛إليه االحتكامِ 
 .)7("...عائري للقانونِ الشَّ يين و ع الدِّ ابَ الطَّ  وساعدت على هدمِ  ،هاوهتذيبِ 

 ةِ األخوَّ  ها على فكرةِ وذلك برتكيزِ  ؛وليةِ الدَّ  والعالقاتِ  الرواقية بني القانون الطبيعيِّ  ربطت املدرسةُ 
 ،"ميةدولة عالَ " هبدف إقامةِ  ،البشريِّ  عن العقلِ  الناجتةِ  ،"وحدة الكون" :من فكرةِ  ةِ مية املستمدَّ العالَ 

هذا العقل هو "، هاها ومرشدَ دستورَ  العقلِ  بكونِ  - الرواقيون دُ كما يؤكِّ  - ةميالعالَ  متتاز الدولةُ 
، ه ال تتغريَّ مبادئَ  فإنَّ  ؛اهللاِ  نه قانونُ إوحيث ، وحقٌّ  ا هو عدلٌ مَ الوحيد لِ  وهو املعيارُ  ،الطبيعيُّ  القانونُ 
 .)8("واءواحملكوم على السَّ  للحاكمِ  مٌ وهو ملزِ 
على وجود  - ويلِّ االنسجام الدَّ  وحتقيقِ  ولِ الدُّ  هم لتوثيق صالتِ عيِ يف س - د الرواقيونوقد أكَّ 
للدولة العاملية " القانون الطبيعي"و ،"للمدينة العاديُّ  القانونُ " ومها ،خيضع هلما اإلنسانُ  قانونْنيِ 

 الركيزةَ  لُ وميثِّ  ،املدينةِ  وبذلك فهو يأيت فوق قانونِ  ،اإلنسانية القاتِ للعَ  ةَ األساسيَّ  القاعدةَ  لُ الذي ميثِّ 
 إىل أوغسطني فيما بعدُ  لت على يدِ اليت حتوَّ  ،"الدولة العاملية" ة العاملية يف ظلِّ األساسية لألخوَّ 

 .)9(ةِ املثاليَّ " مدينة اهللاِ "
 دة إىلالغربية املستنِ  مِ يَ القِ  لتربير سيادةِ  أيديولوجيٍّ  كإطارٍ  - فيما بعد - خدمت هذه الفكرةُ وقد استُ 

 . الغربيةِ  يطرةِ يف إطار السَّ " حدة العاملَ وَ " إىل عوةِ عن طريق الدَّ  الغربيةِ  اهليمنةِ  ولفرضِ  ،"العقل"
عن طريق  ؛على إمكانية حتقيق االنسجام العامليِّ  -س املدرسة الرواقية مؤسِّ  -" زينو" دوقد أكَّ 
 .كونِ لل الطبيعيِّ  ظامِ ى بالنِّ يسمَّ يف ما أو  ،املنظم يف طبيعة الكونِ  البحثِ 

 إذا أمكن ربطُ  هحتقيقُ  نُ بني الدول ميكِ  والتفاهمَ  االنسجامَ  يف حني أشار كرسبوس إىل أنَّ  ،هذا
عوب بني الشُّ  غم من اختالف العاداتِ فعلى الرَّ  ،على املساواةِ  مبينٍّ  مِ يَ للقِ  ميٍّ عالَ  بنظامٍ  ولِ الدُّ 

 أنَّ  أكد كرسبوس ولذلك ؛متساويةٌ  عليها العدالةُ  بَىن ة اليت تُ ة والعقليَّ املنطقيَّ  األسسَ  فإنَّ ، ولوالدُّ 
مية ولة العالَ م الدَّ يَ وقِ ، الوضعية شريعاتِ م دولة املدينة الناجتة عن التَّ يَ قِ  :مِ يَ من القِ  نيِ هناك نوع

 . )10(على القانون الطبيعيِّ  ةِ املبنيَّ  ةِ الطبيعيَّ  ضة عن العدالةِ املتمخِّ 
للوصول  ؛من العقلِ  املستمدِّ  القانون الطبيعيِّ  فكرةَ  - اأيضً  - "رونشيش" الروماين رُ وقد تناول املفكِّ 

 من َمثَّ  -وال جيوز  ،عوبِ والشُّ  األممِ  ةُ له كافَّ  ختضعُ  ،"دستور العامل" :أمساه ،للعاملَِ  دٍ موحَّ  إىل دستورٍ 
 دولةٍ  قيامِ  عوة إىلالقانون الطبيعي للدَّ  وقد استخدم شيشرون فكرةَ  ،له خمالفةٍ  قواننيَ  إصدارُ  -

 ،ميةٌ عالَ  مفاهيمُ  -ة اإلنسانية واألخوَّ ، والعدالةَ ، الطبيعيَّ  القانونَ  وقد أكد شيشرون أنَّ  ،)11(ميةعالَ 
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 . )12(أو دولة ما ةٍ بأمَّ  وليست خاصةً 
 انوينِّ اإلطار الق بدراسةِ  وإىل االهتمامِ ، ا بالدول اجملاورةِ روما إىل االهتمام بعالقاهتِ  ةِ قوَّ  ى تزايدُ وقد أدَّ 

ا م سيطرهتَ وتدعَ  ،ةِ مرباطوريَّ السياسية لإل لطةَ السُّ  مُ اليت تدعَ  مع الرتكيز على العواملِ  ،لتلك العالقةِ 
لت العديد من القوانني اليت مثَّ  بالقانون إىل صياغةِ  ومانِ ى اهتمام الرُّ كما أدَّ   ،األخرى ولِ على الدُّ 

 بني اإلمرباطوريةِ  التعاملِ  أسسِ  إىل تنظيمِ  احلاجةُ  تِ برز  وذلك بعد أنْ ، ويللقيام القانون الدَّ  النواةَ 
 .)13(خرى األُ العاملَ  ولِ ودُ  ومانيةِ الرُّ 

وقانون ، والقانون املدين، القانون الطبيعي :للقانون ةٍ رئيسيَّ  فروعٍ  ثالثةَ  ومانُ ر الرُّ ولقد طوَّ 
 القاتِ تابات اليت تناولت العَ لكِ ا يف - فيما بعدُ  - القانون الطبيعيِّ  رت فكرةُ وقد أثَّ  ،)14(الشعوب

 يف فكر اويةِ الزَّ  حجرَ  لَ والذي مثَّ  ،وليةِ الدَّ  يف العالقاتِ  األخالقيَّ  االجتاهَ  تِ أ�ا بلورَ  من زاويةِ  وليةَ الدَّ 
 وإىل العمل على تعزيزِ  ،"شدالرُّ "و" العقل" إىل حتكيمِ  تْ اليت دعَ  ،اإلصالحية" املدرسة املثالية"

 سقِ بني الدولة املكونة للنَّ  املصاحلِ  قِ وافُ تَ  على فكرةِ  عن طريق التأكيدِ  ؛ولِ الدُّ  قاتِ يف عال االنسجامِ 
 - فيما بعدُ  -الذي أصبح " التوازن" مفهومَ  نا فإنَّ ويف رأيِ  ،)15(ويلالدَّ " التوازن" حتقيقِ  ةَ يَ غْ الدويل بُـ 

ه يف املفاهيم اليت إمنا جيد جذورَ  - ةِ ت الدوليَّ القاالعَ  مبا فيه علمُ ، الغريبِّ  السياسةِ  الرئيسي لعلمِ  حورَ املِ 
 . منذ العصور القدميةِ  عن القانون الطبيعيِّ  الغريبُّ  السياسيُّ  بلورها الفكرُ 

فقد أبرزت  ؛ةِ من املفاهيم الدوليَّ  على تطور عددٍ ا واضحً ا أثرً  ةُ ومانيَّ الرُّ  تركت احلضارةُ  من ناحية ثانيةٍ 
بعد أن قامت روما بإخضاع  النَّصرانية الغربية مِ يَ للقِ  اخلاضعِ "  الواحدالعاملَ " مَ مفهو  ومانيةُ الرُّ  احلضارةُ 

وذلك بعد  - "ويلالدَّ  السالمِ " عاملية عن نظرةً  ومانيةُ الرُّ  مت احلضارةُ كما قدَّ   ،هااألخرى لنفوذِ  ولِ الدُّ 
 Pax Romana وماينالرُّ  السالمِ  ها مفهومُ قوامُ  -ها ت أطرافُ اإلمرباطورية وامتدَّ  زت قوةُ أن تعزَّ 

 ،ويف هذا اإلطارِ ، اهنِ الرَّ  على الوضعِ  غبة يف اإلبقاءِ بالرَّ  واملدفوعِ  ،روما على العاملَ  الناتج عن سيطرةِ 
 ومانيةُ الرُّ  حيث أصبحت اهليمنةُ  ؛هاعِ لتربير توسُّ  القانون الطبيعيِّ  ومانية فكرةَ الرُّ  فت احلضارةُ وظَّ  فقد
 . القانون الطبيعيِّ  الذي تدعو إليه فكرةُ " ميةالعالَ " ق مفهومحتقي من أدواتِ  أداةً 

وأسهمت يف  ،سيِّ على الفكر الكنَ  ةِ املبنيَّ " ميةالعالَ " مع فكرةِ  القانون الطبيعيِّ  ولقد تكاملت فكرةُ 
 ؛جديدٍ  من منطٍ " ميةٍ عالَ " إىل يف الدعوةِ  القانون الطبيعيِّ  فقد استفاد أوغسطني من فكرةِ ، ابلورهتِ 

تلعب  بعد أن أصبحت الكنيسةُ  خاصةً  ،ميِّ على املسرح العالَ  الكنيسةِ  سيطرةِ  وذلك هبدف تعزيزِ 
وهي ، "مدينة اهللا" إىل مٌ مقسَّ  العاملََ  أوغسطني أنَّ  رَ فقد تصوَّ  ،ا السياسيةيف شؤون أوربَّ ا بارزً ا ورً دَ 

 ."رضيةاملدينة األ"و، مية الرواقيةالعالَ  ولةِ الدَّ  فكرةَ  لُ اليت تقابِ 
 اجملتمعَ  د أنَّ وأكَّ ، ةِ واملدينة األرضيَّ  اهللاِ  للتفرقة بني مدينةِ  ؛ةمن احملبَّ  ز أوغسطني على نوعنيِ وركَّ 
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ولية الدَّ  ى يف لغة العالقاتِ أو ما يسمَّ ، الذات على حبِّ  مبينٍّ  ،ةِ من احملبَّ  أناينٍّ  بنوعٍ  مرتبطٌ  األرضيَّ 
من منطلق  ،راعُ ها الصِّ حيكمُ  ةِ يف املدينة األرضيَّ  ولِ بني الدُّ  تُ ولذلك فالعالقا ؛"املصلحة" :املعاصرةِ 

فسري والتَّ ، اإلنساين والعدل داخل اجملتمعِ  المِ السَّ  اإلنسان إىل حتقيقِ  ن سعيِ ومِ  ،املصاحل بِ تضارُ 
دل والع المِ السَّ  حقيقةِ  عن فهمِ ا قاصرً  يظلُّ  - أوغسطني دُ كما يؤكِّ  - والعدل للسالمِ  اإلنساينُّ 

 . )16(اإلهلية حول العدل والسالمِ  الفكرةِ  على خدمةِ  الذي يقتضي العملَ  ،اإلهليِّ 
 األقوى على السيطرةِ  بأنه قدرةُ  السالمَ  رُ تفسِّ  ةَ األرضيَّ  املدينةَ  فقد أكد أوغسطني أنَّ ، على ذلك ناءً بِ 

 راعاتُ ها الصِّ قُ متزِّ ، ةٌ ممقسَّ  - رها أو صغُ مهما كرب حجمُ  - األرضية ولذلك فاملدينةُ  ؛على اآلخرين
م أوغسطني ولذلك قدَّ  ؛وسياسية اقتصاديةٍ  لتحقيق مصاحلَ  احلروبَ  ولُ وختوض هذه الدُّ  ،ائمةالدَّ 
 ،)17("احلرب العادلة" بىن على فكرةِ يُ  المِ للسَّ ا جديدً ا مفهومً  زَ وأبرَ ، هااحلروب وأهدافِ  لدوافعِ ا نقدً 

ولذلك  ؛الكنيسةِ  يف ظلِّ " بالوحدة العاملية" ما أمساهلتحقيق  وقد استخدم أوغسطني هذه الفكرةَ 
وهذه هي الكنيسة ، واحدة كنيسةً   يمَ قِ أن نُ  فيجب أوالً ، اواحدً ا مً نريد عالَ ا ا حقًّ إذا كنَّ " :يقول

 .)18("الكاثولوكية
 حربٍ  يِّ أ اعتبارِ  ولذلك أعلن ضرورةَ ؛ النَّصرانية مع أعداء إىل سالمٍ  لِ التوصُّ  د أوغسطني صعوبةَ وأكَّ 
 إىل قانونٍ " القانون الطبيعي" فكرةِ  أوغسطني موازينَ  بَ ومن هنا قلَ  ،عادلةً ا حربً  فاع عن الكنيسةِ للدِّ 
احلروب  ذكاءِ إيف ا بارزً ا أوغسطني دورً  ت أفكارُ بَ وقد لعِ  ،الكنيسةِ  خدمة أغراضِ  هبدفِ  ؛سٍ مقدَّ 
 مفهوم لتطويرِ  ؛العادلةِ  حول احلربِ  مبدأ أوغسطني إىلالكنيسة  ليبية بعد أن استند رجالُ الصَّ 

 .)19("احلرب املقدسة"
، ةِ ول األوروبيَّ واالقتصادي يف الدُّ  على الواقع السياسيِّ  أثريِ يف التَّ  النَّصرايندور الفكر  صِ ورغم تقلُّ 

لمانية منذ معاهدة عَ  بغةٍ الدولية بصِ  والذي صبغ العالقاتِ  ،ين والدولةوحدوث االنفصال بني الدِّ 
على الفكر  مسيطرةٍ  طويلةٍ  لفرتةٍ ت ظلَّ  النَّصرانية وحيةالرُّ  مَ يَ القِ  إال أنَّ  - 1648فاليا يف عام وست

 .وليةِ القات الدَّ يف جمال العَ  الغريبِّ 
كذلك ،  فريقياإاألوروبية لدول آسيا و  ظرةِ ه على النَّ ك بصماتِ ترَ  نيووثنيِّ  نصرانيِّني إىل فتقسيم العاملَ 

 ةِ الفكرة األوروبيَّ  يف هالنفوذِ  العاملَ  عن طريق إخضاعِ  ةِ بالقوَّ " اهلمج" إىل هداية سةِ رت دعوة الكنيأثَّ 
جتاه آسيا  ةِ للسياسة االستعماريَّ  لت النواةَ واليت مثَّ  ،"نن وغري متمدِّ متمدِّ " حول تقسيم العامل إىل

 ،فةٍ ومتخلِّ  رةٍ متطوِّ   إىل دولٍ العاملَ  اليوم يف تقسيمِ  ةً جليَّ  زعةُ هذه النَّ  رُ وتظهَ  ،"هامتدينِ " فريقيا هبدفإو 
ويل الدَّ  سقِ اليت سادت يف النَّ  مِ يَ القِ  يف ةُ الكنسيَّ  رت األفكارُ كما أثَّ   ،)20(وثالثٍ  لٍ  أوَّ عاملَ  ودولِ 

 ،ةٍ دائيَّ وبُ ، ةومهجيَّ ، نةٍ متمدِّ  :إىل سكتلندي جيمس لورمير اإلنسانيةَ م احملامي األُ فقد قسَّ  ،األورويب
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يف  ةَ املستقلَّ  الدولَ  ةُ اهلمجيَّ  ةُ الرببريَّ  الدولُ  أوروبا وأمريكا يف حني تضمُّ  دولَ  رةُ املتحضِّ  عوبُ الشُّ  تضمُّ 
مث  ،ةِ الوحشيَّ  ةِ دائيَّ البُ  موطنَ  لُ  فيمثِّ العاملَ  ةُ ا بقيَّ أمَّ  ،ني واليابانتركيا وفارس وسيام والصِّ  :مثل ،آسيا

يف  حيث حصر ذلك احلقَّ ، ولِ للدُّ  الكاملِ  السياسيِّ  االعرتافِ  حِ ومنْ  قسيمِ لورمير بني ذلك التَّ  طَ ربَ 
ويف أمريكا الشمالية ، أوروبيني لِ بَ قِ  نْ مِ  حمكومةً  ما دامت، ابعة هلاالتَّ  ولِ والدُّ  النَّصرانية ول األوروبيةالدُّ 

 اليت ملَ  ولِ ا من الدُّ كرتكيا وغريها  جزئيًّ ا يعرتف هبا اعرتافً  فإمَّا ،ول األخرىا الدُّ أمَّ  ،واجلنوبية فقط
 آخرين على ظهرِ  أناسٍ  االعرتاف بوجودِ  :أي ؛اإنسانيًّ ا أو اعرتافً ، األوروبية ولِ للدُّ  تابعةً  حْ صبِ تُ 

 . )21(ةِ قدميَّ وغري التَّ  ةِ ميَّ بني األجناس التقدُّ  فرقةِ التَّ  مع ضرورةِ  ،املعمورة
، وسوارز، فيكتوريا :من أمثال" القانون الطبيعي" ياسيون الذين تناولوا فكرةَ رون السِّ املفكِّ  دَ كما عمَ 
بني  القاتُ عليها العَ  َىن بْـ اليت تُـ  القاعدةَ  صرانيةالنَّ  إىل جعل، وبوفندورف، وغروشيوس، وجنطيلي

كانت يف تلك  النَّصرانية اجملتمعاتِ  هذا ما أشار إليه سوارز وفيكتوريا من أنَّ  دُ ويؤكِّ  ،النَّصرانية ولالدُّ 
ا حقيقيًّ ا لوا هتديدً الذين شكَّ ، العثمانيني وخاصةً ، عن القوى اخلارجية بالتمايزِ ا قويًّ ا شعورً  الفرتة حتمل

كحركة " نشأ النَّصرانية ولِ الدُّ  القاتِ الذي نشأ لتنظيم عَ  القانون الدويلَّ  نَّ إحىت  ،)22(ةِ الغربيَّ  مِ يَ للقِ 
 األخرى عن دائرةِ  ولِ الدُّ  وإقصاءِ  ،ويباألور  اتية للمجتمعِ اخلصائص الذَّ  هدفت إىل إبرازِ " فكرية
عن  خارجةً  النَّصرانية غريِ  ولِ الدُّ  إىل اعتبارِ  األوروبيةَ  الدولَ  ولقد دفع هذا االجتاهُ  ،وليةِ الدَّ  األسرةِ 
 مِ كْ ا معها حلُ القاهتِ عَ  تْ ا أخضعَ ولذلك فإ�َّ  ؛امعً  ويلِّ الدَّ  وعن نطاق القانونِ  ،وليةاألسرة الدَّ  نطاقِ 
ت نَ ومتكَّ ، اإلسالمية ولِ يف الدُّ  ةِ األجنبيَّ  االمتيازاتِ  لت على توسيع نظامِ فعمِ ، واالستعمار تغاللِ االس

 .)23(ممتازةٍ  ها ولرعاياها بأوضاعٍ لنفسِ  من االحتفاظِ  هبذه الوسيلةِ 
بية للدول األورو " باحةً مُ " النَّصرانية خارج أوروبا" املكتشفة" أصبحت األقاليمُ  وقد نتج عن ذلك أنْ 

 . االستعماريةِ  اهرةِ د لقيام الظَّ ا مهَّ ممَّ  ؛)24(ا الطبيعيةا وثرواهتِ ا وامتالك خرياهتِ حليازهتِ 
 انعكاسات فكرة القانون الطبيعي على السالم الدولي األوروبي: 

 ويل األورويب بفكرةِ الدَّ  قِ سَ النَّ  تدعو إىل إصالحِ  هضةِ اليت ظهرت يف عصر النَّ  تاباتُ رت الكِ تأثَّ 
ويل من الدَّ  سقِ إلصالح النَّ  ةٍ عامَّ  ةٍ دوليَّ  قانونيةٍ  إىل وضع قواعدَ  تْ ا دعَ أ�َّ  من زاويةِ  ،بيعيِّ قانون الطَّ ال

 اتِ من آليَّ ا جزءً  دُّ عَ عليه يُـ  زُ كِ املرتَ  ويلُّ الدَّ  والتنظيمُ  ويلُّ فالقانون الدَّ  ؛"ميعالَ  تنظيم دويلٍّ " خالل إقامةِ 
 . ويلِّ الدَّ  وازنِ التَّ  حتقيقِ 

ولية العالقات الدَّ  إلصالحِ  نظيم الدويل كأداةٍ القانون والتَّ  ن تناول فكرةَ مَ  معظمَ  أنَّ  ظُ فاملالحَ  كذلك
اليت  رِّ احلُ  مدرسة االقتصادِ  هلا أربابُ  جَ واليت روَّ  ،ولِ بني الدُّ " ق املصاحلتوافُ " قد انطلق من قاعدة -

 ؛ؤون االقتصاديةِ يف الشُّ  ولةِ الدَّ  لِ من تدخُّ  قليلِ تَّ إىل ال فقد سعت هذه املدرسةُ  ،دعا هلا آدم مسيث
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 ؛وعليه، اجلماعة مصلحةِ  ه إمنا يعمل على حتقيقِ ه لتحقيق مصلحتِ يف سعيِ  الفردَ  على أنَّ  أكيدِ بالتَّ 
 إىل استخدامِ  دت املدرسةُ وقد عمَ  ،ةِ العامَّ  اخلاصة واملصلحةِ  بني املصلحةِ  فليس هناك تعارضٌ 

اجلماعة  مصاحلَ  قُ ها حتقِّ مصاحلِ  حني تسعى إىل حتقيقِ  ولَ الدُّ  على أنَّ  أكيدِ للتَّ " القياس الداخلي"
 .)25(وليةالدَّ 

 كافة دول العاملَ   القائل بأنَّ  من االفرتاضِ  بني الدولِ  املصاحلِ  قِ دة على توافُ املؤكِّ  ت الفكرةُ دَّ مِ وقد استُ 
 . )26(ميِّ العالَ  المِ السَّ  قيقِ حنو حت يف السعيِ  لُ تتمثَّ  ،متطابقةٌ  ها مصلحةٌ عُ جتمَ 

 ،باستثناء كروس - المِ السَّ  حتقيقِ  وسائلَ  ن تناولَ مَ  معظمَ  إىل أنَّ  - كذلك - اإلشارةُ  كما جتبُ 
من  ها دوالً يف عضويتِ  مية تضمُّ عالَ  بغةٍ صِ  دولية ذاتِ  مةٍ منظَّ  من نادى بقيامِ  لَ أوَّ  الذي كان حبقٍّ 

ا  حدة أوروبَّ وَ  قد انطلق من ضرورةِ  - )27(ولبني الدُّ  ميِّ الم العالَ السَّ  لتحقيقِ  كأداةٍ   والغربِ  رقِ الشَّ 
لالحتاد  كبريٍ   طٍ قيام خمطَّ  إىل ضرورةِ  Sully يسل فقد أشار ؛تركيا ها يف مواجهةِ مركزِ  لتقويةِ  كوسيلةٍ 

 صبحأكما   ،)28(ي لروسيا وتركياها للتصدِّ مركزِ  وتقويةِ  ،األوروبية ولِ الدُّ  استقرارِ  األورويب لدعمِ 
 ،اهنِ الرَّ  على الوضعِ  للحفاظِ  ضرورةً  - Peenمه سانت بيري وبن الذي دعَ  -" التوازن األورويب"

 .)29(الدول األوروبية وجودَ  دُ هتدِّ  صراعاتٍ  دون تفجريِ  واحليلولةِ 
 مِ يَ القِ  أوروبا يف ظلِّ  أمنِ  على تعزيزِ  لُ تعمَ " رابطة" إىل إجياد هذه املشاريعِ  وقد هدفت معظمُ 

 ولِ الدُّ  مبصاحلِ ا وثيقً ا ارتبطت ارتباطً  الدويلِّ  والسالمِ  ويلِّ الدَّ  نظيمِ ولذلك فمشاريع التَّ  ؛النَّصرانية
 . العامَّ  األورويبَّ  سقَ وكانت تعكس النَّ  ،الكربى

، "يةالسلمية الدين" د ليبنيزفقد أكَّ  ،السالمِ  حتقيقِ  ياسيني إىل وسائلِ رين السِّ املفكِّ  وقد تفاوتت نظرةُ 
الم يف أوروبا السَّ  تستطيع ضمانَ " دولية مةٍ منظَّ  قيامَ " ومتىنَّ  ،يف أوروبا المِ حيث اهتم بتأمني السَّ 

 أوروبا يف مواجهة أعداءِ  ومكانةَ  ةَ قوَّ  زُ سيعزِّ  النَّصرانية ولبني الدُّ  المِ السَّ  فإقامةُ ، النَّصرانية وتوسيعِ 
 ولِ بني الدُّ  ه بقيام سالمٍ لِ قبْ  نْ راسم وفيتوريا وسوارز مِ أدى وقد نا، )30(األتراك ةً وخاصَّ  ،النَّصرانية
اد من االحتِّ  نوعٍ  بول قيامِ إىل قَ  النَّصرانية ه عن اجلمهوريةِ ض حديثِ راسم يف معرِ أفقد أشار  ؛النَّصرانية
 لمالسِّ  د أنَّ حيث أكَّ  ،والسالمَ  ينيةَ الدِّ  ةَ األخوَّ  قُ تعمِّ  صرانيةالنَّ  من الدول حدةٍ أو منظمة متَّ  ،الفيدرايلِّ 

 ةِ باإلضافة إىل األخوَّ  - راسمأوقد وضع  ،)31("احلروب من أعدلِ  هو أفضلُ " - حىت غري العادلِ  -
 ةٍ ليا أخالقيَّ عُ  إىل سلطاتٍ  حكيمُ والتَّ ، احلدودِ  منها رسمُ  ،المِ السَّ  على حتقيقِ  عنيُ تُ  قواعدَ  - ينيةالدِّ 

 .ةٍ ودينيَّ 
انتقد  إال أنه، الدول تعلو سلطةَ  ول من منطلق عدم وجود سلطةٍ الدُّ  ه سيادةَ دِ م تأكيغْ فرَ  ،أما فيتوريا

 أنَّ " :الطبيعيِّ  احلقِّ  على فكرةِ  ناءً د بِ وأكَّ  ،"احلرب العادلة" ونقض معها فكرةَ  ،مربيايلاإل عَ التوسُّ 
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من  بنوعٍ  - العاملَ  تباراعا أيضً  نُ وميكِ  ،بنفس االمتيازات اليت ملواطين البلد، حيث يستقرُّ  احلقَّ  لكلٍّ 
 .)32("واحدة مجهوريةً  -األنواع 

ولة الدَّ  د سيادةَ حيث أكَّ  ؛النَّصرانية وحانيةاملشبعة بالرُّ  ةِ الوحدة الكونيَّ  ر سوارز بفكرةِ كما تأثَّ 
 اجلنسَ  أنَّ " :د من ناحية أخرىه أكَّ ولكنَّ ، ها تشريعاتٌ مُ روابط فيما بينها تنظِّ  وقيامَ  ،اومساواهتَ 

ال ، حدةِ من الوَ  مع ذلك بنوعٍ ا حمتفظً  يظلُّ  - خمتلفةٍ  وإىل دولٍ  ،انقسم إىل شعوبٍ  نِ إو  - بشريَّ ال
 .)33("ةشبه السياسية واألخالقيَّ ا بل أيضً ، وعية فقطالنَّ 
 ،"التوازن األورويب" ماتِ إىل مقوِّ  واالستقرارِ  المِ السَّ  ه لضرورةِ فقد استند يف حتليلِ  ،"بيه سان بيريآ"ا أمَّ 

القات العَ  رِ بإبراز مدى تأثُّ  ،الداخليِّ  ظام القانوينِّ مع النِّ  ويلِّ الدَّ  القانوينِّ  ظامِ النِّ  لِ د على أمهية متاثُ وأكَّ 
 داخليٍّ  سياسيٍّ  جوٍّ  قِ لْ الكفيلة خبَ  الوسائلِ  وذلك هبدف إجيادِ  ،يف الدولةِ  اخليةِ ولية باألوضاع الدَّ الدَّ 

االستقرار  الداخلية لدعمِ   اإلصالحاتِ تبينِّ  على ضرورةِ  ل التأكيدِ من خالا استقرارً  أكثرَ  ودويلٍّ 
الداخلي  بني االستقرارِ  ببيةِ القة السَّ إىل العَ  -ه عن السالم ض حديثِ يف معرِ  -وأشار  ،ويلالدَّ 

نظمة الداخلي لأل االستقرارِ  مَ دعْ  "بيري"ولذلك اقرتح  ؛ويلِّ الدَّ  سقِ واستقرار النَّ  ياسيةِ لألنظمة السِّ 
بني " احللف املقدس" بإقامة ؛ويلِّ الدَّ  ولة األوربية لتحقيق السالمِ الدَّ  جهودِ  عن طريق تضافرِ  ؛ةِ الغربيَّ 

 .)34(ملوك أوروبا
اد احتِّ  حول قيامِ  "آبيه سان بيري" ولفكرةِ  قِ ق الدويل املطلَ سَ للنَّ ا م نقدً فقد قدَّ  ،"جان جاك روسو"أما 

إىل ضمان  اي حتمً االحتاد األورويب سيؤدِّ  أنَّ وأكد  ،ويلالسالم الدَّ  نِ للدول األوروبية لضما مركزيٍّ 
 هم مرونةً ومنحِ  ،ام يف الداخلاحلكَّ  يدِ  إىل إطالقِ  ومن مث سيؤدِّي، قةاألنظمة املطلَ  استقرارِ 

أشار كما  - قِ املطلَ  سق الدويلِّ ام يف النَّ فاحلكَّ  ،على اجملتمعِ  سيطرهتم ليستطيعوا من خالهلا إحكامَ 
 مما يعوقُ  ؛اهم داخليًّ أمنِ  وحتقيقُ ، ام خارجيًّ سيطرهتِ  مها: بسطُ  ،تانأساسيَّ  هم نزعتانِ حتكمُ  - روسو
من ارتكاز  املطلق نابعٌ  سق الدويلِّ يف النَّ  احلربِ  لُ فتأصُّ ، واالستقرار مِ لْ بالسِّ  سمُ دولية تتَّ  القاتٍ عَ  قيامَ 
 ،ويلِّ الدَّ  زاعِ النِّ  وقيامِ  ،املصاحلِ  بِ إىل تضارُ  يف �اية األمرِ  يضاملف ،ولِ الدُّ  دِ على مفهوم تعدُّ  سقِ النَّ 

 واقرتح بناءَ  ،قِ ويل املطلَ سق الدَّ النَّ  إزالةِ  د روسو ضرورةَ أكَّ " الفوضى الدولية" ب على مشكلةوللتغلُّ 
الم والسَّ  رارِ يف حتقيق االستقا بارزً ا اليت ستلعب دورً " اإلرادة العامة" على جديد قائمٍ  دويلٍّ  سقٍ نَ 

 وأشار روسو إىل ضرورة قيامِ  ،)35(اخليِّ ه الذي تلعبه لتحقيق االستقرار الدَّ ور نفسُ وهو الدَّ  ،ْنيِ الدوليـَّ 
ه نُ اليت متكِّ  ةَ وميتلك القوَّ ، األعضاء ولِ للدُّ  مةَ امللزِ  القواننيَ  رُ صدِ ويُ ، األوروبية يضم الدولَ  فيدرايلٍّ  ادٍ احتِّ 

 . )36(بينهم وبني االنفصال إذا ما أرادوا ذلك ولُ وحتَُ ، هجعلهم حيرتمون قراراتِ و  ،من إخضاع األعضاءِ 
 واليت أنشأت اجلماعة للتأكيد على أنَّ  ،التعاقد االجتماعيِّ  فكرةِ  إىلفقد استند  ،كانط  عمانويلأما 
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 ."حالة الطبيعة" ها البعض تنطلق من فكرةِ ا مع بعضِ يف عالقاهتِ  ولَ الدُّ 
 هبا األفرادُ  ياليت كان يعتد رورِ الشُّ  األخرى نفسَ  ولِ من الدُّ ا ع دائمً تتوقَّ  دولةٍ  لَّ ك  والنتيجة أنَّ 

ولقد ، ه القانونمُ ينظِّ  اد مدينٍّ يف احتِّ  أو الذي اضطرهتم إىل التعاقدِ  ،األمرِ  لَ أوَّ  هم على بعضٍ بعضُ 
 ويتعاقدَ ، ها الطبيعية الوحشيةتِ من حال فتخرجَ ، من قبل ه األفرادُ تْ ما فعلَ  أن تفعلَ  لألممِ  حان احلنيُ 

 .)37(المِ السَّ  حلفظِ  ها مع بعضٍ بعضُ 
أو " االستقالل" ها علىا ببعضِ تقوم عالقاهتُ  قِ املطلَ  سق الدويلِّ يف النَّ  الدولَ  وقد أشار كانط إىل أنَّ 

وذلك  ؛مستقرٍّ  غريَ ا نسقً  قَ املطلَ  الدويلَّ  سقَ وهذا جيعل النَّ ، حبتةٍ  ةٍ ماديَّ  أغراضٍ  لتحقيقِ  ةِ استخدام القوَّ 
ه للثورة يف حتليلِ  - وقد ربط كانط ،نائهفَ  حيمل بذورَ  دويلٌّ  قٌ فهو نسَ  اولذ ،فيه لةً متأصِّ  احلربِ  لكونِ 

قة بني احلكومات فرِ د على ضرورة التَّ وأكَّ  ،ياسية واخلارجيةِ والسِّ  ةِ بني األوضاع الداخليَّ  - رنسيةالفَ 
 ألنَّ  ؛نفيذيةِ التَّ  لطةِ عن السُّ  شريعيةِ التَّ  لطةِ اليت متتاز بفصل السُّ  ستوريةِ الدُّ  قة واحلكوماتِ املطلَ  ةِ كيَّ امللَ 

 يف حروبٍ  خولِ على الدُّ  ولِ تلك الدُّ  امِ من قدرة حكَّ  حيدُّ  - يف نظر كانط - لطاتبني السُّ  الفصلَ 
بالدخول يف  اذ القرار السياسيِّ باختِّ  ول دون انفراد احلاكمِ اليت حتُ  ةِ ستوريَّ الدُّ  لوجود القيودِ ا نظرً  ؛ةٍ دوليَّ 

 إعالنَ  د أنَّ وأكَّ  ،"التوازن األورويب" واحتقر ،ميقراطيةِ والدِّ  المِ ولذلك ربط كانط بني السَّ  ؛)38(حربٍ 
زعة النَّ  مث عاجل مشكلةَ  ،الشعبِ  ابرض حيث جيب أن تتمَّ  ،وليس األمراء عوبِ احلرب من شأن الشُّ 

 لُ يقلِّ  بني الشعوبِ  وتداخلٍ  ي إليه من ترابطٍ ا تؤدِّ مَ لِ  ؛جارةِ  التِّ تبينِّ  :منها ،مقرتحات ةِ بعدَّ  إىل احلربِ 
التجارة  منوَّ  على أنَّ  دةِ يربالية املؤكِّ اللِّ  املدرسةِ  لرأيِ ا إرهاصً  لتْ مثَّ  وهذه الفكرةُ  ،احلربِ  ةِ من أمهيَّ 

فهي  ،الثانية أما الوسيلةُ ، المِ م السَّ أما تيح الفرصةَ ويُ ، ويلالدَّ  احلرب يف اجملتمعِ  سيقضي على ظاهرةِ 
 . )39(يف األنظمة الدميقراطيةِ  بعةُ املتَّ  وهي السياسةُ  ،يةِ ة للسرِّ النية املضادَّ والعَ  ،ميقراطيةُ الدِّ  األخالقُ 

 وأسسٍ  على قواعدَ  مبينٍّ  دويلٍّ  نسقٍ  ي إىل قيامِ يؤدِّ  كنموذجٍ   ورة الفرنسيةَ وقد استخدم كانط الثَّ 
د  يؤكِّ  ولذلك ؛احلر ستوريِّ الدُّ  سقِ يات النَّ الذي سينهار أمام حتدِّ  ،قِ ويل املطلَ لدَّ ا سقِ النَّ  دستورية حمل

 - وعليه جيبُ  ،وليةِ فاهية الدَّ اوية يف قيام الرَّ الزَّ  حجرَ  لُ ا ميثِّ ليرباليًّ  ا دستورً تتبىنَّ  دولٍ  قيامَ  أنَّ  كانط
 أكثرَ  داخليٍّ  نسقٍ  دعائمِ  يف سبيل إرساءِ  داخلية ودولية تغيرياتٍ  إحداثُ  -كما يشري كانط 

 .اوتنظيمً ا استقرارً  أكثرَ  دويلٍّ  لقيام نسقٍ  دُ مما ميهِّ  ؛"ةً مدنيَّ "
جوع واحليلولة دون الرُّ ، اجلديدة مِ يَ للقِ  احلمايةِ  بدورِ  - الدويل اجلديدِ  سقِ يف النَّ  - الدويلُّ  يقوم القانونُ 

 دويلٍّ " مجاعي أمنٍ " وخلقِ ، قاملطلَ  سق الدويلِّ يف النَّ  لْنيِ ملتأصِّ ا كِ االستقرار والتفكُّ  عدمِ  إىل منطِ 
 . )40(إليها كانط االيت دع" السالم الدائم" هاية إىل ترسيخ فكرةِ ي يف النِّ يؤدِّ 
" حالة الطبيعة" لتجاوز طرقٍ  ةَ عدَّ  - هضةاب عصر النَّ ه من كتَّ كغريِ  - فقد اقرتح ،"جريمى بنثام"أما 
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واالستقرار يف  االنتظامَ  قُ وحيقِّ  ،ائمِ الدَّ  المِ يدفع حنو السَّ  ولِ من الدُّ  ادٍ احتِّ  لوصول إىل تكوينِ وا ،وليةِ الدَّ 
 فكريةٍ  مةٍ من مسلَّ  املنفعةِ  تنطلق فكرةُ  ،ولِ واملتساوية بني الدُّ  ةِ العامَّ  املنفعةِ  منها: مبدأُ  ،الدويلِّ  سقِ النَّ 

 ظرةِ ولذلك فهي ختتلف عن النَّ  ؛ةمستقلَّ  يانات سياسيةٍ ككِ   ولِ لدُّ وجود ا ةِ يف إقرار أمهيَّ  لُ تتمثَّ  ،ثابتة
يه فقد أكد بنثام من خالل تبنِّ  ،ولِ من الدُّ  اد فيدرايلٍّ أو تكوين احتِّ  ،ولِ الدُّ  امية على دمجِ مية الرَّ العالَ 
 مراعاة منفعةِ  أنَّ  إىل - مثالً  -حيث أشار ، العليا ولةِ مصاحل الدَّ  مراعاةِ  ةِ على أمهيَّ " املنفعة" ملبدأ
وقد هدف  ،)41(هاها واستقرارِ وجودِ  على تعزيزِ  وتعمل ،ولةالدَّ  مصلحةَ  ستخُدماألخرى  ولِ الدُّ 
 ولِ الدُّ  مصاحلَ  أنَّ  من ناحيةٍ  دولذلك أكَّ  ؛ولةِ الدَّ  مصاحلِ  املنفعة إىل عقلنةِ   مبدأِ تبينِّ  من وراءِ  "بنثام"

 عَ التوسُّ  نَّ وذلك أل ؛االعتدالِ   سياسةِ تبينِّ  إىل االستعماريةِ  الوسائلِ  عن تبينِّ  االبتعادَ  مُ املشرتكة حتتِّ 
 االستعماريَّ  عَ واعترب بنثام التوسُّ  ،ها للخطرِ وجودَ  ضُ ويعرِّ  ،ولةِ الدَّ " منفعة" يناقضُ  االستعماريَّ 

 زعةِ رية والنَّ على السِّ  بالقضاءِ  كفيالنِ   والعقلَ  العامَّ  الرأيَ  د أنَّ وأكَّ  ،احلروب أسبابِ  من أهمِّ " والسرية"
 .)42(وإقامة السالم الدويلِّ  االستعماريةِ 

 أنَّ  - لةعلى مراعاة املنفعة املتبادَ  القائمِ  ،لِ املتبادَ  أثريِ التَّ  قِ ومن منطل - أخرى د من ناحيةٍ كما أكَّ 
ه يف نتائج قراراتِ  النظرَ  ةِ يَّ ياسة اخلارجالسِّ  على صانعِ  مُ حيتِّ ا دوليًّ ا ها نسقً يف جمموعِ  لُ متثِّ  القائمةَ  الدولَ 

 . )43(األخرى ولِ الدُّ  على منفعةِ  ه من أثرٍ ما ترتكُ  ةً وخاصَّ  ،األخرى على الدولِ 
 متكاملةٍ " مثالية" لرؤيةٍ  ظريَّ النَّ  لت األساسَ شكَّ " القانون الطبيعي" فكرة أنَّ  ضحُ يتَّ ، ومن مثَّ 

، ويلِّ الدَّ  سقِ نة للنَّ الوحدات املكوِّ  بني مصاحلِ  الطبيعيِّ  االنسجامِ  رِ على تصوُّ  تقومُ  ،وليةِ الدَّ  القاتِ للعَ 
 وازنِ يف حتقيق هذا التَّ  اإلسهامُ  ه من املمكنِ وأنَّ ، حنو التوازنِ  عادةً  جهُ هذه الوحدات يتَّ  تفاعلَ  وأنَّ 

يف  فيما بعدُ ل وهو ما متثَّ ، ميِّ العالَ  والتنظيم الدويلِّ  وترسيخ القانون الدويلِّ  ورةِ لْ ودعمه من خالل بَـ 
هناك  إىل أنَّ  هذا باإلضافةِ  ،وىلاألُ  أثناء وبعد احلرب العامليةِ  وليةِ الدَّ  القاتِ للعَ " الويلسونية" ؤيةِ الرُّ 

 .ويلِّ الدَّ  لوكِ للسُّ ا دً مرشِ  أن تكونَ  نُ ميكِ ، الطبيعيِّ  من القانونِ  ةً مستمدَّ  ةً عامَّ  قواعدَ 
 الدور المركزي للدولة: 

 ه يف الفكر السياسيِّ انعكاساتِ  رِ وتبلوُ  تقليد القانون الطبيعيِّ  رِ تطوُّ  من مراحلِ  الحقةٍ  يف مرحلةٍ 
ولة الدَّ  بقاءِ  حول تأكيدِ  تدورُ  موازيةٌ  فكرةٌ  رتْ تطوَّ  - وليةِ الدَّ  العالقاتِ  يف مفاهيمِ  ومن مثَ  ،احلديثِ 
 يف الفكرِ  هذه الفكرةِ  بذورَ  سَ لمَّ تن أنْ  نُ ه ميكِ ورغم أنَّ  ،وليةالقات الدَّ العَ  لبناءِ  كأساسٍ  اوسيادهتِ 

ها ها وربطِ ص على متجيدِ وحرَ  ،األخرى ولِ عن الدُّ  املدينةِ  دولةِ " استقالل" د علىالذي أكَّ  اإلغريقيِّ 
 لظهورِ  احلقيقيةَ  اإلرهاصاتِ  إال أنَّ  ،)44(األقوى ترتبط بقدرةِ  العدالةَ  وتأكيد أنَّ ، رفوالشَّ  باحلريةِ 

عن  ضُ املتمخِّ  سيُّ الكنَ  ى االنقسامُ فقد أدَّ  ،إال منذ القرن السادس عشر رْ  تتبلوَ ملَ  هذه الفكرةِ 
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 وبروزِ  ةِ ميَّ العالَ  فكرةِ  إىل ضعفِ  - م395وشرقية يف عام  إىل غربيةٍ  ومانيةِ الرُّ  اإلمرباطوريةِ  انقسامِ 
 م. 1648عام  "وستفاليا" حِ لْ من صُ ا ها اعتبارً وترسيخِ  ،"الدول القوميةِ " فكرةِ 

مث أخذ ، ومانية الكاثوليكية يف روماالرُّ  والكنيسةُ  ،رثوذكسية يف القسطنطينيةِ األ هرت الكنيسةُ فقد ظ
حدة على وَ  تْ م واليت قضَ 1517الربوتستانتية يف عام  حني ظهرت اإلصالحيةُ  رِ يف التجذُّ  االنقسامُ 

 اتِ من اإلقطاعيَّ  عددٍ  إىل قيامِ  اإلقطاعِ  وظهورُ  الكنيسةِ  ى ضعفُ ولقد أدَّ  ،)45(ةسيَّ أوروبا الكنَ 
احلكومة  لِ دون تدخُّ  ا الداخليةِ شؤو�ِ  من إدارةِ  اإلمرباطوريةِ  نت بفضل ضعفِ واليت متكَّ  ،الصغريةِ 

ولقد  ،)46(ةِ األوروبية املستقلَّ  ولِ الدُّ  بقيامِ ا إيذانً  اتِ أو اجملتمعَ  تلك اإلماراتِ  وكان تكوينُ ، ةِ املركزيَّ 
للملوك   اإلهليِّ  احلقِّ  ت إىل استبدالِ واليت أدَّ  ،"ةِ القوميَّ " إىل تعزيز روبيةِ األو  ويالتِ الدُّ  ى ظهورُ أدَّ 

 .)47(ولِ بني الدُّ  كفواصلَ " احلدود" وإىل ظهورِ ، لألمم باحلق اإلهليِّ  لطةِ السُّ  شرعيةِ  لبناءِ  كقاعدةٍ 
ة القوميَّ " يةاخلصوص" فكرة وبروزِ  ،"ميةالعالَ " فكرةِ  ماكيافيللي على إضعافِ  وقد ساعدت كتاباتُ 

احلاكم على  إبقاءِ  قَ طرُ  "األمري"ل ماكيافيللي يف كتابه فقد حلَّ ، ولةِ الدَّ  على بقاءِ  لة يف العملِ املتمثِّ 
وليس  ،هازعيمِ  كةِ نْ وحُ  ةِ على قوَّ  ةٍ رئيسيَّ  يعتمد بصفةٍ  الدولةِ  بقاءَ  بأنَّ  واحتجَّ  ،هدولتِ  ه واستقاللِ تِ قوَّ 

وبذلك  ،ةٍ ميَّ عالَ  ةٍ أو من إمرباطوريَّ  ةٍ سيَّ كنَ   من سلطةٍ  ةً كانت مستمدَّ   واءٌ س، ةٍ خارجيَّ  ةٍ على أية قوَّ 
الكتابات اليت  زت معظمُ فقد ركَّ  ،)48(وليةِ الدَّ  يف العالقاتِ  األساسيِّ  حليلِ التَّ  زَ كَ مرتَ  ولةُ أصبحت الدَّ 

 ولةِ الدَّ  على بقاءِ  - وىلمية األُ منذ ماكيافيللي وحىت قيام احلرب العالَ  - الدولية تناولت العالقاتِ 
وزيادة  ولةِ الدَّ  بدعمِ  الكفيلةِ  الوسائلِ  لقِ رين على خَ املنظِّ  اهتمامُ  نصبَّ اولذلك  ؛هامصلحتِ  مِ ودعْ 
 . )49(اهتِ قوَّ 

؛ اوقوهتِ  ولةِ وجود الدَّ  فكرةِ  يف دعمِ  "هيغل"مه الذي قدَّ  السياسيُّ  نظريُ فقد أسهم التَّ  ،ويف هذا الصددِ 
ا عدً وبذلك أضاف هيغل بُ  ،ولةِ الدَّ  ن خاللِ إال مِ  قُ احلقيقية ال تتحقَّ  احلريةَ  أنَّ د هيغل فقد أكَّ 
هلا  .. هذه الدولةُ ةِ للفكرة األخالقيَّ  الواقعيةُ  : الدولة هي احلقيقةُ أنَّ  دَ حيث أكَّ  ؛ولةِ الدَّ  لوجودِ ا أخالقيًّ 

مبا  - للفرد... فالدولة اتِ الذَّ  يف ضمريِ  ها الوسيطوهلا وجودُ  ،قاليدِ والتَّ  يف األعرافِ  رُ وجودها املباشِ 
... هذه اخلاصِّ  ه الفرديِّ يف ضمريِ  ها الفردُ كُ واقعية ميلِ  حقيقةٌ ، ةِ لإلرادة اجلوهريَّ  واقعيةٌ  حقيقةٌ  -هي 
تبلغ  هدفٌ ، وثابتٌ  قٌ طلَ مُ ، ابذاهتِ  هي هدفٌ  ةُ هذه الوحدة اجلوهريَّ  ،هاتِ ذَ ذاته ولِ بِ  هي املعقولُ  ولةُ الدَّ 
اليت ، جتاه األفراد األعلى احلقَّ  كُ ميلِ  النهائيَّ  هذا اهلدفَ  إىل أنَّ  باإلضافةِ ، ها األعلىحقَّ  ةُ احلريَّ  فيه

 . )50(يف الدولةِ  أعضاءً  واألمسى أن تكونَ  لُ ها األوَّ واجبُ 
 ولةُ الدَّ  دُ ال توجَ " :هوهذا ما عناه هيغل بقولِ  ،اذاهتِ  يف حدِّ  عند هيغل غايةٌ  الدولةَ  من ذلك أنَّ  ضحُ يتَّ 

ل هو جُ والرَّ  ،ميِّ العالَ  اريخِ التَّ  ضَ غرَ  لُ ا متثِّ �َّ إ :أن يقولَ  للمرءِ  نُ وميكِ ، هاشعبِ  مصاحلِ  من أجل حتقيقِ 
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ها  ها ووجودِ على بقائِ  يف احملافظةِ  لُ ها األمسى يتمثَّ هدفَ  فإنَّ  ،غايةً  الدولةُ  وإذا كانت ،)51("ا فقطأداهتُ 
لعدم وجود ا ونظرً ، اوسيادهتِ  اتيةِ ها الذَّ عن مصاحلِ  تدافعَ  أنْ و ال بد  دولةُ فال ولذلك ؛قةٍ خالَّ  ةٍ كقوَّ 

 القةً عَ  هناك على األكثرِ  فإنَّ  ،مةمن القوانني امللزِ  ويلِّ الدَّ  اجملتمعِ  لوِّ وخُ  ،ويلِّ الدَّ  ليا يف اجملتمعِ عُ  سلطةٍ 
 - ويؤكد هيغل ،)52(راعِ والصِّ  احلربِ  ةَ إمكانيَّ  يَ لغِ دون أن تُ  ،ها البعضِ ببعضِ  ولَ تربط الدُّ  ةً أخالقيَّ 

 سلطةٍ  أيَّ  كُ ال ميلِ  ويلَّ الدَّ  القانونَ  وأنَّ  ،ولُ ها الدُّ تْ تبقى ما احرتمَ  ةٌ إراديَّ  القانونيةَ  وابطَ الرَّ  أنَّ  -كذلك 
 . )53(ولِ الدُّ  من إرادةِ  ه نابعٌ احرتامَ  وأنَّ  ،ةٍ إلزاميَّ 

 دعمَ  على أنَّ  دُ تؤكِّ  ةٍ بواقعيَّ  ولةِ الدَّ  وا بدراسةِ نُ ني الذين عُ لغربيِّ رين ااملفكِّ  سعت كتاباتُ فقد اتَّ ، ومن مثَ 
 العالقاتِ  وأنَّ  ةً خاصَّ ، هديدِ التَّ  ها عنصرُ مُ حيكُ  ةٍ دوليَّ  عالقاتٍ  قيامَ  مُ ها حيتِّ أمنِ  وتعزيزَ  ولِ الدُّ  بقاءِ 

 د توماس هوبز أنَّ فقد أكَّ  ،املنظمةِ ياسية السِّ  لطةِ بغياب السُّ  سمُ يتَّ  دويلٍّ  يف إطار نسقٍ  تتمُّ  الدوليةَ 
يف  الدائمَ " احلسد" دُ م يولِّ وهلِ على استقالل دُ  هم يف احلفاظِ أوروبا ورغبتَ  وأمراءِ  ملوكِ  استقاللَ 
 ،)54(همخصومِ  هم ملواجهةِ هم وأسلحتِ جيوشِ  اهم وإمدادِ وَ هم إىل تعبئة قُـ مما يدفعُ  ؛م اخلارجيةعالقاهتِ 

 - وليةالدَّ " حالة الطبيعة" ىأو ما يسمَّ  املنظمةِ  لطةِ السُّ " غياب" يف لةِ هوبز املتمثِّ  وقد كان لنظرةِ 
 ،)55(ولِ بني الدُّ  ةِ واألخالقيَّ  ةِ القانونيَّ  القواعدِ  وإغفالِ  ولةِ الدَّ  وجودِ  على دعمِ  كيزِ بالرتَّ  ها يف املطابقةِ أثرُ 

ليا العُ  لطةِ السُّ  وذلك لغيابِ  ؛"ألمنِ ا" يف إطار انعدامِ  تتمُّ  - كما أشار هوبز - وليةالقات الدَّ فالعَ 
 حول سبب عدمِ  املثارِ  ساؤلِ التَّ  عنوجييب هوبز  ،)56(ولةعلى الدَّ  مِ على فرض القانون امللزِ  القادرةِ 
 بالتأكيدِ  - مةُ امللزِ  السياسيةُ  لطةُ ه السُّ مبوجبِ  الذي تنشأُ  االجتماعيِّ  قدِ للعَ  لٍ مماثِ  قدٍ ول يف عَ الدُّ  دخولِ 

 بيعةِ يف حالة الطَّ  فاألفرادُ  ،بيعةِ يف حالة الطَّ  األفرادِ  خيتلف عن وضعِ  ولِ الدُّ  جمتمعِ  وضعَ  على أنَّ 
 نُ حيث يتمكَّ  ؛لِ املتبادَ  واحدة من اخلوفِ  درجةً  - هيف الوقت ذاتِ  - وحيملون ،ةِ متساوون يف القوَّ 

ها فال حيكمُ  ،ولِ بني الدُّ  بيعةِ الطَّ  الةُ أما ح ،ضده بِ أو بالتعصُّ  ا باملكرِ مَّ إ يِّ؛وِ من هتديد القَ  عيفُ الضَّ 
ى وَ تسعى القُ  يف هذه احلالةِ  ،عيفِ فيها ال خيشى الضَّ  يَّ القو  وذلك ألنَّ  ؛لِ اخلوف املتبادَ  عاملُ 

كما   ،أقوى ا حلاكمٍ عن سيادهتِ  لِ التنازُ  وليس عن طريقِ  ،فاتِ ها عن طريق احملالَ أمنِ  لتعزيزِ  األضعفُ 
 زعتانِ نَ  - د هوبزكما يؤكِّ  - وعدم االستقرارِ  ولذلك فالشكُّ  ؛بني األفرادِ  بيعةِ الطَّ  هو يف حالةِ 

يف  ومصاحلهاها أمنِ  إىل محايةِ  الدؤوبِ  ولِ الدُّ  وذلك بسبب سعيِ  ؛وليةِ القات الدَّ لتان يف العَ متأصِّ 
 . )57(ليا املنظمةالعُ  لطةُ فيه السُّ  تنعدمُ  جمتمعٍ 

ماكيافيللي  وآراءِ ، املنظمة لطةِ عن غياب السُّ  اجتةِ ولية النَّ الدَّ " عةحالة الطبي" هوبز حول لقد كان آلراءِ 
فالواقعيون ، وليةالدَّ  القاتِ العَ  يف حتليلِ " الواقعي" اهِ االجتِّ  يف بالغٌ  أثرٌ  - اهتِ وقوَّ  ولةِ الدَّ  وجودِ  حول دعمِ 

 نَ وْ ويسعَ  ،عهمبطبِ  يُّون وِشرِّيرونأنان األفرادَ  أنَّ  - "حالة الطبيعة" هوبز عن إىل فكرةِ ا استنادً  - نَ يروْ 
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 صراعٍ  عالقةُ ا هي دائمً  حتكُمهماليت  العالقةَ  وأنَّ ، م على حساب اآلخرينهتِ قوَّ  إىل زيادةِ ا دائمً 
" حالة الطبيعة" قواعدُ  رورةِ بالضَّ  حتكُمهااليت  ولَ الدُّ  أنَّ  - هذاتِ  لقِ من املنطَ  - دونويؤكِّ ، وهتديدٍ 

األساسية يف فكر  القاعدةَ " راعَ الصِّ " الذي جيعل األمرُ  ؛هاها ومصاحلِ أمنِ  ا ومحايةِ هتِ قوَّ  تسعى إىل زيادةِ 
حنو  عيِ عن السَّ  اتجِ النَّ " تضارب املصاحل" يف إطارِ  الدولية تتمُّ  القاتِ العَ  وذلك أنَّ  ؛نيالواقعيِّ 

 . )58(ةِ القوَّ 
إىل  ويسَعْوا ،بالوالءِ  هلا األفرادُ  يدينَ  ب أنْ اليت جي الشرعيةَ  ةَ القوَّ  ولةُ الدَّ  تصبحُ ، ومن هذا املنطلقِ 

 ،همإىل دولتِ  أن ينصرفَ  جيبُ  األفرادِ  والءَ  هوبز بأنَّ  دَ فقد أكَّ  ،اهتِ ها وقوَّ وجودِ  فاع عنها ودعمِ الدِّ 
من  شكلٍ  أيَّ  - كما يشري هوبز - او بُّ أال حيُِ  كذلك وعليهم ،هاحكومتِ  عن شكلِ  ظرِ بصرف النَّ 

الذي  عبِ الشَّ  ةَ فاهيَ رَ  وذلك ألنَّ  ؛همهم دولتَ من حبِّ  اجملاورة أكثرَ  ولِ يف الدُّ  احلكوماتِ  أشكالِ 
 إىل املعايريِ  دةً مستنِ  كمِ احلُ  قواعدِ  من كونِ  لُ ال تتحصَّ  - رستقراطية أو دميوقراطيةأ اتٌ ه مجعيَّ حتكمُ 

 . )59(القائمِ  مِ ظاللنِّ  عبِ الشَّ  ووالءِ  من طاعةِ  لُ وإمنا تتحصَّ  ؛هاالدميوقراطية أو غريِ 
 ياسيةِ السِّ  واهرِ الظَّ  وحتليلِ  األخالقية عن دراسةِ  املعايريِ  ها حول فصلِ رأيَ " املدرسة الواقعية" تِ نَ كما بَـ 

 دت املدرسةُ فقد أكَّ  ،وغريمها ،وماكيافيللي، هوبز :من كلٍّ   من فكرِ  مستقاةٍ  ةٍ فلسفيَّ  على آراءٍ 
بني  ولذلك فالتعارضُ  ؛ويلِّ الدَّ  يف اجملتمعِ  ولةِ للدَّ  كُ احملرِّ  سيُّ األسا هي الدافعُ  املصلحةَ  أنَّ  الواقعيةُ 

ليا العُ  ةِ الوطنيَّ  حلساب املصلحةِ  ةِ األخالقيَّ  عن املعايريِ  يَ يقتضي التخلِّ  ةِ واملعايري األخالقيَّ  املصلحةِ 
 . )60(ياسيِّ السِّ  شاطِ النَّ  حمورَ  لُ ا متثِّ لكو�ِ  ؛للجماعةِ 

الدين عن " فصلِ  ضرورةَ  جليٍّ  بشكلٍ  زَ ملاكيافيللي أبرَ  "األمري" كتابَ   نَّ إ :ولذلك ميكن القولُ 
 شاطِ النَّ  ةِ علمانيَّ  فكرةِ  لقيامِ  دَ والذي مهَّ  ،عن السياسةِ  ةِ األخالقيَّ  املعايريِ  أو فصلِ  ،"السياسة

 يسعى األمريُ  هدفٍ  أهمَّ  الدولةِ  بقاءَ  "ماكيافيللي"حيث اعترب  ،ويلِّ والدَّ  اخليِّ الدَّ  يف اجملالِ  ياسيِّ السِّ 
 رُ الغاية تربِّ " إىل مبدأِ ا دً مستنِ  ،ةِ األخالقيَّ  وغريِ  ةِ األخالقيَّ  املتاحةِ  الوسائلِ  ةَ كافَّ ا  مستخدمً  ،هإىل حتقيقِ 
 . "الوسيلة

 يف حدِّ  ةٍ كقوَّ   ولةِ الدَّ  على دعمِ  ماكيافيللي القائمِ  ولقد سار هوبز وسبينوزا وجنطيلي وهيوم على �جِ 
 د أنَّ وأكَّ  ،فيها األقوى اليت يسودُ " حالة الطبيعة" هُ يشبِ  الدويلَّ  اجملتمعَ  سبينوزا أنَّ  أكَّدفقد ، اذاهتِ 

 كةَ احملرِّ  القاعدةَ " املصلحةَ " وجعل، اهتِ بقوَّ  ولةِ الدَّ  فيه حقوقُ  ترتبطُ  يف حميطٍ  تتمُّ  الدوليةَ  العالقاتِ 
ومن ، املصلحةِ  باملصلحة يقتضي تغليبَ  ةِ املعايري األخالقيَّ  اصطدامَ  د أنَّ أكَّ  ولذلك ؛ولِ الدُّ  القاتِ لعَ 

 للحاكمِ  قُ دامت حتقِّ  ما ،املفعولِ  ساريةَ  تظلُّ  والتحالفِ  المِ السَّ  معاهداتِ  ه بأنَّ ذلك تأكيدُ 
 على سلوكِ " حالة الطبيعة" وقد خلع سيبنوزا مفهومَ  ،)61(اخارجيًّ ا عنه خطرً  أو تدرأُ  ،مصلحةً 
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 :جيدُ  املرءَ  أنَّ  ادً مؤكِّ  ،ولِ الدُّ 
 اجملتمعِ  أفرادَ  طُ ها ما يربِ طُ حيث ال يربِ ، احلالة الطبيعية األوىل يف سلوك الدول اآلن بعضها مع بعض

 مرسومةٌ " أخالقٌ " وليس بينها، األخرى عن األممِ  ظرِ النَّ  بغضِّ  ،هامنها تسعى لنفعِ  إذ كلٌّ  ؛الواحد
أن  فإن استطاعت دولةٌ ، هبا فٌ معرتَ  ن إال حيث توجد سلطةٌ ال تكو  األخالقَ  ألنَّ  ؛اتصرفاهتِ  دُ حتدِّ 
 . )62(عٍ منازَ  حقٌّ غريُ كان هلا   ةِ من القوَّ  بشيءٍ  رَ تظفَ 

 على أنَّ  بالتأكيدِ  ؛ياسةالسِّ " علمانية" "ةواقعيَّ " مث أسهمت كتابات الربيكو جنطيلي يف تعزيز
وقد استخدم جنطيلي هذا ، ولةللدَّ  الوطنيةِ  صلحةِ بامل املرتبطُ  ها فقط املعيارُ حيكمُ  الدوليةَ  القاتِ العَ 

 يأيت من جانبٍ  ال أو العدلِ  احلقِّ  جوهرِ  حتديدَ  أنَّ  على أساسِ  ،"احلرب العادلة" فكرة لنقدِ  املعيارَ 
إىل  - من مثَ  - وتسعى ،والعدلِ  عن احلقِّ  ها باالحنيازِ على غريِ  حتكمُ  ،واحدة واحد أو دولةٍ 

من  - كما أكد جنطيلي - ولذلك ال بدَّ  ؛عليها حربٍ  شنِّ  عن طريقِ  ذلك االحنرافِ  تصحيحِ 
سياسية  ألسبابٍ  تقومُ  احلروبَ  خاصة وأنَّ  ،ياسيةِ السِّ  وافعِ فقط إىل الدَّ  ظرِ النَّ  :أي ؛احلربِ  تسييسِ 
 . )63(باملصلحةِ  مرتبطةٍ 

 إال أنه أشار إىل أنَّ ، لدولابني  الوعودِ احرتام  ه على ضرورةِ من تأكيدِ  غمِ فعلى الرَّ  ،أما ديفيد هيوم
ط وربَ  ،األفرادَ  اليت حتكمُ  ةِ األخالقيَّ  مِ يَ ها عن القِ رونتِ مُ  ختتلف يف درجةِ  بني األمراءِ  ةَ األخالقيَّ  مَ يَ القِ 

 ةِ املبنيَّ  االلتزاماتِ  من وجود بعضِ  غمِ وعلى الرَّ  ،ولةِ الدَّ  وبني مصلحةِ  اتِ فاقيَّ باالتِّ  هيوم بني االلتزامِ 
ها واستمرارَ  القاتِ العَ  قيامَ  واليت جتعلُ  ،ولِ ا بغريها من الدُّ القاهتِ للدولة يف عَ  دةِ واملقيِّ  صلحةِ على امل
يف  نةِ واملكوِّ  ،األفرادِ  القاتِ على عَ  بةِ املرتتِّ  باملنفعةِ  نُ قارَ عن ذلك ال تُ  الناجتةَ  املنفعةَ  إال أنَّ  ،ضرورةً 
 واستمراره بدونه. الفردِ  بقاءُ  الذي يستحيلُ  ،املدينَّ  اجملتمعَ  هائيةِ ها النِّ لتِ حمصِّ 
 األخالقيَّ  لتزامَ اال فإنَّ ، ه بني األفرادتِ قوَّ  ليس يف درجةِ  ولِ العدالة بني الدُّ  بتحقيقِ  لكون االلتزامِ ا ونظرً 
أن  رورةِ علينا بالضَّ " :ولذلك يقول هيوم ؛بني األفراد من ذلك املوجودِ  ضعفَ أ يكونَ  بد وأنْ ال 

أو  شرفٍ  بكلمةِ  لُّ خيُِ  نا مع رجلٍ من تساحمُِ  أكثرَ  اآلخرين عُ ع األمري أو الوزير الذي خيادِ م نتسامحَ 
 .)64("هقطعه على نفسِ  عهدٍ 

، ياسيِّ السِّ  رِ للتطوُّ  هائيةَ النِّ  ه الغايةَ باعتبارِ " ولةتالشي الدَّ " د مفهومَ قد أكَّ  املاركسيَّ  الفكرَ  ورغم أنَّ 
 فقد ارتبطت نشأةُ  ،التارخييِّ  ياسيِّ السِّ  رِ يف عملية التطوُّ  ولةِ ى مركزية الدَّ علا د أيضً قد أكَّ  هإال أنَّ 

، الطبقي راعِ والصِّ ، بقيِّ واالستغالل الطَّ ، االجتماعية بقاتِ بنشأة الطَّ  املاركسيِّ  ولة يف الفكرِ الدَّ 
ها فُ االجتماعي اليت توظِّ  لعنفِ ا سةَ ها مؤسَّ باعتبارِ  ولةُ الدَّ  يف اجملتمع تنشأُ  بقاتِ الطَّ  تبلورِ  دِ فبمجرَّ 

 ،دولةٍ  بدون وجودِ  طبقيٍّ  جمتمعٍ  وجودِ  رُ تصوُّ  نُ ال ميكِ  ومن َمثَّ  ،هامصاحلِ  حلمايةِ  املسيطرةُ  بقةُ الطَّ 
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الربوليتاريا  ها أداةَ (دكتاتورية الربوليتاريا) باعتبارِ  تستمرئ الدولةَ  فإنَّ ، ةِ االشرتاكيَّ  ورةِ وحىت مع ظهور الثَّ 
 لربجوازية. ا لقمعِ 

ماركس قد أشار  إال أنَّ ، الشيوعي حنو اجملتمعِ  لِ سرعان ما تتالشى مع التحوُّ  هذه الدولةَ  أنَّ  صحيحٌ 
 لَ هذا التحوُّ  إىل أنَّ  كما أشار لينني فيما بعدُ ،  رِ للتطوُّ  هائيةَ النِّ  سيكون هو الغايةَ  هذا التالشيَ  إىل أنَّ 

 الغريبِّ  ياسيِّ السِّ  يف الواقع عن املفهومِ  جْ  خترُ املاركسية ملَ  فإنَّ  َمثَّ  ومن ،منِ من الزَّ  فرتة طويلةً  سيستغرقُ 
 . )65(ولةِ الدَّ  على فكرة بقاءِ  دُ الذي يؤكِّ  ،العامِّ 

 سق الدولي: فكرة النَّ 
ولقد ، احلديثِ  األورويبِّ  الدويلِّ  سقِ النَّ  ظهورِ  م بدايةَ 1648دت عام قِ لت معاهدة وستفاليا اليت عُ مثَّ 

 وإىل تبينِّ ، أوروبا حتت سلطان الكنيسةِ  حدةِ وَ  خلي عن مفهومِ إىل التَّ  الدولَ  هذه املعاهدةُ  دفعت
 وقد وضعت معاهدةُ  ،)66(عليا لطةٍ لسُ  خاضعةٍ  وغريِ  متساويةٍ  من دولٍ  نِ املكوَّ  ويلِّ الدَّ  سقِ النَّ  مفهومِ 

 تالحمِ  على فكرةِ  والقائمِ  ،"سق الدويلالنَّ " مفهومِ  لظهورِ  دتْ ومهَّ ، ينيةِ الدِّ  للحروبِ ا وستفاليا حدًّ 
 .)67(ىوَ القُ  نِ على توازُ  اإلبقاءِ  ا يف سبيلِ ملوك أوروبا وأباطرهتِ 

 منذ معاهدةِ  - وليةِ هم للعالقات الدَّ ني انطلقوا يف حتليلِ ياسيني الغربيِّ رين السِّ املفكِّ  نَّ إ :القولُ  نُ وميكِ 
 الدولَ  طُ تربِ  دةٍ حمدَّ  عالقةٍ  على وجودِ  قائمٍ  دويلٍّ  قٍ نسَ  وهو وجودُ  ،مركزيٍّ  من مفهومٍ  - وستفاليا

 هناك عالقةَ  كما أنَّ ،  فيه الوحيدُ  هي الفاعلُ  يادةِ السِّ  ذاتَ  الدولةَ  سق بأنَّ ز هذا النَّ متيّ  ،سقِ للنَّ  نةَ املكوِّ 
 .سقِ يف النَّ  الكائنةِ  ولِ بني الدُّ  دةً حمدَّ  ترابطٍ 

األورويب  فاعلِ التَّ  وا بدراسةِ نُ ياسيني الذين عُ رين السِّ املفكِّ  ا كتاباتُ دهتاليت أكَّ  األساسيةِ  ن املفاهيمِ فمِ 
حني ، )يادةِ السِّ ( مصطلحَ  استخدمن مَ  وقد كان جان بودان أولَ  ،"السيادة" ذاتِ  ولةِ الدَّ  مفهومُ  -
ون رون السياسيُّ املفكِّ د كما أكَّ   ،)68(اهتِ وقوَّ  ولةِ الدَّ  بقاءِ  فكرِ  جوهرَ  دُّ عَ تُـ  يادةَ السِّ  د بودان أنَّ أكَّ 

فقد أشار  ،سيادةٍ  وذاتِ  ةٍ مستقلَّ  من دولٍ  نٍ مكوَّ  دويلٍّ  يف قيام نسقٍ  يادةِ السِّ  ةَ ون أمهيَّ الغربيُّ 
يف اجملتمع  ولِ مشاركة الدُّ  د على ضرورةِ وأكَّ  ،األخرى ولِ سيادة الدُّ  احرتامِ  ماكيافيللي إىل ضرورةِ 

ه ه بأنَّ ووصفَ  ،"احلياد" ولذلك انتقد ؛األخرى ولِ الدُّ  ملصاحلِ  سياسيِّ القائد ال مراعاةِ  وضرورةِ  ،الدويلِّ 
أساسيني ارتكز  م ماكيافيللي معيارينِ وقد قدَّ  ،ولبني الدُّ  رابطةٍ  وجودِ  يرمي إىل إنكارِ  لٌ مضلِّ  مفهومٌ 

 ها واحرتامِ وجودِ  دعمِ  على جيب العملُ  أخالقيةٌ  ةٌ قوَّ  الدولةَ  أنَّ  :ومها ،وليةِ الدَّ  القاتِ العَ  إليهما حتليلُ 
من  نَ املكوَّ  الدويلَّ  سقَ ه اليوم النَّ يَ نسمِّ  أنْ  نُ وهي ما ميكِ  ،ولِ بني الدُّ  جتمعُ  هناك رابطةً  وأنَّ ، اسيادهتِ 

 .)69(سيادةٍ  وذاتِ  ةٍ مستقلَّ  دولٍ 
 - "السيادةِ " إىل مفهوما استنادً  - ده أكَّ ولكنَّ  ،دويلٍّ  نسقٍ  وجودَ  - كذلك - كما الحظ جنطيلي
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ولذلك  ؛ها ببعضٍ بعضِ  رغم ارتباطِ " متكامالً ا جمتمعً " هاف يف جمموعِ ال تؤلِّ  سقِ للنَّ  نةَ املكوِّ  الدولَ  أنَّ 
 ولِ الدُّ  مصاحلِ  مع مراعاةِ  ةِ الوطنيَّ  مصاحلِ  على حتقيقِ  يعتمد على العملِ  الدويلِّ  وازنِ التَّ  وإبقاءُ  المُ فالسَّ 

 .)70(األخرى
 بني أعضاءِ  دةٍ حمدَّ  القةٍ عَ  د على فكرة قيامِ ى حينما أكَّ املنحَ  سَ نفْ  "اتيلف يأمريخ د" اكذلك فقد حنَ 

وقد  ؛ةَ األساسيَّ  وليةِ الدَّ  ابطةِ الرَّ  دعامةَ  يادةِ السِّ  ذاتُ  ةُ املستقلَّ  ولُ حبيث تصبح الدُّ  ،وليةِ الدَّ  اجلماعةِ 
 .)71(ولِ بني الدُّ  ملساواةِ وتأكيد ا لتحقيق االتصالِ  كوسيلةٍ " توازن القوى" أشار فاتيل إىل مفهوم

 النواةَ  لتِ واليت مثَّ  ،واملصلحةِ  ةِ على القوَّ  وليةِ الدَّ  إىل ارتكاز العالقاتِ  ابقةِ السَّ   املفاهيمِ ى تبينِّ وقد أدَّ 
 وليةَ الدَّ  العالقاتِ  أنَّ  دُ واليت تؤكِّ  ،بيعةِ الطَّ  هوبز عن حالةِ  على فكرةِ  املبينِّ  ،"الواقعي" اهاالجتِّ  لربوزِ 

على  جيبُ  ومن َمثَّ ، ويلِّ الدَّ  التعاملِ  من قواعدِ  قاعدةً  الذي جيعل احلربَ  ،الفوضى ها عنصرُ كمُ حي
 األخرى.  ولِ الدُّ  ها يف مواجهةِ مصاحلِ  ودعمِ  ،اهتِ قوَّ  على زيادةِ  تعملَ  أنْ  الدولةِ 

 خبصائصَ  سمُ يتَّ  دويلٍّ  نسقٍ  وجودُ  هقوامُ  ،ادً حمدَّ ا فكريًّ ا رً تصوُّ  الغريبُّ  السياسيُّ  فقد بلور الفكرُ  ومن َمثَّ 
 نةَ املكوِّ  ولَ الدُّ  كما أنَّ   ،سقِ يف هذا النَّ  الوحيدُ  هي الفاعلُ  يادةِ السِّ  ذاتَ  الدولةَ  أنَّ  :هاأمهُّ  ،نةٍ معيَّ 
 الوحداتِ  طويلة كلَّ  لفرتة الغريبُّ  فقد جتاهل الفكرُ  ولذلك ؛بينها دةٍ حمدَّ  بوجود رابطةٍ  زُ تتميـَّ  سقِ للنَّ 

ها)  وغريِ ، الوطينِّ  رِ حرُّ التَّ  وحركاتِ ، ةِ وليَّ نظيمات الدَّ (كالتَّ  ولةِ الدَّ  شكلَ  اليت ال تأخذُ  وليةِ ياسية الدَّ السِّ 
 مِ يَ سيطرة القِ  علىا منً د ضِ فقد أكَّ ، سقِ النَّ  ه على وحدةِ ه بتأكيدِ كما أنَّ   ،سقِ يف النَّ  فاعلةٍ  كوحداتٍ 

 الغريبَّ  السياسيَّ  الفكرَ  نالحظ أنَّ ا وهلذا أيضً  ؛سقِ داخل النَّ  سيِّ السيا على التفاعلِ  الغربيةِ  ةِ الفكريَّ 
ولية الدَّ  للعالقاتِ " اموضوعً " واعتربها ،ويلِّ الدَّ  سقِ يف النَّ  النَّصرانية غريَ  الشعوبَ  كبريٍ   إىل حدٍّ  لَ جتاهَ 
 يف تلك العالقات.  ى فاعلةً وً منها قُـ  أكثرَ 

مدرستان  تْ برزَ  ددِ ويف هذا الصَّ ، سقِ هذا النَّ  هم لطبيعةِ رِ اختلفوا يف تصوُّ ني رين الغربيِّ املفكِّ  أنَّ  دَ يْ بَـ 
 . "مدرسة االعتماد املتبادل"، "الفوضى الدولية" مدرسة :مها ،تانرئيسيَّ 

 : ويلِّ الدَّ  سقِ النَّ  لطبيعةِ  نيِ رئيسيِّ  نِ ريْ من تصوُّ " الفوضى الدولية" انطلقت مدرسةُ 
 فطاملا أنَّ  ،مةِ العليا امللزِ  لطةِ للسُّ  اآليلِّ  عن االنعدامِ  اجتةِ بالفوضى النَّ  سمُ يتَّ  الدويلَّ  سقَ النَّ  األول: أنَّ 

 ةِ القوَّ  حتتكر أدواتِ  هذه الدولَ  وأنَّ ، سيادةٍ  ذاتِ  ةٍ مستقلَّ  دولٍ  من جمموعةِ  نُ يتكوَّ  الدويلَّ  سقَ النَّ 
يف  ايتِّ الذَّ  مبثابة احلكمِ  ولَ ا جيعل الدُّ ممَّ  ؛لِ الدو  ليا يف اجملتمع تعلو سيادةَ عُ  وال توجد سلطةٌ ، العسكريةِ 
 ألنَّ ا رً نظَ  "؛اهلوبزي" وىل باملفهومِ األُ " حالة الطبيعة" يف الواقع تشبهُ  الدوليةَ  العالقاتِ  فإنَّ  - قضاياها

 ،ولِ الدُّ  داخلَ  ما حيدثُ  على غرارِ  ،"انسجام طبيعي" أو إىل نقطة توازنٍ  تفتقرُ  تلك العالقاتِ 
 واالقتصاديِّ  السياسيِّ  ظامِ يف النِّ  طبيعيةٌ  حالةٌ " التوازنَ " ه أنَّ رغم افرتاضِ  الغريبُّ  ر السياسيُّ فالفك
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 حَ صبِ لتُ  ويلِّ يف املستوى الدَّ  بَ لِ قُ  املنظورَ  إال أنَّ ، "ةِ اخلفيَّ  اليدِ " عن طريقِ ا آليًّ  قُ والذي يتحقَّ ، الداخليِّ 
 ،وليةِ على الفوضى الدَّ  بِ التغلُّ  اتِ يف آليَّ  بعدئذٍ  البحثُ  ليتمَّ و  ،ةِ وليَّ الدَّ  العالقاتِ  أصلَ " الفوضى"

ضد  ضمانٍ  عدم وجودِ  مِ كْ ه حبُ نَّ إ" :بقوله وليةِ الفوضى الدَّ   جان جاك روسو عن حالةِ ولقد عربَّ 
 نَ تكو  نْ ها ِألَ تدفعُ  بعواملَ  تكون مدفوعةً  دولةٍ  كلَّ   فإنَّ ، األخرى احلربَ  ولُ الدُّ  تبدأَ  أنْ  احتمالِ 
 .)72("حالة الفوضى تسودُ  ومن َمثَّ ، )(باحلربِ  البادئةَ 

من  لُ تقلِّ  نةٍ معيَّ  أساليبَ  باعِ عن طريق اتِّ  وليةِ الفوضى الدَّ  على حالةِ  بُ التغلُّ  ه من املمكنِ نَّ إالثاين: 
 ،أدواتٍ  عدةَ  الغريبُّ  ياسيُّ السِّ  الفكرُ  مَ قدَّ  ويف هذا اإلطارِ  ،إىل احلروبِ  جوءِ على اللُّ  ولةِ الدَّ  قدرةِ 
ونسق ما بعد احلرب  ،األورويبِّ  ويلِّ الدَّ  سقِ النَّ  دعاماتِ  ىحدَ إالذي أصبح  ،ىوَ القُ  توازنُ  :منها
 مية الثانية. العالَ 

  على يدِ  الدوليةِ  القاتِ يف علم العَ  وقد تبلور هذا املفهومُ 
َ
 درسة الواقعية بزعامة مورجنثاو.امل

على الفوضى  بِ للتغلُّ  التوازن كأداةٍ  ةِ إىل أمهيَّ  ة الوظيفية املعاصرةُ ائيَّ نالبِ  ظريةُ فقد أشارت النَّ ، كذلك
 ،شروطٍ  رت عدةُ إذا توفَّ  ويلِّ التوازن الدَّ  إقامةُ  املمكنِ  نه مِ د تالكوت بارسونز على أنَّ فقد أكَّ  ،ةِ وليَّ الدَّ 
 مع وجود قدرٍ ، املنازعات ت تسويةِ بينها حول إجراءا فاقُ واالتِّ ، بني الدولِ  مشرتكةٍ  مٍ يَ قِ  وجودُ  :هاأمهُّ 
 عَ يتوزَّ  مبعىن أنْ ، بني مصاحل الشعوبِ  Pluralistic Differentiation" التمايز اجلمعي" من

 لُ ا يسهِّ ممَّ  ؛رأمسالية.. وهكذا)، دميوقراطية، (شيوعية متباينةٍ  ةٍ دوليَّ  ةٍ ارات فكريَّ بني تيَّ  دولةٍ  كلِّ   شعبُ 
 هحديثِ  ضِ كما أشار ديفيد هيوم يف معرِ   ،)73(اراتبني هذه التيَّ  ولِ عرب الدُّ  إقامة توازناتٍ  من إمكانيةِ 

وأمهية وجود ، ةٍ دوليَّ  رابطةٍ  ه لوجودِ واليت توحي بإدراكِ ، الدويلِّ  التكاملِ  قواعدِ  إىل" قانون األمم" عن
الفوضى  ظاهرةِ  ومعاجلةِ  ،ويلِّ الدَّ  االستقرارِ  حتقيقِ  هبدفِ  ؛ويلِّ التعامل الدَّ  لتنظيمِ  قانونيةٍ  قواعدَ 

عن استخدام األسلحة  واالمتناعُ ، احلربِ  وإعالنُ ، فراءِ السُّ  أرواحِ  واليت منها صيانةُ ، وليةِ الدَّ 
 . ون فيما بعدُ رون القانونيُّ ها املفكِّ رَ اليت طوَّ  وهي القواعدُ  ،)74(ةِ السامَّ 

 معاملِِ  أو لتغيريِ  ،ةِ فوضى الدوليَّ على ال بِ أخرى للتغلُّ  أدواتٍ  السياسيُّ  م الفكرُ فقد قدَّ ، كذلك
 .سق الدويلِّ النَّ 

 عصرِ  ير ومفكِّ ، ميةعالَ  حكومةٍ  إقامةِ  كانط عن ضرورةِ   بني فكرةِ  وقد تراوحت تلك االجتاهاتُ 
 ةِ ميَّ أو العالَ  ةِ الوحدة األوروبيَّ  عن طريقِ  سقِ يف النَّ  الدويلِّ   التفاعلِ ا إىل تغيري معاملِ وْ هضة الذين دعَ النَّ 

 مناذجِ  وإرساءِ  ،ةِ الوطنيَّ  ي األطرِ وذلك بتخطِّ  ،وغريهم يوسل، وآبيه سان بيري، اليت دعا هلا كروس
 ،قِ املطلَ  ويلِّ الدَّ  سقِ على النَّ  اليت نادت بالقضاءِ  وكذلك األفكارُ  ،الفيدرالية والكونفدرالية حدةِ الوَ 

 . اجملتمع الدويلِّ يف الدائمِ  السالمِ  لتحقيقِ  جديدٍ  دويلٍّ  نسقٍ  دعائمِ  وإرساءِ 
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 ،من القانون الطبيعيِّ  ةٍ دولية مستمدَّ  قانونيةٍ  قواعدَ  على إرساءِ  العملَ  - كذلك - سقُ كما شهد النَّ 
 .ةِ الغربيَّ  والتقاليدِ  النَّصرانية مِ يَ ومن القِ  ،أو الوضعيِّ 

 يف قيام فكرةِ  - ويلِّ الدَّ  كتابات غروشيوس عن القانونِ   ةً وخاصَّ  - القانونيةُ  وقد أسهمت الكتاباتُ 
 وإرساء السالمِ  من احلروبِ  على احلدِّ  تعملُ  ،مشرتكة دوليةٍ  عن طريق بلورة قواعدَ  ؛الدويلِّ  التنظيمِ 

 .ويلِّ الدَّ  سقِ يف النَّ  ائمِ الدَّ 
 :أمهها ،دةٍ حمدَّ  فكريةٍ  راتٍ وهي تقوم على تصوُّ  ،"االعتماد املتبادل" فهي مدرسة ،ةأما املدرسة الثاني

 يف اجملتمعِ  بني مصاحل األفرادِ  الطبيعيِّ  االنسجامِ  على غرارِ  ولِ بني مصاحل الدُّ  طبيعيٍّ  انسجامٍ  وجودُ 
اليت تقوم هبا  فالوظائفُ  ،وليةِ الدَّ  عن العالقاتِ ا كثريً   ال ختتلفُ  الداخليةَ  العالقاتِ  نَّ أو ، الداخليِّ 

 تقوم بوظيفةِ  - مثالً  - فاألحالف الدوليةُ  ،خمتلفةٍ  ولكن بأشكالٍ  الدويلِّ  توجد يف اجملتمعِ  اجملتمعاتُ 
 يف اجملتمعِ  ياسيةُ السِّ  الذي تقوم به األحزابُ  ورِ الدَّ  غرارِ على  يف اجملتمع الدويلِّ  املصاحلِ  جتميعِ 

 .الداخليِّ 
اه مؤدَّ  ،آخرَ  رٍ تصوُّ  بناءُ  - الدويلِّ  التفاعلِ  لطبيعةِ " التكاملية" "الوظيفية" ظرةِ وقد ترتب على هذه النَّ 

بني  املتداخلةِ  القاتِ من العَ  شبكةٌ  تْ أفقد نش ،ويلِّ الدَّ  سقِ يف النَّ " حتميةً " ليست ظاهرةً  احلربَ  أنَّ 
 .ةِ اخلارجيَّ  ياسةِ السِّ  أهدافِ  لتنفيذِ ا اقتصاديًّ  مكلفةً  أداةً  من احلربِ  تْ واليت جعلَ  ،الدولِ 

دت فقد أكَّ  ،"ميِّ العالَ  اجملتمعِ " مدرسةِ  كرةِ عن ف تعبريٍ  أفضلَ " االعتماد املتبادل" مت نظريةُ وقد قدَّ 
 لكثافةِ  نتيجةً  ؛اقتصاديٍّ  بتداخلٍ  سمُ يتَّ  الراهنَ  الدويلَّ  اجملتمعَ  أنَّ " االعتماد املتبادل" مدرسةُ 

 ةُ وقد لعبت عدَّ  ،متكافئٍ  ها بشكلٍ على بعضِ  ولِ الدُّ  ى إىل اعتمادِ ا أدَّ ممَّ  ؛هبني وحداتِ  املعامالتِ 
  وهتيئةِ  ولِ بني الدُّ  لِ املتبادَ  االعتمادِ  يف تعميقِ ا ورً دَ  عواملَ 

ُ
 عددِ  ها: زيادةُ أمهُّ  ،ويلِّ الدَّ  للتعاونِ  ناخِ امل

 سبيةِ النِّ  ةِ األمهيَّ  وتدهورُ  ،ةِ للقضايا االقتصاديَّ  سبيةِ النِّ  ةِ األمهيَّ  دُ وتزايُ ، ةِ اخلارجيَّ  ياسةِ ع قضايا السِّ وتنوُّ 
 . )75(اخلارجيةِ  ياسةِ السِّ  صياغةِ  عمليةِ  وتعقيدُ ، جديدة ةٍ دوليَّ  وحداتٍ  وظهورُ ، ةِ للقضايا العسكريَّ 

أن  نا نستطيعُ فإنَّ ، الواقعية والليربالية :بني املدرستني السالفتنيِ  من االختالف املفهوميِّ  غمِ وعلى الرَّ 
 َ  كلُّ   ،دويلٍّ  نسقٍ  وجودِ  وهو مفهومُ  ،أشرنا إليه الذي سبق أنْ  املركزيِّ  يف املفهومِ  أ�ما يشرتكانِ  نتبنيَّ

 سقِ النَّ  مفهومَ  همااعتناقِ يف كذلك يشرتك كالمها   ،سقِ هذا النَّ  يف تصويرِ  ما هنالك أ�ما خيتلفانِ 
 حاولت يف القرنِ ، وليةالفوضى الدَّ  فمدرسةُ  ،ةِ الغربيَّ  للهيمنةِ  نظريٍّ  تربيرٍ  تقدميِ  يف حماولةِ  ويلِّ الدَّ 

 عوبِ ضد الشُّ  ةِ القوَّ  الستعمارِ ا فلسفيًّ ا تربيرً  مَ تقدِّ  العشرين أنْ  ن القرنِ صف األول موالنِّ  عشرَ  التاسعَ 
كما يقول  - حاولت املتبادلِ  أو االعتمادِ  ،ميِّ العالَ  اجملتمعِ  مدرسةَ  كما أنَّ ،  فريقيةاآلسيوية واإل

 وذلك عن طريقِ ، الدويلِّ  سقِ يف النَّ  الكائنةِ  بعيةِ التَّ  القاتِ ا لعَ أيديولوجيًّ ا تربيرً  مَ تقدِّ  أنْ  -ماكلني 
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 .)76(الثالث العاملَِ  دولِ  لِ بَ من قِ  بوالً قَ  أكثرَ  لتصبحَ  ؛لٍ متبادَ  اعتمادٍ  ا عالقاتُ بأ�َّ  وصِفها
 :الخاتمة

عن الواقع  نةٍ معيَّ  افرتاضاتٍ و  من مفاهيمَ  املعاصرة تنطلقُ  وليةِ الدَّ  العالقاتِ  نظرياتِ  نَّ إ :القولُ  نُ ميكِ 
للعالقات  حمددةً  ةً فلسفيَّ  راتٍ الذي بلور تصوُّ  ،ذورها يف الفكر السياسي الغريبج جتدُ  ،الدويلِّ 
 :اهمؤدَّ  من افرتاضٍ  الدوليةِ  السياسيةِ  اهرةِ يف دراسة الظَّ  الغريبُّ  السياسيُّ  فلقد انطلق الفكرُ  ،الدوليةِ 

ومن هنا برز  ،ويلِّ الدَّ  للتفاعلِ  نظريٍّ  منطوقٍ  عليه يف بناءِ  لُ يعوَّ ا ساسيًّ أا زً مرتكَ  لُ متثِّ  ةَ الغربيَّ  مَ يَ القِ  أنَّ 
 على التنظريِ  مع االعتمادِ  ،ةِ الغربيَّ  السياسيةِ  مِ يَ القِ  دورِ  بإبرازِ  الكفيلةِ  ةِ الوظيفيَّ  األطرِ  قِ لْ خبَ  االهتمامُ 

 .ويلِّ الدَّ  سقِ على النَّ  ةِ الغربيَّ  السيطرةِ  وذلك لتعزيزِ  ؛للواقع الدويلِّ  الغريبِّ  رِ ذير التصوُّ جت هبدفِ  ؛ربيريِّ التَّ 
 لعواملِ ا دً حمدَّ ا رً تصوُّ  الغربيةُ  مُ يَ حيث أفرزت القِ  ،على الواقع الدويلِّ ا نً بيـِّ ا أثرً  الغربيةُ  مُ يَ القِ  ولقد تركتِ 

 ،ةالدولي للعالقاتِ  الغريبِّ  السياسيِّ  الفكرِ  رؤيةِ  معاملِِ  أهمَّ  ا يف البحثِ نَّ وقد بيـَّ  ،سقيِّ النَّ  االستقرارِ 
  :لت يفواليت متثَّ 

ملعاجلة  مت كأداةٍ دِ خْ واستُ  ،ويلِّ الدَّ  للواقعِ ا ميًّ يَ قِ ا مت منظورً اليت قدَّ  فكرة القانون الطبيعيِّ  -1
 من فكرةِ  تنطلقُ  ةٍ عامَّ  ةٍ دوليَّ  قواعدَ  إجيادِ  عن طريقِ  ؛الدويلِّ  على االستقرارِ  واحملافظةِ  ،ةِ الفوضى الدوليَّ 

 .ويلِّ الدَّ  عن الواقعِ  ةِ الغربيَّ  وسيادة املفاهيمِ  سيطرةِ  لدعمِ  سقيةِ النَّ  ةِ ميَّ لوحدة العالَ وا ،الطبيعيِّ  االنسجامِ 
 ،الدويلِّ  سقِ النَّ  يف جوهريةٍ  كقاعدةٍ   ولةِ الدَّ  وجودِ  دت ضرورةَ اليت أكَّ  ،اوسيادهتِ  الدولةِ  فكرة بقاءِ  -2

 متَّ  ولةِ الدَّ  سيادةِ  ومن منطلقِ  ،هامِ يَ وقِ  ها األخالقيِّ عن دورِ  ظرِ النَّ  بصرفِ  ،هاعلى محايتِ  والعملِ 
 واملصلحةُ  الوطينُّ  وأصبح البقاءُ  ،ينِ عن الدِّ  السياسيِّ  شاطِ على فصل النَّ  يف الفكر الغريبِّ  أكيدِ التَّ 

 . ولةِ للدَّ  ةِ اخلارجيَّ  ياسةِ السِّ  عند بناءِ  ياسيِّ السِّ  القرارِ  كاليت حتكم صانعَ   ،ةَ األساسيَّ  املعايريَ  الوطنيةُ 
توازن " على فكرةِ  أكيدِ وذلك بالتَّ  ؛واملسيطرةِ  ةِ القويَّ  ولِ يربط بني الدُّ  دويلٍّ  نسقٍ  فكرة وجودِ  -3
 ولةِ الدَّ  أغراضِ  خلدمةِ  سقِ النَّ  باستقرارِ  الكفيلةِ  الوسائلِ  بإجيادِ  ؛"الوضع الراهن" واستمرارِ  ،"ىوَ القُ 

 . املسيطرةِ 
 مِ يَ ينطلق من القِ  ،وليةِ الدَّ  للعالقاتِ ا رً تصوُّ  رَ قد طوَّ  الغريبَّ  سيَّ السيا الفكرَ  من ذلك أنَّ  ضحُ يتَّ 

وقد ، الدويلِّ  عن الواقعِ  ةِ الغربيَّ  املفاهيمِ  زت على إبرازِ ركَّ  مَ يَ هذه القِ  وأنَّ  ،باألساسِ  ةِ الغربيَّ  السياسيةِ 
 مِ يَ القِ  إىل فرضِ  رةُ املسيطِ  حيث سعت الدولُ  ؛يف اجملال الدويلِّ  ةِ العمليَّ  انعكس ذلك على املمارساتِ 

 حلقةَ  والسياسيون أنَّ  رونَ املفكِّ  رَ وتصوَّ  ،ولِ من الدُّ  يف العديدِ " اداخليًّ " ابسيادهتِ  أسوةً " ادوليًّ " ةِ الغربيَّ 
الكربى  ولِ الدُّ  وتقةِ بُ غرى يف الصُّ  ولِ الدُّ  رِ هْ بصَ  الكفيلةِ  ةِ العمليَّ  األطرِ  بإجيادِ ا تكتمل حتمً  الوصلِ 

ا فيه انعكاسً  الدويلُّ  التعاملُ  يصبحُ  ،"يةمِ يَ الرؤية القِ  أحاديِّ " دويلٍّ  نسقٍ  وذلك هبدف بناءِ  ؛رةِ سيطِ وامل
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 السياسيةَ  ةَ بعيَّ التَّ  قُ تعمِّ الواقع  ها يفولكنَّ ، اشكليًّ ا اختالفً  رُ هِ ظْ قد تُ  خلف أساليبَ  تسترتُ  ةٍ لرؤيا غربيَّ 
 .ةِ الغربيَّ  ولِ للدُّ 
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