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  الواقعیة البنیوية  :

أمن - متالزمة على االعتماد في أكثر ماسة الحاجة تبدو الدستورية النظم              في
نسمیه والذي ، األمم بین ومكانتھا ووجودھا الدولة قوة يخص فیما -              واقتصاد
عناصر ھي والتي والخارجیة الداخلیة بنیتھا الحقیقة في ھو ( النظام بنیة )             
و ، فیھا الفوضى حدوث دون تحول التي الضمانة ھي وتلك ، بالفعل               قوتھا
ما وكذا للمجتمع اإليجابي الفعل يقدمه ما على الواقع في تتأسس             البنیوية
وكذا العمل في المبذول الجھد - : ھو الذي ، الدولي التعاون عبر علیه                يحصل
رصید - بمفھوم ذلك عن عبر وقد ، - الدولیة التحالفات و المواثیق سلة                ھو
الفوضى نحو ونزوعھم البعض جنوح من الحد بإمكانه الذي ، الواقع في -               القوة
النظام وحدة االجتماعیة بالوحدة باإليمان يكون ذلك ومقدمة ، الالنظام            و

 ووحدة الشعب    .

أصحاب إلى االنحیاز طبیعته من الدولي التكوين - : - شايمر میر - يقول                
تذكرنا المقولة ھذه ، - عادال لیس والصراع سلبیا التنافس يجعل ما وھذا               القوة
، الحكم واساس العالقات أساس القوة تعتبر التي القديمة الحروب            بزمن
، الراھن عصرنا في الحال علیه ھو عما كثیرا يختلف ال نفسه              واالمر
فقدان عن ناھیك التعامل في الرصینة المعايیر وفقدان للقوة المفرط            فاالستخدام
قضیة من يجعل األمم لحماية الراعي الحقوقي المیثاق وغیاب ، والرادع             المانع
من زاد السلمیة الحلول فشل ان كما ، ودورھم األقوياء لفعل رھینة              الصراع
وذوي األنانیین من الكثیر وجدنا وقد ، والتمرد القانون على الخارجین             سطوة
لیوجھوا ، الداخلیة المسائل في االنشغال درجة استغلوا قد السیئة            النوايا
زائفة اھداف عن وبحثا ، باطلة ومزاعم دعاوى تحت الغیر أراضي الحتالل              قواتھم
دوال البعض غزا حین عديدة مرات في ھذا حدث ، ضیقة مصالح وراء               وسعیا

 مجاورة بحجج وھمیة و رغبات عدوانیة   وتنفیذا لسیاسات توسعیة فاسدة  .



قوة من استطعتم ما لھم وأعدوا ) - : مفھوم لتعمیم ماسة تبدو الحاجة ان                 
يركز ألنه ، المتنوعة الحاالت جمیع في الزم الحدوث مضطرد وكعنوان كمادة ( ..              
أو البعید الغیر من طارئ لكل وتأھبا تحسباً االستعداد ودوام الجاھزية             على

كان،  يقول فنوم بنه في المذكرات  السرية  لحرب  فیتنامالقريب ما - :    
، - كافیة وجھوزية استعداد على كنا لو ، مراده يحقق ان للعدوان               يمكن
، المواجھة طبیعة وتحديد طريق خارطة رسم تعني التي العدة من             واالستعداد
غفلة دون دائم وتحضیر وعزيمة قوة من المواجھة تطلبه ما االعتبار بعین االخذ               مع
الموقف ھو ما تقول التي بالفكرة نصطدم الصدد ھذا وفي ، مباالة ال               او
، ؟ الثالث العالم من والضعیفة الفقیرة الدول تجاه نأخذه ان يجب الذي               الواقعي
والموارد االمدادات في النقص ظل في المخاطر تواجه ان الدول لھذه             وكیف
تقع ان دون من الكبرى الدول من غیرھا على تعتمد ان لھا وكیف ، ؟                 االقتصادية
جان - عن تروى التي المقتضبة اإلجابة على ھنا وسنعتمد ، ؟ لھا               فريسة
الظلم قیود من التحرر و الحرية معنى عن تحدث حین ، – روسو               جاك
ضعف ظل في المجال ھذا في كثیرة الخیارات تبدو ال : قال ،               واالستبداد
يكون : أدق وبعبارة ، المجتمعي والالوعي االنقسام ظل في و             اإلمكانات
يعني ال ولكن ، محدودة او ممكنة غیر وسائلھا انعدام ظل في الحرية أو                التحرر
تطبیقنا وفي ، الجمعیة باإلرادة مرھونا دائما يبقى الذي الفعل استحالة             ذلك
وتعسرھا االقتصادية والموارد اإلمكانات فقد ان : نعرف الدولي المجال على             ھذا
حتمیة وتلك الكبرى الدول بید فريسة الفقیرة الدول وقوع عملیة من             يسھل

 تاريخیة  بالمنظور المنطقي  ..

 ماذا  نقصد  بإرادة  البقاء ؟  :

الحالي الدولي النظام ظل في أنه : القائلة الصحفیة الجملة تلك             سنستخدم
على المقالة ھذه تدلنا ، !! يمتلكھا ومن للقوة مرھونة البقاء مسألة              تبدو
الجمیع من يستدعي مما ، بالفوضى محكوما وبانه الحالي الدولي النظام             طبیعة
تلك ، - ( الذات على االعتماد ) - بھا وااليمان الذاتیة قدراتھم على                التركیز
وللبعض ، التزاحم ظل في - البقاء ضمان - معنى في األولى المقدمة               ھي
و الوقت كسب في أمال الضمني والتحايل المخاتلة في يعتمده طريقا             االخر

 ، واعتبار ذلك  قاعدة  يتم  على أساسھا  ضمان  البقاء .القوة

تحصیل على يدل مفھوما الكسب ، ؟ القوة كسب مقولة تعني ماذا ولكن               
على القادرة وھي ، الفعلي بالوجود اإلحساس إلى المؤدية والوسائل            األدوات



عندنا وھذه ، ومراوغة وھمیة بمراوحات واشغاله الغیر وتوھیم االخطار            دفع
 تؤسس لمعنى  الشعور باالطمئنان  في ظل انعدام التوازن والفوضى .

الدولي التعامل في ( غربیة وال شرقیة ال ) مبدأ الخمیني السید              طرح
ذلك استلھم وقد القطبیة الثنائیة و الھیمنة يرفض دينامیكي سیاسي كخیار ،            
متوازنا عرضا يقدم والمبدأ ، 35 النور سورة في كما المجید الكتاب من               المبدأ
جعل إلى المؤدية ، المرونة على معتمداً السیاسي العمل مجال في             للعالقات
سواء ، واالحتیاط االباحة من واسعة مساحة في يتحرك السیاسي            الفاعل
وبالسیادة باالستقالل االضرار دون واالتفاقیات التحالفات عقد في أو العمل            في
الوفاق من نوعا انتج ، واقیا درعا شكلت موضوعیا المساحة ھذه ،              الوطنیة
داخل األداء تحسین في ساعد ، األخرى الدول من الموقف في             اإليجابي
وضمان ، األمم ھیئة وفي اإلسالمي التعاون منظمة ومع ال77            مجموعة
، كبیرة مستويات إلى ينحسر الھیمنة مفھوم من جعل االنحیاز وعدم             التعددية
في الدولة كفاءة وفي واالمن باالستقالل الشعور في زيادة إلى ھذا أدى              وقد
وفي ، اإليرانیة العراقیة الحرب ابان ذلك تجلى وقد ، بنفسھا شؤونھا              إدارة
المر واإلعالمي السیاسي الواقع تداعیات خلقھا التي االزمات من الكثیر            تحاشي

. 

فالمرونة ، والمیوعة المرونة بین التمییز من بد ال السیاسي العمل مجال وفي               
قدرة معنى على الدال ، - مرن - من االشتقاق صحیح رباعي فعل أصلھا :                
استقاللھا أعني ، لھا تتعرض قد التي للتحديات واالستجابة التكیّف في             الدولة
اللغوي فاالشتقاق : المیوعة وأما ، عنھا ينتج وما القرارات اتخاذ في              وقدرتھا
مواجھة في الدولة قدرة عدم أعني النقیض ھو ، - ماع – الفعل               لمصدر

 التحديات  ، مما يؤدي الى نوع من عدم الثقة بالنفس والمستقبل     .

مصالح تخص التي االفتراضات مجموعة ھي - البنیوية الواقعیة - :             وتبقى
السیاق وفي ، اھتماماتھا من األول الحیز في دائماً وتأتي وقدرتھا             الدولة
في والتي ، أمريكا مع والعالقة - جیت إيران - حادثة تصادفنا للبحث               التزامني
والمناكفة العالقة حول ، البعض عن المخفیة الجدلیة الحقیقة تلك تكشفت             ظلھا

 في ظل الحاجة والمصلحة  و القبول بالمساعدات غیر المشروطة  ..

 توازن  القوى :

إلى الحاجة بمثابة المجتمعي التنظیم الى الحاجة اعتبروا النھضة عھد            ُمشرعي
دورا لتلعب العشرين القرن بداية في المقولة ھذه ُعممت وقد ، نفسه              الوجود



عن كثیرا يختلف االعتبار وھذا ، والتوازن والمكانة األمن موضوعة في             مزدوجاً
باعتبارھا وحدھا القوة مفھوم على ركزت التي التاريخیة الكالسیكیة           متبنیات
- : فوم روبن يقول ؟ البنیوي االمن مفھوم معنى ما لكن ، األمن لتحقیق                 وسیلة
كل في االمن تحقیق على القوة بقدرة يرتبط بالثقة والشعور بالثقة الفرق              أن
والشعور واالطمئنان للثقة يقود نفسي ھدف به والشعور فاألمن ، -             األحوال

 بالبقاء واستمراريته كذلك  .

إضافة الثقة وانعدام الخوف حالة رفع من بد ال البنیوي األمن دراسات مجال               وفي
كأكثر الديمقراطیة اللیبرالیة تصادفنا وھنا ، نسبي بشكل ولو المنافع تحقیق             إلى
وحماية الدولة تحصین بقضیة تعنى ألنھا ، واقعیة االتجاه ھذا في             المدارس
والسالم االستقرار ھو واألصل استثناء والحرب النزاع تعتبر وھي ،            المجتمع
حینه في ( اإلسالم في الجھاد ) كتابنا تكفل ولقد ، والبقاء للتوازن               المؤديان
ركز التي االبتدائي الجھاد فكرة نقد في مشروعه وفق ، الحقیقة ھذه              بتعمیم
تتبناه الذي - البنیوي االمن - لمبدأ تدعیم ھذا وفي ، الوسیط العصر فقھاء                علیھا
تحقیق ھو دائماً والھدف ، اللحظة ولحد النشأة منذ الديمقراطیة            اللیبرالیة

 السالم  ورفض نوازع الحرب ..

 وللحديث بقیة

 آية هللا الشیخ إياد الركابي

  

 
 


