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إعداد طال ب متدرجي ن ف ي مديرية الدراس ا ت االستراتيجية .

قراءة ف ي كت اب" :لماذا يكذب القادة  -الحقيقة حول الكذب ف ي السياسة الدولي ة" |

عمد ميرش ايمر -الذي ُيعتبرر واحردا مرن أكررر المفكررين الرواقعيين ععرى ارعيد السياسرة ال ارجيرة ،ومرن أكررر
تأثيرا في العالقات الدولية في العال  -في مقدمة مؤلفه إلى اإلحاطة العامرة بمجمر مرا سريتطر إليره مرن
أفكار مصوبا ععى بعض اإليضاحات المفا يمية كمرتكز لالنطال

في طرحه.

بادئ ذي بدء ،اعتبر ميرشرمير أن الكرذب الرذي ي رك محرور دراسرته يتمرر بالكرذب ععرى ال رعوب منطعقرا مرن
شيوعه كظا رة وم يرا في الوقت عينه إلرى أن الكرذب ال يحصر برين الردول وإذا مرا حصر فإنره ي رك حالرة
نادرة .انطالقا من تحديد وية دراسته يطرح الكاتب رؤيته القائعة بأن الدول الديمقراطية ي الدول األكررر كرذبا
ععررى شررعوب ا والترري تمي ر ل ررن الحررروب بإرادت ررا تحقيقررا لسياسررات ا ال ارجيررة الطموحررة بحسررب واررفه .كمررا
لحظت دراسة ميرشمير مبررات است دام الكذب في السياسة الدوليرة مرمن إطرار الحفراع ععرى الربالد وتحقير
األ داف الععيا التري تكرون مرمن سياسرة دوليرة قاسرية وفومروية ،ممرا يضرطر ا لعقيرام برأي شريء يضرمن
أمن ا واستقرار ا حتى لو أدى ذلك إلرى تجراو بعرض القواعرد األخالقيرة .ويررى أن الفومرى المتف رية مرمن
ستواجه في حال انت رار الكرذب داخع را خطرر ت ديرد
الحعبة الدولية يقابع ا بناء يكعي رمي داخ الدولة التي
ُ
نظام ا وإمعاف أمن ا.
ودفعا لاللتباس بين المصطعحات يومح الكاتب أن ال داع ي م كال من الكرذب والتعفير

والكتمران واإلخفراء.

وفي تفسير ظا رة الكذب يعتمد الكاتب المرذ ب النفعري القائر بوجرود مبرررات منطقيرة فري بعرض األحيران
لعكررذب مقابر مررذ ب رخررر يتبنررال أمرررال كرران

وأوغسررطين الررذين يرررون بررأن الكررذب ععررى خطررأ دائمررا وال جوانررب

أمرا فري السياسرة ال ارجيرة فيغفرر النجراح الكرذب ،أو ععرى األقر
إيجابية له و ذا ما يعررف بالمرذ ب المطعر ّ .
يميز الكاتب بين انواع الكذب مو ّ عة ععى فئتين:
يجععه مقبوال .وبالتالي ّ
 -1الكذب االستراتيجي ،الذي يست دمه القادة ذريعة لعحفاع ععى مصعحة بعدان
 -2الكذب ال

صي األناني الذي يكون موج ا لعحفاع ععى المصالح ال

في وجه الغير.

صية لعقادة.

وي ع ص الك اتب إل ى ط رح أربع ة أسئع ة أس اسي ة:
 -1ما أنواع الكذب الدولي التي يطعق ا القادة؟
 -2لماذا يكذبون؟ ما المبرارات المنطقية االستراتيجية وراء ك نوع من الكذب؟
 -3ما الظروف التي تجع

من حدوث أي نوع من الكذب أكرر أو أق

احتماال؟

 -4ما التكاليف الكامنة لعكذب ،وما مدى تأثير ا في السياسة المحعية وكذلك في سياست ا ال ارجية؟
في الفص األول" :ما الكذب؟" ،ي عص الكاتب في تعريفه لعكذب بأنه ما يتحدث به اإلنسان سرواء كران يععر
أو ي ك في عدم احته،ولكنه يأم أن يظن اآلخرون أنه حقيقة .فالكذب ال يتعع  ،بمدى اد حقرائ
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فق  ،ب يمكن أن يرتب

معينرة

بغرض
ّ
بنيرة القائر
أيضا بكيفية ترتيب األحرداث بأسرعوب خرادع .وبالترالي يأخرذ الكاترب ّ

النظر إن أااب الواقع أم ال.

قراءة ف ي كت اب" :لماذا يكذب القادة  -الحقيقة حول الكذب ف ي السياسة الدولي ة" |

وفي تناوله مف وم "التعفي " ،ويرى الكاتب أنه يظ ر حين يروي ش ص ما حكاية يركز في ا ععى أحرداث معينرة
بعض ا ببعض بحيث تصب في مصعحته ،بينما يقع مرن أ ميرة حقرائ

ويرب

الكتمان أو االسترناء" فقد ربطه الكاتب باإلخفاء المتعمد لعحقائ

بغرر

أمرا مف روم "ال ديعرة أو
أخررىّ .

مرمان ثبرات موقرف الفررد .وبالترالي

ال ينظر الكاتب إلى الحالة المذكورة رنفا بواف ا كذبا ب يواف ا انتقااا لبعض الحقرائ  .وععرى ذلرك يررى أن
القادة يفضعون أن يوافوا بال داع أو التعفي

ععى أن يوافوا بالكذب حتى ولرو كران الكرذب مرن أجر أ رداف

نبيعة.

فرري الفص ر الررراني" :الئحررة باألكاذيررب الدوليررة" ،ي فنّ ررد الكاتررب أنررواع الكررذب الترري يسررت دم ا القررادة ،والترري
بدور ا ترمز إلى ال دف المن ود:
 -1الكذب بين الدول" :وغايته تحقي

تفو استراتيجي أو لعيحعولرة دون تحسرين ومرع الدولرة الرانيرة" .وعرادة

ما يكون الكذب ععى الدول المنافسة كما ويمكن أن يكون ذلك ععى الحعفاء أيضا".
 -2إثارة الذعر ":وذلك بغية اكتساب التأييد لفكرة الحرب ،وفي الوقت نفسره تع رب إثرارة الرذعر الرروح الوطنيرة
لدى ال عب".
 -3التغطيات االستراتيجية " :ي أكاذيب ت دف إلرى إخفراء السياسرات الفاشرعة أو السياسرات المريررة لعجردل
عن ال عب أو حتى عن دول أخرى .فالكذب ب صوص معف قدرات الجيش فري حالرة الحررب م ر لعحفراع
ععى تماسك الجب ة الداخعية".
-4اناعة األساطير ":وذلك حين يطعر
بغية خعر

حر

القرادة األكاذيرب ععرى شرعب

حرول مامري دولرت

ب رك أساسري ،

قرومي بال ويرة الجماعيرة برين المرواطنين فري العمروم" ،أو ري مرا ُيعررف اليروم بإعرادة إنترا

السردية التاري ية المكونة ل وية الجماعة اليوم.
-5األكاذيررب العيبراليررة ":وذلررك عنرردما ي تع ر
تصرفات

القررادة قصررة يروون ررا ل ررعوب

أو لععررال  ،بغيررة التمويرره ععررى

غير المتسقة مع األعراف العيبرالية"

-6األمبريالية االجتماعية ":وذلك حين يطع

القادة أكاذيب عن دول أخرى ب ردف تنميرة مصرالح

االجتماعيرة أو

االقتصادية أو السياسية ،أو لمصعحة طبقة اجتماعية أو مجموعة بعين ا".
-7التغطيرررات ال رررنيعة" :وذلرررك عنررردما يكرررذب القرررادة ب صررروص ت بطرررات
ش صية ،فيتمر ال دف األساسي في حماية أنفس

أو سياسرررات

الفاشرررعة لمصرررالح

من عقاب مستح " ،ويصرعب التمييرز برين التغطيرات

ال نيعة و"التغطيات االستراتيجية".
عما يحق
ّ
ذل ي أنواع األكاذيب التي يتحدو ا الكاتب،
بغض النظر ّ

المصعحة الوطنية من ا الفتا إلى أنره لرن

يتطرررر لمناق رررة "التغطيرررات ال رررنيعة أو اإلمبرياليرررة اإلجتماعيرررة " أمرررا البقيرررة فإن رررا تتررروفر ععرررى قررردر مرررن
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الم روعية.

قراءة ف ي كت اب" :لماذا يكذب القادة  -الحقيقة حول الكذب ف ي السياسة الدولي ة" |

ميرش ايمر ععرى قرول السرير نرري ووترن (دبوماسري بريطراني

في الفص الرالث" ،الكذب بين الدول" ،يحي

فري القررن :)17إن السررفير رو رجر أمرين ُأرسر إلرى ال رار ليكررذب مرن أجر مصرعحة دولترره .فالدولرة ،بحسررب
الكاتب ،تمرارس الكرذب ععرى غير را مرن الردول فري سربي تحقير

المصرعحة الوطنيرةّ ،إال أنره ي ّردد ععرى نردرة

نوه الكاترب
اعتماد الكذب ب كعه الصريح بين الدول بحيث يأخذ في أغعب األحيان ومعية اإلخفاء أو الكتمان .وي ّ
بالسررية كتقعيررد تسررتغعه الرردول لتطرروير اسررتراتجيت ا فرري المنافسررة الدوليررة ،مررا يومررح أن الكررذب بررين الرردول
ّ
محكوم باإلخفاء عمن

ميرشماير فإن كعفة الكذب بين الدول تتجاو فوائردل بحيرث إن

خار انع القرار .ووف

الحكام يواج ون اعوبة فري الرت عص منره فري حرال واج رت مصرالح
و

أق

انزعاجا عند تعرم

ل ديعة تتعع

االسرتراتيجية فري الرداخ خطررا كبيررا.

باالقتصاد أو البيئة مقارنة بقضايا األمن القومي بما تمرعه الرقرة

من عمعة نادرة .ويعزو الكاتب في ن اية عرمه أسباب لجوء الردول إلرى الكرذب بعضر ا ععرى بعرض إلرى الرغبرة
في كسب التفو االستراتيجي ،والحماية الذاتية ،ومواج ة الكوارث.

عد ة انواع لعكذب بين الدول:
وي طرح الك اتب ّ
ردعا العدو.

.1

المبالغة في تصوير القادة لقدرات دول

.2

التقعي من قدرات الجريش الحربيرة والسرالح الحربري ب ردف ال رداع وتحاشري أي جروم ي ردف إلرى تردمير
وسد فرص الدول المنافسة في التصدي ل ا.
تعك القدرات
ّ
العدوانية تجال دولة إلخفاء عزم

ععى ال جوم.

.3

إخفاء عماء بعد ما نوايا

.4

سعي الدولة لستر نوايا ا العدائية تجال دولة منافسة تحاشيا الستفزا تعك الدولة.

.5

محاولة دولة ما التأثير في ن اط وتصرفات دولة أخررى مرن خرالل الت ديرد برال جوم ععي را حترى إن لر تكرن
ناك نية حقيقية ب ن الحرب ،وذلك إلجبار العدو ععى القيام ب يء ل يكن في األسراس يريرد أن يقردم
ععيه.

.6

لجوء الدولة إلى الكذب الستفزا دولة أخرى كي ت اجم ا.

.7

سعي الدولة لتنبيه حعفائ ا إلى ال طر المحد ب ا من الدولة المنافسة.
أو الت ريب في وقت السع .

.8

التضعي ب دف التجس

.9

سعي الدولة لتحسين ومع ا العسكري أثناء تج يز ا لععمعيات العسكرية في من الحرب.

 .11ال رو بأفض النتائج لمصعحة دول

أثناء التفاو

ب أن االتفاقيات والمعا دات الرسمية.

وي ّ
حع ميرشمير دوافع كذب الدول بعض ا ععى بعض ،مؤطرا إيا ا ممن أربعة ظروف:
-الدول التي تعيش في مناط
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في مناط

الصراع ال طرة ،حيث التناف

األمنري حراد  ،تعجرأ لعكرذب أكررر مرن التري تعريش

رمنة نتيجة عدم االستقرار وغياب األمن.

في األ مات مقارنة بأوقات ال دوء النسبي تجنبا لعحرب.قراءة ف ي كت اب" :لماذا يكذب القادة  -الحقيقة حول الكذب ف ي السياسة الدولي ة" |

يتالشى الكذب في مرن الحررب أكررر منره فري مرن السرع  ،وخاارة عنردما يبردأ إطرال النرار فععيرا ألن البعرديكون ععى المحك.
 -الكذب ععى الدول المنافسة أكرر من الدول الصديقة (الصد

لألاردقاء والكرذب لألعرداء) ألن المنراف

أكررر

خطورة من الصدي .
فري الفصر الرابرع" ،إثررارة الرذعر" ،يررى الكاتررب أن رذا األسرعوب ُيعتمررد فري حرال وجررود خطرر محرد مررن دون
العجوء إلى حمالت ال ديعة ،مدلال ععى ذلك باألسرعوب الرذي اعتمدتره الواليرات المتحردة األميركيرة مرع اإلتحراد
السوفياتي سابقا والدور الذي لعبته إثارة الذعر ععرى ارعيد السياسرة ال ارجيرة خرالل أحرداث فييتنرام باإلمرافة
إلرى الحرررب ععررى العررا  .ويرررى الكاتررب إن لررذلك ترأثيرا يطررال كر الفئررات االجتماعيرة وال سرريما الفئررة المتععمررة
ومرروظفي الدولررة .ثر إن القررادة يعجررأون إلثرارة حالررة مررن ال رروف أو تضر ي ال مبرررر لرره فرري الواقررع فرري سرربي
الحصول ععى الدع ل ن حرب ععى عردو مترربص ويتضرح جرو ر رذل اإلسرتراتيجية بقرول كمرال أتراتورك "مرن
أج ال عب رغما عن ال عب".

وي ّ
حع ميرشماير األسباب التي تدفع القادة إلشاعة الذعر ععى ال ك التالي:


عنررد ال ررعور ب طررر مباشررر ي رردد األمررن الرروطني ال يرررال ال ررعب وال يمكررن تقررديرل بررالطر المباشرررة
والصررادقة ،وذلررك عبررر خررداع ال ررعب لمصررعحته ،فإثررارة الررذعر سررعوك غيررر ديمقراطرري ،يمارسرره القررادة
العتقاد

بأن

يحققون مصعحة وطنية ولي

ش صية .فالعامة من ال رعب عرمرة لعج ر والغبراء

والجرربن .مررن ذلررك مرر أن ترومرران حرراول إقنرراع ال ررعب األميركرري بردع

يررادة االنفررا العسرركري عررام

 1950من خالل حمعة ذعر سيكولوجية.


إذا كان النظام السياسي مت الكا وعاجزا عن مجاب ة ال طر في الوقت المناسب عند ا تست دم الن بة
سالح إثارة الذعر.



إن نم

النظام يؤثر في است دام ذا األسعوب إذ إنه أكرر است داما فري األنظمرة الديمقراطيرة منره

في األنظمة الديكتاتورية.


إن الرؤساء الذين يذ بون إلى الحروب من اختيار
األغعب أسعوب إثارة الذعر فالت ديد لي

خطيرا في حينه ما يعني تراجع است عار الرأي لع طر.

يرررى أنصررار الحرررب أن مررن الضررروري إثررارة الررذعر ل ع ر
استباقي وتعزيز الوقائية مدل .فعي
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واالنغماس في ال داع ل ع

كالحروب الوقائيرة واالسرتباقية ،يسرتعمعون فري

اإلنطبرراع بررأن نرراك خطرررا مباشرررا يسررتدعي شررن جرروم

مرن المسرتغرب ،بحسرب الكاترب ،قيرام حكومرة بروب برإطال األكاذيرب

انطباع برأن اردام حسرين ي رك ت ديردا مباشررا وأن الواليرات المتحردة األميركيرة

شنت حربا استباقية ال وقائية.

قراءة ف ي كت اب" :لماذا يكذب القادة  -الحقيقة حول الكذب ف ي السياسة الدولي ة" |

في الفص ال ام
األول ،عند ف
ذا الف

" ،التغطيرات اإلسرتراتيجية  ،يتحردث الكاترب عرن سرببين السرت دام التغطيرة االسرتراتيجية:
سياسة معينة فيكون الدافع األساسي حماية مصعحة الربالد ولري

األفرراد الرذين كرانوا وراء

وإن جاءت حماية أولئك المسؤولين كنتيجة غير مقصرودة ،والرراني إلخفراء اسرتراتيجية جيردة ولكن را

مريرة لعجدل وذلك لكي ال ت ع
يطب
من الكذب
ّ

معارمة قوية في داخ الدولة تحول دون تطبيق ا .ويرى الكاتب أن رذا النروع

ععى الجم ور الداخعي أي شعب الدولة ذاته  ،وععى الجم ور ال ارجي أيضا.

أما عن أ داف است دام القادة ل ذل التغطيرات فيرذكر الكاترب أن نراك ثالثرة أ رداف أساسرية و ري :أوال ،إمرا
إلخفاء نقاط الضعف عن أعين العدو .ثانيرا ،أن ترأثير الحقرائ
بين الدول .وثالرا ،إن ف

يمكرن أن تكرون لره ترداعيات سرعبية ععرى العالقرات

سياسات معينة من شأنه أن يحدث امطرابا في الوحدة الوطنية الداخعية لعدولة.

ويجد الكاتب أن الدولة تعجأ العتماد ذا النوع من الكذب الج تحقيقا المصعحة الوطنية عندما تكرون فري ومرع
اقعيمي خطر ،أو متورطة في أ مة ،أو تتعام مع مناف

ولي

مرع حعرف ،أو تكرون فري حالرة الحررب ،وعنرد ا

تعجررأ لتغطيررة المععومررات وخااررة عررن شررعب ا ،وذلررك أن "ال ررداع يعر ّرد أمرررا مقبرروال خررالل الصررراع ال رررس مررع
العرردو" .وتسررت دم التغطيررة االسررتراتيجية فرري الرردول الديمقراطيررة فرري حررال وجررود سياسررات مريرررة لعجرردل
وا تمام من قب

الرأي العرام ،ألن ال رعب لره سرعطة أكبرر فري ارناعة القررار والمحاسربة مرن خرالل االنت ابرات

الدورية.

أمام في الفص السادس" ،األساطير القومية" ،يرب
فك مجموعة عرقية ،أو قومية ،أو وطنية ت ع

الكاتب ذا النروع مرن ال رداع بظ رور "الردول القوميرة"

لنفسر ا أسرطورت ا القوميرة ال اارة ويست ر د الكاترب بقرول

ستيفين فان إيفرا" :األساطير ال وفينية ترأتي فري أشركال ثالثرة :أوال ،تقردي

الرذات وتنقيت را مرن األخطراء

واإلمرار براآلخر" ،أي أن األمرة ري األسراس؛ وثانيرا ،جعع را مقدسرة وخاليرة مرن األخطراء وتعمر ععرى تحقير
أم را أسررباب اررناعة الن بررة لألسرراطير القوميررة فتعررود بحسررب
رردف نبي ر ومح ر ؛ ثالر را ،ت ررويه الطرررف اآلخرررّ .
ميرشررايمر إلررى يررادة التضررامن االجتمرراعي بالدرجررة األولررى ،وخعرر

شررعور قرروي بالوطنيررة وبالتررالي تكتسررب

م روعية لوجود ا.
ويرى الكاتب أن خع

األساطير القومية ي ك حاجة عند ال عب كما و حاجة عنرد الن رب الحاكمرة التري تسريطر

ععى مسارات التفكير في الدولة ،فال رعوب بحاجرة ألن ت رعر بأن را تنتمري إلرى م رروع نبير تكرافح وتنامر
من أجعه .ذا النوع من الكذب ُيست دم ،بحسب الكاتب ،الكتساب م روعية وجود الدولة عندما يكرون مرعيفا،
أو لتصدير األساطير إلى الجاليات ال ارجية .ويؤكرد الكاترب أن رذل العمعيرة تتسر بالديمومرة وت ضرع لعتحرديث
بحسب المراح التاري ية التي تمر ب ا األمة ،وتععو وتيرة است دام ا عند بدايرة الحرروب ،أو عنرد حصرول أحرداث
بالغة التأثير قوميا ،أو عند القضايا المتععقة بن أة الدولة حيث يص است دام ذا ال داع إلى ذروته.
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الكاتب مررال تفكرك االتحراد السروفياتي بطريقرة سرعمية ون روء  15دولرة جديردة م ريرا إلرى أنره فري

ويعرزي رذا األمرر
ذل الحالة ل يكن ناك مرورة الست دام األساطير القومية حول كيفيرة ن رأة رذل الردولُ ،
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إلى وموح األحداث ،ب رالف ذلرك إسرتدعت ن رأة كر مرن الواليرات المتحردة األميركيرة و"الكيران اإلسررائيعي"
ععى سبي المرال إست دام ذا ال داع بصورة عالية.

في الفص السابع" ،األكاذيب العيبرالية" ،يعمد الكاتب إلرى التصرويب ععرى األعرراف العيبراليرة التري ت ركعت
عبر التاريخ والتي باتت تظ ر أشكال السعوك المقبولة بين الدول .وقرد اعتمردت تعرك المنظومرة القيميرة ععري
األيديولوجيا العيبرالية ،واارت مقبولة ععى الصعيد العرالمي وتتبنا را المنظمرات الدوليرة ،لرذلك حرين تنت رك
دولة ما أحد ذل األعراف العيبراليرة تحترا لتعفير

كذبرة قيميرة تمكن را مرن التغطيرة ععرى تعرك االنت اكرات التري

مورست من أج المصعحة الوطنية ،كن ر الديمقراطية مرال.

فرري الفصر الرررامن واألخيررر" ،الجانررب السررعبي لألكاذيررب الدوليررة" ،يرررى الكاتررب أن مكمررن ال طررورة ،فرري حررال
التمادي في إست دام األكاذيب الدولية ،يتمر بما يمكن أن تنتجه كمردود عكسي ععى الحيراة اليوميرة ،وإذا مرا
أارربح الكررذب روتين را فسرروف يجعر التصررويت أكرررر اررعوبة بسرربب انت ررار مععومررات مغعوطررة وسرروف يفقررد
المسرؤولون الرقرة ببعضر

الربعض ممرا يصرعب عمعيررة ات راذ القررار .كمرا أن الكرذب المتكررر سريقو

القانون وفي الن اية سيدفع المواطنين إلى فقدان الرقة بحكومت

الديمقراطية مرع احتمرال تأييرد

من أشكال الحك السعطوي.
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