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إعداد طالب متدرجين في مديرية الدراسات االستراتيجية.
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عمد ميرشايمر -الذي ُيعتبر واحدا من أكثر المفكرين الواقعيين على صعيد السياسةة الاارجيةة ،ومةن
أكثرهم تأثيرا في العالقات الدولية في العالم  -في مقدمة مؤلفة إلةى اإلحاطةة العامةة مجمة
ما سيتطرق إلي من أفكار مصو ا على عض اإليضاحات المفاهيمية كمرتكز لالنطالق في طرح .
محةور دراسةت يتمثة

ادئ ذي ةد ،،اعتبةر ميرشةمير أن الكةذب الةذي يمةك

الكةذب علةى المةعوب

منطلقا من شيوع كظاهرة ومميرا في الوقت عينة إلةى أن الكةذب ال يحصة
حص

فإن يمك

ةين الةدول وإذا مةا

حالة نادرة .انطالقا من تحديد هوية دراست يطرح الكاتب رؤيت القائلة أن الدول

الديمقراطيةةة هةةي الةةدول األكثةةر كةةذ ا علةةى شةةعو

ا والتةةي تمي ة

لمةةن الحةةروب إرادت ةةا تحقيقةةا

لسياسات ا الاارجية الطموحة حسب وصف  .كما لحظت دراسةة ميرشةمير مبةررات اسةتاداك الكةذب
في السياسة الدولية ضةمن إطةار الحفةاع علةى الةبالد وتحقيةد األهةداي العليةا التةي تكةون ضةمن
سياس ة دولية قاسية وفوضوية ،مما يضطرها للقياك أي شةي ،يضةمن أمن ةا واسةتقرارها حتةى
لو أدى ذلك إلى تجاوز عض القواعد األخالقية .ويرى أن الفوضى المتفمية ضمن الحلبة الدوليةة
يقا ل ا نا ،هيكلي هرمي داخ

الدولة التي سةتواج ُ فةي حةال انتمةار الكةذب داخل ةا خطةر ت ديةد

نظام ا وإضعاي أمن ا.
ودفعةةا لاللتبةةا

ةةين المصةةطلحات يوضةةا الكاتةةب أن الاةةدا

يمةةم

كةةال مةةن الكةةذب والتلفيةةد

والكتمةةان واإلخفةةا .،وفةةي تفسةةير ةةةاهرة الكةةذب يعتمةةد الكاتةةب المةةذهب النفعةةي القائ ة
مبررات منطقية في عض األحيان للكذب مقا

مذهب آخةر يتبنةاأ أمثةال كةان

وجةةود

وأوغسةطين الةذين

أمةا فةي
يرون أن الكذب على خطأ دائما وال جوانب إ يجا ية ل وهذا مةا يعةري المةذهب المطلةدّ .
السياسة الاارجية فيغفر النجةاح الكةذب ،أو علةى األقة

يميةز الكاتةب ةين
يجعلة مقبةوال .و التةالي ّ

انوا الكذب موزّ عة على فئتين:
 -1الكةةذب االسةةتراتيجي ،الةةذي يسةةتادم القةةادة ذريعةةة للحفةةاع علةةى مصةةلحة لةةدان م فةةي وج ة
الغير.
 -2الكذب الماصي األناني الذي يكون موج ا للحفاع على المصالا الماصية للقادة.

ويالص الكاتب إلى طرح أر عة أسئلة أساسية:
 -1ما أنوا الكذب الدولي التي يطلق ا القادة؟
 -2لماذا يكذ ون؟ ما المبرارات المنطقية االستراتيجية ورا ،ك
 -3ما الظروي التي تجع

نو من الكذب؟

من حدوث أي نو من الكذب أكثر أو أق

احتماال؟

 -4ما التكةاليف الكامنةة للكةذب ،ومةا مةدى تأثيرهةا فةي السياسةة المحليةة وكةذلك فةي سياسةت ا
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الاارجية؟
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في الفص

األول" :مةا الكةذب؟" ،يالةص الكاتةب فةي تعريفة للكةذب أنة مةا يتحةدث ة اإلنسةان

س ةوا ،كةةان يعلةةم أو يمةةك فةةي عةةدك صةةحت ،ولكن يأم ة
يتعلد ،مدى صدق حقائد معينة فق  ،ة
نية القائ
خاد  .و التالي يأخذ الكاتب ّ

أن يظةةن ا خةةرون أن ة حقيقةةة .فالكةةذب ال

يمكةن أن يةرتب

أيضةا كيفيةة ترتيةب األحةداث أسةلوب

غض النظر إن أصاب الواقع أك ال.
ّ

وفي تناول مف وك "التلفيد" ،ويرى الكاتب أن يظ ر حين يروي شاص ما حكاية يركةز في ةا علةى
أحداث معينة وير

عض ا بعض حيث تصب في مصلحت  ،ينما يقلة

مةن أهميةة حقةائد أخةرى.

أما مف وك "الاديعة أو الكتمان أو االستثنا "،فقد ر ط الكاتب اإلخفا ،المتعمةد للحقةائد غةر
ّ
ضةمان ثبةات موقةف الفةرد .و التةالي ال ينظةر الكاتةةب إلةى الحالةة المةذكورة آنفةا وصةف ا كةذ ا ة
يوصةةف ا انتقاصةةا لةةبعض الحقةةائد .وعلةةى ذلةةك يةةرى أن القةةادة يفضةةلون أن يوصةةفوا الاةةدا أو
التلفيد على أن يوصفوا الكذب حتى ولو كان الكذب من أج

في الفص

أهداي نبيلة.

الثاني" :الئحة األكاذيب الدولية" ،يفنّ د الكاتب أنوا الكذب التةي يسةتادم ا القةادة،

والتي دورها ترمز إلى ال دي المنمود:
 -1الكةةذب ةةين الةةدول" :وغايت ة تحقيةةد تفةةوق اسةةتراتيجي أو لليحلولةةة دون تحسةةين وضةةع الدولةةة
الثانية" .وعادة ما يكون الكذب على الدول المنافسة كمةا ويمكةن أن يكةون ذلةك علةى الحلفةا،
أيضا".
 -2إثارة الذعر ":وذلك غيةة اكتسةاب التأييةد لفكةرة الحةرب ،وفةي الوقةت نفسة تل ةب إثةارة الةذعر
الروح الوطنية لدى المعب".
 -3التغطيةةات االسةةتراتيجية" :هةةي أكاذيةةب ت ةةدي إلةةى إخفةةا ،السياسةةات الفاشةةلة أو السياسةةات
المثيرة للجدل عن المعب أو حتى عن دول أخرى .فالكذب اصوص ضعف قةدرات الجةيف فةي
حالة الحرب م م للحفاع على تماسك الجب ة الداخلية".
-4صناعة األساطير ":وذلك حين يطلد القادة األكاذيب علةى شةعب م حةول ماضةي دولةت م مةك
أساسي  ،غية خلد حس قومي ال وية الجماعية ين المواطنين في العموك" ،أو هي ما ُيعةري
اليوك إعادة إنتاج السردية التارياية المكونة ل وية الجماعة اليوك.
-5األكاذيب الليبرالية ":وذلك عندما ياتلد القادة قصة يروون ا لمعو

م أو للعالم ،غية التموية

على تصرفات م غير المتسقة مع األعراي الليبرالية"
-6األمبريالية االجتماعية ":وذلك حين يطلد القةادة أكاذيةب عةن دول أخةرى

ةدي تنميةة مصةالح م

االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية ،أو لمصلحة طبقة اجتماعية أو مجموعة عين ا".
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-7التغطيةةات المةةنيعة" :وذلةةك عنةةدما يكةةذب القةةادة اصةةوص تابطةةات م أو سياسةةات م الفاشةةلة
لمصالا شاصية ،فيتمث

ال ةدي األساسةي فةي حمايةة أنفسة م مةن عقةاب مسةتحد" ،ويصةعب

التمييز ين التغطيات المنيعة و"التغطيات االستراتيجية".
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عمةا يحقةد المصةلحة الوطنيةة من ةا
ّ
هذأ هي أنةوا األكاذيةب التةي يتحةدوها الكاتةب،
غةض النظةر ّ
الفتةةا إلةةى أن ة لةةن يتطةةرق لمناقمةةة "التغطيةةات المةةنيعة أو اإلمبرياليةةة اإلجتماعيةةة " أمةةا البقي ةة
فإن ا تتوفر على قدر من الممروعية.

في الفص

الثالث" ،الكذب ين الدول" ،يحي

ريطاني في القرن :)17إن السفير هو رج
فالدولة ،حسب الكاتب ،تمار

ميرشةايمر على قول السير هنةري ووتةن (د وماسةي

أمين ُأرس

إلى الاارج ليكذب مةن أجة

الكذب على غيرها من الدول في سبي

مصةلحة دولتة .

تحقيد المصلحة الوطنية،

ةدد علةةى نةةدرة اعتمةةاد الكةةذب مةةكل الصةةريا ةةين الةدول حيةةث يأخةةذ فةةي أغلةةب األحيةةان
ّإال أنة يمة ّ
السرية كتقليد تستغل الةدول لتطةوير اسةتراتجيت ا فةي
نوه الكاتب
ّ
وضعية اإلخفا ،أو الكتمان .وي ّ
المنافسةةة الدوليةةة ،مةةا يوضةةا أن الكةةذب ةةين الةةدول محكةوك اإلخفةةا ،عمةةن هةةم خةةارج صةةنع القةةرار.
ووفد ميرشماير فإن كلفة الكذب ين الدول تتجاوز فوائدأ حيث إن الحكةاك يواج ةون صةعو ة فةي
التالص من في حال واج ت مصالح م االستراتيجية في الداخ

خطرا كبيرا .وهم أق

انزعاجا عنةد

تعرض م لاديعةة تتعلةد اال قتصةاد أو البيئةة مقارنةة قضةايا األمةن القةومي مةا تمثلة الثقةة مةن
عملة نادرة .ويعزو الكاتب في ن اية عرض أسباب لجو ،الدول إلى الكذب عض ا على عةض إلةى
الرغبة في كسب التفوق االستراتيجي ،والحماية الذاتية ،ومواج ة الكوارث.

عدة انوا للكذب ين الدول:
ويطرح الكاتب ّ
.1
.2

المبالغ ة في تصوير القادة لقدرات دول م ردعا العدو.
التقلي

ةدي الاةدا وتحاشةي أي هجةوك ي ةدي

من قةدرات الجةيف الحر يةة والسةالح الحر ةي

وسد فرص الدول المنافسة في التصدي ل ا.
إلى تدمير تلك القدرات
ّ
.3

إخفا ،زعما ،لد ما نواياهم العدوانية تجاأ دولة إلخفا ،عزم م على ال جوك.

.4

سعي الدولة لستر نواياها العدائية تجاأ دولة منافسة تحاشيا الستفزاز تلك الدولة.

.5

محاولة دولة ما التأثير في نماط وتصرفات دولة أخرى من خالل الت ديةد ةال جوك علي ةا حتةى
إن لم تكن هناك نية حقيقية من الحرب ،وذلك إلجبار العدو علةى القيةاك مةي ،لةم يكةن فةي
األسا

.6
.7

4

يريد أن يقدك علي .

لجو ،الدولة إلى الكذب الستفزاز دولة أخرى كي ت اجم ا.
سعي الدولة لتنبي حلفائ ا إلى الاطر المحدق

ا من الدولة المنافسة.

دي التجسس أو التاريب في وقت السلم.

.8

التضلي

.9

سعي الدولة لتحسين وضع ا العسكري أثنا ،تج يزها للعمليات العسكرية في زمن الحرب.

 .10الاروج أفض

النتائج لمصلحة دول م أثنا ،التفاو

مأن االتفاقيات والمعاهدات الرسمية.
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ميرشمير دوافع كذب الدول عض ا على عض ،مؤطرا إياها ضمن أر عة ةروي:

ويحلّ

 الدول التي تعيف في مناطد الصرا الاطرة ،حيث التنةافس األمنةي حةاد  ،تلجةأ للكةذب أكثةر مةنالتي تعيف في مناطد آمنة نتيجة عدك االستقرار وغياب األمن.
في األزمات مقارنة أوقات ال دو ،النسبي تجنبا للحرب.يتالشى الكذب في زمن الحرب أكثر من في زمن السةلم ،وخاصةة عنةدما يبةدأ إطةالق النةار فعليةاألن البلد يكون على المحك.
الكذب علةى الةدول المنافسةة أكثةر مةن الةدول الصةديقة (الصةدق لاصةدقا ،والكةذب لاعةدا )،ألنالمنافس أكثر خطورة من الصديد.
في الفص

الرا ع" ،إثارة الذعر" ،يرى الكاتب أن هذا األسةلوب ُيعتمةد فةي حةال وجةود خطةر محةدق

من دون اللجو ،إلى حمالت الاديعة ،مدلال علةى ذلةك األسةلوب الةذي اعتمدتة الواليةات المتحةدة
األميركيةةة مةةع اإلتحةةاد السةةوفياتي سةةا قا والةةدور الةةذي لعبتةة إثةةارة الةةذعر علةةى صةةعيد السياسةةة
الاارجية خالل أحداث فييتناك اإلضافة إلى الحرب على العراق .ويرى الكاتب إن لةذلك تةأثيرا يطةال
ك

الفئات االجتماعية وال سيما الفئة المتعلمة وموةفي الدولة .ثم إن القادة يلجأون إلثارة حالةة

من الاوي أو تضايم ال مبرر ل في الواقع في سبي

الحصةول علةى الةدعم لمةن حةرب علةى عةدو

متر ص ويتضا جوهر هذأ اإلستراتيجية قول كمال أتاتورك "من أج

ميرشماير األسباب التي تدفع القادة إلشاعة الذعر على المك

ويحلّ


المعب رغما عن المعب".

التالي:

عنةةد المةةعور اطةةر مباشةةر ي ةةدد األمةةن الةةوطني ال يةةراأ المةةعب وال يمكةةن تقةةديرأ ةةالطرق
المباشةةةرة والصةةةادقة ،وذلةةةك عبةةةر خةةةدا المةةةعب لمصةةةلحت  ،فإثةةةارة الةةةذعر سةةةلوك غيةةةر
ديمقراطةةي ،يمارس ة القةةادة العتقةةادهم ةةأن م يحققةةون مصةةلحة وطنيةةة ولةةيس شاصةةية.
فالعامة من المةعب عرضةة للج ة

والغبةا ،والجةبن .مةن ذلةك مثة

أن ترومةان حةاول إقنةا

المعب األميركي دعم زيادة االنفاق العسكري عاك  1950من خالل حملة ذعر سيكولوجية.


إذا كان النظاك السياسي مت الكا وعةاجزا عةن مجا

ةة الاطةر فةي الوقةت المناسةب عنةدها

تستادك النابة سالح إثارة الذعر.


إن نمةة

النظةةاك يةةؤثر فةةي اسةةتاداك هةةذا األسةةلوب إذ إنةة أكثةةر اسةةتاداما فةةي األنظمةةة

الديمقراطية من في األنظمة الديكتاتورية.
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إن الرؤسةةا ،الةةذين يةةذهبون إلةةى الحةةروب مةةن اختيةةارهم كةةالحروب الوقائيةةة واالسةةتباقية،
يستعملون في األغلب أسلوب إثارة الذعر فالت ديد ليس خطيرا في حين مةا يعنةي تراجةع
استمعار الرأي للاطر.
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يرى أنصار الحرب أن من الضروري إثارة الذعر لالد اإلنطبا

أن هناك خطةرا مباشةرا يسةتدعي شةن

هجوك استباقي وتعزيز الوقائية ضدأ .فليس من المستغرب ،حسةب الكاتةب ،قيةاك حكومةة ةو
إطالق األكاذيب واالنغما

في الادا لالد انطبا

أن صداك حسين يمةك

ت ديةدا مباشةرا وأن

الواليات المتحدة األميركية شنت حر ا استباقية ال وقائية.

فةةي الفص ة

الاةةامس" ،التغطيةةات اإلسةةتراتيجية  ،يتحةةدث الكاتةةب عةةن سةةببين السةةتاداك التغطيةةة

االسةةتراتيجية :األول ،عنةةد فم ة

سياسةةة معينةةة فيكةةون الةةدافع األساسةةي حمايةةة مصةةلحة الةةبالد

ولةةيس األفةةراد الةةذين كةةانوا ورا ،هةةذا الفمةة

وإن جةةا،ت حمايةةة أولئةةك المسةةؤولين كنتيجةةة غيةةر

مقصودة ،والثاني إلخفا ،استراتيجية جيدة ولكن ا مثيرة للجدل وذلةك لكةي ال تالةد معارضةة قويةة
في داخ

يطبةد علةى الجم ةور
الدولة تحول دون تطبيق ا .ويةرى الكاتةب أن هةذا النةو مةن الكةذب
ّ

الداخلي أي شعب الدولة ذات  ،وعلى الجم ور الاارجي أيضا.
أمةةا عةةن أهةةداي اس ةتاداك القةةادة ل ةةذأ التغطيةةات فيةةذكر الكاتةةب أن هنةةاك ثالث ةة أهةةداي أساس ةية
وهةي :أوال ،إمةا إلخفةا ،نقةاط الضةةعف عةن أعةين العةدو .ثانيةا ،أن تةةأثير الحقةائد يمكةن أن تكةون لة
تداعيات سلبية علةى العالقةات ةين الةدول .وثالثةا ،إن فمة

سياسةات معينةة مةن شةأن أن يحةدث

اضطرا ا في الوحدة الوطنية الداخلية للدولة.
ويجد الكاتب أن الدولةة تلجةأ العتمةاد هةذا النةو مةن الكةذب الجة

تحقيقةا المصةلحة الوطنيةة عنةدما

تكون في وضع اقليمةي خطةر ،أو متورطةة فةي أزمةة ،أو تتعامة

مةع منةافس ولةيس مةع حلةف ،أو

يعةد
تكون في حالة الحرب ،وعندها تلجأ لتغطية المعلومات وخاصة عةن شةعب ا ،وذلةك أن "الاةدا
ّ
أمةةرا مقبةةةوال خةةةالل الصةةةرا المةةر

مةةةع العةةةدو" .وتسةةةتادك التغطيةةة االسةةةتراتيجية فةةةي الةةةدول
الةرأي العةاك ،ألن المةعب لة

الديمقراطية في حال وجود سياسات مثيرة للجدل واهتماك مةن قبة
سلطة أكبر في صناعة القرار والمحاسبة من خالل االنتاا ات الدورية.

أمةةاك فةةي الفص ة

السةةاد

"الةةدول القوميةةة" فك ة

" ،األسةةاطير القوميةةة" ،يةةر

الكاتةةب هةةذا النةةو مةةن الاةةدا

ظ ةةور

مجموعةةة عرقيةةة ،أو قوميةةة ،أو وطنيةةة تالةةد لنفس ة ا أسةةطورت ا القوميةةة

الااصة ويستم د الكاتب قول ستيفين فان إيفرا" :األساطير الموفينية تأتي في أشكال ثالثة:
أوال ،تقةةديس الةةذات وتنقيت ةةا مةةن األخطةةا ،واإلضةةرار ةةا خر" ،أي أن األمةةة هةةي األسةةا
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جعل ا مقدسةة وخاليةة مةن األخطةا ،وتعمة

علةى تحقيةد هةدي نبية

؛ وثانيةا،

ومحةد؛ ثالثةا ،تمةوي الطةري

أما أسباب صةناعة النابةة لاسةاطير القوميةة فتعةود حسةب ميرشةايمر إلةى زيةادة التضةامن
ا خرّ .
االجتماعي الدرجة األولى ،وخلد شعور قوي الوطنية و التالي تكتسب ممروعية لوجودها.
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ويرى الكاتب أن خلد األساطير القومية يمك

حاجة عند المعب كمةا هةو حاجةة عنةد الناةب الحاكمةة

التةةي تسةةيطر علةةى مسةةارات التفكيةةر فةةي الدولةةة ،فالمةةعوب حاجةةة ألن تمةةعر أن ةةا تنتمةةي إلةةى
ممرو نبي

تكةافا وتناضة

مةن أجلة  .هةذا النةو مةن الكةذب ُيسةتادك ،حسةب الكاتةب ،الكتسةاب

ممروعية وجةود الدولةة عنةدما يكةون ضةعيفا ،أو لتصةدير األسةاطير إلةى الجاليةات الاارجيةة .ويؤكةد
التاريايةة التةي تمةر

الكاتب أن هذأ العملية تتسم الديمومة وتاضع للتحديث حسةب المراحة

ةا

األمة ،وتعلو وتيرة استادام ا عند داية الحروب ،أو عند حصول أحداث الغة التةأثير قوميةا ،أو عنةد
القضايا المتعلقة نمأة الدولة حيث يص
ويعر

استاداك هذا الادا إلى ذروت .

الكاتب مثال تفكك االتحاد السوفياتي طريقة سلمية ونمو 15 ،دولة جديةدة ممةيرا إلةى

أنة فةةي هةةذأ الحالةةة لةةم يكةةن هنةةاك ضةةرورة السةةتاداك األسةةاطير القوميةةة حةةول كيفيةةة نمةةأة هةةذأ
ويعزي هذا األمر إلى وضوح األحداث ،االي ذلك إستدعت نمأة ك
الدولُ ،
األميركية و"الكيان اإلسرائيلي" على سبي

في الفص

المثال إستاداك هذا الادا

من الواليات المتحةدة

صورة عالية.

السا ع" ،األكاذيةب الليبراليةة" ،يعمةد الكاتةب إلةى التصةويب علةى األعةراي الليبراليةة

التي تمكلت عبر التاريخ والتي اتت تظ ر أشكال السلوك المقبولة ين الدول .وقد اعتمةدت تلةك
المنظومة القيمية علي األيديولوجيا الليبراليةة ،وصةارت مقبولةة علةى الصةعيد العةالمي وتتبناهةا
المنظمات الدولية ،لذلك حين تنت ك دولة ما أحد هذأ األعراي الليبرالية تحتاج لتلفيد كذ ة قيميةة
تمكن ةةا مةةن التغطيةةة علةةى تلةةك االنت اكةةات التةةي مورسةةت مةةن أجةة

المصةةلحة الوطنيةةة ،كنمةةر

الديمقراطية مثال.

في الفص

الثامن واألخير" ،الجانب السلبي لاكاذيةب الدوليةة" ،يةرى الكاتةب أن مكمةن الاطةورة،

في حال التمادي في إستاداك األكاذيب الدولية ،يتمث

ما يمكةن أن تنتجة كمةردود عكسةي علةى

الحيةةاة اليوميةةة ،وإذا مةةا أصةةبا الكةةذب روتينةا فسةةوي يجعة

التصةةويت أكثةةر صةةعو ة سةةبب انتمةةار

معلومةةات مغلوطةةة وسةةوي يفقةةد المسةةؤولون الثقةةة بعضة م الةةبعض ممةةا يصةةعب عمليةةة اتاةةاذ
القرار .كما أن الكذب المتكرر سيقو

سيادة القانون وفي الن اية سيدفع المواطنين إلةى فقةدان

الثقة حكومت م الديمقراطية مع احتمال تأييدهم لمك

من أشكال الحكم السلطوي.
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