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  :املقدمة
سعى حقل العالقات الدولية ألن يكون فرعا علميا مستقال بذاته، له موضوعاته اخلاصة به، 

وظل هذا هدفا عكف الكثري . وجمموعة النظريات اليت متيزه عن غريه، وكذا املناهج الكفيلة بتحقيق ذلك
بدءا مبحاوالت الليرباليني يف التأسيس األكادميي للحقل، ومرورا  ن على حتقيقه؛ن الباحثني واملفكريم

يف  )ما بعد الوضعية( جبهود الواقعيني يف التأسيس العلمي له، وانتهاء بطموحات وآمال النظريات التأملية
نوعها على كثرا وت –ولقد أمثرت جهودهم يف ذلك كتابات وإسهامات  .وإعادة بنائه من جديد ههدم

دة إىل كثري من مل تستطع أن تسد باب البحث يف هذا اال، بل وتعرضت األدبيات النظرية املوجو –
إخضاع الروايات واألساطري اليت تتحدث عن نشأة احلقل  يوبات من الضرور .النقد واملراجعات

يقف عليها احلقل  اليتواألسس املعرفية  القواعدوتطوره إىل املساءلة والتمحيص، بغية الوصول إىل 
ومن  .تعلقة بالروايات السائدة فيهكشف الرهانات واإلحنيازات امل ،ومن جهة ثانية .الدراسي من جهة

حماولة تصور ما ميكن أن يكون عليه احلقل فيما لو استفاد من اإلستبصارات واملقاربات  ،جهة ثالثة
  .   ظرية العالقات الدوليةالنظرية اليت أقصيت أو مت جتاهلها عمدا من طرف من أرخوا لن

إذ عدت النظرية مبثابة  .عالقات الدوليةمثلت النظرية وعملية التنظري جوهر البحث يف جمال ال
وملا كانت اإلستحالة مستدمية  .زيدنا منه اقترابا وفهما وإدراكاوي ،املنظار الذي ميكننا من رؤية الواقع
 ،)النظرية على أن تكون متثيال صادقا وشامال حلقيقة الواقعأي قدرة (فيما خيص تطابق النظرية مع الواقع 

فإن الكثري من اجلدل بات يطرح وبشدة حول جدوى وإمكانية الوصول إىل نظرية عامة وعلمية 
مشكلة التعميم، مشكلة الشمولية، (وحول عملية التنظري وما يكتنفها من صعوبات  لعالقات الدولية،ل

) إخل...لعالقات الدولية، تعقد وتشابك وتداخل الظواهر السياسية الدولية، تعدد املواضيع اليت تدرسها ا
جتعل منها مهمة صعبة وشاقة ) وأنطولوجيةمنهجية، إبستمولوجية، (وما يرد عليها من قيود وعوائق 

تعدد كون سلوك الدول حمكوم ب ،رميون آرون قال باستحالة التنظري يف العالقات الدولية جدا، حىت أن
حتديدا يتطابق  ،سياسية وإيديولوجية، ودافع عن مفهوم للنشاط النظريو كبري لعوامل اقتصادية وتنوع

  .مع عملية معرفة وحتديد دوافع وإدراكات الفواعل األساسية يف العالقات الدولية
حاولت الوصول إىل تعميمات من شأا أن  فإن اجلهود التنظريية األوىل ،وعلى الرغم من هذا

ة قواعد ومبادئ حتكم العالقات الدولية، مرتكزة يف ذلك على مناهج وضعية ذات نزعة تكون مبثاب
وأنتجت أدبا نظريا يسعى فقط إىل تفسري الظاهرة الدولية دون التدخل  ،يقية، تنبذ القيمية واملعياريةإمرب

قادا النظريات (مما أدى إىل انتقادات واسعة  ؛يف توجيهها، أي اعتبار النظرية كأداة تفسريية للواقع
التربيرية، وتتبىن مناهج  -ترفض هذه النظرة الستاتيكية ) التأملية وعلى رأسها النقدية وما بعد احلداثة
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، ال تعترب الواقع كشيء معطى مسبقا، تأخذ بعني اإلعتبار القيم يف حتليل ةبديلة عن الوضعية واحلداثي
وتشكيلها مبا يتوافق مع منطلقاا األنطولوجية  وتفسري الظاهرة الدولية، وتعمل على إعادة توجيهها

انسداد  إىل السجال بني الطرفني ولقد أفضى .كأداة تكوينية للواقع أي اعتبار النظريةواإلبستمولوجية، 
يف جتاوز أزمة األفق أمام التطور النظري للعالقات الدولية، رغم احملاوالت احلثيثة اليت بذهلا البنائيون 

للعملية  الوضعيني وما بعد الوضعيني على طاولة نقاش واحدة، ورسم معامل جديدةجبمع  ،التنظري
ستكون الربادامي  - حسب النقاد واملتتبعني - فإا  ،البنائية يف ذلكإذا جنحت حبيث ، ككل التنظريية

  .  املهيمن على حقل العالقات الدولية
هل هي شيء معطى نسعى وفقط ؟ هو غاية كل علم، ولكن أية حقيقة إن البحث عن احلقيقة

وحينئذ تصبح مهماتنا البحثية األساسية تنحصر يف حتسني طرائقنا  ؟كما يفترض الوضعيون الكتشافه
حبيث ترتبط دوما بالتصور الذي  ؟أم هي شيء غري ذلك .)أي احلقيقة( ية الوصول إليهاومناهجنا بغ
إمنا و ،ال وجود هلااحلقيقة كشيء ثابت ف ،وبالتايل .ما بعد الوضعيني ذلك كما يفترض نعطيه عنها

تتعقد مهمة الباحثني وتزداد  ،املتناقضنيوبني هذين التوجهني . بط بتصوراتنا عنها مجودا وتغيرياترت
 ،عن توطيد أسسه وتثبيتهامازال يبحث  اناشئ اعلمبوصفها  العالقات الدوليةخاصة يف جمال  ،صعوبة

  .   رغم كل التحديات اليت يواجهها
فإن كل أفكارنا ومعارفنا وعلومنا تبىن على  ،راض عدم وجود نظرة تنطلق من فراغه وبافتإن

ال  ،وعندئذ .أشياء مسبقة، تسهم بشكل مباشر أو غري مباشر وبقليل أو بكثري يف تشكيل هذه النظرة
ة بل يتجاوزه إىل فحص ودراس ،أو التصور الذي نعطيه عن األشياءيتوقف النقد عند حدود النظرة 

قصد الوصول أو  ،والطريقة اليت تشكلت ا ،)النظرية(ند إليها كل نظرة أو تصور تاإلرتكازات اليت تس
الوصول إىل األرضية  ،ويف النهاية .نشدها كل باحث وكل نظرية وكل علماإلقتراب من احلقيقة اليت ي

 .الصلبة اليت يقف عليها كل حقل دراسي

  :أمهية املوضوع
تبىن عليها جل البحوث يف أو  / ابة اإلرتكازات أو اإلستنادات اليت تنطلق منهامبث اتالنظري تعترب

منوذج جمال العالقات الدولية، كوا تلعب دور املرشد أو املوجه العام، وتسهم يف تشكيل وبناء األ
يستخدمه الباحث يف معاجلة موضوع حبثه، وتزوده بفهم دقيق ووعي عميق بالظاهرة التحليلي الذي 

  .ع دراستهموض
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أن الوظيفة  - وعلى رأسهم جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف -  من الباحثني العديدلقد اعترب 
الرئيسية لنظرية العالقات الدولية تتمثل يف حتسني معرفتنا بالواقع الدويل سواء لفهمه فقط أو لتغيريه، 

، إا تزودنا بإطار للتفكري وعلى اكتشاف معلومات جديدة أكثر دقة ،وتساعدنا على تنظيم معلوماتنا
. واستخالص النتائج رة جلمع وحتليل املعلوماتوخنتار أفضل الوسائل املتوف ،حندد فيه أولويات البحث

من هنا تتعاظم أمهية النظرية، ليس فقط من خالل وظائفها أو األدوار اليت تقوم ا، ولكن من خالل 
واألشكال اليت ميكن أن  ،حيث البناءات اليت تقوم عليها املعرفة املعمقة املتعلقة بالنظرية ذاا، من

  .إخل... والطرائق اليت تتشكل ا ،تأخذها
مل يعد يرتبط فقط  ،إن اجلدل الواسع والنقاشات املثرية اليت يطرحها حقل العالقات الدولية اليوم

 احلوارات( هم الواقع الدويلمبعرفة أي النظريات متتلك األحقية واألفضلية واملصداقية يف تفسري وحتليل وف
، بل أضحى يتعلق كذلك باملبادئ واملنطلقات )العالقات الدوليةحقل يف  املتعاقبة النظرية أو النقاشات

حقائق يقينية تتسم بالثبات، ولكن  )أي املنطلقات(اليت تستند إليها كل نظرة أو نظرية، ال بوصفها 
 وجوب إخضاعبعبارة أخرى، . والتقومي املستمرعة باعتبارها جمرد افتراضات وجب أن ختضع للمراج

  .األنطولوجية واملنهجيةو النظرية للمساءلة اإلبستمولوجية
سيعيد تشكيل نظرتنا ليس فقط للنظريات املوجودة، وإمنا  ،إن هذا العمل الذي ال بد منه

درة على اإلقتراب ري والقأو الرفض ودرجات الثبات أو التغ للوظائف واألدوار واألشكال وطرق القبول
  .              اليت متيز النظرية بشكل عام، ومن مثة إعادة رؤية وفهم وتفسري الواقع وفق هذه النظرية ... من الواقع
املسار العام الذي عرفه التطور من هنا تنبع أمهية املوضوع بوصفه حياول تسليط الضوء على  
أهم اإلشكاالت اليت يثريها البحث يف هذا اال، سواء  الوقوف علىوحماولة لعالقات الدولية، النظري ل

، إخل... ن حيث مضموا وشكلها ووظائفها وطريقة بنائها واعتمادها ـم املتعلقة بالنظرية يف حد ذاا
  .أو تلك اليت ترتبط بعملية التأريخ املعريف للعالقات الدولية كحقل نظري

  :أسباب اختيار املوضوع
  :فالذاتية منها كانت .اتية وأخرى موضوعيةتوزعت بني أسباب ذ

على مستوى التدرج إىل ختصص العالقات اإلنتقال من ختصص التنظيم السياسي واإلداري  -1
، إال متعة البحث يف جمال السياسة اخلارجية الدولية على مستوى املاجيستري دفعين إىل اكتشاف

مبجال النظرية  واإلحاطة اجليدة عرفةضرورة املالوقوف عند يد النظري هلا أجربين على قعأن الت
 .يف العالقات الدولية
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ومن هوامش النقد والتصورات  ،إن اإلشتغال على املواضيع النظرية يتيح لنا قدرا أكرب من احلرية -2
 .مقارنة بالقيود اليت تفرضها الدراسات العملية أو امليدانية ،البديلة

لدولية ننتمي إىل دوائر جغرافية وحضارية غري أنه وبوصفنا كطالب يف حقل العالقات ا ياعتقاد -3
مبا يتوافق مع  ،قلتلك اليت متلك جمال السبق واملبادرة والرصيد واإلسهام يف تشكيل هذا احل

 –رغم ما يدعيه من حيادية وموضوعية  –معينة ...  حضاريةو وثقافية وفكرية مناخات بيئية
لواعي واملعرفة الشاملة بكل ما يكتب وينشر تترتب علينا أوىل اإللتزامات يف وجوب اإلدراك ا

بغية أن تستفيد منه أكرب شرحية ممكنة من طالبنا وباحثينا،  ،ويطور يف هذا احلقل، وحماولة نقله
وذلك من أجل إثارة النقاش وخلق تقاليد ديناميكية فكرية حول هكذا مواضيع، تتبىن احلوار 

  .ل لتحقيق ذلكاهلادئ والروح النقدية والفضول املعريف وسائ
  :املوضوعية فتمثلت يف األسباب أما

يف شرعنة واحلفاظ على وضع دويل قائم أو سواء تعترب النظرية أداة مهمة يف املمارسات الدولية،  -1
على مستوى العالقات الدولية هي والدول املهيمنة . يف الدعوة والسعي إىل تشكيل واقع جديد

 . كذلك مهيمنة على مستوى التنظري هلا
العاملية ال يتم إال عن طريق اإلحاطة الشاملة بالنظريات املوجودة اليت  /إن فهم السياسة الدولية -2

بواسطتها نعقل وندرك العامل، وعن طريقها نفسر ونفهم خمتلف التفاعالت والسلوكات اليت 
  .حتدث يف البيئة الدولية

اهلا، ميكننا فيما بعد من القدرة إن فهم املنطق الذي تستند إليه النظريات يف مسار بنائها واشتغ -3
 .وإمكانية نقدها وتقدمي البديل أبعادها ومراميها فهمعلى 

  :الدراسة إشكالية
على الرغم من احملاوالت واجلهود املبذولة من طرف الباحثني واملفكرين يف جمال العالقات 

واألحداث، وهلا قدرة التنبؤ الدولية ألجل الوصول إىل نظرية عامة تستطيع تقدمي تفسريات مقنعة للواقع 
العاملية، إال أن هذا اهلدف ظل  / أو على األقل القدرة التفسريية ملا يستجد من وقائع يف السياسة الدولية

ففي خضم الزخم النظري املوجود الذي ينبئ عن الثراء  .ومل يعرف طريقه إىل التجسيد بعد مؤجال
ك الذي يزيد من صعوبة عملية التنظري من جهة أخرى، والتعدد والتنوع من جهة، وعن التعقد والتشاب

فإنه ميكن مقاربته بطريقة توحي بالفشل يف الوصول إىل نظرية أو بناء نظري يلقى اإلمجاع العلمي 
وبالعودة إىل احلال الراهن للحقل النظري . واألكادميي من طرف املهتمني بدراسة العالقات الدولية

أن النقاش الرابع الذي أطلقه البنائيون وحاولوا من  حبيث ،وضعا من اجلمودفإنه يعرف  للعالقات الدولية
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لكن الوصول  .خالله جسر الفجوة بني العقالنيني والتأمليني قد فشل وارتد إىل النقاش الذي كان قبله
جمال النظرية يف ه تمن التطور والتقدم قد عرف امن النقاش يعين أن هناك مسار إىل هذه احملطة أو املرحلة

النظري احلقل تطور د عملية حدويك حرما الذي ي: ل التايلاؤكن طرح السمي ،وعليه .العالقات الدولية
  لعالقات الدولية؟ل

  :نوجزها كالتايل ،تفرع عن هذا السؤال املركزي جمموعة من األسئلة الفرعيةي
 ريف أكادميي؟ما أهم اإلشكاليات واجلداالت اليت تطرحها العالقات الدولية كحقل مع 
 نشأة احلقل وتطوره؟ طبيعة العالقات الدولية؟ : هل ميكن تقدمي رؤية واحدة وموحدة حول

 طبيعة نظرية العالقات الدولية؟ مسألة العلمية داخل حقل العالقات الدولية؟
  من زاوية اإلنقسام الثنائي" تطور نظرية العالقات الدولية"ما الذي يترتب على املقاربة ملوضوع :

 .ما بعد وضعي/ ضعيو
 تنظريا " السلم العاملي"يف التأسيس لـ  -بكل نسخها النظرية املختلفة  -الليربالية  هل جنحت

 وممارسة؟
  يف الوصول إىل نظرية علمية وعامة  -بشقيها الكالسيكي واجلديد  -هل جنحت الواقعية

 للعالقات الدولية؟
 بناء ل الفكرية والعملية من الناحيتني - لفة النظرية املختبنسخها  - املاركسية  ما الذي تطرحه

  ؟"عامل بدون رأمسالية"
 األنطولوجية، اإلبستمولوجية، : من النواحي النظريات ذات التوجه املا بعديقدمته  ما الذي

 ؟النظريات الوضعية وهل تشكل بديال حقيقيا عن واملنهجية؟
 قات الدولية؟فيما تتمثل أمهية املشروع املا بعد حداثي يف جمال العال 
  للعالقات الدولية؟ "النقدي"الذي ميكن أن يقدمه التنظري ما 
  على حقل العالقات الدولية؟" الذكورية"للتحرر من هيمنة الرتعة " النسوية"ما الذي تقدمه 
  ما بعد وضعي؟ / يف جتاوز النقاش وضعي " احلداثيون"إىل أي مدى جنح البنائيون  
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  :الدراسة فرضيات
 الفرضياتجمموعة من صياغة من خالل ل الذي طرحناه يف اإلشكالية اؤاإلجابة على السحاولنا 

  :التايلوهي ك .البحث اختبارها من خالل ثناياميكن 
 .لواقع الدويل وتغرياتهتطور اتطور نظرية العالقات الدولية ب يرتبط -1
لسفة العلوم مبا حيدث من مراجعات يف ف - إىل حد كبري -  يتأثر حقل العالقات الدولية -2

 .اإلجتماعية بصفة عامة، ويف علم السياسة بصفة خاصة
ريات السابقة من أجل تقدمي تشتغل النظريات الالحقة على نقاط الضعف ومكامن اخللل يف النظ -3

 .فهم أفضل لظواهر العالقات الدولية /تفسري
لتنظري للعالقات إىل دفع عملية ا -كنظرية مهيمنة  -يعمل حتدي النظريات املنافسة للواقعية  -4

  . الدولية حنو مزيد من التقدم والتطور
  :املقاربة املنهجية

اليت اعتمدناها للتحقق من صدقية هذه الفرضيات، ولإلجابة عما  املقاربة املنهجيةفيما خيص 
حيث . طرحناه من أسئلة، ولتحليل املوضوع من مجيع جوانبه، فإننا استخدمنا أكثر من منهج واحد

يف تتبع ومعرفة إسهامات وجهود املفكرين األوائل الذين تأسست وبنيت على  التارخيي املنهجوظفنا 
ويف معرفة اإلرهاصات الفكرية وخمتلف الظروف اليت أدت إىل نشوء  ؛الكثري من أفكارهم نظريات اليوم

إليها، كل منها ويف مراجعة املسار والبناء الفكري للنظريات اليت تطرقنا  ؛احلقل املعريف للعالقات الدولية
استخدمناه عند التطرق إىل األوضاع والوقائع الدولية اليت كان هلا تأثري على  املنهج الوصفي. على حدة

عمليات التنظري ومسار تطور النظرية بشكل عام، فعلى سبيل املثال ال ميكننا تفسري اإلنتقال من أمناط 
فة ماذا حدث يف فترة العشرينيات والثالثينيات من القرن التفكري املثايل إىل أمناط التفكري الواقعي إال مبعر

والتحول عن التنظري املرتبط  أدى إىل هذا اإلنتقال؛ العشرين على مسرح األحداث الدولية، والذي
 يف عامل السبعينيات؛ مبركزية الدولة إىل التنظري املبين على تعددية الفاعلني مرتبط مبعرفة وفهم ماذا حدث

لتنظري املبين على القيم واملعايري واهلويات مرتبط كذلك مبعرفة وفهم ماذا حدث يف عامل والعودة إىل ا
، فال جدوى من استخدام املنهج املقارنأهم املناهج اليت استخدمناها يف هذا البحث كان . التسعينيات

إليه من نتائج  املنهجني السابقني دون استخدام املنهج املقارن يف فهم وحتليل وفرز وتصنيف ما توصلنا
يتيح لنا املنهج املقارن . يف مجيع مراحل البحث عملية املقارنةومعطيات، بل ال ميكن اإلستغناء بتاتا عن 

القدرة على إدراك التماثالت والتباينات بني األشياء املَُقَارنة، وعلى تقدير األوزان النسبية واملسامهات 
ري للعالقات الدولية، وعلى معرفة مدى اإلتصال أو ـالفعلية لكل نظرية يف عملية التطور النظ
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اإلنفصال بني النظرية واملمارسة، بني النظريات فيما بينها، بني احلقب الزمنية املختلفة للتنظري يف 
  . إخل...العالقات الدولية 

  :األدبيات السابقة
النظرية يف  يزخر موضوع البحث بتوفر كم هائل من الكتب واملقاالت اليت عنيت باحلديث عن

 .ما يعنينا منها، تلك اليت تتقاطع مع موضوعنا حتديداو .، خاصة باللغة اإلجنليزيةجمال العالقات الدولية
ا استطعنا احلصول واإلطالع مم عينةأنه ال ميكن حصرها أو التطرق إىل مجيعها، إال أننا سنختار ورغم 

  .عليه
" اإلجتاهات التفسريية والنظريات التكوينية التنظري يف العالقات الدولية بني" :كتاب بعنوان -1

نظرية العالقات  رصد التطور احلاصل يف جمالحاول من خالله . لصاحبه عبد الناصر جنديل
وتقييم النظريات املوجودة، وتسعى تنطلق من دراسة وحتليل وفق رؤية نقدية حتليلية،  ،الدولية

يعلن الباحث  .عامل ما بعد احلرب الباردةيتماشى مع إفرازات  تقدمي البديل النظري الذي إىل
ميكنها أن تتجاوز إخفاقات كل  ،نظرية للعالقات الدوليةمنذ البداية عن نيته وعزمه يف تقدمي 

 -" النظرية الكومسوبوليتانية" -امسا من اإلجتاهات التفسريية والنظريات التكوينية معا، ويعطيها 
 ،إذا ما جنح يف ذلك .من التفسرييني والتكوينيني يعكس نظرة مشولية وتوفيقية ملا يطرحه كل

كيف ميكن : لكن السؤال املطروح .فهي ستكون فاحتة طريق حنو نظرية عامة للعالقات الدولية
بأن هذه النظرية  يف آخر دراسته ؟ جييبنا الباحث"النظرية الكومسوبوليتانية"الوصول إىل هذه 

 اإلسهامات النظريةيتسع جماهلا لتتضمن كل  اوهي من املرونة مب، ذات أفق وبعد عامليني
والتقاطعات كما أا تشتغل على نقاط التفاعل  على اختالف مرجعياا وتوجهاا، املوجودة

   .املوجودة بينها، وحتاول اإلستفادة من النقاشات الكربى اليت عرفها احلقل
ية مقارنة يف ضوء النظريات دراسة نقد: نظرية الواقعية يف العالقات الدولية" :كتاب بعنوان -2

، ومنذ "الواقعية"يدافع فيه عن فكرة أساسية مفادها أن . لصاحبه أنور حممد فرج" املعاصرة
ظهورها، اكتسبت صفة النظرية املهيمنة على احلقل، وذلك مبا تطرحه من أفكار ومفاهيم 

لب الباحثني وتفسريات للسياسة الدولية، أكسبتها مصداقية واهتماما بالغني من طرف أغ
وظهور  -خاصة بعد اية احلرب الباردة  -لكن تغري الواقع الدويل  .واملتابعني للشؤون الدولية

توليفة من استخدم الباحث . على الصمود "الواقعية"جديدة منافسة أصبح يسائل قدرة نظريات 
اعتمد بشكل حاسم  كما. املنهج الوصفي، واملنهج النقدي، واملنهج املقارن: املناهج، متثلت يف

لـ توماس كون يف دراسة التطور النظري للعالقات " األمنوذج املعريف"على فكرة الربادامي أو 
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رغم كل  –هي الوحيدة اليت استطاعت أن تنال جبدارة هذا اللقب " الواقعية"معتربا أن ، الدولية
الل النتائج اليت توصل وهذا ما أكده من خ .طالتها من باقي النظريات األخرى اإلنتقادات اليت

  . إليها يف ختام البحث
 Idealism and Realism in International relations : Beyond the:بعنوان كتاب -3

Discipline ركز فيه على دراسة مشكلة التعددية النظرية داخل . لصاحبه روبرت كراوفورد
ن جذور التعددية داخل النظرية يرى أ إذ .، وعلى عملية تطور التنظري فيهحقل العالقات الدولية

الذي حدث بني مدرستني ختتلفان كلية يف اإلجتماعية والسياسية يعود تارخييا إىل ذلك اإلنقسام 
أسطورة التطور الكبري الذي عرفه احلقل  وأن. لطبيعة اإلنسان، اتمع، والسياسةنظرتيهما 

  .لتفكري الواقعيإىل أمناط ا نتقال من أمناط التفكري املثايليف اإل تمتثل
 International Relations Theory for Twenty – First Century  An :كتاب بعنوان -4

Introduction  حملرره مارتن غريفيثس، يضم جمموعة من املقاالت ألبرز علماء العالقات
وم ـوالفكرة األساسية اليت يق. ول كربيات النظريات املوجودة يف احلقلـ، تدور حالدولية

امل ـنظر حول الع وجهات متثلارها ـباعتب اتنظريال ب تتمثل يف عرض هذهالكتاا عليه
)World Views(. ا تتضمن أبعادا أنطولوجيةتتعلق باإلفتراضات األساسية  ؛حبيث أ

وأبعادا إبستمولوجية . واملسلمات اليت حتملها كل نظرية عن طبيعة العالقات الدولية ومكوناا
لكن اإلشكال . مقاربة مواضيع العالقات الدولية، واألحكام املتعلقة ابطرق وقيمية؛ تتعلق 

اجلواب هذه رؤية منسجمة حول العالقات الدولية؟  "وجهات النظر"هل تقدم : املطروح هو
حقل العالقات تقدمي ميكن ال وعليه، . الذي يعرضه غريفيثس يف مقدمة هذا الكتاب هو النفي

  ".النظرية"يا من ناحية إال بوصفه حقال تعددالدولية 
  :صعوبات البحث

  :نذكر ما يلي ا يف إجناز هذا البحثالصعوبات اليت واجهتنمن   
اليت تتحدث عن نظرية العالقات الدولية، ) مبا فيها املترمجة(قلة املراجع والكتب باللغة العربية  -1

دفعنا إىل حتمية  مما. وحتديدا عن الكيفية اليت تطور ا احلقل النظري وحمركات هذا التطور
، وهذا يقتضي عمليات اإلجنليزيةاإلستعانة باملراجع اليت كتبت بلغات أخرى ويف مقدمتها اللغة 

 ؛ترمجة واسعة
العثور على مصطلحات فمن جهة، صعوبة . وقتا وجهدا كبريينمنا أخذت  عملية الترمجة -2

املراجع األجنبية جعلتنا نواجه  وألفاظ باللغة العربية ترادف بدقة املفاهيم واملعاين اليت ترد يف
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مشكلة كبرية يف عملية نقلها وترمجتها؛ ومن جهة ثانية عدم حتكم الباحث يف اللغة اإلجنليزية 
فوت عليه اإلقتصاد يف اجلهد والوقت، رغم اإلستعانة بالقواميس وتقنيات الترمجة احلديثة خاصة 

 .اإللكترونية منها
بحث يف هكذا مواضيع، يستدعي درجات عالية من حيث أن ال. تعقد موضوع البحث نفسه -3

 ملام والقدرة على التركيزواإل) ختصصي يف الليسانس كان التنظيم السياسي واإلداري(التخصص 
كما أنه يستدعي اإلملام اجليد مبختلف التيارات الفكرية والفلسفية اليت . املتواصل لفترات طويلة

ويستدعي . التنظري ككلاليت تبىن عليها عملية  ساسيةتعترب مبثابة املرجعيات واإلرتكازات األ
كذلك القدرة على عملية الفرز بني خمتلف النظريات املوجودة، وتصنيفها، وعقد املقارنات 

 .إخل...بينها، 
مث  .الدولية، وتتبع كل منها على حدا صعوبة اإلملام بكل النظريات املوجودة يف حقل العالقات -4

إجراء العديد من وبالتايل، . مقابل ما تطرحه النظريات األخرىعملية تقييم كل منها يف 
وملعرفة أوجه القوة عرفة التقاطعات والتباينات فيما بينها، يف الوقت نفسه، ملقارنة املعمليات 

وهذا يقودنا إىل مأزق التوفيق بني الشمولية يف الطرح . إخل...وأوجه القصور يف كل نظرية، 
جوانبه، وبني ضرورة التعمق والتخصص  يف دراسة كل جانب من وتناول املوضوع من مجيع 

لذا حاولنا قدر اإلمكان التملص من القيود اليت تفرضها مشولية الطرح . جوانب املوضوع
      .  وختصص املعاجلة

  :البحث خطة تربير
إن حماولة اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة اقتضت منا خطة حنسبها تستجيب وتتوافق مع 

ملنحى العام الذي ختتطّه هذه الدراسة، وذلك باإلنتقال التدرجيي من مناقشة القضايا واملسائل األساسية ا
املطروحة أمام منظري العالقات الدولية حول احلقل بشكل عام إىل عملية الفحص الدقيق واملتابعة 

هة تقدمي النظريات كما أننا حاولنا من ج. ألهم مكونات ومراحل التطور النظري الذي عرفه احلقل
املوجودة من خالل اإلطار الفلسفي واإلبستمولوجي الذي تنتمي إليه، ومن جهة أخرى ربط كل 

  . نظرية باهلدف املنشود الذي جاءت من أجله
املعنون بـ رهانات فالفصل األول . وعليه جاء تقسيمنا للبحث ثالثيا من حيث عدد الفصول

يف أكادميي، وجه إلثارة أهم املسائل األساسية املطروحة أمام وحتديات العالقات الدولية كحقل معر
تناول األول منها إشكالية حتديد . باحثي وطالب العالقات الدولية، وذلك من خالل مباحث أربعة

جذور، نشأة، وتطور العالقات الدولية كحقل معريف، والثاين تناول إشكالية حتديد طبيعة العالقات 
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ث فقد أثار إشكالية حتديد طبيعة نظرية العالقات الدولية، ويف املبحث الرابع أثرنا الدولية، أما الثال
  .إشكالية العلمية يف حقل العالقات الدولية

أو التقليدية يف جمال العالقات الدولية " الكربى"مجعنا النظريات املوصوفة بـ  الفصل الثاين؛يف 
حقل العالقات الدولية، واملقصود به أساسا هو حتت مسمى هيمنة النظريات ذات التوجه الوضعي يف 

هيمنة الفلسفة الوضعية كإطار عام للبحث والدراسة يف جمال العالقات الدولية، حيث ميثل هذه 
ومبا أننا ربطنا كل نظرية دفها، فإننا يف املبحث . الفلسفة كل من الليربالية، املاركسية، والواقعية

الية يف حتقيق السلم العاملي، ويف املبحث الثاين أبرزنا جهود الواقعيني يف األول تطرقنا إىل حماوالت الليرب
سبيل بناء نظرية علمية للعالقات الدولية، أما يف املبحث الثالث فعرضنا تصور املاركسيني لعامل بدون 

  .رأمسالية
قات أو البديلة يف جمال العال" اجلديدة"مجعنا النظريات املوصوفة بـ  الفصل الثالث؛ويف 

حنو مراجعة جذرية حلقل العالقات : الدولية حتت مسمى النظريات ذات التوجه ما بعد الوضعي
مشروع ما بعد . ما بعد احلداثة، النقدية، النسوية، والبنائية: ومتثلت هذه النظريات يف. الدولية

ا املبحث الثاين؛ أم. احلداثيني يف تقويض األسس الوضعية للنظريات التقليدية كان حمور املبحث األول
فقد تعرض لطموح النقديني يف التحرر من هيمنة نظريات اإلجتاه السائد، واملبحث الثالث عرض 
التحدي النسوي لرفع اهليمنة الذكورية على حقل العالقات الدولية، وآخر املباحث ناقش وعود 

  .  ني العقالنيني والتأملينيالبنائيني يف إمكانية جتاوز اإلنسداد النظري الذي أحدثه اخلالف العميق ب
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قرنا أن ب يف حقل العالقات الدولية إىل اإلعتقاداملوجودة حتيلنا القراءات األولية لألدبيات النظرية 
يف مقدمتها و( األخرى اإلجتماعيةويلتحق بركب العلوم  ،لحقل كي ينضجلن مل يكن كافيا من الزم

حول  تفاقواإلوالصرامة العلمية  مسار اإلنضباط املنهجيعلى اليت قطعت شوطا كبريا  )علم اإلقتصاد
 يالحظ بوضوح إن املتابع واملتخصص يف هذا االبل  .عريفامل احلقل سس والقواعد العامة اليت حتكمألا

 يطبعإذ ال زال اجلدل واخلالف  اليت تشكل جوهره،ره يف العديد من القضايا مل حيسم أم قلاحلأن 
وخالفات ال تنتهي ، )كيف ندرس؟(، ومثله يتعلق بكيفية الدراسة )ماذا ندرس؟(مسألة مادته الدراسية 

، وهل يعكس حالة استقالليته عن باقي العلوم األخرىعلميته وبنشأة احلقل وكيفية تطوره ومدى تتعلق 
توسيع احلقل خبصوصياته وهل جيب العاملية يف ظل اإلدعاءات اليت تربطه خبصوصيات غربية خالصة؟  من

الديناميكي (وهل النظريات فيه تساير الواقع الدويل احلالية أم ضرورة هدمه وإعادة بنائه من جديد؟ 
    .إخل...  ؟)اإلنفصال بني النظرية والواقع( أم تقبع يف أبراج التأمل والتنظري) واملتغري

وتسليط الضوء على خمتلف األراء واألفكار  التفصيل إثارة أهم هذه األسئلةسنحاول بشيء من 
لفهم ما سريد يف باقي  ومساعدا الذي يعترب مدخال مهما ،اليت قدمت بشأا من خالل ثنايا هذا الفصل

   .الفصول األخرى
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  املبحث األول 
  .النشأة، والتطور جداالت اجلذور، :لدوليةاحلقل املعريف للعالقات ا

  

لعالقات الدولية إىل أن احلقل يعاين مشكلة تشري العديد من األدبيات النظرية املهتمة مبجال ا
حيث وبالرغم من عديد  .الكيفية اليت نشأ وتطور او جذوره، ويته املعرفية،ه: ـتتعلق بمزمنة 

إال أا مل تنج من  ،ية وتطورهاا وأكادمييا لنشأة العالقات الدولاحملاوالت اليت قدمت إطارا تارخييا وفكري
، )Ole Wæver( وعلى رأسهم أويل ويفر الوقوع يف التحيز والتضليل حسب النقاد واملتتبعني مأزق

رت وشرعنت رؤى معينة وأقصت أخرى، بل ويف كثري من األحيان قدمت نفسها وذلك عندما بر
ضرورة مراجعة  –يف احلقيقة  –حتم ي، مما حيحة حول نشوء احلقل وتطورهبوصفها الرواية الوحيدة الص

  .الروايات واألساطري اليت تتحدث عن نشأة احلقل املعريف للعالقات الدولية ومسار تطوره
 .اجلذور الفكرية للعالقات الدولية كموضوع حبث: املطلب األول

حتديد  وهي تنبع أساسا من مسألة الدولية،ريخ املعريف للعالقات التأبهناك مشكلة حقيقية تتعلق 
العديد ف .)التأسيس األكادميي هلا( وكمشروع للمعرفة ،جذور وظهور العالقات الدولية كخربة فكرية

 هلا أصوال فكرية أن تدعي – وعلى رأسها الواقعية – للعالقات الدولية تقليديةمن النظريات ال
التربير من أجل إضفاء مسحة من الشرعية ووذلك ، تلفةتطورت عرب حقب زمنية خم دات تارخييةامتداو

يتيح البحث يف هذه املسألة كشف العديد من الرهانات  ،عليهو .احلقلواهليمنة على تسيد الألحقيتها يف 
ثالثة على يف هذا املبحث نركز س .رخيية ملوضوعات العالقات الدوليةاملقاربة الفكرية والتاعملية باملتعلقة 

الفكر السياسي والعالقات الدولية، الربط بني  اجلدل القائم حول إمكانية مسألة: ـب تتعلقاط حبثية نق
وكذا أهم اإلسهامات اليت قدمها كيفية قراءة وتوظيف الفكر السياسي يف دراسة العالقات الدولية، 

بل قيام مرحلة ما قوصوال إىل  ،عرب خمتلف العصوراملفكرون السياسيون يف جمال العالقات الدولية 
    .العالقات الدولية كتخصص أكادميي مستقل

  .لعالقات الدوليةالتنظري ل يف كمرجعية الفكر السياسيإمكانية اعتماد : الفرع األول
حول ال يوجد هناك اتفاق كلي بني املفكرين والباحثني املتخصصني يف جمال العالقات الدولية 

النظريات لبعض  بالتطور اخلطيأي إمكانية التسليم ولية، بني الفكر السياسي والعالقات الد مسألة الربط
هلا امتدادات فكرية وفلسفية ترجع إىل املفكرين السياسيني اليت تزعم أن  ،احلالية للعالقات الدولية

احلروب  تاريخ" خاصة اليونانيني منهم ويف مقدمتهم املؤرخ ثيوسيديدس صاحب كتاباألوائل، 
   .الواقعيون املؤسس األول للنظرية الواقعية الذي يعتربه "لوبونيزيةيالب
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يعتقدون أنه من غري املمكن املراهنة على التقاليد  – على قلتهم –فهناك عدد من املفكرين 
بقيام النظام الدويل احلديث اليت اقترنت  ،الفلسفية الكالسيكية لفهم وشرح السياسة الدولية احلديثة

 ة،ا ال ميكن اعتمادها كأسس فكرية مرجعية للنظريات احلديثكم، 1648مبوجب معاهدة ويستفاليا سنة 
على ، 1والعالقات الدولية بفكرة اإلنفصال النسيب بني جمايل الفكر السياسيوبالتايل ضرورة التسليم 

يهتم فالفكر السياسي الذي حتكمه النظرية السياسية  .ةاخلاصاعتبار أن لكل منهما اهتماماته ومواضيعه 
ظاهرة وجود  درسي كما أنه، الداخلية للدولالشؤون بالسياسة وبكل ما يتعلق  – ألوليف املقام ا –

حبيث يبحث  ،وغائيته باإلضافة إىل معياريته وقيميته، يفعل علم العالقات الدولية مثلما ال غياا السلطة
رة العالقات مل يشهد ظاه كما أن الفكر السياسي الكالسيكي ،هو أفضل لإلنسان واتمعات عمادائما 

اخلارج، حضور  /األخالقي، الداخل/ السياسيومل تتمايز فيه ثنائيات  الدولية مبفهومها احلديث،
 "السيادة"و" غياب السلطة" بظاهريتبينما يهتم علم العالقات الدولية  إخل؛... غياب السلطة،/ السلطة

ايز كذا متو اليت حتكم أعضاءه، طابع املختلف للعالقاتا من قيام تمع الدول، والموما يترتب عنه
األسس النظرية للعالقات  الفكر السياسي لفهم فال ميكن توظيف ومنه .2وانفصال اخلارجي عن الداخلي

     .أو املراهنة عليه لبناء إطار نظري لفهم الظاهرة السياسية الدولية ،الدولية
وانب املتعلقة إىل اجلة يضيف هؤالء أن املتتبع لنصوص الفكر السياسي سيجد إشارات ضئيل  

 ،وأشكال احلكومات ،ونوعية احلكم ،إىل قضايا السلطةباملقارنة مع اإلهتمام املوجه  بالعالقات الدولية
ومل تكن حمل  ،باإلضافة إىل أن هذه اإلشارات غري مقصودة .إخل...، والقيم اإلنسانية ،ومسائل احلرية
اليت كانت موجهة أساسا يث عن الفلسفة السياسية وإمنا جاءت يف سياق عام عند احلد ،3حبث جوهري

        .إىل دراسة ما حيدث أو ما ينبغي أن يكون عليه داخل الدولة ال خارجها - كما أشرنا من قبل -
سواء املوجودة فعال أو اليت  –احلياة اإلنسانية وتعبري عن وألن الفكر السياسي هو نشاط ووعي   

وهو يعكس  .باط مستمر مع الواقع السياسي للمجتمعات والشعوبفإنه يف ارت –يرغب يف إجيادها 
فال ميثل حضور  ،وباملقابل .اغي لفكرة الدولة أو الشأن العامذلك الزخم واإلهتمام اهلائل باحلضور الط

                                                
، 27العلمية، الد ، جملة كلية التجارة للبحوث"دراسة حتليلية: العالقات الدولية يف الفكر السياسي الغريب"حممد أمحد علي مفيت،  1

  .01، ص1990العدد الثاين، 
، حبث مقدم إىل امللتقى العلمي بقسم العلوم "لية يف الفكر السياسي من منظورات مقارنةالعالقات الدو"نادية حممود مصطفى،  2

  .  04، ص2011السياسية، جامعة القاهرة، أكتوبر
http://hadaracenter.com/pdfs/%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%

A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf 
مركز كردستان : السليمانية( دراسة نقدية مقارنة يف ضوء النظريات املعاصرة: نظرية الواقعية يف العالقات الدوليةد فرج، أنور حمم 3

 .59ص ،)2007للدراسات اإلستراتيجية، 
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يقدمها الفالسفة أو التوجيهية اليت  بالتحليالت اإلرشادية يتعلق ،نزرا يسريا العالقات بني الدول إال
   .1السبل واملسالك اليت تتبعها الدولة اجتاه حميطها اخلارجيتنويرهم ونصحهم حول أمثل صد للحكام ق
يستنتج هؤالء أن نظرية العالقات الدولية هي من طبيعة خمتلفة عن النظرية السياسية،  ،وعليه  

ل ال واملتعلقة بالسلوك اخلارجي للدوكما أن اإلشارات الواردة يف كتابات ونصوص الفكر السياسي 
نظرية أن تكون أساسا لبناء  فضال على، "النظرية السياسية الدولية"أن ترقى إىل مسمى  ميكن

               .العالقات الدولية
 الباحثني إىل اعتبارالعديد من هناك اعتقاد كبري وميل واسع من طرف  ،لكن يف اجلانب املقابل  

رة العالقات بظهور وتطور ظاه اقد ارتبطالقات الدولية التنظري للععملية و" الدويل"الفكر السياسي أن 
مثل صعود وسقوط القوى الكربى وتغري من أحداث تارخيية حامسة  شهدته وما ،الدولية يف حد ذاا

لظواهر الزمت احلياة البشرية ككل يف شىت كذلك كانا مبثابة استجابة معرفية  .موازين القوى الدولية
    .2ظاهريت الصراع والتعاون وتتمثل أساسا يف ،قات الدوليةمناحيها مبا يف ذلك العال

أنه ميكن العودة بالتنظري يف جمال العالقات الدولية  يعتقدانجيمس دوريت وروبرت بالتسغراف   
أن فرضية الربط  )Parkinson(باركينسون  يؤكد كما .3إىل العصور القدمية يف اهلند والصني واليونان

قد طوروا عرب العصور املفكرين السياسيني  تقوم على التسليم بأن عالقات الدوليةوال بني الفكر السياسي
وأن اهتمام علماء  ،القيم الفكرية هلؤالء املفكرينمفاهيم وتصورات عن العالقات الدولية تنطلق من 

ن الغربيني باحلرب والسالم وبقاء الدولة وقوا يعد امتدادا الهتمام املفكري العالقات الدولية املعاصرين
       .  4واهر يف اال الدويل، بنتام وغريهم بدراسة هذه الظأمثال هوبز، هيومالقدامى 

والفالسفة املثاليون يتناولون ظاهرة أنه منذ فجر العصور احلديثة  يذهب إىلحممد طه بدوي و
الذي جيب أن تتخذه  لمثاإلطار والشكل األ إجياد ويسعون إىل ،العالقات الدولية يف ضوء القيم املثالية

                                                
 .20املرجع نفسه، ص 1

 انت عسرية الفهم على القارئ العادي، بسبب أن احملاوالت اليت بذلت يف هذا الشأن كانت فردية، مبعثرة وغري منهجية، وغالبا ما ك
جيمس : انظـر يف ذلك. إىل جانب أا يف معظمها غري متسقة ويصعب متابعتها، مما يصعب من عملية تصنيفها يف أمناط نظرية معينة

امعية للنشر، املؤسسة اجل: بريوت(وليد عبد احلي : ترمجة. النظريات املتضاربة يف العالقات الدوليةدوريت وروبرت بالتسغراف، 
 .      08، ص)1985

عبد العايل عبد القادر، حماضرات نظريات العالقات الدولية، مطبوعة حماضرات ألقيت على طلبة العالقات الدولية، جامعة سعيدة،  2
 .11، ص2009

 .07جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 3
4 F. Parkinson, The Philosophy of International Relations : A Study in The History of Thought (Beverly 

Hills, California, Sage Publications, 1977), p 09   03حممد أمحد علي مفيت، مرجع سابق، صيف. 
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هي  تفاديا ألسباب احلروب اليت" احلكومة العاملية"دعا إىل فكرة إقامة مجاعة الدول، بل إن الكثري منهم 
  . 1بني وحدات سياسية متمايزة لتوزع اتمعات اإلنسانية نتاج –يف نظرهم  –

ري وعي ذايت يف توفتسهم أسهمت ويؤكد أن النظرية السياسية ) J. Gunnell( جون غونال
م ينبغي على عليرى أنه  )J. Cropsey(وجوزيف كروبسي  .2املعريف للعالقات الدولية نقدي للحقل

املسائل يستند إىل  ،أن يتحرك اجتاه منظور أكثر عاملية –ويف دائرته حقل العالقات الدولية  –السياسة 
، وخاصة تلك القضايا ذات اخلاصية أللفي سنةواملعرفة اليت ميكن اكتشافها يف التراث الغريب املمتد 

     .3ام احلقلز اهتمينبغي أن تشكل مركاملستمرة اليت 
م سويف معرض حديثه عن تراث نظرية العالقات الدولية قَ) Michael Banks( بانكسمايكل 

شرت قبل األعمال الفكرية اليت نضمت اموعة األوىل : الكتابات النظرية إىل جمموعتني رئيسيتني
ومتثل اإلرث الفكري التقليدي يف العالقات الدولية الذي يتضمن دراسات النظرية رب العاملية األوىل، احل

القرون قبل اندالع احلرب العاملية السياسية والقانون والتاريخ والدبلوماسية املنتجة عرب العديد من 
حول القانون، ) Nardin(حول العدالة، وناردين ) Beitz(األوىل، من هذه األعمال جند عمل بيتز 

) Mayall( حول أخالقية احلرب، ومايال) Walzer(حول عقل الدولة، ووالزر ) Donelan(ودونالن 
بينما ضمت اموعة الثانية اجلهود اليت بذلت يف تدريس وحبث العالقات  .حول اجلماعة الدولية

               .91914يف اجلامعات منذ عام الدولية، حبيث أصبحت تدرس بشكل دائم 
الرؤى والسياسات املقدمة حول العامل كثريا من  من جهته يؤكد أن) Beate Jahn( نجابيت 

منظري العالقات الدولية وأن السياسي املعاصر ميكن اقتفاء أثرها بالعودة إىل أفكار املؤلفني القدامى، 
حيث ميكن أن منيز  ،يةالسياس سفةلفليلجأون بشكل واسع ومستمر لألفكار والنصوص الكالسيكية ل

  :5يف النظريات املعاصرة للعالقات الدولية هلذه النصوصثالثة استعماالت رئيسية 
1- كرواد ومؤسسني ستشهد باملفكرين الكالسيكيني كثريا ما ي)Precursors ( للمقاربات

 .بزي، وهول، مكيافيلخيطّون جذور فكرهم بالعودة إىل ثيوسيديدسفالواقعيون  .النظرية املعاصرة
 .املدرسة اإلجنليزية ترجع إىل أعمال غروتيوس .كانطإىل  نفكثريا ما يلجأو ،أما الليرباليون

                                                
 .71ص ،)1972دار النهضة العربية للطباعة والنشر، : بريوت. (مدخل إىل علم العالقات الدوليةحممد طه بدوي،  1
، 2006 ،92العدد ،جملة شؤون اجتماعية ،"حتوالت النماذج املعرفية يف علم السياسة خالل نصف قرن" بن مجعان الغامدي، عبد اهللا 2

 .36ص
 . 36املرجع نفسه، ص 3
 . 13ص ،)2009دار الكتاب احلديث، : القاهرة( احلوارات النظرية الكربى: نظرية العالقات الدوليةمصباح عامر،  4

5 Beate Jahn, « Classical Theory and International Relations in Context » in Beate Jahn (ed), Classical  Theory 
in  International Relations (UK: Cambridge University Press, 2006), pp 01- 02. 
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بينما تستلهم مقاربات ما بعد  .املقاربات املاركسية جتد مرجعيتها يف أعمال ماركس وغرامشي
 .من نيتشه وهيغلاحلداثة 

2- السياسية املعاصرة، ولتربير أو  من أجل تفسري التطورات ستعملأفكار املؤلفني الكالسيكيني ت
هو  –أكادمييا وسياسيا  –يف هذه النقطة واملثال اجليد  .لسياسات خارجية معينةحىت الدعاية 

انتشار ضرورة ارتباطه بألفكار كانط يف تفسري معطيات السلم الدميقراطي واملؤثر  اإلستعمال
 .ية يف السياسة العاملية املعاصرةالدميقراطية واقتصاد السوق على مستوى الدول غري الليربال

أعمال املفكرين الكالسيكيني من أجل تعريف وتنظيم أو هيكلة النقاشات يتم اللجوء إىل  -3
 .النظرية والسياسية املعاصرة
 يف الفكر واملمارسة الدوليني تقدم أو متثلألفكار الفالسفة القدامى وهذه اإلستعماالت املختلفة 

ومن  .يليلجأ املنظرون إىل مكيافيل ،فمن أجل تربير سياسات القوة .املعاصرةت األسس الفلسفية للنظريا
ومن أجل  .جية الليربالية يلتفتون إىل كانطأجل تفسري السلم الليربايل املعاصر أو الدعاية للسياسات اخلار

   .1تصنيف وحتديد رؤى العامل والسياسات املعاصرة املتنافسة يلجأون إىل كانط وهوبز
بشكل صريح أو  –ذا الدافع إىل تفسري وفهم عامل العالقات الدولية املعاصر يعترف ه ،إذن  
تعطي أمهية بالغة والفكرية، فهذه املقاربات للنصوص الكالسيكية بفرضية اإلستمرارية التارخيية  –ضمين 

لدولية، وكذلك التارخيية يف تطور املقاربات النظرية للعالقات الدولية، ويف تطور السياسة الإلستمرارية 
سوف نبحث يف  ،وعلى هذا األساس .2يف بنية النقاشات النظرية اليت هيكلت ورافقت تطور احلقل

         .  لعالقات الدوليةبناء نظرية لاإلسهامات الفلسفية التقليدية يف جمال كيفيات اإلستفادة من النقطة املوالية 
 .ية السياسية يف بناء نظرية للعالقات الدوليةالنظرموروث كيفيات اإلستفادة من : الفرع الثاين

بني باحثي ومفكري حقل العالقات الدولية  ود اختالف كبريوجإىل نادية حممود مصطفى شري ت
يف عملية التنظري  وتوظيفه وأجنع الطرق يف اإلستفادة من املوروث الفكري السياسيحول أفضل 

هناك  ،بعبارة أخرى .معرفة ما حيدث يف الواقع الدويلحتسني فهم و يف أو على األقلللعالقات الدولية، 
يف الفكر السياسي؟  كيف يقرأ عالم العالقات الدولية: حول التعامل مع أسئلة من قبيل اختالف حقيقي

      3ما األطر املفاهيمية والنظرية هلذه القراءة؟ وما نتائجها؟ وملاذا؟
أمثال ( والباحثنين طرف العديد من املفكرين إن حماولة اإلجابة والتعامل مع هذه األسئلة م  
املهتمني  )إخل... هوفمان، باركينسون، كورتسن، بوتشر، جاكسون، براون، هاتشينغس،ستانلي 

                                                
1 Ibid, p 02.  
2 Ibid, p 03.  

 .  10نادية حممود مصطفى، مرجع سابق، ص 3
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وكيفيات اإلستفادة منه سواء يف فهم الواقع الدويل املعاصر أو بدراسة الفكر السياسي الكالسيكي 
  :ينقسمون إىل ثالثة اجتاهات أساسية جعلتهم حلاليةحتديد اجلذور الفكرية والفلسفية للنظريات ا

األصلية قراءة وفحص النصوص  ينطلق من فكرة التركيز علىوهوفمان، ستانلي يتزعمه  اه األول؛اإلجت
 .اسة األفكار عن العالقات الدوليةلدر ادر األولية واألساسيةباعتبارها تشكل املص ،للمفكرين السياسيني

 املختلفة  نصوصالاستخراج األفكار املتعلقة بالعالقات الدولية من  هو حماولة فاهلدف من القراءة هنا
باعتبارها  ،حتديد رؤية املفكر عن العالقات الدولية –فيما بعد  –ليسهل  وتصنيفها للمؤلفني، مث مجعها

ملفكر عن متعددة الغايات إىل تقييم إجابات اهذه القراءة  وتقود .ءا من منظومة فكره السياسي الكليجز
ات الدولية ب والسالم، وأخريا تقود إىل النظر يف هذا الفكر مقابل نظريات وممارسات العالقأسئلة احلر

  .1املعاصرة
كورتسن على ما ووايت، باركينسون، بوتشر، يتقدمهم مارتن  العديد من املفكرين لهثََّم اه الثاين؛اإلجت

 للمقاربات النظريةاجلذور الفكرية والفلسفية  يستهدف التعرف على .بينهم من فروقات واختالفات
ومن مث اختبار اإلفتراضات لعلم العالقات الدولية املمتدة يف تاريخ الفكر السياسي الغريب، الكربى 
تدعم وتسند هذه أدلة فلسفية وحجج وأمناط تارخيية ، أو تقدمي املهيمنة على كل مقاربةالكربى 
يبحث يف كالسيكيات الفكر السياسي الغريب عن قواعد صلبة للتنظري هذا اإلجتاه  ،باختصار. املقاربات

   .2وعن تقاليد نظرية متجانسة ،الدويل املعاصر
ويقوم على نقد  ،"يف الفكر السياسيدولية العالقات ال"يقدمه براون وآخرون يف كتاب  اه الثالث؛اإلجت

ويف تقسيم  ،يف تاريخ األفكار للقراءة واملفاهيمياإلطار النظري من حيث مكونات  اإلجتاهني السابقني
، باإلضافة إىل نقد عملية توظيف األفكار والنصوص التقليدية املصادر الفكرية والسياسية واملراحل الزمنية

ينطلق براون من حيث  .صورة مشوهة عن أفكارهمألا قد تعطي يف شرعنة وتربير مواقف معينة، 
القات الدولية يف الفكر السياسي ليس اهلدف منه الدفاع عن عن األصول النظرية للعفكرة أن البحث 
 الراهنة يف احلقل النظري للعالقات وبني اجلداالتأو الربط بينها  ،)النظرية السياسية(النظرية التقليدية 

ذلك أن ، لتقليدية يف هذه اجلداالتوبالتايل ال ينبغي إقحام وتوظيف خمتلف النصوص الفلسفية االدولية، 
فاهلدف ، ومن مث يف زمنهم ليست بالضرورة ذات عالقة ذه اجلداالت الراهنة هاأفكار من كتبومغزى 

ويف إبراز  مثل يف فهم أفكار املفكرين لذام،تمن اللجوء إىل القراءة والبحث يف النصوص الكالسيكية ي
   .3الدوليةما قدموه على صعيد النظرية السياسية 

                                                
 .11ه، صاملرجع نفس 1
 .11صاملرجع نفسه،  2
 .16املرجع نفسه، ص 3
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والبحث احلاضر، أو من حماوالت الشرعنة والتربير  املاضي مبنظار من رؤية هنا اخلطريأيت  ،إذن  
قضايا رفض براون فكرة حتديد أجندة  ،وعلى هذا األساس .عن امتدادات فكرية وتارخيية لنظرية معينة

يف نائيات يتم الرجوع مقوالت أو ثقدم ثالثة  ،وباملقابل .م البحث عنها يف النصوص املختلفةحمددة يت
اخلصوصية،  /العامليةاخلارج،  /الداخل: ومتثلت يف ،، إذ اعتربها كموجهات للبحثالنصوصضوئها إىل 

     .1من املنظرين السياسيني الدوليني يعتربهوال يشترِط توفر مجيعها يف مفكر ما حىت  .اتمع /النظام
ة من الفكر وعلى الرغم من هذا اإلختالف بني الباحثني واملفكرين حول كيفية التعامل واإلفاد  

م يتفقون حول أمهية وفائدة الرجوع إال أ ،السياسي والنصوص التقليدية يف دراسة العالقات الدولية
وعليه سنحاول فيما . إليها، إذ ال تكاد ختلو نظرية من اإلشارة إىل امتدادها الفكري والفلسفي العميق

    . عالقات الدوليةيأيت التطرق إىل أهم اإلسهامات الفكرية السياسية يف جمال ال
 .أهم اإلسهامات الفكرية السياسية يف جمال العالقات الدولية: الفرع الثالث

جيد الباحثون املتخصصون صعوبات بالغة يف حتديد أي من املفكرين واألفكار هلا عالقة مباشرة 
اإلختالف : وذلك راجع لعدة اعتبارات منهابدراسة العالقات الدولية عرب خمتلف العصور واألزمنة، 

هل هي قدمية قدم اتمعات البشرية نفسها؟ أم تعود إىل (حول حتديد بداية العالقات الدولية كظاهرة 
كتابات ، )إخل... ميالد الدول اليونانية؟ أم أا ترجع إىل معاهدة ويستفاليا ونشوء الدولة القومية؟

سي والنظرية السياسية مع ما يتخللها من الفالسفة واملفكرين اليت كانت تم يف الغالب بالفكر السيا
إشارات إىل قواعد السلوك اخلارجي، عدم وضوح ومتايز الداخلي واخلارجي يف كتابات هؤالء 

انكفاء الدول (املفكرين، عدم حضور العالقات الدولية بشكل مكثف وواسع يف حياة اتمعات والدول 
تأخر قيام فرع ، )اليت تربطها بغريها من الدول على نفسها أكثر من حضورها وتفتحها على العالقات

والعديد من األسباب األخرى اليت حالت دون اإلهتمام  ... عىن بدراسة الشؤون الدوليةمتخصص ي
   .الكايف بالكتابة املتخصصة واملوجهة حنو دراسة العالقات الدولية

حتدثت بشكل أو بآخر عن  استشفاف أهم اإلسهامات الفكرية اليتلكن هذا مل مينع من حماولة 
سوف نعتمد يف عرضها  .املمارسة من حيث ، سواء من حيث التنظري أوظاهرة العالقات الدولية

    .باختصار على التسلسل التارخيي لظهورها
 .جدا ويعود إىل عصور ما قبل امليالد الدولية قدمييشري املؤرخون إىل أن التفكري بشأن الظواهر 

احلكام من الدخول يف حروب عدوانية ضد ) م.ق 479-551( كونفوشيوسحذر ففي الصني القدمية 
 بضرورة نبذويف اهلند أوصت التعاليم البوذية . أى أن احلرب جملبة للخراب والدمارور بعضهم البعض،

                                                
  .17املرجع نفسه، ص 1
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واعتماد الوسائل السلمية يف التغيري، وقد طبق احلرب وجتنب العنف، ودعت إىل عدم إيذاء اآلخرين 
        . 1سفة يف العصر احلديث يف نضاله ضد اإلستعمار الربيطاينغاندي هذه الفل

كان هلم الدور األبرز يف ) ثيوسيديدس، أفالطون، أرسطو(ملع ثلة من الفالسفة  يف العهد اليوناين
ثيوسيديدس  .خاصة كل من أفالطون وأرسطو ،لفترة طويلة من الزمن سياسيمعامل الفكر الرسم 

ظرية ذكر يف جمال النال يكاد ي والذي" تاريخ احلروب البيلوبونيزية"ب صاحب كتا) م.ق 460-395(
قام بتوثيق أحداث احلرب اليت جرت بني  ، لقديعده الواقعيون املؤسس األول للنظرية الواقعية السياسية

املباشر احلقيقي وواستنتج أن السبب ، )م.ق 404-431(عامي  اسربطة وأثينا يف الفترة املمتدة بني
 ولّدأن منو قوا املتزايد  ، حيثأثينايف اختالل ميزان القوى بني الدولتني لصاحل الع احلرب متثل الند
لرده من التعرض هلجوم وغزو حمتمل، وبالتايل ضرورة تعزيز وتدعيم قوا لدى اسربطة  ادائما خوف

 / اإلقتصادية الواقعية"ل من أحد رواد جعحول السلوك املتوقع من الدول  هذا اإلستنتاج .وصده
على املرء أن يتحرى ما إذا كان دارسو العالقات جيب بأمانة، "يقول  جيلبنيروبرت وهو  "املاركنتيلية

القرن ثيوسيديدس ومعاصروه يف الدولية يف القرن العشرين يعلمون شيئا عن سلوك الدول مل يكن 
               .2"اخلامس قبل امليالد يعرفونه

مل  يف تصميم معامل اجلمهورية الفاضلةالذي استنفذ جهده وفكره ) م.ق 348-428(أفالطون 
قدم فكرتني ومع ذلك  اليونانية، املدنالشعوب ويكن له من وقت وال اهتمام يوليه للعالقات بني 

والتفكري  ،الطبقيالتحليل : وفق ادعاءات املاركسيني مها بارزتني للحقل الدراسي للعالقات الدولية
أما  .3يف أي حتليل أو تنظري ماركسي للعالقات الدولية أصبحتا فيما بعد أساسيتني اللتنيو .اجلديل

مل يشذ عن خط معلمه  الذي يعترب املعلم األول ومؤسس علم السياسة) م.ق 322-384(أرسطو 
تلك النظم السياسية اجليدة حبثا عن  املقارنة لألنظمة واحلكوماتدراسة الحيث اهتم ب .أفالطون

حينما منهجيا  جمال العالقات الدولية كانلكن إسهامه الذي امتد إىل  ،من النظم الفاسدةوأضدادها 
دستورا وجد أوجه تشابه وأوجه  158من خالل حتليله لـ ف .ع اللبنات األوىل للمنهج املقارنوض

هذه مرتبط بالدرجة األوىل بالعوامل الداخلية، و، واستنتج أن كثرة صعود وهبوط الدول بينها اختالف
    .4ونقاش حىت القرن العشرينجدل النتيجة بقيت حمل 

                                                
 .148جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 1
 .178أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 2

3 Karen Mingst, Essentials of International Relations (New York: W.W. Norton & Company, Second Edition, 
2003), p 06.  
4 Idem. 
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حيث يقول أمهية القوة كمعيار وحمدد لسلوك الدول،  زأبر )م.ق 269-312(كوتيليا اهلندي 
مع الزمن  قد يغفل ،ا ونوعا أكثر من قوة خصمه، وأن خصمه يتقهقرتزداد كم إن من يعتقد بأن قوته"

شعرت بضعفك اجتاه خصومك ال بد من وضع سالم معهم، وإذا  وإذا .عودة القوة لذلك اخلصم
عليهم ال بد من شن احلرب، أما إذا شعرت بعدم قدرتك ولكنك قادر على الدفاع عن شعرت بتفوقك 

فهو يقدم خمتلف اإلستراتيجيات اليت ينبغي على الدولة أن تتبعها من . 1"نفسك فال بد من إلتزام احلياد
  .ها وسالمتهاأجل احملافظة على بقائ

القانون الطبيعي اليت ربطت بني  – أحد أعمدة الرواقية )م.ق 43-106(شيشرون الروماين 
وحدة "وذلك من خالل إقامة دولة عاملية قوامها األخوة العاملية املنبثقة عن مسلمة  العالقات الدوليةو

العقل البشري، وعليه من وحدة  امستمدالذي رآه  اشتغل على فكرة القانون الطبيعي – "الكون
وختضع له كافة األمم والشعوب،  /حتته تنضوي" دستور العامل"إمكانية بناء دستور موحد للعامل أمساه 

دولة "حاول شيشرون التأسيس والدعوة لفكرة قيام  ،مبعىن آخر. وتتوحد يف ظله القوانني والشرائع
ة اإلنسانية هي مفاهيم عاملية وليست خاصة بأمة واألخو ،القانون الطبيعي، العدالةانطالقا من أن " عاملية

            .  2أو دولة ما
قَّلَتوأصبغها  "دولة عاملية"فكرة شيشرون حول إقامة ) م 430- 354(أوغسطني سانت  ف

املدينة " أو واخلطيئة ناقضة واملضادة ململكة الشيطاناملثالية امل "مدينة اهللا"ليحوهلا إىل  ،صبغة دينية
الكنيسة مدينة عاملية تنم عن رغبة واضحة يف تعزيز سيطرة إلقامة  أوغسطني وإذا كانت دعوة. "األرضية

على املسرح العاملي بعد أن أصبحت تلعب دورا بارزا يف شؤون أوروبا السياسية، ويف بسط تعاليم 
رغم  – كي يسود األمن والتسامح وتعم الطمأنينة، فإنه يعترف يف الوقت نفسه أن احلرب املسيحية

من أعمال الشر اليت قد يقترفها اإلنسان، وبالتايل يصبح من  هي –طبيعتها القاسية ونتائجها املدمرة 
اب إن احلرب والغزو ضرورة مؤسفة يف عيون أصح" خوضها للقضاء على الشر، إذ يقول الضروري

  .3"رينعلى اخلين الشريرون إذا هيم ،وء احلظون ضرورية كذلك لسومع ذلك فإا ستك...  املبادئ
                                                

، 01طدار اخللدونية،  :اجلزائر( التنظري يف العالقات الدولية بني اإلجتاهات التفسريية والنظريات التكوينيةعبد الناصر جنديل،  1
 .137ص ،)2007

 ورة اإلحتكام إىل قواعد فكرة القانون الطبيعي مثلت النواة األوىل لتطور القانون الدويل وظهور الدعوة العاملية املؤكدة على ضر
إىل تغيري  –فيما بني احلربني   –القانون الطبيعي إلجياد اتمع الدويل املوحد، ولقد مثلت هذه األفكار يف احلقيقة أساسا لدعوة املثاليني 

: انظر يف ذلك". ون الطبيعيالقان"و" احلقوق الطبيعية"الواقع الدويل وإجياد جمتمع دويل حتكمه معايري أخالقية تستمد جذورها من فكريت 
 .        04حممد أمحد علي مفيت، مرجع سابق، ص

 .  07حممد أمحد علي مفيت، مرجع سابق، ص 2
 .151جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 3
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من  دشن بعد فترة طويلة من الركود الفكري الغريبو) 1527-1469( يمكيافيلل سنيكوال
بتأسيسه لعلم السياسة احلديث حينما فصل األخالق عن  ،بداية عصر النهضة" األمري"خالل كتابه 

الثاين للنظرية الواقعية اعتربه الواقعيون املؤسس  .وجعل األخرية رديفة وانعكاسا ملفهوم القوةالسياسة، 
وأسباب امتدادها أو احنسارها، وجعل  "الوضعية"اهتم بدراسة كيفية بناء الدولة بعد ثيوسيديدس، حيث 
يعتقد مكيافيلي . 1مركزيا وصفة لصيقة بالسياسة، ومن مفهوم القوة حمركا له من مفهوم الصراع حمورا

واألنانية من حيث ميلها إىل الرتعة الفردية  ،الثابتة ادطبيعة الدولة مشاة إىل حد كبري لطبيعة األفرأن 
مشاة كذلك لتلك العالقات اليت  وأن طبيعة العالقات اليت تقوم بني الدول ،إخل...  وحب السيطرة

فيحق  ،وعليه .إىل الرتاعات واحلروب أمرا ممكنا جدامما جيعل من التنافس املفضي تقوم بني األفراد، 
فالقوة  .ضد اآلخرين لتحقيق أهدافهستعمال القوة اللجوء إىل احلرب واليه بل وجيب ع/ للحاكم

إذ  ،والتهديد باستعماهلا يف نظر مكيافيلي مها ضمان بقاء الدولة واستمرارها وكذا استقرارهاالعسكرية 
وقد ...  إن األمري الذي ال يعتمد على قواته اخلاصة ال يشعر بالطمأنينة والسالم" يقول يف هذا الصدد

هذه  .2"يعتمد يف قوته على قوة اآلخريندائما بأنه ليس هناك أضعف من اإلنسان الذي أقر احلكماء 
 . (Self Help)املقولة ترمجها املنظرون الواقعيون فيما بعد يف مبدأ املساعدة الذاتية

التركيز على الدولة كوحدة ق فكرة مع يمكيافيللوعلى خطى ) 1596- 1529(جون بودان 
حيث اعتربها جوهر بقاء الدولة  ،"السيادة"فهوم خالل اهتمامه مب من سية يف التحليل السياسيأسا

يف البناء  مثلت السيادة حجر األساس لقد .والدائمة للجمهورية بتعبريه، إا القوة املطلقة 3وقوا
القات الدولية اليت الععلى و ،التنظيم الدويل علىوآثار جد مهمة وكانت هلا انعكاسات  ،احلديث للدولة

عنيت بتوحيد سلطة الدولة اليت فعلى املستوى الداخلي  .1648سوف تنشأ بعد معاهدة ويستفاليا 
 جنم عنها مبدأوعلى املستوى اخلارجي  تعلوها وال تشاركها أي سلطة أخرى؛اعتربت واحدة ال 

، دخل يف الشؤون الداخلية للدولومبدأ عدم الت، لدولومبدأ تساوي املراكز القانونية ل إستقاللية الدول،
  .واليت اعتربت مبثابة ركائز للقانون الدويل وللعالقات بني الدول إخل، ...

 يف أوروبا يف القرن السابعأحد مؤسسي القانون الدويل  -) 1645- 1583(غروتيوس هوغو 
نظام وضمان أن يسود الوبالعمل على  ،تسمح بالتحكيم بني الدولمجعية أمم  دعا إىل إنشاء - عشر

من املفكرين الذين حمل متابعة واهتمام من طرف العديد  ودعوته كانت أفكاره .4احترام حقوق اإلنسان

                                                
 .187أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 1
 .191املرجع نفسه، ص 2
 .  23حممد أمحد علي مفيت، مرجع سابق، ص 3
 .  27ص ،)2001منشورات احتاد الكتاب العرب، : دمشق( دراسات يف الفكر اإلستراتيجي والسياسيوسى الزعيب، م 4
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 واهلنود إىلاملسلمني واألفارقة  1623يف عام  إمريك كورسيهدعا  ،فعلى سبيل املثال .جاؤوا من بعده
يعمل هذا عاصمة له، ينة البندقية تكون مدعلى أن  ،الذي يضعه حتت إدارة البابا "الدواليت"مشروعه 

ضد أي ملك  ومبوجبه ميكن القيام بإجراء تدخل مجاعي ،املشروع كنظام دويل للتحكيم اإلجباري
بعد احلرب  هذه الفكرة اعتربت كنواة ملفهوم األمن اجلماعي الذي قدمه املثاليون. 1يرفض التحكيم

   .العاملية األوىل
 سار على ج مكيافيلي حينما - " اللفياثان"تاب صاحب ك -  )1679-1588(هوبز توماس 

حنو امتالك املزيد من القوة، يف السلوك اإلنساين، فاإلنسان يسعى دون هوادة  مالقوة عامل حاس"أن  قال
تظللها السيوف ليست إال كلمات ال ال وال يتوقف هذا السعي إال عند املوت، والعهود أو املواثيق اليت 

اليت جتعل من " حالة الطبيعة"لكن إسهامه األبرز هو حديثه عن مفهوم  .2"إلنسانطاقة هلا على محاية ا
سلطة حكومية أو نظام  ألية -  يف جمملهم -  ، وال خيضعوناألفراد متساوين ال خيضع أحدهم لآلخر

يعيشون يف وبالتايل  واألنانية والتوحش، بالعواطف، وتتسم حيام باإلنعزالفهم حمكومون فقط  .مدين
" الفوضى"ما يناظر هذه احلال يف جمال العالقات الدولية هو مفهوم  .3لة دائمة من اخلوف على أمنهمحا

يف إطار من  "الدولة"إىل رحاب  "حالة الطبيعة"من وإذا استطاع األفراد اخلروج  .بتعبري الواقعيني اجلدد
ة اليت فرضها مفهوم سيادة فإن ذلك استعصى على الدول، بسبب من القيود الصارم ،التعاقد اإلجتماعي

وتغدو معها احلرب أمرا السمة اهليكلية األبرز اليت متيز العالقات بني الدول،  "الفوضوية"لتبقى  الدولة،
  .4حمتمل احلدوث ومربرا

اليت يسود فيها " حالة الطبيعة"أكد على أن جمتمع الدول يشبه ) 1677-1632(سبينوزا 
ميكنها أن تقيم النظام وحتفظ األمن،  ليا فوق سلطات الدولعدم وجود أي سلطة عوذلك ل ،األقوى
القاعدة " املصلحة"حقوق الدولة بقوا، وجيعل من  تتم يف حميط يربطفالعالقات الدولية  ،وعليه

من عل ربط سبينوزا بني القوة واملصلحة، وجوهنا نلحظ كيف . 5األساسية احملركة لعالقات الدول
ومواقفها باملصلحة املتأتية من وراء ذلك،  كما أنه ربط سلوكات الدول ،يةاألوىل وسيلة لتحقيق الثان

حتقق للحاكم مصلحة أو تدرأ مادامت  –حسبه  –والتحالفات تظل سارية املفعول فمعاهدات السالم 
  .عنه خطرا خارجيا

                                                
 .27ص املرجع نفسه، 1
  .62جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 2
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أظهر  –يف الفكر الغريب احلديث  رائد الفلسفة التجريبية – )1776- 1711(ديفيد هيوم 
تلجأ إىل احلرب  ا رأى بأن الدولوذلك عندم .ف على أساسها يف خانة الواقعينيصنت فكرية ميوال
مبا فيها تلك الدول اليت تسعى إىل  ،حماولة تغيريهمن أية دولة منع القائم واحلفاظ على توازن القوى  بغية

  . 1حتقيق وضع اهليمنة
اليت حتكم حياة " حالة الطبيعة"انطلق من فرضية هوبز حول ) 1778-1712(جون جاك روسو 

يصف " مقال يف أصل الالمساواة"في كتابه ف .مع تعديل جوهري عليهااألفراد والدول على حد سواء 
 ،فردية، أين تكون اهتمامات الفرد األولية هي احملافظة على وجودهروسو حالة الطبيعة كعامل ذا نزعة 

ض املشكلة بالقياس على قصة األيل واألرنب فروسو يعر .ن ليس بالطريقة اليت يصورها هوبزولك
بني األفراد لصيد األيل الذي  التعاونإما  :أو احتمالني أساسيني دور حول فكرتنياليت تو ،والصيادين

وإما أن خيتار كل فرد حتقيق مصلحته الذاتية بالتفكري يف صيد األرنب الذي يكفيه يكفي اجلميع، 
بالطبيعة البشرية السيئة أو الشريرة ذات مربرا ذلك إلحتمال الثاين وإذا كان هوبز قد مال إىل ا. 2وحده

يؤكد على اإلحتمال األول مربرا ذلك بالطبيعة البشرية اخليرة امليالة  الرتعة الفردية واألنانية، فإن روسو
صلحة فهل تتبع الدول املروسو مياثل بني هؤالء األفراد الصيادين وبني الدول،  .إىل املساعدة والتعاون

الذي  احللصلحة املشتركة؟ أو تعترف بفائدة ومنفعة امل الضيق مثلما يتبع الصياد األرنب الذاتية مبفهومها
ق الوحش أو يفقط وليس عن طر" اإلرادة العامة"فعن طريق  .تلف متاما عما قدمه هوبزقدمه روسو خي

وعن  .3الصاحل العاميف  واملتمثله أجل نمالدولة لتحقيق اهلدف الذي أنشأت ميكن توجيه قوى  الليفيتان
حيقق السلم  )بديل عن نسق امللكيات املطلقة(ميكن بناء نسق دويل جديد فقط طريق اإلرادة العامة 

ار القوانني، وله صدتكون له سلطة إفيدرايل يضم الدول األوروبية،  شكل احتاديتخذ  واألمن، حيث
                . 4ن إنفاذهااليت متكنه م القدرة

من الذين كان هلم إسهام مميز يف وضع األسس الفكرية للمدرسة ) 1790-1723(آدم مسيث 
جعله " توافق املصاحل"فانطالقه من قاعدة  ،يف العالقات الدولية) خاصة يف شقها اإلقتصادي( الليربالية

فالسعي يني، إصالح العالقات الدولية عن طريق تفعيل وتطوير القانون والتنظيم الدوليؤمن بإمكانية 
وبإسقاط هذا على . فال تعارض بينهما ،لتحقيق مصلحة الفرد يعين بصورة آلية حتقيق مصلحة اجلماعة

                                                
 .193جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 1

2 Karen Mingst, op. cit. p 07.         
3 Idem. 

 .  14حممد أمحد علي مفيت، مرجع سابق، ص 4
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ة يأن الدولة يف سعيها لتحقيق مصاحلها اخلاصة فإا حتقق مصاحل اجلماعة الدول ميكننا القول جمتمع الدول
   .1عى إىل حتقيق السلم العامليتس –على أساس قاعدة توافق املصاحل  –ككل، وأن الدول كلها 

أراد تقويض فكرة اإلستعمار  -أحد رواد الفلسفة النفعية  - )1832-1748( جريميي بنتام
على فكرة باملقابل وأكد  .فة ماديا وبشريا وآثارها مدمرةنظرا ألا مكل ،كوسيلة لتحقيق مصاحل الدول

عقلنة مصاحل الدولة، ومنه فإن مصاحل الدول املشتركة  واليت تقود إىل ،املنفعة العامة واملتساوية بني الدول
ولقد اعترب بنتام أن . 2واعتماد وسائل أكثر سلمية عن تبين الوسائل اإلستعماريةحتتم عليها اإلبتعاد 

أسباب احلروب، وأن الرأي العام والعقل كفيالن من أهم التوسع اإلستعماري واملعاهدات السرية 
   .م الدويللسالبالقضاء عليهما وإقامة ا

ارتكز على الذي  )1804- 1724( كانط إميانويلكان اهلاجس األكرب لـ  الم الدويلإقامة الس
أنانيا فإن هذا ال يعين أنه فإذا كان الفرد  .ختتلف عما قدمه كل من هوبز وروسوللوجود اإلنساين نظرة 

 مشروعا للسالم الدائم يتيح تصور قدل .3أن يتعلم طرقا جديدة من الكومسوبوليتانية والعامليةال يستطيع 
زعت بني تو ووضع شروطا هلذا املشروعمن احلرب،  خوففيه دون ألن يعيش الفرد نظاما دوليا قابال 

   :4فقد متثلت يف ،أما السلبية .ست سلبية وثالثة إجيابية
ب يف على أمر من شأنه إثارة احلرأي معاهدة للسالم ال تعد معاهدة إذا انطوت نية عاقديها  -1

 .املستقبل
 .أي دولة مستقلة ال جيوز أن متلكها دولة أخرى بأية طريقة من الطرق -2
 .تاما مبرور الزمن جيب أن تلغى اجليوش الدائمة إلغاًء -3
 .جيب أال تعقد الدول قروضا من أجل منازعاا اخلارجية -4
 .هاأن تتدخل بالقوة يف نظام دولة أخرى أو يف طريقة احلكم فيال جيوز ألية دولة  -5
ال حيق ألية دولة أثناء احلرب أن تبيح لنفسها اقتراف أعمال عدائية من شأا عند عودة السلم  -6

 .أن جتعل الثقة بني الدولتني أمرا مستحيال
  :5أما الشروط اإلجيابية فتتمثل يف

 .جيب أن يكون دستور كل دولة دستورا مجهوريا -1

                                                
 .15املرجع نفسه، ص 1
 .16املرجع نفسه، ص 2
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 .بني دول حرةأساس نظام احتادي ينبغي أن يقوم قانون الشعوب على  -2
 .إكرام وفادتهحق الرتيل األجنيب من حيث التشريع العاملي يف  -3

اهتم كثريا مبسألة الدولة وجعلها غاية السياسة وحمور عملياا، بل  )1831-1770(هيغل 
أن احلرية احلقيقية ال وجعل وظيفتها األساسية على املستوى الداخلي أخالقية بالدرجة األوىل عندما أكد 

حتقيق مصلحتها املتمثلة يف إىل فتهدف الدولة  ،ستوى اخلارجيعلى امل أما .1ال من خالل الدولةتتحقق إ
حيث أن الدول " إذ يقول هيغل كل الدول، وهذه املصلحة هي غايةبقائها ووجودها، احملافظة على 

ية لإلتفاقيات ، وألن اإلرادة املستقلة لكل منها هي اليت تعطي الشرعتتعامل مع بعضها ككيانات مستقلة
فهذا يعين أن حتقيق املصلحة هي  ...وألن إرادة كل منها هي الرغبة يف حتقيق مصاحلها ...  فيما بينها

ويف هذه النقطة بالذات يتقاطع هيغل مع املنظرين  .2"اهلدف األعلى الذي حيكم العالقات بني الدول
    . الواقعيني
قدم  "رأس املال"ي وصاحب كتاب مؤسس املذهب الشيوع )1883-1818(كارل ماركس   

حيث منطلقا وحمورا للعمليات اإلجتماعية كلها، حتليال للسياسة والعالقات الدولية يتخذ من اإلقتصاد 
يعتقد ماركس  3.اعتربه مبثابة البنية التحتية اليت حتدد مجيع أشكال البنيات األخرى اليت وصفها بالفوقية

طبقتني إىل ه تقسم حينمااقض واإلنقسام داخل اتمع، وذلك هي مصدر الصراع والتنأن الرأمسالية 
 ،األوىل حتكم وتستغل الثانية عن طريق إنشاء جهاز الدولة البورجوازية والربوليتاريا،: اجتماعيتني

وتصبح والالمساواة،  تغدو الدولة رمزا للقهر واإلستغالل ،وعليه .وبواسطته تحكم وتدمي سيطرا
لتحقيق جمتمع  والقضاء عليهاإزالة الدولة  ضرورة وهنا يقرر ماركس .لطبقتني أمرا حتمياملواجهة بني اا

ميكن سحبه على للدول هذا املنطق املتأصل يف السياسات الداخلية . )اتمع الشيوعي( العدالة املنشود
يالية وحىت ظواهر مثل اإلمرب – الدول عكس الصراع والتنافس بنيإذ ي، مستوى السياسة الدولية

   .4احلصول على املزيد من املواد اخلام واألسواقتلك األطماع البورجوازية يف   – واحلروب
كموضوع اية القرن التاسع عشر مل حتظ العالقات الدولية  أنه إىل غايةميكن القول عموما   

بشكل حبث بدراسة متخصصة وال بفرع علمي مستقل، بل جرى دراستها يف نطاق العلوم اإلجتماعية 
يف  الكبري وكنتيجة هلذا التنوع .ؤرخون والقانونيون واإلقتصاديونالفالسفة واملعام، حيث أسهم فيها 
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وكان عليها أن تنتظر اية  تشتت مضموا وموضوعها،فقد املراجع واملصادر الفكرية للعالقات الدولية 
        .مستقل علمي وبتخصص احلرب العاملية األوىل لتحظى باهتمام أكادميي

  .ينشأة العالقات الدولية كتخصص علمميالد و: املطلب الثاين
والوثائق واملعاهدات الدبلوماسية على حقل الرمسية بالعالقات واملبادالت  اإلهتمامات سيطرت  

وذلك عندما انضوى حتت لواء فروع من العلوم اإلجتماعية كالقانون العالقات الدولية يف بداياته، 
تستثن ميدان العلوم اإلجتماعية مل والتخصص اليت كان يشهدها  حركة اإلستقاللية، لكن 1واإلقتصاد

          . العالقات الدولية من أن تكون ختصصا علميا مستقال حىت وإن جاء متأخرا
 .الدولية إىل نظرية العالقات "الدولية"من النظرية السياسية التحول  :قيام احلقل دواعي: الفرع األول

اهتمت مبجال العالقات الدولية قد اليت  والفلسفية سابقا فإن أغلب اجلهود الفكريةكما أشرنا 
إذ اعتربت السياسة لقضايا السلطة وشؤون السياسة بوجه عام، أو التنظري  جاءت يف ثنايا احلديث

يز اخلارجية والعالقات بني الدول كامتداد واستجابة ملقتضيات السياسة الداخلية للدول، وعليه مل تتم
العالقات الدولية كظاهرة وحقل دراسي مستقل، وبالتايل ال ميكن احلديث عن نظرية للعالقات الدولية 

   .عشرينالفالسفة واملفكرين حىت بداية القرن ال همكانت منفصلة عن النظرية السياسية اليت 
القوة  أنه على الرغم من حماوالت مكيافيلي يف التأسيس لفكرة يعتقد إمساعيل صربي مقلد  
 لكوكيفية استخدامها يف إدارة شؤون العالقات الدولية من قبل رجال الدولة أو احلكام، وكذ السياسية

الذين راهنوا على أمهية التنظيم الدويل كأداة فعالة لتحقيق السلم إسهامات العديد من املفكرين اآلخرين 
ميانويل كانط وغريهم، إال أنه يف إوبنتام  وجريمييكـ دي سايل وسان ميري وجان جاك روسو  ،العاملي

هو ذا يفصل بني ف .2لنظرية عامة للعالقات الدوليةاجلذور التارخيية  احلقيقة ال ميكن اعتبارها تشكل
 ونظرية العالقات الدولية اليت تأخراليت رافقت النشاط السياسي لإلنسان منذ القدم، النظرية السياسية 
  .املية األوىلالع اية احلربالدولية كتخصص علمي مستقل بعد  تأسيس العالقاتظهورها إىل غاية 

صت على بطبيعة العالقات الدولية كظاهرة معقدة استع - جزئيا -ميكن تربيره رمبا هذا التأخر و  
ادة، ـدراسة العالقات القائمة بني دول ذات سيفمن الصعوبة البالغة  .الدراسة بشكل علمي ومنهجي

ايل ـثرية العدد ومتنوعة اإلجتاهات السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية، وبالتألن الدول املستقلة ك
 .3لة التنبؤ بسلوكها يف املستقبـحتديد سلوك الدولة يف العالقات الدولية وكذلك إمكانييصعب 

عن  ةخمتلف جتعلها كعلم لعالقات الدوليةات لعدد عدة مس) Jozef Kurkulka( جوزيف كريكيلكا
                                                

 .06أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 1
 . 11ص ،)1987ذات السالسل للنشر،: الكويت(ة دراسة حتليلية مقارن: نظريات السياسة الدوليةإمساعيل صربي مقلد،  2
 .59أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 3
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من األسباب اليت أخرت اإلعتراف ا كتخصص أكادميي ، وهي اإلجتماعية األخرى ة العلومـبقي
    :1تتمثل يفمستقل، و

 .موضوعها وحقل البحث فيها جد واسع مقارنة ببقية العلوم األخرى -1
 .املصاحل والقيم وإستراتيجيات الفاعلنيإا تنطوي على املزيد من  -2
مما يسمح هلؤالء الفاعلني بتعظيم مصاحلهم ) Polyarchique(بنيتها متعددة املراكز والتراتبية  -3

 .وقيمهم
الديناميكيات اليت أثرت على ما يعترب  سامهت يف تعقيد - بدرجات متفاوتة  -هذه السمات 
ستقاللية التخصص ولكن كذلك سامهت يف إبطاء امل تؤخر فقط ظهور  ، وهيمادة العالقات الدولية

على حياة األفراد  رب العاملية األوىل واآلثار الفظيعة اليت خلفتهالكن اندالع احل .2تطور التنظري فيه
واتمعات أدى إىل وجوب التفكري يف الكيفيات والطرق املثلى ملنع اندالع احلرب مرة أخرى، 

    . وسيكون أحد احللول املقترحة ضرورة دراسات العالقات الدولية دراسة علمية
اعتقدا ) Montague Burton( بورتوننتاغيو ومو)  )David Daviesديفيد ديفيز

أما بتعزيزمها لدراسة العالقات الدولية فإما يقومان بتعزيز قضية السلم يف العامل، فمن شأن الدراسة 
  .  3املنهجية للعالقات الدولية أن تؤدي إىل ازدياد الدعم للقانون الدويل والتقليل من اللجوء إىل احلروب

دعوا إىل املراهنة  اإلنسجام الطبيعي بني املصاحلوحتت ضغط وجاذبية فكرة رباليون املفكرون اللي  
الذي اعتربوه السبب الرئيسي لعدم رؤية اإلنسجام بني  ،على التعلم والتعليم كوسيلة ملكافحة اجلهل

ت وعليه فتأسيس حقل دراسي للعالقا .4، وبالتايل إمكانية اندالع احلروباملصاحل املختلفة للدول
  .الدولية تتعلم من خالله الدول كيف تتعايش وتتالىف الرتاعات واحلروب كان مطلبا ملحا

  :5علمي مستقل فيما يليحصر دواعي قيام العالقات الدولية كفرع  حاول تشارلز ماكليالند        
 دوليةيف اإلستفادة من الدراسة العلمية للعالقات ال –بعد جتربة احلرب املريرة  –الرغبة القوية  -1

 .خلدمة وحتقيق السلم والتفاهم الدويل
                                                

1 Jozef Kurkulka, "Les Lois régissant le Développement des Relations Internationales", p 276.  
ct.org/IMG/pdf/kuk2001.pdf-www.afri 

2 Idem. 
  وهو أول كرسي يؤسس يف العامل ،)مقاطعة ويلز(الدولية يف جامعة ابرسويث مؤسس كرسي وودرو ويلسون اخلاص بالسياسة. 
  يف جامعة أوكسفورد بربيطانيا" العالقات الدولية"هو من أوجد كرسي. 

لألحباث،  مركز اخلليج: اإلمارات العربية املتحدة(مركز اخلليج لألحباث، : ، ترمجةةـات الدوليـم العالقـ، فهكريس براون 3
 .27، ص)2004

 .26املرجع نفسه، ص 4
 .63أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 5
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ة لدراسة ـالعالقات الدولية ككل الظواهر الطبيعية واإلجتماعية األخرى قابل اإلعتقاد بأن -2
 .شاملة ومنهجية

ومشال  يةخاصة بعض دول أوروبا الغرب -داخل النظم السياسية املمارسة الدميقراطية  انتشار -3
حتمية ومسؤولية توجيه ومراقبة تسيري  مالرأي العام أماوضع الناخب واجلماهري و -أمريكا 

 .الشؤون اخلارجية لدوهلم
عتقد أن السبب الرئيسي إلنشاء فرع علمي مستقل لدراسة العالقات ي ،من جهته كريبندورف    

ب التقنيات والقواعد النامجة عن ممارسات وجتار بعدم كفايةاملتزايد الدولية يرجع إىل وعي البورجوازيني 
وهناك  .الدول منذ القرن السادس عشر، واليت فشلت يف منع تطور األزمات الدولية إىل حروب شاملة

يف امتالك أداة علمية تقوم ا سياستها من يعزو هذه الفكرة إىل رغبة الواليات املتحدة األمريكية 
       .1ة األوىلقصد تفادي أخطاء الدول األوروبية اليت ورطتها يف احلرب العاملياخلارجية 

وجب على أ إن حماولة تأسيس فرع علمي مستقل خيتص بدراسة العالقات الدولية دراسة علمية
وحتت تأثري الفلسفة الوضعية حتديد املوضوعات اليت يدرسوا وكذا املناهج اليت يستخدموا، الباحثني 

 ت العلوم اإلجتماعية أن تتطورإذا ما أرادوتطبيق مناهج العلوم الطبيعية اليت أوصت بضرورة اتباع 
فادة من ستحاول اإل –على غرار باقي العلوم اإلجتماعية األخرى  –فإن حقل العالقات الدولية الناشئ 

، ولذا كان عليه التخلص من عباءة النظرية السياسية اليت حكمته حىت حتقيق العلميةهذه املناهج قصد 
    .نظرية للعالقات الدوليةوالذهاب إىل تأسيس  بداية القرن العشرين

بعد فترة (ة النموذج املعريف الوضعي والنظرية الواقعي هيمنةتؤكد على أن  حممود مصطفى نادية
على علم العالقات الدولية قد أثرت بشكل حاسم يف الفصل بني دراسة ) سيادة املثالية فيما بني احلربني

  :2حيث إنالفكر السياسي ودراسة العالقات الدولية، 

                                                
 .62املرجع نفسه، ص 1

  يربهن أن العلوم مجيعها متر بالعصر التيولوجي والعصر "يعتقد أوغست كونت صاحب فكرة قانون األطوار الثالثة أن هذا القانون
فسر الفارق بني العلوم اإلجتماعية والعلوم الطبيعية بفارق درجة التطور، امليتافيزيقي قبل أن تدخل يف العصر العلمي الوضعي، وهو ي

". وهو يستبعد فكرة الفارق يف الطبيعة بينها وبني العلوم الفيزيائية أو البيولوجية. وبتأخر تطور العلوم اإلجتماعية يف سياق التطور العام
رة املنهجية اليت شهدا األوىل يف القرنني السادس عشر والسابع عشر، وعن فتقدم العلوم الطبيعية على العلوم اإلجتماعية ناتج عن الثو

: بريوت(مدخل إىل علم السياسة عصام سليمان، : انظر يف ذلك. تأخر هذه الثورة يف جمال العلوم اإلجتماعية حىت القرن التاسع عشر
 .    47ص ،)1989، 2دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 .4-3ود مصطفى، العالقات الدولية يف الفكر السياسي من منظورات مقارنة، مرجع سابق، ص صنادية حمم 2
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مستقل عن العلوم اإلجتماعية مبا فيها العلوم  مهمة تأسيس فرع علمي للعالقات الدولية -1
عن تقتضي ضرورة فصل نظرية العالقات الدولية  السياسية ويسعى إىل الوصول إىل نظرية عامة

 .النظرية السياسية اليت ال متيز عموما بني جماالت الفعل السياسي الداخلية واخلارجية
الذي أكدت عليه السلوكية عن الفلسفة الوضعية اإلمربيقية ملنهج العلمي املنبثق ضرورة تبين ا -2

من الدراسات املتعلقة وبالتايل إقصاء البعد القيمي  ،"علم خال من القيم"أدى إىل رفع شعار 
 .مبجال العالقات الدولية

وهيمنة التيار  أدت هيمنة املدرسة األمريكية على احلقل الدراسي للعالقات الدولية إىل غلبة -3
 .ما هو قائم دومنا حاجة العودة إىل أحكام أو خربات سابقة واإلمربيقي لتحليلالرباغمايت 

البعد املادي يف أن هذا التوجه اإلبستمولوجي واملنهجي الذي انتصر لصاحل نادية مصطفى وتضيف 
بعاد األخرى، ولفصل اخلارجي ، ولألبعاد العسكرية يف مقابل األمقابل األبعاد القيمية للظواهر املدروسة

الفكر السياسي من كل هذا أدى إىل عزل وإقصاء عن الداخلي، والفصل بني الواقع الراهن والتاريخ، 
               . دراسة العالقات الدولية

وعلى الرغم من جتدد اإلهتمام بالفكر السياسي وضرورة مد اجلسور بينه وبني دراسة العالقات  
املا بعد حداثية أو النقدية كما (أين رفضت املقاربات اجلديدة  د اية احلرب الباردةالدولية خاصة بع

وقبل ذلك مع املراجعات اليت ، األسس الفلسفية واإلبستمولوجية واملنهجية للوضعية) يصطلح عليها
دمته اإلجتاه السائد ويف مق ، إال أن هيمنةالذين أضحوا ما بعد سلوكيني حدثت عند علماء السلوكية

كر فأحال هذا التجدد واإلهتمام بال –اإلمربيقي  /ذات التوجه الفلسفي الوضعي –الواقعية اجلديدة 
  .إىل اهلامشالسياسي 

ليت آل حججا تتعلق باحلال ا يسوق الداعون إىل ضرورة ربط العالقات الدولية بالفكر السياسي
    : 1إذ يرون أنه يعرف حالة منالفلسفة الوضعية وقواعدها، هيمنة إليه احلقل بعد عقود من 

، ومن مث ومهيمنة على جمال الدراسة كما حدث يف املراحل السابقةعدم وجود نظرية سائدة  -1
 .تعدد النظريات املتنافسة مبرجعيات فكرية وفلسفية متعددة

عدم وجود نظرية عامة للعالقات الدولية، إىل جانب فشل النظريات الكربى املوجودة يف التنبؤ  -2
 .ية احلرب الباردةبنها

ما بعد احلرب الباردة، ما بعد احلداثة، ما بعد : حركة املابعدياتحالة السيولة اليت تعكسها  -3
 .سواء على صعيد املنهج أو املضمونالوضعية، 

                                                
 .6-5املرجع نفسه، ص ص 1
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نظرا اهتزاز اخلطوط الفاصلة بني علم العالقات الدولية وعلوم إجتماعية وإنسانية أخرى،  -4
جندة موضوعاته، بعد أن جتدد اإلهتمام باألبعاد الدينية والثقافية نطاقه وحدوده وتعقد أالتساع 

 .واحلضارية يف دراسة العالقات الدولية، وبأمناط جديدة من الفواعل والعمليات
كفيلة بسد الفجوة بني العلم والقيم، بني األبعاد املادية واألبعاد  –وفق زعمهم  –هذه األسباب ، إذن

، ضرورة العودة إىل الفكر السياسي مبعىن آخر .العالقات الدوليةنظرية ياسية واملثالية، بني النظرية الس
النقاشات النظرية الكربى يف حقل تعاقب إليه  املتتبع ملا أفضىلكن  .عند دراسة العالقات الدولية

 اعيدما بعد وضعي ب /حتريك النقاش وضعي املقاربة البنائية اليت حاولت ه حىتيدرك أن ،العالقات الدولية
 ،)العقالنية والتأمليةبني ( همابناء أرضية وسطى بين من خالل ،عن حالة اإلنقطاع والالّتواصل التام

عملييت البحث فيه ، لتظل التقاليد الوضعية اإلطار العام الذي تتم هى ا املطاف يف صف العقالنينيانت
 .العالقات الدوليةجمال والدراسة يف 
 .س حلقل العالقات الدوليةؤسألول كمالنقاش اجدل : الفرع الثاين

حقل العالقات الدولية مثله مثل بقية  أن )Lucian M. Ashworth( لوسيان آشوورث جيادل
حول تأسيس  (Myths)أصبحت مبثابة أساطري تارخيية  احلقول العلمية األخرى يمن عليه سرديات

ة واألهداف احلالية ـلبنياحلفاظ على اة وـلشرعن شىت تربيرات ديات تقدمهذه السرواحلقل وتطوره، 
 ونـهوبسون ـوج) Benjamin de Carvalho( ن بنجامني دي كريفاهلوـجيادل كل مو .1للحقل

)John Hobson(  اليريوهالفارد )Halvard Leira(  ميالد حقل العالقات أن هناك أسطورتني حددتا
كمحدد للتأسيس الفعلي للعالقات ( "1919أسطورة "يف الدولية وكذا مادة موضوعه، متثلتا اختصارا 

ماذا : كمحدد ملوضوع العالقات الدولية( "1648 أسطورة"و )كيف ندرس؟: الدولية كفرع أكادميي
وصفه بحتدث عن النقاش األول يف العالقات الدولية  ،كذلككاهلي من جهته  ميلز .2)ندرس؟

ومضموا  "1919أسطورة "ث عن هذا العنصر للحديوعليه سنخصص  .3"األسطورة املؤسسة للحقل"
األخرى بشأن ميالد حقل العالقات الدولية كتخصص علمي مستقل على غرار بقية العلوم اإلجتماعية 

   .اليت سبقته يف هذا اال

                                                
1 Lucian M. Ashworth, "Did the Realist-Idealist Great Debate Really Happen? a Revisionist History of 
International Relations", International Relations,  2002,  Vol 16,  p33. 
2 Benjamin de Carvalho, John Hobson, Halvard Leira, "The Noble Discipline of IR:The Stubborn Myths of 1648 
  and 1919, and the Denial of Imperialism", Paper prepared for the Millennium Annual Conference 2010,             

                   London, October 16–17, p 03.  
http://millenniumjournal.files.wordpress.com/2010/09/the-noble-discipline-of-ir-millennium-conference.pdf 

3 Brian C. Schmidt, « On the History and Historiography of International Relations » in Thomas Risse and Beth 
A. Simmons (eds.) Handbook of International Relations (London: Sage  publications, 1ST edition, 2002), p10. 
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  :1عنصرين مترابطني األسطورةتتضمن هذه 
، األوىل يةن ختصص العالقات الدولية قد نشأ كرد فعل بعد الكوارث اليت خلفتها احلرب العاملإ -1

حلل مشكلة احلروب اليت أرقت اتمع الدويل وأصبحت كمحاولة من طرف املثاليني س سوأُ
 .هاجس الدول والعلماء والفالسفة على حد سواء

يف النقاش الكبري األول، بسبب أن املثالية  احلربني فقدت مكانتها لصاحل الواقعيةمثالية ما بني  -2
  .يف الثالثينيات ويف احلرب العاملية الثانية املتزايد بني الدول تفسري العنف/ فشلت يف منع وفهم

، خاصة العنصر الثاين من ويف واقع احلال كال العنصرين كانا حمل جدل كبري بني الباحثني واملفكرين
التأثري اهلائل مثلما  ذلك ما مل يكن لفكرة آشوورث أنه يف تاريخ العالقات الدولية إذ يرى. األسطورة

بني  ،والثالثينيات من القرن العشرين حدث يف العشرينياتقد " نقاشا كبريا"أن هناك  لفكرةكان 
لقد مت النظر إىل فترة الثالثينيات على أا  .2من الواقعيةالرافضني هلا املدافعني عن املثالية ونظرائهم 

وض النظر إليها ، عشهدت تثبيت أسس الفكر الواقعي، وباملقابل دحض وتقويض أسس الفكر املثايل
   .الدويل فهم وتفسري ما حيدث على املستوىاألفكار حول  على أا مرحلة عرفت اختالف

يف تأسيس فرع أكادميي يدرس  األكرب كان هلا الفضلية املثالأنصار املذهب املثايل جادلوا بأن 
أنه يف الواليات دون إذ يؤك .يف بداياتهاملعريف أا سادت احلقل وب ،دراسة علمية العالقات الدولية

ميكن مالحظة أن دراسة  )املوطن الذي ترعرع وتطور فيه علم العالقات الدولية(املتحدة األمريكية 
احتلت األولوية عند الكثري من احلركات  - العالقات الدولية كانت استمرارا ملواضيع واهتمامات سابقة 

القرن العشرين ففي بداية  حد للحرب؟كيف ميكن وضع : على رأسها مسألة -واتمعات املساملة 
وختصيصا الدراسة العلمية  ،يف مركز اهتماماا" التعليم"قضية " احلركة الدولية من أجل السلم"وضعت 

يف جامعة شيكاغو مشروع حبث متعدد التخصصات  طرح تشارلز مريام 1926ويف  .ألسباب احلرب
أما كوينسي  .لية لإلختالالت والتوتراتصادر الدووكذا امل حول أسباب احلروب) بني الفروع املختلفة(

ة دكتوراه ما أطروح 23وطبعت عشرة كتب، ونوقشت دراسة،  66فقد أجنزت  رايت وحتت إشرافه
 ،"دراسة احلرب"كتابه املوسوم بـ  1942كما أن رايت نفسه نشر يف عام  ،1941و 1928بني عامي 

أنه يف سنة  يضيف املثاليون. 3ع احلروب الدوليةوكل هذه األعمال صبت يف إطار حتقيق السلم ومن
يف العالقات  تخصصام 24أنه من بني  أشارت اإلحصائيات إىل األمريكية يف الواليات املتحدةو 1930

ومن بني  .لقانون الدويل واملنظمات الدوليةمنهم يدرسون ا 18جند الدولية حيملون درجة بروفيسور 
                                                

1 Ibid, p 16. 
2 Lucian M. Ashworth, op. cit., p 33.   
3 Pascal Vennesson, « Les Relations Internationales dans la  Science Politique aux Etats-Unis », Politix, Vol 11, 
N°41, 1998, p 179. 
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القانون : فإا جاءت حتت عناوين مثليف جمال العالقات الدولية ر الكتب اليت كانت تطرح وتنشأوائل 
وعلى مستوى احلقل األكادميي . الدويل، قانون األمم، احلكومة العاملية، وظيفة القانون يف اجلماعة الدولية

ايل أن حيافظ على السلم الدويل، وبالت هتوازن القوى ال ميكننظام فإن أغلب احملللني كانوا يعتقدون بأن 
  .1"األمن اجلماعي"يف  وهلُمثَّت ، هذا النظامجديد حيقق هذه الغايةنظام ه باستبدال من الضروري
الواقعيون إىل أن التأسيس الفعلي للعالقات الدولية كحقل علمي كان على يد كل  يذهببينما 

من خالل البشرية فاألول حاول نقد التصور املثايل للطبيعة . إدوارد هاليت كار وهانز مورغانتومن 
لكل من التنوير واإلقتصاد الليربايل، وذلك من أجل علم للسياسة الدولية تقويض املسلمات اإليديولوجية 

أما الثاين فقد اعترب األب املؤسس . 2يرتكز على التصور الواقعي للعالقات بني البشر وبني الدول
بل اعترب  ،"السياسة بني األمم"من خالل كتابه الذائع الصيت  للعالقات الدولية كحقل علمي

أن مسامهة  –يف السبعينيات  –املتخصصون يف العالقات الدولية أعضاء اجلمعية األمريكية لعلم السياسة 
       . 3األكثر تأثريا ومرجعية يف احلقليعد وكتابه  ،تعد األكثر أمهية يف دراسة السياسة العامليةمورغانتو 

املثالية الد احلقل قد انبثق من رحم النقاش الكبري الذي حدث بني صور لنا األسطورة أن ميإذن ت
 اليت تفوق وهيمنة الواقعية الذي انتهى لصاحل، ويف ثالثينيات وأربعينيات القرن العشرين والواقعية

لكن السؤال  .تسيدت احلقل وكان هلا األثر األكرب يف تطوره وحتديد هويته املعرفية واألكادميية فيما بعد
يف فترة ما  هل حدث النقاش األول فعال: ي أثار جدال كبريا بني مؤرخي حقل العالقات الدولية هوالذ

الية من دراسة وهل كان بني املثاليني والواقعيني؟ وهل انتهى لصاحل الواقعيني باستبعاد املثبني احلربني؟ 
  العالقات الدولية؟

، كريس براون أن ندير داريا آن تيكنر، ستيف مسيث، جيمسمايكل بانكس، يؤكد كل من 
النقاش األول بني املثالية والواقعية قد حدث فعال يف فترة ما بني احلربني، وقد انتهى بتفوق الفكر 

     . 4أكثر دقة ومتاسكا للشؤون الدولية حسب براونالواقعي، ألنه قدم مفهوما 
وحتديات يف أهم ملراجعات  "1919أسطورة "يف حدوث هذا النقاش بينما أخضع املشككون 

وقد وجهت ذين حتداهم، العالقة بني ادوارد هاليت كار والليرباليني اليوتوبيني الواملتمثلة يف عناصرها 
اب من ذهب إىل أنه أقل واقعية مما كان يعتقد سابقا، ومنهم من تَََّأوىل الطعنات إىل واقعية كار، فمن الكُ

  .5ذهب إىل أنه مل يكن واقعيا أبدا
                                                

1 Ibid, p 190. 
2 Emmanuel Navon, « the Third Debate Revisited », Review of International Studies, Vol 27, Issue 04, 2001,  
p 613.   
3 Pascal Vennesson, op. cit, p 181.          
4 Lucian M. Ashworth, op. cit. p 35.   
5 Benjamin de Carvalho, John Hobson, Halvard Leira, op. cit, p 18.          
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ويعد بيتر باحلدوث الفعلي له،  "النقاش األول أسطورة"ـ املوجهة ل أوىل اإلنتقادات تتعلق
أن أول من قدم حتليال مفصال هلذه النقطة، ومزاعمه الرئيسية متثلت يف  )Peter Wilson(ويلسون 

يف هذه مل توجد، وأن النقاش مل حيدث أبدا، وأن الواقعية كذلك مل تظهر اليوتوبية / املدرسة املثالية
ميكن فهمها بشكل جيد يف سياق اهلجوم العنيف  يوتويب/ وطبقا لـ ويلسون فإن تسمية مثايل .1الفترة

ر املفهوم واعترب ويلسون أن النقاش األول أسطورة ألن حبثه فج .ذي شنه كار على مفكري هذا التيارال
يمن على الفكر الدويل يف سنوات ما أن جدال بني املدرستني املثالية والواقعية قد همن  والفكرة الشائعة

    .2بني احلربني
النقد الثاين يتمثل يف أن النقاش األول مل حيدث بصفة تتطابق مع ما تتحدث به الرواية التقليدية 

اليت تتحدث عن بأن الرواية جيادل  )Ole Wæver(فـ أويل ويفر  .نشأة وتطور حقل العالقات الدوليةل
فت من طرف أنصار الواقعية لبسط هيمنتهم على احلقل يف عصر ما بعد نشأة وتطور احلقل قد وظِّ

 )Cameron Thies( ويف اإلجتاه نفسه تصب أعمال آشوورث وكامرون تايز .احلرب العاملية الثانية
حاوال الكشف عن الطرق اليت استخدمها علماء ما بعد احلرب يف بناء أفكارهم عن النقاش األول حينما 

           .3خدمة ملصاحلهم
ويف اخلطاب  تعلق بدوره يف هيكلة ومأسسة احلقللرواية النقاش األول النقد والتحدي الثالث    

على الطريقة اليت شكلت ا رواية النقاش  ادقحيث ركز العلماء الن .ات الالحقةالذي تبناه يف السنو
ويف هذا الصدد أكد دولية، األول نشاطات ووجهات النظر لدى األجيال الالحقة من علماء العالقات ال

أن فكرة النقاشات الكربى قد ساعدت على قبول وتأييد  )Steve Smith( مسيثستيف 
   . 4للصوت املهيمن) a winner medal( مبنح ميدالية الفائز) الواقعية(األرثوذكسيات اجلديدة 

ه جند أن كتاب فبالعودة إىل أصول .يقياحلق النقد الرابع يصف النقاش األول باملصطنع وغري  
مهم يشيع مفهوم الرتاع واخلالف يعترب أول عمل " أزمة العشرين سنة"املوسوم بـ ادوارد هاليت كار 

لفرع علمي  هو نتاج التطور الطبيعي، حيث اعترب كار أن هذا اإلنقسام النظري الواقعية واليوتوبيةبني 
ختالف كار مع زمالئه ال يعد سببا بأن ا جيادل كل من ويلسون ومشيدتويف هذا الصدد  .5غري ناضج

أظهرا بأن فتريت ما بني احلربني واحلرب الثانية مل يف حني أن آشوورث وتايز العتباره نقاشا كبريا،  مقنعا

                                                
 1 Darshan Vigneswaran and  Joel  quirk,  «International relations’ first great debate:  Context and tradition», 
Working Paper 2004/1, Published by Department of International Relations ,  Australian  National University, 

p 05.    http://ips.cap.anu.edu.au/sites/default/files/04-1.pdf 
2 Ibid, p 06. 
3 Ibid, p 07. 
4 Ibid, p 08. 
5 Ibid, p 14. 
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    . أو اخلالف بني املثاليني والواقعينيتكونا املصدر األويل لقصة النقاش األول 
معرفة  يفدورا سلبيا ومضلال لعبت  "1919 أسطورة"أن يعتقدون  وليريا ،كارفاهلو، هوبسون

  :1، وذلك لألسباب التاليةالتاريخ احلقيقي لتطور حقل العالقات الدولية
 .كاستجابة مباشرة للحرب العاملية األوىل 1919التخصص األكادميي يف مل يظهر  -1
ها سنوات ما بني احلربني وصفت نفستوجد أبدا أي جمموعة من املفكرين أو الباحثني يف مل  -2

ذا االسم مل تكن هلم وجهات النظر اليت ن صفوابل  .سبت إليهـمباملثالية، وأغلب الذين و
رى وصف منافسيه ـولكن باألح ،"ةـمثالي"يقول آشوورث إن كار مل يستعمل أبدا مصطلح 

 ".اليوتوبيني"بـ 
حينما ) نيمثل أغلب الليربالي(كان مفكرا جدليا ، ولكن باألحرى كار واقعيا مطلقامل يكن  -3

 .أن فكرة التقدم ممكنة يف العالقات الدوليةباعتقد 
" أزمة العشرين سنة"فكتاب ال يوجد هناك نقاش كبري بني الواقعيني وبني أي من خصومهم،  -4

د نقاشات يف احلقل يف سنوات ما بني احلربني لكن ال مواجهة كان فرصة للرد، ومع أنه توج
 ايف أوائل اخلمسينيات ولكنه املثالية يف الواليات املتحدةكبرية، فهناك نقاشات بني الواقعية و

 .بنظرية العالقات الدولية اأكثر منه بالسياسة اخلارجية تتعلق
  ".الليربايل"إىل حماولة عزل دراسة السياسة الدولية عن علم السياسة  انتصار الواقعيةأدى  -5
وال تعكس البداية الفعلية هي مضللة  "1919أسطورة "يف تعضيد هذه األسباب وإثبات أن و

تدريس العالقات الدولية دراسة و أنإىل ايد العبديل عبد  يشري كحقل معريف أكادمييللعالقات الدولية 

                                                
 قدمية تتجاوز العهد السقراطي،  يقول بريان مشيدت أنه ميكن العودة باخلالف بني املثاليني والواقعيني حول الطبيعة اإلنسانية إىل أصول

جادل بأن الطبيعة اإلنسانية ليست موضوعا للتغري، بينما  Parmeniedsوأكد بأن أغلب الرجال هم سيئون،  Prieneفـ 
Heraclitus ذيب الطبيعة اإلنسانية يف العصور القدمية . اعتقد يف التغري الدائم ويف إمكانيةXenophon وAristotle  اختارا نظرة

 Aquinasويف العصور الوسطى كل من . تبنوا نظرة مثالية للبشر Plato ،Epicurus ،Diogenesواقعية للطبيعة البشرية، بينما 
، Bogomelترمجا إىل تعابري سياسية تعاليم الكنيسة حول ميل اإلنسان حنو الشر، بينما مفكري اهلرطقة أمثال  Augustineو

Thomas Müntzer ،Jan Beuckelson مفكرو العصر . دو املسلمات املتشائمة حول الطبيعة اإلنسانية اليت تقدمها الكنيسةحت
اختاروا نظرة واقعية للطبيعة البشرية، تبعهم يف ذلك، بعد الثورة الفرنسية،  Machiavelli ،Hobbes ،Vicoاحلديث األوائل مثل 

القرن الثامن عشر واشتراكيي القرن التاسع عشر ، ويف املقابل فإن تنويري Joseph de Maîstreو  Edmond Burkمنكل 
Voltaire ،Rousseau ،Kant ،Marx  م على التصور املثايل للطبيعة البشرية، معتقدين أن إجيابية هذه األخرية يفارتكزوا يف فلسفا

خلص هذا اجلدل بني  Vico. تطوير وحتسني الظروف اإلجتماعية والدولية سوف ختلق شروطا لثروة كبرية، سلم كبري، سعادة كبرية
. املثاليني والواقعيني بالتمييز بني أولئك الذين ينظرون إىل اإلنسان كما هو موجود، وأولئك الذين ينظرون إىل ما ينبغي أن يكون عليه

               ,op. cit, p 613. Emmanuel Navon: راجع يف ذلك
1 Benjamin de Carvalho, John Hobson, Halvard Leira, op. cit, p 21.           
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 Paul( بول راينش أن األستاذكمادة مستقلة ال يعود إىل اية احلرب العاملية األوىل، بدليل 
Reinshch(  بالواليات املتحدة،" ويسكونسن"جبامعة " وليةالسياسة الد"حماضرة حول  1900ألقى عام 

العالقات "تدريس هذه املادة حتت عنوان  جرى تعميم) 1918- 1914(وخالل احلرب العاملية األوىل 
      . 1"الدولية

كشفت له  ،حول جذور العالقات الدولية كتخصص أكادمييمعمقة بدراسة  بريان مشيدت قام
  :2نتيجتني مهمتني

ة العالقات الدولية قد مت التطرق إليها ودرست بفترة طويلة قبل احلرب أو ماد إن موضوع -1
هو تاريخ خاطئ، وعليه ال ميكن  1919التاريخ الذي ينسبها إىل العام فالعاملية األوىل، وبالتايل 

 .الربط بني قيام ختصص العالقات الدولية واآلثار الفظيعة اليت خلفتها احلرب العاملية األوىل
 ،يف املقاربات النظريةهناك تعدد . ملشروع املثايل فيما بني احلربنيك هيمنة ملا مسي باال توجد هنا -2

      .  حاولت تطوير ما يسمى باملفهوم الواقعي للسياسة العاملية لك اليتتوأمهها 
حاول آشوورث دراسة ومعرفة ما حدث فعال يف فترة ما بني احلربني، وتوصل إىل أن من جهته 
أثناء سنوات ما بني احلربني ملا يظهر وكأنه نقاشات كربى  املتعلقة بالشؤون الدوليةقراءة األعمال 

مل يكن يف احلقيقة بني ) داخل بريطانيا خصوصا، باإلضافة إىل الواليات املتحدة ودول الكومنولث(
3ث، حيظهر القراءة أن هذه النقاشات كانت حول السياسة اخلارجيةاملثاليني والواقعيني، وإمنا ت:  

وتبعا  .سبب احلروبوبداية الثالثينيات نقاشا حول ما إذا كانت الرأمسالية تيف العشرينيات جند  -1
األمن واملدافعني عن فكرة  سياسة اإلسترضاء الفا بني املدافعني عنفإن هناك نزاعا وخ لذلك،

التدخل عن فكرة  هناك نقاش يف الواليات املتحدة بني املدافعني ،وباملوازاة .اجلماعي يف بريطانيا
والشيء املشترك بينهما هو ، )اإلنعزاليون(وبني املعارضني لذلك  )التدخليون(يف الشؤون الدولية 

ومن خالل ذلك  ،ما إذا كان التغري السلمي ممكنا وما الشكل الذي جيب أن يتخذهمسألة 
 ."ليربالية"للعالقات الدولية بقيت بقوة فالدراسة األكادميية 

أن الليربالية الدولية كانت مهددة من طرف أنصار اليسار  تعرب عنيف بريطانيا الصورة كانت  -2
فإن الليربالية الدولية قد هددت بينما يف الواليات املتحدة . اإلشتراكي وليس من طرف الواقعية

إىل النقاشات بني دعاة ولقد أشار مورغانتو  .من طرف اإلنعزاليني ال من طرف الواقعيني
العشرينيات من القرن العشرين، وإىل النقاش بني دعاة  يل يف مقابل دعاة اإلنعزالية يفالتعاون الدو

                                                
 .51ص ،)2007دار العلوم للنشر والتوزيع، : اجلزائر( املدخل للعالقات الدوليةمربوك غضبان،  1

2 Steve Smith, «The Discipline of International Relations: still an American Social Science?», British 
Journal of Politics and International Relations, Vol 02, No 03, October 2000, p 377. 
3 Lucian M. Ashworth, op. cit, p 34.  
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 Frank(بينما رأى فرانك راسل . التدخل وأنصار عدم التدخل يف الثالثينيات من القرن نفسه
M. Russel(  من أن املؤيدين الليرباليني للمنظمات الدولية قد واجهوا حتديات  1936يف سنة
  .ن دعاة السلم املطلق واإلنعزاليني الوطنينيطرف كل م

الفعلية مل الناحية ، فيقول أنه من أدلة أخرى على عدم حدوث النقاش األول ويضيف آشوورث
لكل من الواقعية  والعالقات الدولية حول اإلستحقاقات النسبية يف جمالت العلوم السياسيةحيدث نقاش 

مل تشر إىل وكار  ميتراين ديفيد تضمنت دائما مسامهات كل مناليت " شؤون دولية"فـ جملة  .واملثالية
بدورها كذلك مل تشر إىل الة الكندية لإلقتصاد وعلم السياسة . واألربعينيات النقاش يف الثالثينيات

والشيء نفسه ميكن أن ". أزمة العشرين سنة"بد أي اهتمام بعد طبع كتاب النقاش، بل مل تهذا وجود 
 جورج شوارزنربغر كل من وحىت كتايب ."فصلية علم السياسة"و، "جملة السياسة"لـ بالنسبة  يقال

اإلستراتيجية األمريكية يف ) "1942(نيكوالس سبيكمان ، و1941الذي طبع عام " القوة سياسة"
            .1يذكرا وجود مثل هذا النقاشمل " السياسة الدولية

  ث؟أين ميكن أن يكون النقاش األول قد حد ،لكن
مساندا روبرت ويرب وبيتر ويلسون أن النقاش األول املزعوم بني املثاليني والواقعيني جييب آشوورث      

يف عقول العلماء الواقعيني للعالقات الدولية وبينهم، فاملثالية هي اآلخر الذي حدث داخل قد حدث 
  .2الواقعية وليس خارجها بتعبري آشوورث

ت إلبطال وتفنيد أسطورة النقاش األول كمؤسس حلقل العالقات رغم احلجج واألدلة اليت سيق 
 ويف عملية ،يف هيكلة احلقل هذه األسطورة فكرة الدور الكبري الذي لعبتهإال أن ذلك ال ينف  ،الدولية
تعاقب النقاشات الكربى اليت جاءت بعده، واليت رمست الصورة العامة لتطور احلقل وإعطائه و تأسيس

النقاش األول إىل النقاش الثاين، ولكنه مل يغلق أو جتاوز  يف احلقيقةلقد مت  .واألكادمييةهويته املعرفية 
تعين الغلق ال كمؤشر لتقدم وتطور احلقل وبالتايل فإن فكرة تسلسل النقاشات الكربى يحسم فيه ائيا، 

بينما يبقى الطرف نتصر، النهائي لكل نقاش مت جتاوزه، وإمنا تعين إعطاء األسبقية واإلهتمام للطرف امل
الليربالية "كما حصل مع الليربالية حينما قدمت نسخة اخلاسر يشتغل يف اهلامش عله يشهد انبعاثا جديدا 

 يف" النقدية"السبعينيات ونسخة بداية ، أو املاركسية اليت قدمت نسخة التبعية يف يف الثمانينيات" اجلديدة
   .الثمانينيات من القرن العشرين اية

  
 

                                                
1 Ibid, p 44. 
2 Ibid, p 47. 
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 . املعرفية هويته علىوتداعياا على حقل العالقات الدولية إشكالية اهليمنة األمريكية : الفرع الثالث
) بريطانيا(خالصا يف جمال العالقات الدولية أن احلقل حىت وإن كان ميالده أوروبيا  من املعروف

   .ألمريكيةيف الواليات املتحدة ا األكادميية واملعرفية تطور وتشكلت هويته هإال أن
بريطانيا كل من يف  ملاذا نشأ وتطور التخصص: دانيال كوالر ويف معرض جوابه عن سؤالفـ 

  : 1الواليات املتحدة األمريكية؟ يقدم األسباب التالية )حتديدا(و
 .األمريكية بالواليات املتحدة أكثر مرونة النظام اجلامعي -1
2-  ويف  ا الدول األجنلوساكسونيةاتساع حجم املسؤوليات العاملية اليت كانت تضطلع

 .)خاصة بعد احلرب العاملية الثانية(مقدمتها الواليات املتحدة 
تعميم هذا احلقل من وعملية نشر مما سهل  الضخمة للباحثنيو الالزمة توفري اإلمكانات -3

  .املعرفة
ة إىل أن حقل العالقات الدولية يعرف منذ عقود هيمنة أمريكيكنود إيريك يورقنسن يشري و

مقولة يف  مسيث خلصها ستيف وأصبغت عليه صبغة أمريكية خالصة، نفت عنه صفة العاملية ،واضحة
واليت جعلها عنوانا لواحدة من دراساته حول " بلد مهيمن على العامل يستلزم حقال مهيمنا عليه"

   .2الواليات املتحدة األمريكية وحقل العالقات الدولية
حينما رسم لعلم العالقات الدولية صورة علم اجتماعي يف  ،أقره على ذلك ستانلي هوفمان

أن ختصص العالقات الدولية مل يتطور يف بريطانيا أين أنشئ أول كرسي عام بلقد جادل  .طبعة أمريكية
بتأثري جمموعة من الظروف  وإمنا تطور يف الواليات املتحدة األمريكية بعد احلرب العاملية الثانية ،1919
الفكرية  املتحدة على مسرح القوة العاملية، اإلستعداداتصعود وبروز الواليات : 3ت يفمتثل ،اخلاصة

أن  يعتقد هوفمان .اليت كانت متاحة داخل الواليات املتحدة والفرص املؤسساتيةوالظروف السياسية، 
ر على هذا جمرد رواية لتاريخ السياسة األمريكية، بدليل أن من يسيط علم العالقات الدولية ومضمونه هو

                                                
 .52مربوك غضبان، مرجع سابق، ص 1

 اجلمعيات : لقد مارست الواليات املتحدة األمريكية دور اهليمنة معرفيا على حقل العالقات الدولية من خالل وسائل عديدة، أمهها
تعد األبرز بصفتها تنظيما مفتوح العضوية يستقطب العديد من الباحثني  )ISA(" مجعية الدراسات الدولية"فـ . واالت الدولية

البارزين على املستوى الدويل، حىت أن الكثري من رؤسائها مل يكونوا أمريكيني، وهذه اجلمعية أسست العديد من االت والدوريات 
اليت ذاع صيتها وأصبحت توزع على نطاق واسع من العامل، وبفضلها أصبحت تتحكم يف الربامج واألجندات البحثية، ويف  املتخصصة

حنو علم اجتماعي من "كنود إيريك يورقنسن، : انظر يف ذلك. وضع وحتديد القواعد واملعايري اليت تقبل على أساسها النظريات أو ترفض
 . راقديعبد اهللا: ترمجة، "ستة قارات

http://www.tomohna.com/vb/showthread.php?t=2662&p=6968&viewfull=1  
 .املرجع نفسه 2

3 Steve Smith, op. cit, p 392. 
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وترتيبها وفق التخصص هم العلماء األمريكيون، وهم الذين خيتارون موضوعات العالقات الدولية 
يبدعون آليات تفسريها ومفاهيمها، كما يلعب  وهم الذيناخليارات السياسية األمريكية واحتياجاا، 

يد أولويات نظريات العالقات يف حتدوالدوائر الرمسية دورا كبريا  وأجهزة اإلستخباراتاملال األمريكي 
وصالونات التناوب بني طباخي السلطة "الدولية، ويعرب هوفمان عن كل هذا بالعالقة اليت يسميها 

 .1"األكادمييني
ة حتكمه ـأن حقل العالقات الدولي ه كذلك على هذه اهليمنة باعترافهـمن جهتهولسيت دلل  

دد يف العالقات ـاهليمنة والتع"سته املعنونة بـ درا يـفف .أمريكية املشتركة -د األجنلوـالقواع
نزع صفة اهليمنة األمريكية اخلالصة على احلقل يف مقابل واليت حاول من خالهلا  – )1987(" الدولية

ي تلعبه ذانتهى إىل اإلقرار بالدور الريادي ال –إشراك وإعطاء دور أكرب للجماعة العلمية الربيطانية 
مسيث ، )1998(ويفر هذه النتائج توصل إليها كذلك كل من و. 2دة احلقلالواليات املتحدة يف قيا

أن مع  .)2009( تيكنر، ويفر و)2007(، بوزان وأشرييا )2001(، وكراوفورد وجارفيس )2000(
أشاروا إىل هيمنة الفكر  )2004( ريياأش وباري بوزان وأميتاف  مثل برانوين جونسبعض الكتاب 

الواليات املتحدة يف الطليعة إىل جنبها بعض األكادمييات وذلك من خالل الغريب على احلقل عموما، 
اليت حتدث كانت متأثرة بالتطورات البارزة مثل األكادميية الربيطانية، على أن هذه األخرية األوروبية 

  .3 نسخته األمريكية كما الحظ ويفرعلى مستوى احلقل يف
وذلك من خالل مقارنة جمالت كرة اهليمنة، أرقام وإحصاءات قدمها أويل ويفر تدعم ف هناك

أربعة جمالت من ( 1995-1970العالقات الدولية الثمانية األوىل األكثر شهرة وانتشارا بني العامني 
ووصل إىل نتيجة مفادها أن إسهامات األمريكيني يف ) الواليات املتحدة وأربعة جمالت من أوروبا

 ،%40د عن هامات األوروبيني يف االت األوروبية ال تزيإسبينما  ،%90تقارب االت األمريكية 
                .4أمريكي بالدرجة األوىلليؤكد أن اإلنتاج املعريف والعلمي يف جمال العالقات الدولية 

 – كل الدراسات اليت حتدثت عن فكرة اهليمنة األمريكية على حقل العالقات الدولية إمنا تربط 
قوة ونفوذ الواليات املتحدة يف جمال العالقات الدولية فكرا وممارسة وبني هوية بني  – بشكل أو بآخر

                                                
 . 349، ص"دور الثقافة يف هندسة العالقات الدولية"حممد شليب،  1

chalabi_1.pdf-http://www.cmiesi.ma/acmiesi/file/notes/mohamed 
 .يورقنسن، مرجع سابق كنود إيريك 2

3 Jéssica Cristina Resende Máximo and Alexandre César Cunha Leite, «A Debate about Culture as an   
Epistemological Source in the Construction of International Relations Theories: the Chinese academic 
production in International Relations», Paper prepared for presentation at the Third Global International Studies 
Conference in Porto 17-20 August 2011,  P 06.  

http://www.wiscnetwork.org/porto2011/papers/WISC_2011-664.pdf 
4 Steve Smith, op. cit, pp 395-396. 
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احلقل كخادم أو أحد أدوات حتقيق املصاحل األمريكية على املستوى الدويل من خالل كل ما يطرحه من 
 ،احملكعلم العالقات الدولية على  وبالتايل جيعل من مصداقية مفاهيم ونظريات يدعي أا علمية وعاملية،

جيعل  )حسبما جيادل به مفكرو ما بعد احلداثة( فإن ارتباط املعرفة بالقوة هذا من جهة، ومن جهة أخرى
على احلقل قياسا على استمرارية قوا من السهل جدا توقع إمكانية استمرار هيمنة النخبة األمريكية 

               .1ا الوضعوكذا تضاؤل إمكانيات تغيري هذيف جمال العالقات الدولية، ونفوذها 
  صفة العاملية؟  –حبق   – لكن هل تنفي هذه اهليمنة أي إمكانية للتعدد وتوسيع احلقل ليكتسي  

عن حقل العالقات الدولية، وأكدت باملقابل على إمكانيات حاولت دراسات عديدة نفي صفة اهليمنة 
مجاعة "تزامنت مع بداية تشكل نواة  اليت" ماندفايل"و" قروم"التعدد داخل احلقل، مثل أعمال كل من 
بغية  اليت جعلت من جمال اإلحتاد األورويب دائرة لنشاطها" حقل العالقات الدولية العلمية األوروبية

يورغ ، حيث جند على سبيل املثال كتاب الوصول إىل نظرية للعالقات الدولية ذات صبغة أوروبية
يعرض فيه  الذي "وروبية لنظرية العالقات الدوليةاملقاربات األ"املوسوم بـ ) 2004(فريديريكس 

الحظت أن النقاشات  "آن تيكنر". وجهات نظر كل من فرنسا وإيطاليا وبلدان أمريكا الشمالية
مل تنتقل بسهولة من الواليات  )ما بعد الوضعيني(العقالنيني والتأمليني  بنياليت حدثت واجلداالت 

وحينما أدرجت هذه املواضيع يف ميدان البحث كان تأثري ينية، املتحدة األمريكية إىل أمريكا الالت
عندما تناوال " بيكون"و" إينجوشي"والنتيجة نفسها سجلها كل من  .الواليات املتحدة عليها ضعيفا

، بل أبعد من ذلك فإن "النقاشات النظرية الكربى"عن موضوع كانت بعيدة جدا حالة اليابان، اليت 
   .2البحثية اليت طُورت يف اليابان محلت صبغة حملية خالصة ثالثة أرباع اإلجتاهات

عكس ما يدعيه أصحاب نظرية اهليمنة  –لقد سعى هؤالء إىل إثبات أن حقل العالقات الدولية   
سواء من حيث املواضيع املدروسة أو املفاهيم والنظريات الشمولية، بال يتسم بالعاملية وال  –األمريكية 
علم وضعي يهيمن عليه التفكري الواقعي املبين على منطق القوة (مست للحقل اليت ر وأن الصورةاملقدمة، 
حيث إىل أمريكا وأوروبا الغربية، الدول اليت ال تنتمي  ال تعكس حقيقة ما يدرس ويبحث يف) والعقالنية

إن التطورات مث . يمن عليه مقاربة نظرية واحدةجند أن حقل العالقات الدولية متعدد املواضيع، وال 
هلا آثار كبرية على مضمون احلقل وأجندته  اليت عرفتها الساحة الدولية يف اية القرن العشرين كانت

  . ه ونظرياته املعترف االبحثية وكذا مناهج

                                                
 .كنود إيريك يورقنسن، مرجع سابق  1
 .املرجع نفسه 2
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األكادميي للعالقات الدولية أكثر أصبح احلقل بعد اية احلرب الباردة يقول أنه ستيفن والت فـ 
الشرعية، ونالت مواضيع على  إذ حصل العديد من املناهج والنظريات .ة األمريكيةهليمنتنوعا وحتررا من ا

    .    1الرتاعات اإلثنية، البيئة، ومستقبل الدولة: جديدة حظا من اهتمام الباحثني على الصعيد العاملي من بينها
يدية مث السلوكية التقل :نادية حممود مصطفى أن حقل العالقات الدولية الذي مر مبراحلترى  و 

 مرحلة أزمة العالقات الدولية أو مرحلة املراجعات الكربى، بعد السلوكية قد دخل مرحلة جديدة،مث ما 
تقتضي مراجعة شاملة من حيث املسائل واملواضيع ذات األولوية واألمهية يف الدراسة، ومن حيث  واليت

ية األبعاد الثقافية احلضارية يف دراسة العالقات أمهفقد برزت  ،وعليه .ملناهج واألساليب املتبعة يف ذلكا
ومن الدولية بعد أن كانت مقصورة يف القضايا واألبعاد العسكرية وقضايا اإلقتصاد السياسي الدويل، 

اإلمربيقي قد قادت إىل إعادة اإلعتبار  –السلوكي  –املنهج الوضعي جانب املناهج فإن اهلجمة على 
هو الدعوة إىل تعددية نظرية، وإىل إعادة بناء أهم خمرجات هذه املراجعة  وتضيف الباحثة أن من. للقيم

علم العالقات الدولية من جديد، حبيث يستجيب لطابع العاملية ويأخذ بعني اإلعتبار التعددية الثقافية 
  .2واحلضارية على مستوى العامل بأكمله

تياجات مهمة وضرورية فقد ذهب إىل أن هناك اح )Fred Halliday( أما فريد هاليداي  
ويف . 3من حتدياتلتنظري جديد يف جمال العالقات الدولية على ضوء ما فرضه انتهاء احلرب الباردة 

العالقات الدولية أو النظام  عن حالة الفوضى واإلضطراب يف يتحدث جيمس روزناو ،اإلجتاه نفسه
  .4ديدوجيادل بأن هذه احلالة يف حد ذاا حباجة إىل تنظري ج ،الدويل

احلقل وعامليته واملرور إىل تعددية إىل أن حتقيق عملية اإلنعتاق من حالة اهليمنة فيما ذهب البعض 
والشروع يف بناء جديد يستجيب لطبيعة  ،"كحقل أكادميي"متر فقط من خالل تفكيك العالقات الدولية 

وسانده يف ذلك كل من  ،)2001(الثراء والتنوع الثقايف على املستوى العاملي كما قال به براون 

                                                
     .و زيدان زياين عادل زقاغ: ترمجة، "عامل واحد نظريات متعددة: العالقات الدولية" ستيفن وولت، 1

http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR.html  
نادية حممود : خربة البحث والتدريس، يف: إشكاليات: سالمي لدراسة العالقات الدوليةنادية حممود مصطفى، عملية بناء منظور إ 2

القاهرة، ( السياسية منوذجا حقل العلوم: دورة املنهاجية اإلسالمية يف العلوم اإلجتماعية، )حمرران(مصطفى وسيف الدين عبد الفتاح 
  .    200-199، ص ص)2000سنة  2/8 إىل 29/7من 

العوملة والعلوم ) إشراف وحترير(مصطفى، العوملة وحقل العالقات الدولية، يف حسن نافعة وسيف الدين عبد الفتاح  نادية حممود 3
، )2000كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية، : ، جامعة القاهرة1999-1998، العام اجلامعي 01سلسة حماضرات املوسم الثقايف(، السياسية

 .      02ص
 .04املرجع نفسه، ص 4
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حقل العالقات الدولية ليست سوى ضيق أفق يف فكرة "عندما قاال بأن ) 2001( غريفيثس وأوكالهان
     .1"التفكري تنكر بقناع عاملي حديث

  .ريتطور العالقات الدولية كحقل نظتفسري منطق : املطلب الثالث
العالقات الدولية كحقل أكادميي رأينا يف املطلب السابق اجلدل الدائر حول نشأة وميالد 

وكيف أنه ال يوجد إمجاع بني باحثي احلقل حول حتديد تاريخ دقيق ميكن اعتماده كنقطة مستقل، 
إن العديد منهم شكك يف بل أكثر من ذلك فمرجعية جلميع الباحثني املهتمني بدراسة العالقات الدولية، 

وحتجب العديد من ضللة باعتبارها ماحلرب العاملية األوىل،  الرواية التقليدية اليت تربط ميالد احلقل بنهاية
  . اليت كان هلا دور كبري يف نشأة احلقل وتطوره سهاماتإلا

إذ مثل هذا اجلدل يستمر كذلك مع احلديث عن الطرق والكيفيات اليت تطور ا احلقل نظريا،   
الذي ملنطق التقدم حلقل على أنه خضع تقدمي ا حماوالتعلى الرغم من  ،ال جند اتفاقا حول هذا املوضوع

النقاشات و النظريات ، وذلك من خالل تعاقب"الثورات العلمية" واملعروف بـ كونتوماس  يقدمه
        . تنييلعرفته يف النقطتني البحثيتني التاهذا ما سنحاول م .الكربى اليت هيكلت احلقل وأعطته هويته املعرفية

 .ات الدوليةلتطور النظرية يف العالق كنمط مفسر "يونِنموذج الكُال"مدى صالحية : الفرع األول
 ات من القرن العشرينينيتيف بداية الس" الثورات العلمية بنية"أن ظهر كتاب توماس كون منذ 

 دموتق وتفسري كيفية تطوراإلفادة منه يف فهم  علىيف شىت فروع العلوم اإلجتماعية يتسابقون  والعلماء
  .ومل يشذ علم العالقات الدولية عن هذا التوجه حىت وإن جاء متأخرا، حقوهلم املعرفية

انطلق توماس كون من نقد الفهم التقليدي لتطور املعرفة والعلم القائم على فكرة اإلضافة   
حيث أن أي ابتكار أو كشف علمي جديد يضاف إىل ما هو موجود، وهذه اإلضافات والتراكم، 

إال أن . لإلضافة نيوالتقدم مرادفتطور وبالتايل فال اد،يزدوينمو  وحجمها ةجسم املعرف ستمرة جتعل منامل
غري مفيد يف فهم وتفسري تطور العلوم، وقدم بديال عن ذلك  عتربهواعارض هذا املفهوم بشدة كون 

 ،)Paradigm( "الربادامي"أو  "النموذج املعريف"القائمة على مفهوم  مفهوم الثورات العلمية يتمثل يف
مرحلة العلم السوي أو العادي اليت يهيمن فيها منوذج معريف : ث أن أي علم مير مبرحلتني أساسيتنيحبي

حيدد  إذعلى احلقل الدراسي، ويصبح مبثابة التقليد البحثي السائد بني جمموع املشتغلني ذا العلم، معني 
نظريات واملفاهيم، املناهج هلم الرؤية أو وجهة النظر، األسئلة واملشكالت املطروحة، القوانني وال

غري السوي أو مرحلة األزمة، أين يدخل النموذج ومرحلة العلم . إخل...يف البحث،  واألساليب املتبعة
املعريف السائد يف أزمة عدم القدرة والكفاية على تفسري ما يستجد من ظواهر، وبالتايل تربز احلاجة 

                                                
 .كنود إيريك يورقنسن، مرجع سابق 1
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ومتثل عملية اإلنتقال من النموذج القدمي إىل . جلديدةيستطيع تفسري الظواهر اامللحة إىل منوذج جديد 
وتاريخ تطور العلوم هو تاريخ تتبع ما يسميه كون بـ الثورة أو القفزة العلمية، النموذج اجلديد 

  .الثورات العلمية اليت حتدث فيها
جمموعة متآلفة ومنسجمة من املعتقدات يشري إىل كما قدمه كون  "النموذج املعريف"مفهوم   

والتقنيات والتطبيقات، واليت يشترك فيها أعضاء جمتمع علمي  واألدواتوالنظريات والقوانني القيم و
يقود الباحثني يف حقل  معني، ومتثل تقليدا حبثيا كبريا أو طريقة يف التفكري واملمارسة، ومرشدا أو دليال

مرحلة ما رؤية سائدة يف " يف ميثلميكن القول أن النموذج املعر العالقات الدوليةويف جمال  .1معريف معني
عن طبيعة الظاهرة الدولية كما يدركها وكما يصفها معظم املنظرين يف كل مرحلة من مراحل تطور 

حول مسات الظاهرة الدولية وأبعادها األساسية،  وهو يشري إىل وجود نوع من اإلتفاق .العالقات الدولية
  . 2"ها والبحث فيهاوحول األسئلة اليت تثريها، وحول كيفية دراست

فإنه يف كل مرحلة من مراحل تطور علم  – نسبة إىل توماس كون – "الكُونِي"حسب الطرح   
وعملية تعاقب النماذج املعرفية أو جناح الثورة العلمية تقتضي أن حيل ما يسود منوذج معريف واحد، 

اإلثنني وال ميكن املقايسة أو املقارنة  هناك قطيعة معرفية تامة بنيفوبالتايل ، أو حيتويه اجلديد حمل القدمي
األشياء  رؤيةقيقة انقالبا وحتوال جذريا يف فالنموذج اجلديد ميثل يف احلاء وسائل حتقيق ذلك، فالنتبينهما 

    .تلفة متثل وتدرس عوامل خمتلفة، وعليه فالنماذج املعرفية املخإخل... وتوصيفها وكيفيات دراستها
 اليت تقوم بدور حاسم يف تطور العلوم،ربى لدور النماذج املعرفية أمهية كتوماس كون يويل   

يف حقل معريف ما صعوبات بالغة يف حتديد القضايا  بدون منوذج معريف موجه سيجد الباحثونف
املعريف هو الذي حيدد ماذا ويف معرفة الطرق املثلى حللها، فالنموذج  ،واملشكالت اليت سيدرسوا

      .3اليت ينبغي أن تثار؟ وكيف تصاغ؟ وما اإلجراءات املتبعة يف تفسري نتائج البحث؟ ندرس؟ وما األسئلة
جدل واسع حول إمكانية تطبيق النموذج  هناكالعالقات الدولية  لدارسي ومنظريبالنسبة   

أن هل ميكن القول ب ،أي. املعريف ومنطق الثورات العلمية يف دراسة التطور النظري للعالقات الدولية
، ويف كل كل منها هيمن وساد لفترة معينة ،امياتقل العالقات الدولية تطور من خالل تعاقب برادح

    ؟مثل هذا الربادامي التقليد البحثي السائد واملعتنق من طرف غالبية باحثي وطالب العالقات الدولية فترة

                                                
 : ، على الرابط"مفهوم النموذج املعريف وإمكانية تطبيقه على علم السياسة"، غريبكنعان محة  1
 .  193-192نادية حممود مصطفى، عملية بناء منظور إسالمي لدراسة العالقات الدولية، مرجع سابق، ص ص 2
  . 36ص عبد اهللا بن مجعان الغامدي، مرجع سابق، 3
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احلرب العاملية العالقات الدولية منذ  تطور"بأن  )Arend Lijphart( ليجفارتجيادل أراند 
فبعد هيمنة املثالية على حقل العالقات الدولية يف ، 1"الثانية يتناسب مع وصف كون للثورات العلمية

وأصبح  الذي هيمن على احلقل فيما بعدفترة ما بني احلربني جرى التحول عنها إىل الربادامي الواقعي 
إىل أن  )Ferguson & Mansbach( ويذهب كل من فريغيسون ومانسباتش .التقليد البحثي السائد

لوصف تاريخ حقل العالقات الدولية قد مسحت  )Kuhnian Framework( جاذبية اإلطار الكُونِي
النظري على الرغم من عدم اإلنسجام  التقدم والتطور احلاصل يف حقلهم لعلماء العالقات الدولية رؤية

    .2املوجود فيه
 :The Power of Power Politics) كتابهيف )John A. Vasquez( فاسكويزجون حاول 

From Classical Realism to Neotraditionalism) نظرية العالقات تقدمي  2004املنشور عام و
مث ركز يف باقي الكتاب ودوره يف البحث العلمي،  من خالل التعرض ملفهوم النموذج املعريف الدولية

  .دامي املهيمن يف دراسة وحتليل العالقات الدوليةصفتهما الرباعلى الواقعية والواقعية اجلديدة ب
النماذج املعرفية يف دراسة احلقل النظري للعالقات الدولية، كريس براون فكرة استخدام وأجاز   

، وكان 1919وجيادل أن التقدم الذي أحرزته نظرية العالقات الدولية اختذ منطا واضحا منذ حيث يعتقد 
من األمور الدائمة تقريبا، ويضيف أنه  –يف أي وقت من األوقات  –على احلقل  وجود نظرية يمن

ة، وأصبحت هذه التحديات تعرف تظمة حتديات هلذه النظرية املهيمنكانت تظهر يف فترات دورية من
   .     3"النقاشات الكربى"باسم 

هي أداة  ىأن الربادامي والنقاشات بني الرباداميات الكربنادية حممود مصطفى ومن جهتها اعتربت 
الباحثة مىن أبو الفضل عملية البحث شبهت  و .مفيدة لدراسة التطور احلاصل يف حقل العالقات الدولية

على بدون دليل أو خريطة،  يف جمال العالقات الدولية دون اإلسترشاد بنموذج معريف بالرحلة اليت تكون
واألولوية يف الدراسة  ا ذات اإلهتمامالقضاي: أن الربادامي هو الذي يرسم حدود احلقل من حيثاعتبار 

  .4والتحليل، وحدات التحليل، ونوع العالقة املمكنة بني القيم والواقع
لتطور دراسته ل يف تطبيق مفهوم الثورات العلميةب قام )John S. Dryzek( دريزك. جون س  

تطور حقل العالقات ، والنتائج اليت توصل إليها ميكن اإلفادة منها يف فهم الذي عرفه علم السياسة
ثورية معرفية شهدها علم السياسة، عن مخس حركات يتحدث دريزك  .الدولية خاصة يف جانبه املنهجي

                                                
1 Brian C. Schmidt, op. cit, p 10. 
2 Idem. 

 .23كريس براون، مرجع سابق، ص 3
 .193نادية حممود مصطفى، عملية بناء منظور إسالمي لدراسة العالقات الدولية، مرجع سابق، ص 4



47 
 

وأصبح علم السياسة  ،من الدولة حمور البحث األساسي ت جعلاليت" ةتيالدوال" متثلت األوىل يف الرتعة
على اليت ركزت جهودها  "التعددية"رتعة أما احلركة الثورية الثانية فتمثلت يف ال .يرادف علم الدولة

. انتقاد التحليل املتمركز حول الدولة، وضرورة توسيعه ليشمل الفواعل األخرى من غري الدولة
القرن العشرين مثلت احلركة الثورية الثالثة اليت جاءت  منتصف اخلمسينيات منيف " السلوكية"

دعت إىل دراسة السلوك السياسي بدل البىن  إذكانتفاضة منهجية ضد الدولتيني والتعدديني معا، 
املؤمتر من أجل علم "أو " ما بعد السلوكية" .سواء كانت الدولة أو باقي الفواعل األخرىواهلياكل 

 أقامته السلوكية مثلت احلركة الثورية التالية حيث دعت إىل إزالة اجلدار الفاصل الذي" سياسة جديد
تمع، ورافعت لصاحل نظرة براغماتية جتعل من العلم وسيلة حلل القيم واحلقائق وبني العلم وابني 

اليت ظهرت " بريسترويكا علم السياسة"آخر احلركات الثورية حسب دريزك متثلت يف  .مشاكل اتمع
واليت دعت إىل ضرورة انفتاح علم السياسة على التعددية املنهجية، مع بداية القرن الواحد والعشرين، 

يف  يف مقابل اإلجتاه الكمي الذي هيمن على احلقل، وكذا اإلخنراط ر بالبحوث الكيفيةواإلهتمام أكث
              .1القضايا العامة واملسامهة فيها

مل تنجح " الثورة العلمية"يعتقد دريزك أنه من بني هذه احلركات اخلمس اليت قامت على منطق    
بأية مقاومة من داخل  كمن يف أن ثورتامها مل تواجهوسر جناحهما يالدوالتية والسلوكية، : سوى اثنتان

ومقاومة من قبل تيارات نظرية أخرى، لكن بعد أن  احلقل املعريف، رغم أما تعرضتا الحقا النتقادات
أو حتول يف حقل  أنه من أجل جناح أي ثورة معرفيةليستنتج دريزك  .2كُللت ثورتامها املعرفية بالنجاح

  .خلو الساحة من خصوم جاهزين ملقاومة هذا التحولالبد من علم السياسة 
الفاعل فإن الرتعة الدوالتية متثلها الواقعية اليت ترى يف الدولة باملقارنة مع حقل العالقات الدولية   

الرتعة التعددية فيمثلها الليرباليون الذين دعوا إىل ضرورة  ااألساسي والوحيد يف العالقات الدولية، أم
الثورة السلوكية . ة الدور الذي تلعبه الفواعل من غري الدولة يف سري العالقات الدوليةبدراس اإلهتمام

كانت الطرف األهم يف النقاش الثاين الذي دار حول كيفية دراسة العالقات الدولية، بينما ما بعد 
صاف السلوكية جاءت لتجاوز إخفاقات ووعود السلوكية يف نقل العلوم اإلجتماعية بصفة عامة إىل م

   . العلوم الطبيعية من حيث الدقة واملوضوعية
استخدموا مصطلح الربادامي يف توصيف وتصنيف املقاربات الفكرية اب الذين توبالعودة إىل الكُ  

حيث  الواقعية،واملثالية  :ىاملوجودة يف حقل العالقات الدولية، جند أم يطلقونه على النظريات الكرب

                                                
  ،  عادل زقاغ: ترمجة، "الثورات املعرفية والتحوالت الرئيسية يف علم السياسة" دريزك،. جون س 1

post_6128.html-http://bohothe.blogspot.com/2010/03/blog  
 .املرجع نفسه 2
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وجرى التحول البحثي والدراسي للعالقات الدولية يف فترة ما بني احلربني، هيمنت املثالية على احلقل 
يف احلقل لفترة طويلة، رغم  الرباداميي األول على يد الواقعية اليت أصبحت الربادامي واإلجتاه السائد

وعلى  –، هذه األخرية الليربالية واملاركسية: احملاوالت العديدة إلزاحتها من طرف منافسيها التقليديني
فإا مل ترق إىل درجة وصفها  –الرغم من أا أحد التيارات الفكرية الكربى يف حتليل العالقات الدولية 

   .يف أي وقت من األوقات بالربادامي ألا مل تتح هلا الفرصة لتهيمن
 للحقل صف التطور التارخييإذا رجعنا إىل عدد من األدبيات النظرية للعالقات الدولية جندها ت  

، حيث مى باحلوارات أو النقاشات الكربىالنماذج املعرفية اليت شكلت ما يس أنه سلسلة من تعاقبب
أصل العالقات الدولية، حمرك تفاعالا، منط : حول العديد من املسائل اجلوهرية مثلمتحورت 

لكن إن سلمنا ، 1التفاعالت، القضايا النامجة عن هذه التفاعالت، ومنط العالقة بني الداخلي واخلارجي
، وأن الواقعية سادت طوال فترة احلرب أن املثالية شكلت النموذج املهيمن بعد احلرب العاملية األوىل

        الباردة، فماذا عن مرحلة ما بعد احلرب الباردة؟   
ة متعددة، كل منها ذج معرفيامن يعرف أصبحأن احلقل مع اية فترة احلرب الباردة ب ميكن القول  

حقل  تفقدأ –يف احلقيقة  – هذه التعددية. 2ل أن يصبح النظرية العامة املقبولة للعالقات الدوليةحياو
وبالتايل دخوله يف أزمة صراع العالقات الدولية صفة العلم الناضج أو العلم العادي بتعبري كون، 

رى مقاربات نظرية قدمية إننا نواجلديد مل ينجح يف والدته بعد،  حيث أن القدمي مل ينته أو ميتالنماذج، 
الصراعات املختلفة ما خلق جوا من  ،قرتوتس مل تنجح بأن تثبتمل ختتف بعد ومقاربات نظرية جديدة 

يف الواقع وعلى الصعيد النظري واإلبستمولوجي، حيث هناك أيضا أزمة يف النظرية واملصطلحات وتبدل 
  . 3يف الرباداميات واملعايري

خاصة اإلنقسامات والتصدعات اليت عرفتها نظرية العالقات  – احلقلهذا الوضع الذي آل إليه   
جعل  – أحدثه النقاش بني الوضعية وما بعد الوضعية نسداد الذيبعد اإل يف اية الثمانينيات الدولية

بل وذهب البعض منهم إىل اإلقرار هليمنة منوذج معريف معني،  يف إمكانية خضوعهالكثريين يشككون 
 .يف الوقت نفسه مما يعكس حالة من التعايش بني الرباداميات املوجودةمعريف منوذج  نمبوجود أكثر 
هو أكثر يقر ذا الوضع حينما يؤكد أن حقل العالقات الدولية بعد اية احلرب الباردة ستيفن والت 

سلسلة جرى إطالق  فبدال من حل الصراع القائم بني خمتلف النظريات املتنافسةانقساما من ذي قبل، 
                                                

 .193نادية حممود مصطفى، عملية بناء منظور إسالمي لدراسة العالقات الدولية، مرجع سابق، ص 1
  ، )Paradigm" (مادة منوذج"قاموس بنغوين للعالقات الدولية،  2

http://dc444.4shared.com/doc/6yOFGQCy/preview.html 
للدراسات  معهد إبراهيم أبو لغد: فلسطني( النظرية واإليديولوجية يف العالقات الدولية منذ اية احلرب الباردةجوين عاصي،  3

  . 40ص) 2006، 1الدولية، ط
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الذي قدمه  للعالقات الدولية وفق املفهوم) عادي(قيام علم قياسي لتتأجل فرصة ، 1جديدة من النقاشات
  .توماس كون للعلم الناضج

انطالقا من مفهوم  النظرية العالقات الدوليةدراسة التطور التارخيي البعض رفض رفضا تاما فكرة   
اإلجتماعية التطور النظري للعلوم الذي قام عليه نطق ملابسبب أن هناك اختالفا واضحا بني الربادامي، 

 .حتليالته يف حقل العالقات الدوليةوهذا يؤدي إىل عدم مالءمة  ورؤية كُون لتطور العلوم الطبيعية،
النظري لعلم  فهم التطوردرس إمكانية توظيف مفهوم الربادامي يف  )Birdsly Philip( بريدسليفيليب 
أنه مل يتم واستنتج  -  على علم العالقات الدولية بسبب اإلرتباط الوثيق بينهما وهذا ينسحب -  السياسة

ويف  .وفق النموذج املعريف باملعىن املستخدم لدى كونتأسيس علم السياسة  يف املاضي وال يف احلاضر
، ومل أنه مل حتدث ثورة علمية يف علم السياسة )Sheldon Wolin( شيلدون وولن يؤكداإلجتاه نفسه 

  .2يوجد علم سياسة قياسي، أو منوذج معريف سائد يف حقل علم السياسة باملعىن الكُوين
وتطور  ،حقل العالقات الدولية يف وجود مناذج معرفيةأو القبول التام لفكرة وبني الرفض التام   

معرفية مناذج بينهما يرى بإمكانية وجود هناك تيارا وسطا فإن هذا األخري وفق منطق الثورات العلمية، 
، "الكُونية"يف احلقل ولكن ليس بالضرورة أن تكون من حيث الدقة والصرامة والتوظيف ختضع للصورة 

وبالتايل فإن فكرة توظيف الربادامي  .مل يتجاوز عمره قرن مع علم للعالقات الدوليةوإمنا بشكل يتالءم 
التطور النظري  دراسة ومعرفة مهمة ومفيدة يفوتعاقب الرباداميات وكذا النقاشات اليت حدثت بينها 

   .للعالقات الدولية
 .كبديل عن الكرونولوجي الرباداميايت: أشكال تطور العالقات الدولية كحقل نظري: الفرع الثاين

  :كيفية تطور حقل العالقات الدولية نظريايتحدث ستيف مسيث عن وجود أسطورتني أساسيتني حتكيان 
يف فترة ما بني أوال املثالية حيث هيمنت  ،كرونولوجية تسرد تاريخ احلقل بطريقة ؛األوىل

مث بعد فترة من الصراع بني املقاربات  هيمنة الواقعية بعد احلرب العاملية الثانية،مث أعقبتها احلربني، 
لصاحل التحالف  )ممثلة يف نسخة التبعية(انتهت بإقصاء املاركسية ) الواقعية، الليربالية، املاركسية(املختلفة 

عرف هذا  الواقعية اجلديدة والليربالية اجلديدة على التوايل،: والليربالية ممثلتني يف نسختيهما الواقعية بني
اإلجتاه السائد يف بداية التسعينيات من القرن  تمثل اليت" نيو -نيو التوليفة"قارب بينهما بـ الت

قات الدولية حسب ظهورها لنظريات العال بيد أن هناك من يسرد التطور الكرونولوجي. 3العشرين
ن على أغلب النظريات تكوفلظهور كل نظرية، على الرغم من صعوبة حتديد التاريخ الفعلي الزمين، 

                                                
 . مرجع سابق ستيفن وولت، 1
 .كنعان محة غريب، مرجع سابق 2

3 Jéssica Cristina Resende Máximo and Alexandre César Cunha Leite, op. cit, p 04. 
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من تدعي أن هلا جذورا تعود إىل القرن اخلامس  )الواقعية مثال( بل إن من النظرياتمراحل زمنية خمتلفة، 
يف حتديد هويتها واستقالليتها مثل مصطلح النظريات  ختلق صعوبة والتباساوبعض النظريات  ،قبل امليالد

النظرية النقدية  يضم النقدية الذي يضم البنائية وما بعد احلداثة، ومصطلح نظريات ما بعد احلداثة الذي
لكن ميكن . والنظرية البنائية، كما أن كال من النقدية وما بعد احلداثة يندرجان ضمن البنائية اإلجتماعية

هذا ويف  ،كبداية لتأريخ احلقل نظرياحقل العالقات الدولية بعد اية احلرب العاملية األوىل  اعتماد ميالد
خاصة (العالقات الدولية  نظرياتألفت يف جمال املراجع والكتب اليت العودة إىل خمتلف  الصدد ميكن

عض اإلختالف بني مع ب(ها مرتبة حيث جند، كرونولوجيا هذه النظريات عرفة تصنيفمل )األكادميية منها
املثالية، مث الواقعية، فالسلوكية : على النحو التايل )حول النظريات املذكورة وحول الترتيب هذه املراجع

مث  )نسخة من الليربالية(التعددية  ، مث)نسخة التبعية(، بعدها املاركسية )خاصة من الناحية املنهجية(
ا تأيت النظريات اليت تصنف ضمن خانة التيار التأملي متمثلة بعده، مث الليربالية اجلديدة، الواقعية اجلديدة

    .فما بعد احلداثةفالبنائية، فالنسوية، النظرية النقدية،  :يف
: املنافسة بني النقاشات النظرية الكربىاحلقل النظري حصل عن طريق ترى أن تطور  الثانية؛

التقليدية مقابل السلوكية يف الستينيات من القرن ن، يف الثالثينيات من القرن العشرياملثالية مقابل الواقعية 
الواقعية، الليربالية، ( احلوار بني املنظورايتمركزية الدولة يف مقابل العرب الوطنية يف السبعينيات، نفسه، 

 )، أو العقالنيةنيو -والتوليفة نيالذي يطلق عليه (اإلجتاه السائد وأخريا بني يف الثمانينيات،  )املاركسية
   .1يف التسعينيات )اليت تعرف جمتمعة بـ التأملية( األخرىباقي املقاربات املختلفة و

تشهد بينما  أنه طور النظري للعالقات الدوليةمعززا التوجه الثاين يف سرد التيقول بريان مشيدت 
ية من اإلختالف حول نشأا وتطورها، فإن حقل العالقات الدولكل احلقول األكادميية األخرى قسطا 

احلقل وتطوره قد خضع بشكل فتقريبا أغلب املمارسني فيه يعتقدون بأن تاريخ يشذ عن هذه القاعدة، 
إىل أن  )Kjell Goldmann(ستيف مسيث وكجال قولدمان كل من ويذهب  .2حاسم هلذه النقاشات

 بينما .3ليةالنقاشات الثالثة الكربى هي من أهم الصور الذاتية املهيمنة على حقل العالقات الدو قصة
ل العالقات ـأن حق )Colin Wight( وكولن وايت )Milja Kurki( كريكيميلجا  نـيعتقد كل م

على العديد من القضايا عرب تارخيه، بشدة منقسما  كان –على غرار كل العلوم اإلجتماعية  –الدولية 
   .4احمليطة ذه القضايا" ىالنقاشات الكرب"والطريق العام  لسرد هذا التاريخ دائما ما يعرب عنه مبصطلح 

                                                
1 Idem.  
2 Brian C. Schmidt, op. cit, p 10. 
3 Idem.   
4 Milja Kurki and Colin Wight, « International Relations and Social Science »  in Timothy  Dunne et al. (eds)     
   International Relations Theories: Discipline and Diversity  (UK: Oxford University Press, 2007 ), p 16. 
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إىل أن احلقل النظري للعالقات الدولية قد شهد انقساما باري بوزان من جهته كذلك يعتقد 
كل منها يقدم نظرة أرثوذكسية خاصة به ، عدد من التوجهات النظرية املتنافسة واليت تسمى براداميات

ل تصنيف وتسمية هذه الرباداميات، فإذا حولكنه يشري إىل وجود خالف قات الدولية، لفهم عامل العال
، وكثري منهم يضع يف املركز الثاين تأيت يف مرتبة الصدارة "الواقعية"على أن  يتفق –حسبه  –كان الكل 

أو (فإن املاركسية  ،)التعددية، الوظيفية، الكانطية: حتت مسميات خمتلفة( "الليربالية"التقليدية  منافستها
    .1ثةتأيت ثال) اإلشتراكية
يف حقل العالقات الدولية إىل  الكتابات املرجعيةتشري  )Ole Wæver( أويل ويفر حسب  

 وأالتعددية  :والثانية تأخذ أمساء األوىل تدعى بالواقعية؛ .براداميات أو ثالثة مدارس مهيمنة ثالثة وجود
اليت ترد هي املاركسية  ؛والثالثة يربايل؛مجاال تدعى بالربادامي الللكنها إ ،أو اتمع العاملي اإلعتماد املتبادل

يضيف ويفر أن البعض يزعم أن هذا . كذلك حتت مسميات من قبيل الراديكالية أو البنيوية أو الشمولية
 .هذه األمناط الثالثة من التفكري جندأين  جنده حىت يف الفكر الكالسيكيالتقسيم الثالثي لنظريات احلقل 

 -النقاش النيوليربايل ملاذا ثالثة فقط؟ أين نضعاملقاربات الثالثة فقط؟  ملاذا هذه: لكن ويفر يتساءل
  النيوواقعي مثال؟

وهذا  .2شكلةمبأن كل التصنيفات املقدمة حول نظرية العالقات الدولية هي مويفر جييب  
ينسحب يف العالقات الدولية الرباداميات  تصنيف وحتديد وتسمية حول مشكلةاجلواب الذي قدمه 

إذ ال توجد معايري متفق عليها بني الباحثني واملختصني ، هااليت حدثت بين لك على النقاشات الكربىكذ
     .لتحديد ما يعترب نقاشا كبريا، وكذا كم نقاشا كبريا عرفه احلقل

: عن مخس نقاشات كربىبالعودة إىل ستيف مسيث كما رأينا يف الصفحة السابقة فإنه يتحدث   
 بني منظورايت نقاشالالعربوطنية ضد مركزية الدولة، السلوكية ضد التقليدية، ، يةضد املثال الواقعية

)Inter-paradigm debate(، أويل ويفر يصنف النقاشات الكربى اليت  .وأخريا التأملية ضد العقالنية
الثالث بني ، النقاش األول بني املثالية والواقعية، الثاين بني التقليدية والسلوكية: أربععرفها احلقل إىل 

بدوره  )Antje Wiener( ينراآنتجي و. املاركسية، والرابع بني العقالنية والتأملية /الليربالية /الواقعية
املثالية مقابل الواقعية، السلوكية العلمية مقابل التقليدية، ما بعد الوضعية مقابل  :قسمها إىل أربع

يعتقدان أنه بالرغم من عدم  كولن وايتميلجا كريكي و .الوضعية، البنائية مقابل العقالنية مقابل التأملية
دورا  للنقاشات الكربى إال أن العدد املقبول عامة هو أربعة لعبت وجود إمجاع حول العدد احلقيقي

                                                
1 Barry Buzan, «The Timeless Wisdom of Realism? », In : Steve Smith and Ken Booth and Marysia  Zalewski    
  (eds), International Theory: Positivism and Beyond (UK: Cambridge  University Press, 1996 ) p 55. 
2 Ole Wæver, «The Rise and Fall of the Inter-Paradigm Debate», In Steve Smith and Ken Booth and  Marysia      
   Zalewski (eds), op. cit, p 149. 
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األول بني الواقعية واملثالية والثاين بني التقليديني والتحديثيني والثالث ما بني مهما يف تشكيل احلقل، 
      1جيب أن يدرسه؟ فدار حول ما الذي جيب أن يدرسه احلقل؟ وكيفالرابع  الرباداميات أما

ويفر ، فما يسميه ويف التحديد اإلختالف يف التسميات ويف الترتيبنالحظ على سبيل املثال   
النقاش بني العقالنية والتأملية ويضعه رابعا من حيث الترتيب جند له املسمى نفسه عند مسيث لكنه يأيت 

، وما يعتربه ويضعه ثالثا يف الترتيب ما بعد الوضعية /الوضعيةينر بالنقاش بني اويسميه بينما خامسا، 
إذ ، مسيث و ويفر كذلكال يعتربه كل من  وينر نقاشا كبريا كالنقاش بني البنائية والعقالنية والتأملية

تأملي حينما  /قاش إىل عقالينوذلك رمبا الرتداد هذا الن يتوقفان عند النقاش بني العقالنيني والتأمليني،
  .انتهى املطاف بالبنائيني يف صف العقالنيني

 دمت حول النقاشات الكربى املؤطرة حلقللكن بالرغم من ذلك تتقاطع التصنيفات اليت قُ
  : حول العالقات الدولية

 .النقاش بني املثالية والواقعية -1
 .والسلوكية النقاش بني التقليدية -2
 .)بني الرباداميات( النقاش بني املنظورايت -3
 .ما بعد الوضعية/ النقاش بني الوضعية  -4
 .التأملية/ العقالنية / النقاش بني البنائية  -5

فإن النقاش األول كان بني املثاليني والواقعيني حول الطبيعة  وكتفصيل هلذه النقاشات
نقاش بتسيد الواقعية ال ، وقد انتهى هذا الللفاعلني املتوقع السياسي ، وتأثريها على السلوك2اإلنسانية

   .البحث والدراسة يف العالقات الدولية على حساب املثالية
بني السلوكية والتقليدية حول طبيعة املعرفة وسبل الوصول إليها، فإذا  بينما تركز النقاش الثاين

فإن  ،تراكم املعطيات واملعلومات كز علىتاستنباطيا بصفة عامة وير السلوكي /كان املقترب العلمي
وهذا النقاش دائما ما . يف األغلب استقرائي ويرتكز على البحث التارخييالتارخيي هو  /املقترب التقليدي

حول كيفية دراسة العالقات  إىل اجلدل الذي دار بني ستانلي هوفمان ومورتون كابالنيرجع فيه 
التارخيي، فإن كابالن ال يرى فعلى حني ركز هوفمان على ضرورة اإلعتماد على املنهج الدولية منهجيا، 

وبالعودة إىل أصول هذا النقاش  .3بدا من اتباع املنهج العلمي إذا أردنا تطوير نظرية للعالقات الدولية
فالعقل يقود  يصف املعرفة بأا مرحلة الكمال واملطلق،" اجلمهورية"فإا قدمية، فأفالطون يف مؤلفه 

                                                
1 Milja Kurki and Colin Wight,  op. cit, p 16. 

 .35انظر يف ذلك اهلامش التفسريي يف الصفحة  2
3 Emmanuel Navon, op. cit, p 614.   
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كري العقالين ميكن بينما أرسطو ال يعتقد بأن التففة الصافية، الفيلسوف من ظالم الكهف إىل ضوء املعر
ميكن تنظيمه طبقا ملفاهيم جمردة ميكن أن توجد ، ويرفض فكرة أن اتمع كاملة معرفةأن يقود إىل 

أفالطون وأرسطو حول العالقة بني العقل واحلقيقة إن اإلختالف بني . بطريقة صرفة يف عقول الفالسفة
لسوف على تنظيم اتمع على أسس عقالنية حبتة استمر كمصدر لإلنقسام بني وحول قدرة الفي

قد ساعد على تبين  أن النقاش الثايناعتقاد واسع ويف احلقيقة هناك  .1املفكرين الغربيني على مر العصور
ة للمناهج العلمية اليت ساعدت يف مهم اهلوية العلمية للحقل، من خالل القبول واإلستخدام الواسعني

، "نظرية األنظمة) "1957( كل من مورتون كابالنتطوير نظرية تراكمية للسياسة الدولية، فأعمال 
نظرية " )1960( ، توماس شيلينغ"نظرية اإلتصاالت والسبرينيطيقا" )1953،1964(كارل دويتش 

ات يف منح كمسامه نظر إليها عامة" نظرية صنع القرار" )1954،1962(سنايدر وبروك وسابني ، "اللعبة
ورغم هذا فإن مفكري وباحثي احلقل يعتقدون بأن النقاش الثاين انتهى لصاحل  .2اهلوية العلمية للحقل

     . التقليديني بزعامة الواقعية
الواقعية والليربالية  كل منبني  فترة الثمانينياتن مذي يؤرخ له بداية ال النقاش الثالثكان 
ليت من خالهلا ا، واناء املفاهيم والوحدات واألسئلة اخلاصة إىل بحيث سعت كل منها واملاركسية، 

فإنه من السهل رؤية كيف أن هذه وكما يقول أويل ويفر  .شأن العالقات الدوليةتقدم استبصاراا ب
لكن كيف ميكن معرفة اخلصائص  .3ختربنا بقصص خمتلفة عن عامل العالقات الدولية الثالثة دارسامل

تتمثل  وأحد الطرق املفيدة يف اإلجابة عن هذا السؤال كما يقدمها جيمس روزنا لكل مدرسة؟املميزة 
بينما حاول ويفر حتديد هذه الصفات  .4من طرف كل مدرسة يف التركيز على مستوى التحليل املعتمد

  :تركيزه على عدد من املعايري أوردها يف اجلدول التايلمن خالل  املُميزة
  
  
  
  
  
  

                                                
1 Ibid, p 615. 
2 Brian C. Schmidt, op. cit, p 10. 
3 Ole Wæver, op. cit, p 151. 
4 Ibid, p 152. 
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  .ر النقاش الثالث بني الرباداميات الثالثة كما قدمه ويفرأهم حماو ):1(دولاجل
 

اإلعتماد /التعددية  الواقعية  املعايري املستخدمة
  املتبادل

  الراديكالية/املاركسية

  
كما (مستوى التحليل 
  )قدمه روزناو

  

  
  مركزية الدولة

  
  تعددية املراكز

  
  عاملية املركز

  
  الفواعل األساسية

  
  الدول

ت عدد من الفواعل حت
الدول، -الدولة، عرب

  وفواعل غري دولتية

أو (النظام الرأمسايل العاملي
 )وعالقات اإلنتاجالقوى 

  والطبقات
كما قدمها (الصورة 

  )بانكس
  منوذج األخطبوط  منوذج شبكة العنكبوت  منوذج كرة البليارد

  
  النظرة إىل الدولة

  
  فاعل موحد

  
  فاعل مجزأ

متثل مصاحل الطبقة 
أو غري  بطريقة مباشرة(

  )مباشرة
  
  

الديناميكية السلوكية 
كما قدمها فيويت (

  )وكويب

  
الدولة فاعل عقالين 
تسعى إىل تعظيم 

مصلحتها أو حتقيق 
األهداف القومية يف 

  .السياسة اخلارجية

صنع السياسة اخلارجية 
والعمليات العربوطنية اليت 
تتضمن الرتاع، املساومة، 

. التحالف، والتسوية
أن تنتج  وليس بالضرورة

يف خمرجات أو نتائج 
  .مثالية

  
التركيز على مناذج اهليمنة 

  .وبني اتمعات/ داخل

األمن الوطين حيتل   املسائل والقضايا
  .الصدارة

متعددة، وليست فقط 
  .الثروة

  العوامل اإلقتصادية

  
موضوعي (صالبة الواقع 

  )ذايت/ 

هلا وجود املصاحل الوطنية 
موضوعي ورجال الدولة 

دون على ذلك يؤك
  .ويسعون إىل حتقيقها

اإلدراكات واألدوار 
عن دائما ما ختتلف 

الواقع، فالتحليل 
األكادميي يساعد على 

البىن العميقة يف اإلقتصاد 
 .هي جد ثابتة ومتماسكة

هم والفاعلون السياسيون 
مضلّلون بشكل منظم يف 



55 
 

إجياد سياسة عقالنية 
  .ومفضلة

  .)إيديولوجيا(إدراكام 
  

  
  التغري/ لتكرارا

  .قوانني أبدية
العالقات الدولية هي  

  .حيز من التكرار
  

  
  .التغري وإمكانية التقدم

منوذج ثابت ومستمر، 
ولكن يتجه حنـو 

  .اإليار

  
  التعاون/ الرتاع 

العالقات بني الدول هي 
  تنافسية/أساسا صراعية

العالقات بني الدول هي 
تعاونية، والفواعل من 

ا ما غري الدولة دائم
  .ختفف الرتاع

العالقات داخل وبني 
الدول هي نزاعية، ألن 
صراع الطبقات هو 

  .النموذج املهيمن
  .ثابت ال يؤثر  الوقت

  
  .ثوري  .تطوري

  
Source: Ole WÆVER, «The Rise and Fall of the Inter-Paradigm Debate», In Steve Smith and 

Ken Booth and Marysia Zalewski (eds), International Theory: Positivism and Beyond 
(UK: Cambridge University Press, 1996), p153. 

  
 حتالف بنيتشكيل  إىل والراديكاليةبني الواقعية اجلديدة والليربالية اجلديدة النقاش الثالث انتهى 

الراديكالية اليت سوف تعود ء إقصايف مقابل ، على أساس نظرية اإلختيار العقالينالواقعيني والليرباليني 
الشكل التايل يربز خمرجات النقاش الثالث اليت شكلت احملور . ش الرابع بثوب النظريات النقديةايف النق

  .  األساسي للنقاش الرابع
 

                                                
  على ركيزتني أساسيتني" اإلختيار العام"أو " اإلختيار العقالين"تستند نظرية:  

الت الرياضية، فضال عن املنهجية الفردية اليت تزعم أن كل حماولة متثيل العمليات السياسية باإلعتماد بشكل أساسي على املعاد -1
 .الظواهر اإلجتماعية مشتقة من خصائص وسلوك األفراد

 .اإلفتراض بأن الفاعلني السياسيني يتصرفون بعقالنية منطلقة من املصلحة الذاتية -2
ن متأثرا بالتوجهات الكمية يف علم اإلقتصاد، مما كا الذي William Rikerارتبطت البدايات األوىل هلذا التوجه بكتابات ويليام ريكر 

دفعه إىل استعارة اإلفتراض الرئيس حول طبيعة السلوك السياسي، أي أن الفاعلني السياسيني يتصرفون بعقالنية، وهو ما يعين أن يكون 
وعليه فإنه بافتراض العقالنية . النيةلدى الفاعل السياسي جمموعة من األولويات احملددة واملرتبة سلفا يسعى إىل حتقيقها بطريقة عق

يستطيع علماء العالقات الدولية توقع سلوك الدول وتفسريه بالطريقة نفسها اليت تتيح فيها فرضية عقالنية تعظيـم املنفعة لعلماء 
           .36عبد اهللا بن مجعان الغامدي، مرجع سابق، ص: انظر يف ذلك. اإلقتصاد توقع وتفسري سلوك الشركات يف السوق
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 خمرجات النقاش الثالث :)1(الشكل
 

  العقالنية                          الواقعية اجلديدة                                    
                                                             

  نيو -التحالف  نيو                                                     
  

   
  الليربالية اجلديدة                               الراديكالية                 

  
                التأملية   

Source: Ole WÆVER, «The Rise and Fall of the Inter-Paradigm Debate», In Steve Smith and 
Ken Booth and Marysia Zalewski (eds), International Theory: Positivism and Beyond,                                        

                               (UK: Cambridge University Press, 1996), p165. 
  

تربز أمهية هذا النقاش من خالل خمرجاته اليت متثلت يف توجهني متناقضني متاما أنطولوجيا إذن، 
والعقالنية اليت ) املاركسية(حيث جند التأملية اليت انبثقت عن الراديكالية  وإبستمولوجيا، ودولوجياتيمو

 و النقاش ما بني الوضعيةومها شكال ما يعرف بقطيب النقاش الرابع أ .نيو - كانت نتاجا للتحالف نيو
   .ما بعد الوضعيةو

انتهى إىل حالة و ،اش بني املنظورايتـعما عرفه النق ة خمتلفة كليةـالرابع كان ذا طبيع النقاش 
ة ـالعقالني نـبي واإلنقسام تصالة من عدم اإلـقطيعة تامة ودرجة عالي من انسداد احلقل حبيث عرف

 "ةـالالمقايس"وعرب عنها العلماء اآلخرون بـ  ،"باحلر"وصفها ويفر بـ ، ةـوالتأملي
)Incommensurability (بتعبري كون.  

من أجل رأب الصدع الذي خلفه يف فترة التسعينيات قادته البنائية اإلجتماعية النقاش اخلامس 
ما سنرى ك –حاولت البنائية حبيث ، )وضعية وما بعد الوضعيةأو بني ال(اش بني العقالنيني والتأمليني النق

                                                
 ما بعد وضعي ويغلفهما حتت مسمى واحد، ولقد استخدم هذا / فهم، وضعي/ تفسري: تأملي يعكس اإلنقسامني/ اإلنقسام عقالين

حيث أشار إىل أن العقالنية ). ISA(يف خطابه املوجه إىل مجعية الدراسات الدولية  1988املصطلح من طرف روبرت كيوهان سنة 
بينما التأملية فتمثلها جمموعة من النظريات اليت )اليت شرحناها سابقا(ا مباشرة من نظرية اإلختيار العقالين تأخذ مسماها ومضمو ،

التفسريية لنظرية العالقات الدولية، وأكدت بدال من / قدمت نقدا شديدا للمقاربات العقالنية، ورفضت املقاربة الوضعية الكالسيكية
  : ملزيد من التفصيل انظر. حيادية للتفسري السياسي واإلجتماعيذلك على الطبيعة التأملية والال

op. cit, pp 24-25. Milja Kurki and Colin Wight, 
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ستيف مسيث يقول أن هذا . فيه كل منهما إطارا يلتقيإجياد منطقة وسطى تصلح ألن تكون  –ما بعد في
   :ويعرب عنه بالشكل التايلالوضع احلايل لنظرية العالقات الدولية، النقاش ميثل 

  النظرية الدولية يف بداية القرن الواحد والعشرين حسب ستيف مسيث): 2(الشكل 
  

  
  
  
  
  

  
 

Source: Steve Smith and Patricia Owens, «Alternative Approaches to International Theory» 
in John Baylis and Steve Smith (eds.)  The Globalization of World Politics: An 

Introduction to International Relations (UK: Oxford University Press, 
 2nd edition, 2001), p 285. 

 
نظرية  حقيقة اجلدل احلايل الذي تعرفه ميثل أن هذا النقاشهناك من يعارض اعتبار لكن 

جعلت من النقاش اخلامس يرتد بوقوفها يف صاحل العقالنيني إبستمولوجيا العالقات الدولية، ألن البنائية 
    .إىل النقاش الرابع

العالقات الدولية يف اجلدول اليت حدثت يف مواضيع وطبيعة النقاشات الكربى  ويفر خلص أويل
  :التايل

  
  
  
  
  
  
  
  

  التأملية
  ما بعد الحداثة
  النظرية النسوية
  النظرية المعيارية

  علم اإلجتماع التاريخي

  العقالنية     
  الليبرالية الجديدة
 الواقعية الجديدة

 البنائية اإلجتماعية     
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  مواضيع النقاش يف النقاشات األربعة الكربى كما قدمها أويل ويفر :)2(اجلدول 
  

  حماور النقاش
  ميتودولوجي  أنطولوجي  يستمولوجإب  فلسفي  سياسي  نوع النقاش
    *    **  ***  النقاش األول
  ***    *      النقاش الثاين
  *  ***      **  النقاش الثالث
    *  **  ***    النقاش الرابع

   .إخل...تعين الشكل الثاين للنقاش **تعين الشكل األساسي األول للنقاش،  *** :مالحظة
 

Source: Ole WÆVER, «The Rise and Fall of the Inter-Paradigm Debate», In Steve Smith and 
Ken Booth and Marysia Zalewski (eds), International Theory: Positivism and Beyond                                        

                               (UK: Cambridge University Press, 1996), p157. 
  

 بني ميزان القوىفالنقاش السياسي مثال كان يف النقاش األول يدور حول املفاضلة ويفر  حسب
يف مقابل سياسات  ويف النقاش الثالث دار بني سياسة اإلنفراج .دوليةظمات الأو حكم القانون واملن

فلسفيا فكان من خالل أعمال كار  اأم. القوة، التعاون املتعدد األطراف يف مقابل السياسة الوطنية
 ، واألخالقية مقابل النسبية، وجتدد مرة أخرى يف الثمانينيات)املثالية(الواقعية ضد ما أمساه بـ اليوتوبيا 

. الذات /األخالقية، النسبية، والنشاط التنظريي حول اإلنقسام املوضوع :من خالل مسائل
. يف قلب النقاش الثاين وامليتودولوجيا كانت. والرابع اإلبستمولوجيا لعبت بعض الدور يف النقاشني الثاين

  .  1أم النقاش الثالث فقد دار أساسا حول أنطولوجيا العالقات الدولية
يوضح فيه النقاشات النظرية الكربى اليت حكمت من جهته كذلك جدوال  ي وينرأنتجقدم   

  :تطور حقل العالقات الدولية، وكان كالتايل
  
  
  
  
  

                                                
1 Ole Wæver, op. cit, p 157. 
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  ينراالنقاشات النظرية املؤطرة لتطور حقل العالقات الدولية حسب و :)03( اجلدول
  

فتـــرة   الزمن
1920 -1930  

فتـــرة 
1950 -1960  

  1980فتـرة 
  

  1990فتـرة 

  النقاش الرابع  النقاش الثالث  النقاش الثاين  النقاش األول  األطر
  

  الرباداميات
ل مقاب الواقعية

  ملثاليةا
السلوكية العلمية 

  مقابل التقليدية
ما بعد الوضعية 
  مقابل الوضعية

البنائية مقابل 
العقالنية مقابل 

  التأملية
  تعــــددي  ثنــــائي  ثنــــائي  أحـــادي  اإلتصال

  
  

  ركيزالت

  
املؤسسات يف 
  مقابل املصاحل

  
العلم يف مقابل 

  التاريخ

: إبستمولوجيا
الوضعية يف مقابل 

ما بعد 
النظرية /الوضعية

  النقدية 

 :أنطولوجيا
القدرات 

اإلجتماعية يف 
مقابل القدرات 

  املادية
  

اإلبداع أو 
 اإلبتكار

نظام الدول مقابل 
  جمتمع الدول

  
  تفسري السلوك

 التفسري يف مقابل
  مالفه

التفسري السبيب 
مقابل التفسري 

أو /التكويين و
  الفهم

  
  :Theory Antje Wiener, Constructivist  Approaches  in  International  Relations  :Source

Puzzles and Promises, Constitutionalism Webpapers, ConWEB No 5/2006, P02.  
2006.pdf-leadmin/sowi/politik/governance/ConWeb_Papers/conweb5hamburg.de/fi-https://www.wiso.uni   

  
هذه اجلهود املبذولة يف تصوير وتقدمي تطور حقل العالقات الدولية على أنه نتاج من رغم على ال

يسعى كل منها إىل اهليمنة والتسيد، وعلى أنه تطور كذلك واكتسب هويته املعرفية براداميات متنافسة 
تقدمي احلقل فقط من فإن العديد من الباحثني انتقدوا فكرة  الكربى، النظرية قب النقاشاتمن خالل تعا

: كلتا الطريقتنيمثال يرى أن فـ ستيف مسيث . خالل هذه الرباداميات والنقاشات الكربى
وختفيان حقيقة أن  النقاشات الكربى تقدم تاريخ العالقات الدولية بشكل سيء، الكرونولوجية وتعاقب
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يعتقد أن طريقة تقدمي احلقل النظري  أويل ويفرو. 1انفتاحا وتعددية أكثر مما ورد يف الرواياتاك هن
ن بينما يذهب بريا .2ودليال سيئا للطالب للعالقات الدولية على شكل نقاشات متعاقبة قد تكون مضللة

ست فقط مجاملة ويف بعض لي حول التاريخ املعريف للعالقات الدوليةمشيدت إىل أن الروايات املتداولة 
 أخرى وأقصتها من املسامهة يف تطور النشاط التنظريي،األحيان مضلِّلة، بل وحرمت رؤى أساسية 

وإذا مت  لعدد كبري من العلماء املنسيني قد مت حموها من الذاكرة، من اإلستبصارات النظرية عدد فهناك
يتم تداوله يف احلاضر خبصوص التطور النظري  دعاء هذه اإلستبصارات فإا ستقدم نقدا قويا ملااست

   .3للحقل
ريخ العالقات الدولية تكمن أحسب مشيدت فإن واحدة من أهم املشكالت يف اإلشتغال على ت

يف كتابة تاريخ احلقل،  الواجب اتباعهايف أن هؤالء املؤرخني فشلوا يف مسألة التعامل السليم مع الطريقة 
تاما حول األبعاد األساسية هناك إمجاعا  ل العالقات الدولية وكأنحقفهناك ميل إىل وصف تاريخ 

 ، فهناك)Presentism(" الرتعة احلضورية"حسب مشيدت دائما يف املشكلة الثانية تتمثل  .4لتطور احلقل
، وذلك بغية ميل واسع لكتابة تاريخ احلقل من ناحية جتذره يف الفكر التقليدي القدمي أو الكالسيكي

ية لنظرية معاصرة، فأحد األهداف الرئيسية ملختلف الروايات التارخيية حول حقل العالقات منح الشرع
، وهذا يف احلقيقة هو أن تقول شيئا موثوقا وذا مصداقية حول الشكل احلايل للحقل الدولية وتطوره

احلقل  كذلك فإنه من أجل الدفاع عن توجه جديد يف. غالبا ما يؤدي إىل تشويه وتزييف تاريخ احلقل
يف أغلب األحيان  عن الوضع القائم يشعر العلماء باإلضطرارونقد تركيبته احلالية أو باملقابل الدفاع 

املشكلة مع الرتعة احلضورية كما يقول  .5قفهم وذلك بالعودة إىل وصف التطور العام للحقلامولتربير 
 فإن لكن يف احلقيقةول احلاضر، عمل لتوضيح نقطة ما حاُست قد مشيدت ال تعين أن التحليل التارخيي

يالتاريخ قد زفف وحد موقف ما حياول املؤرخ أو الكاتب دعمه عندما متت إعادة بنائه لتربير أو نق ر
   .6أو تقويضه

، وكذا حول إن عدم اإلتفاق حول جذور ونشأة وتطور العالقات الدولية كحقل معريف
مادة أو موضوع العالقات  ليت ختللته قد انعكس بدوره علىاملقاربات املوجودة فيه والنقاشات الكربى ا

ذاك ما  .وخلق بذلك جدال واسعا حول ما الذي يدرسه علم العالقات الدوليةالدولية وطبيعتها، 
           .سنحاول تشرحيه يف املبحث املوايل
                                                

1 Steve Smith, op. cit, p 376.  
2 Ole Wæver, op. cit, p 149. 
3 Brian C. Schmidt, op. cit, p 06. 
4 Ibid, p 07. 
5 Ibid, p 08. 
6 Idem. 



61 
 

  املبحث الثاين
  .ةالدولي العالقات ةطبيع ديدحت اليةإشك 

  

للحقل املعريف والفلسفية يف تعقب اجلذور الفكرية  حقيقية مشكلةمثلما يواجه الباحث   
كذلك  تطوره العام وكيفية دراسته، فإنهحتديد أهم املراحل اليت مر ا يف يف ، وكذا للعالقات الدولية

مبعىن  .إخل... وموضوعهاطبيعة العالقات الدولية ومكوناا يف حتديد يواجه مشكلة ال تقل عنها حدة 
ماذا ندرس يف : لسؤالاإلجابات املقدمة ل ى الباحث أن جييب أو على األقل أن حيدد موقفه منعل ،آخر

   العالقات الدولية؟
 .رةميالد العالقات الدولية كظاه اجلدل حول :املطلب األول

فيه نوع من السهولة، إذ يكفي فقط يبدو للوهلة األوىل أن حتديد ميالد ظاهرة العالقات الدولية  
وجوهر ما يسمى بـ ا املكون األساسي باعتبارمه الدول وجمتمع الفترة اليت ظهرت فيها الدولحتديد 

الدولية بدون  عدم إمكانية وجود ظاهرة العالقاتالتسليم ب، فاإلفتراض هنا يقوم على "العالقات الدولية"
ت دولية بدون ال ميكن تصور وجود عالقاوعليه  والتكوين، يف التشكل بقالس وجود الدول اليت هلا

  .وجود دول
تتعلق  العالقات الدولية كظاهرة إىل مهمة أخرىونشأة إذن حتيلنا مهمة البحث يف أصول ميالد   

ا املؤشر األساسي لظهور بوصفهم" اتمع الدويل"وكذا بالبحث يف أصول ميالد ونشأة الدولة 
 اإلنطالق يف العالقات الدولية نقطة"أن  )Hedley Bull( هيديل بول حيث يقول العالقات بني الدول،

حمدد من  ءأو جمتمعات سياسية مستقلة، لكل منها حكومة ومتارس السيادة على جز هي وجود دول،
وهنا تتبدد السهولة  .1"ويقطن فيها جزء حمدد من سكان هذا الكوكب من البشر سطح الكرة األرضية،

  . األوىل وتتعقد مهمة الباحث
 هناك من إىل أن جذور الدولة وجمتمع الدول موغلة يف القدم، حيث روبرت جاكسونيشري        

وحتالفات  م.ق 2400الدول القدمية تعود إىل عام  -ات رمسية مسجلة بني املدنياتفاقعن وجود  يتحدث
وهناك من يعترب اليونان القدمية  .2م.ق 653م ووجود مبعوثني دبلوماسيني يف العام .ق 1390تعود إىل 

 ميثل سابقة بالنسبةاليونانية  -فالنظام الذي أقامته املدنرخيي مليالد الدول وجمتمع الدول، كأول مظهر تا

                                                
مركز اخلليج : اإلمارات( عوملة السياسة العامليةجون بيليس وستيف مسيث، حمرران، : ، يف"تطور اتمع الدويل"روبرت جاكسون،  1

  .71ص) 2004لألحباث، 
 .70صاملرجع نفسه،  2
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دخلت املدن اليونانية  حيث، )Karen Mingst(حسب  "ويستفاليا معاهدة"ته للنظام الذي أقام
كتابه ثيوسيديدس يف  يف سياسات قوة تقليدية كما أرخ لذلك )اسربطة، وكورنيثياأثينا، وأبرزها (
عالقات تبادل وجتارة فيما بينها دخلت كذلك يف ، كما أن هذه املدن "تاريخ احلرب البيلوبونيزية"

أن فترة الرومان عرفت قيام  –ولكن بدرجة أقل  –أيضا من يرى  وهناك .1لدرجة مل يسبق هلا مثيل
على باقي األقاليم،  نيةاإلمرباطورية الروما افرضتهاليت جمتمع دويل قائم على فكرة اخلضوع واهليمنة 

وكانت عالقاا جبميع اتمعات السياسية يف حيث كانت روما الوحيدة اليت حتمل صفة السيادة، 
الذين يقومان  والوفاق احلوار من وبدالاألقاليم األخرى اخلاضعة لسيطرا عالقات امربيالية ال دولية، 

      .2إما الطاعة أو الثورة: خليارين، كان أمام األقاليم أحد اعادة بني الدول املستقلة
  : 3روبرت جاكسون حتديد التسلسل التارخيي لنشوء اتمع الدويل على النحو التايلحاول   

  .إغريقي قدمي أو هيليين: م .ق 100 -500 •
  .عصر النهضةإيطاليا : م .ب 1500 -1300 •
  .أورويب حديث مبكر: م .ب 1650 -1500 •
  .غريب –رويب أو: م .ب 1950 -1650 •
  .ـميعولـــ:     إىل اآلن -1950 •

كانت  1648سنة  "معاهدة ويستفاليا"إىل أن  تذهب أغلب الكتابات املرجعية يف احلقل غري أن
الذي كان سابقة جلميع التطورات الالحقة للمجتمع " األورويب"التعبري الصريح األول عن جمتمع الدول 

البناء مبؤسساته الدبلوماسية اخلاصة، وصيغته القانونية الرمسية، ل فكان أول جمتمع دويل متكام الدويل،
  .4على ميزان القوىوممارساته الناضجة على يد رجال الدولة، مبا يف ذلك السعي إىل احلفاظ 

  :5إىل ثالثة مبادئ أساسية جاكسونروبرت حسب  "الويستفايل"لقد استند اتمع الدويل  
، أي أن امللك إمرباطور يف مملكته) Rex Est Impertor in Rego Suo(يعرف بالالتينية بـ  :األول

أن امللك ال خيضع ألي سلطة أعلى من سلطته، وكل ملك مستقل عن باقي امللوك ومما يؤكد هذا املعيار 
 .اآلخرين مجيعا، ومتساوٍ مع أي ملك آخر

                                                
1 Karen Mingst, op. cit, p 18.  

 .77صروبرت جاكسون، مرجع سابق،  2
 .74صاملرجع نفسه،  3
 .88صاملرجع نفسه،  4
 .85صاملرجع نفسه،  5
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ذهب الديين يف مملكته، أي أن احلاكم يقرر امل )Cujus Regio Ejus Religio(يدعى بـ  :الثاين
 .وهذا يعين أنه مل يكن حيق ألي أجنيب أن يتدخل يف حكم يصدره امللك على أساس ديين

منع أي طرف من الوصول إىل وضع اهليمنة على  توازن القوى، وهو مبدأ يرمي إىل هو :الثالث
 . اآلخرين

، حيث الناشئ" ويباألور"هي اليت شكلت السمات األساسية للمجتمع الدويل  وهذه املبادئ
   :1يف هذه األخريةمتثلت 
 أقر القانون الدويل باستقالهلا السياسي وتساويها القانوينأعضاء من دول  هتشكل. 
 كانت كل دولة عضو تتمتع بالشرعية يف نظر باقي الدول األعضاء مجيعا. 
 ماسيني شؤون العالقات بني الدول ذات السيادة كانت تدار باطراد من قبل هيئة من الدبلو

 .احملترفني، وتوجه بواسطة نظام تعددي من التواصل الدبلوماسي
 دون سعي أي من تلك الدول إىل  نشوء ميزان قوى بني الدول األعضاء كان يرمي إىل احلؤول

    .اهليمنة على أي من الدول األخرى
لدولية كظاهرة، دة لنشوء العالقات احدإىل أسطورة م يف احلقيقة لقد حتولت معاهدة ويستفالياو

وهالفارد وجون هوبسون  بنجامني دي كارفاهلوجيادل كل من  .وبالتايل كموضوع للدراسة والبحث
املكونة من الدول دارت حول تأسيس املادة الدراسية حلقل العالقات الدولية  "1648أسطورة "بأن ليريا 

من  ابتداء عالقات الدولية أنطولوجياإم يؤرخون لل .2مؤسساته ومبادئه اليت يرتكز عليهاو نظام الدولو
الدولة، نظام الدول، مبدأ السيادة، اية النظام : اليت هي كذلك املرجعية التارخيية لـهذه املعاهدة 

إذن شكلت هذه املعاهدة يف أدبيات  .اية حرب الثالثني سنةاإلقطاعي للجمهورية املسيحية، إىل 
الدولة احلديثة، املفهوم املبتكر للسيادة، ونظام الدول : ل كل منالنقطة املرجعية ألصالعالقات الدولية 

  . 3األورويب
اليت ركزت أهم النقاط  أنحبيث ملساءالت ومراجعات، لكن مل تنج هذه األسطورة من تعرضها 

 واادلة بأنه ال الدولة احلديثة وال نظام الدول يف نشأما ميكنعليها هذه املراجعات متثلت يف التدليل 
لة بل اُعتربت األسطورة مضلِّ .4، وأن السيادة مل تشرع يف معاهدة ويستفاليا1648تأصيلهما بالعودة إىل 

للحقائق، ألا تقدم طريقا وحيدا ونظرة وحيدة لكيفية تشكل كل من الدولة احلديثة والنظام ومزيفة 

                                                
 .86صاملرجع نفسه،  1

2 Benjamin de Carvalho, John Hobson, Halvard Leira, op. cit, p 03.  
3 Ibid, p 04. 
4 Ibid, p 05. 
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ة األشكال السياسية األخرى لوجود وتقصي بقيممركزة حول الدولة  تقدم أنطولوجياالدويل، كما أا 
  .اتمعات
الدولة ونظام الدول قد  أنوعلى رأسهم كارفاهلو وهوبسون وليريا يقول نقاد هذه األسطورة   

للحكام واليت تتيح  ذات السيادةاملستقلة  دولةنشأة ال فكرةف ظهرا بفترة طويلة قبل معاهدة ويستفاليا،
    English) "اتلقانون اإلجنليزي لإلستئنافا"ودة ا إىل ديباجة عمطلق السلطة على أقاليمهم ميكن ال

Statute of Appeals)  أما نظام الدول  .1555عام  "سلم هابسبورغ"، وكذلك معاهدة 1534سنة
بعد معاهدة ويستفاليا كان بشكل  "األورويب"فالعامل وال هي شكلته،  ويستفالياإىل فال ميكن العودة به 

سالم ويستفاليا كان مبثابة فترة الصدد أن هذا مارتن وايت يف يرى  .1بل هذه املعاهدةهو نفسه قكبري 
وليس فترة بروزه على أرض الواقع، فبدايات هذا اتمع حسبه ترجع  النضج للمجتمع الدويل األورويب

 "البابوية"، والذي حول 1415عام ) Council of Constance" (كونستانس جملس"زمن تأسيس إىل 
إىل أن اتمع  يرتيليذهب ه بينما ،الواقع إىل قوة سياسية شبه علمانية هلا منطقتها وحدودها اخلاصةيف 

" املسيحيةاجلمهورية "قبل القرن الثامن عشر، ألن  مل يربز إىل حيز الوجود بشكل كاملالدويل احلديث 
  . 2كانت ال تزال قائمة قبل ذلك

لقائلة أن معاهدة ويستفاليا قد متخضت عن ميثاق دويل يؤكد النقاد على عدم صحة الفكرة او
العائدة إىل العصور " املسيحية اجلمهورية"أزاحت فكرة جديد يستند إىل وجود دول ذات سيادة 

بل جيادلون أن اإلمرباطوريات اليت كانت موجودة قبل معاهدة ويستفاليا ظلت  الوسطى وحلت حملها،
          .3كذلك بعدها

ل على أنه وؤإىل أن سلم ويستفاليا ال ميكن أن ي -  حسب هؤالء -األسطورة  مراجعةأفضت 
أي سلم (ينظر إليه وحىت لو أن حقل العالقات الدولية  .م دويل جديد خيتلف كلية عما سبقهبداية لنظا
هذا  على أنه مؤسس ومشكِّل نظام الدول ذات السيادة فإن هناك شواهد وأدلة قليلة تؤيد )ويستفاليا

عد السياسية والوضع السياسي قبل وب حرب الثالثني سنة ودوافع خمتلف الفواعلاإلدعاء، فأسباب 
     .4ختربنا قصة خمتلفةاحلرب باإلضافة إىل املعاهدة نفسها، كل هذه األشياء 

  ملاذا تستمر األسطورة بالرغم من احملاوالت املتكررة هلدمها؟: لكن السؤال املطروح  
وظيفة إرشادية ومساعدة يف حقل العالقات  – ومازالت تقدم – أسطورة ويستفاليا قدمتببساطة، 

وتفسر بشكل مالئم الدولية، حيث تزوده برواية بسيطة ومرتبة حول جذور وأصول نظام الدول، 
                                                

1 Ibid, p 06. 
 .85روبرت جاكسون، مرجع سابق، ص 2

3 Benjamin de Carvalho, John Hobson, Halvard Leira, op. cit, p 06. 
4 Ibid, p 28. 
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اإلقليمية، السيادة، املساواة، وعدم : مثل" الدويل"أصول ما تعتربه اخلصائص األساسية هلذا النظام 
         .1التدخل

ماهية  يف حتديد "أسطورة ويستفاليا"ال ميكن جتاهل التأثري والدور الكبري الذي تلعبه إذن 
إخل، ...وبالتايل يف حتديد مفهومها ومكوناا وطبيعتها العالقات الدولية كموضوع للبحث والدراسة،

ملفهوم واملكونات يف خلق توافق وإمجاع بني باحثي احلقل حول هذا االتأثري لكن هل انعكس ذلك 
 .ذلك ما سنحاول معرفته يف بقية املطالب للعالقات الدولية؟ والطبيعة اجلوهرية

 .ه النظرياتا تقولمل ضرورة اإلنصات: حتديد مفهوم العالقات الدولية: املطلب الثاين
 أكثر من أن تكون تعدعلم من العلوم ال  أيمهمة املشتغلني بتعريف  نأطه حممد بدوي  يؤكد  
اليت ينتهجها  بالظواهر اليت يدرسها، ومبنهجه، أي بطبيعة العمليات الذهنية مبادة العلم، أيالتعريف 

على باحثي العلوم وصعبة ولئن كانت هذه املهمة شاقة  .2الباحث سعيا وراء حقيقة تلك الظواهر
ها على حال معينة بصفة عامة لتعقد الظواهر اإلجتماعية وتنوعها وتداخلها وعدم انتظام اإلجتماعية

روبرت  ال العالقات الدولية، إذ يقولإخل، فإا تزداد صعوبة يف جم... وارتباطها بالزمان واملكان
ادة موضوعه ـري من غموض مـأي حقل فك أنه ال يعاين )Robert M.A. Crawford( كراوفورد

       .3أو دراسته أو اجلدل حول نظرياته مثلما يعانيه حقل العالقات الدولية
ليس هلا وجود  "العالقات الدولية"يف أن  تكمناملشكلة الرئيسية فإن وحسب كريس براون    

من النوع الذي ميكنه أن حيدد معرفة من املعارف األكادميية، وبدال من عيين أو أساسي يف العامل احلقيقي 
األخري ينحوا ألن يكون  وإذا كان هذا". عامل املعرفة"و" العامل احلقيقي"ذلك يوجد تفاعل متواصل بني 

فكيفية فهمنا وصفا دقيقا وانعكاسا صادقا لألول، فال يعين بالضرورة أن العالقة بينهما وحيدة اإلجتاه، 
وبالتايل فمن احملتمل دائما أن يكون أي تعريف وتوصيفنا للعامل تعتمد كذلك على كيفية تعريفنا له، 

  .4جتاهلهانعتمده موضع جدل وخيلق مشكلة حقيقية ال ميكن 
ر أو تعرف ذاا فسإن مواضيع العلوم اإلجتماعية ال ت: قوليعود براون ليوضح أصل املشكلة في  

املدخل إىل "فلو أخذنا فرعا علميا مثال وليكن  ،نسبة لظواهر العلوم الطبيعيةتلقائيا كما هو الشأن بال
 )Myrmecology(لكلمة وحاولنا وضع تعريف  )Introductory Myrmecology" (علم النمل

ألننا نعرف ما هي النملة، واملنهج املتبع يف  ، وهذا ال يسبب مشكلة"دراسة النمل"لوجدناها تعين 
                                                

1 Ibid, p 29. 
 .12حممد طه بدوي، مرجع سابق، ص 2

3 Robert M.A. Crawford, Idealism and Realism In International Relations: Beyond the Discipline, (London:  
 Routledge, First Edition, 2000), p 01. 

 .02كريس براون، مرجع سابق، ص 4
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فإذا مفهوم متاما ومقبول بشكل أو بآخر من طرف أهل اإلختصاص، التصنيف والذي يغطي فئة النمل 
وذلك لوجود  ،حممل اجلدعلى ولته حمل حماأحدهم توسيع نطاق تلك الفئة بطريقة جذرية فلن تحاول 

إذ ال  ،خيتلف األمر متاما يف العلوم اإلجتماعيةبينما  .املوضوع اإمجاع بني علماء اإلختصاص حول هذ
وعليه فإن . تكاد توجد جماالت ميكن اإلعتماد فيها على هذا النوع من اإلمجاع بني الباحثني املختصني

   :1حتدينيه مسألة وضع تعريف للعالقات الدولية تواج
، فالعالقات الدولية اصطالحمسألة إجياد تعريف فإنه سيكون بأنه إذا استطعنا جيب أن نسلم   -1

كمصطلح ال يبل إن العلماء وأهل اإلختصاص هم الذين القات الدولية كظاهرةالع فعر ،
 .يقدمون التعريف

غري احملتمل أن تكون وأنه من معينا للموضوع، أن يتضمن وصفا ودم ال بد قَي إن أي تعريف -2
 .الطريقة اليت يتم ا ذلك حيادية من الناحية السياسية

األغلبية  ينال رضى مفادها أنه من الصعوبة مبكان وضع تعريف للعالقات الدولية قناعةبراون إىل صل يل
كتاب هو أن جل ما يرد يف هذا ال" فهم العالقات الدولية"لذا يقرر يف بداية كتابه  ،من علماء هذا احلقل

   .مبعىن ما تعريف مطول للعالقات الدولية
حماولة إجياد تعاريف تسعى  من طرف علماء وباحثي احلقل يفة بذولامل تتبعنا أغلب اجلهودوإذا 

 كبريا فيما بينها، اختالفا جندها تتباين وختتلف إىل املطابقة بني العالقات الدولية كظاهرة وكمصطلح
اليت عرفها التاريخ البشري، السياسية املستقلة  كل أشكال التجمعات فهناك من يوسع التعريف ليشمل

أ داخل كل جمموعة من كيانات سياسية العالقات الدولية تنشمثال أن  )K.J. Holsti(إذ يعترب هولسيت 
تربط بينها تفاعالت تتميز بقدر من التواتر ووفق نوع من ) مدن، أمم، إمرباطوريات -قبائل، دول(

 احلديثة اليت على العالقات بني الدول القوميةفقط ليقصره ينما هناك من يضيق التعريف ب ،اإلنتظام
الذي اعترب  ومن بني هؤالء املفكر الربيطاين هيديل بولنشأت يف أوروبا بداية من القرن السابع عشر، 

عرب التاريخ  من جمموع العالقات بني الوحدات املستقلة خاصة هي حالة تارخيية" العالقات الدولية"أن 
   .2"العالقات بني القوى"بـ  امساهواليت 

  :3املتداولة يف احلقل على الشكل التايلالتعاريف  وتقدمي لقد أجاد أنور حممد فرج يف تصنيف
هل العالقات الدولية : وهنا يثار السؤال :أطراف العالقات الدوليةتركز على  اليت التعريفات -1

 هذه الدول؟ تعداها لتشمل العالقات القائمة بني مواطينتنحصر يف العالقات بني الدول أم ت
                                                

 .04صرجع نفسه، امل 1
 .24أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 2
 .58-47املرجع نفسه، ص ص  3
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، فـ نيكوالس سبيكمان لـرد كوحدة للتحليـز على الفـمن ركن ـالباحثي منهناك 
)Nicolas Spykman ( اف العالقات الدولية على أالعالقات بني أفراد ينتمون "مثال عر

خاص أو جمموعات تستهدف أو ألش والسلوك الدويل هو السلوك اإلجتماعيلدول خمتلفة، 
بينما ركز عدد كبري من  ".ينتمون إىل دول أخرىتتأثر بوجود سلوك أفراد أو مجاعات 

رميون آرون، ستانلي هوفمان، كوينسي ، مورغنتاومثل  املفكرين على الدولة كوحدة للتحليل
لوحدات العالقات بني ا"هي  أن العالقات الدولية )R. Aron(آرون يعترب  وغريهم، رايت

هذه العالقات تنبع من حقيقة أا تتناول املستقلة املوجودة يف العامل، وأن خصوصية  السياسية
الرأي الوحيد عالقات بني وحدات سياسية تدعي كل منها بأن احلق يف جانبها، وبأا صاحبة 

النظام النسق أو القسم الثالث من الباحثني ركز على ". يف قرار اللجوء إىل القتال من عدمه
الدويل كوحدة للتحليل، فـ روبرتو ميسا يالعلم الذي "العالقات الدولية بأنه ) علم(ف عر

من جهة،  أي دراسة اتمع الدويل كوحدة مستقلة ،"الديناميكي واجلامد يدرس اتمع الدويل
عل ومورتون كابالن ج .ودراسة التفاعالت الديناميكية اليت حتدث يف إطارها من جهة أخرى

وكينيث والتز الذي جعل من  ككل حمور التحليل يف دراسة العالقات الدولية،من النظام الدويل 
امليزة األساسية ملا يسمى حبقل السياسة الدولية، ومثله اميانويل " الفوضى الدولية"مفهوم 
 ".النظم العاملية"انطلق يف تعريف وحتديد العالقات الدولية من مفهوم  الذي نوالرشتاي

السؤال الذي يطرح هنا يتعلق مبجاالت : لتعريفات اليت تركز على ماهية العالقات الدوليةا -2
كالعالقات هل تقتصر على العالقات السياسية أم تشمل العالقات األخرى : العالقات الدولية

كموضوع فاإلجتاه األول يركز على العالقات السياسية  إخل؟...اإلقتصادية والتجارية والثقافية
ذات طبيعة كل عالقة "حيث جند مثال حممد سامي عبد احلميد يعرفها بأا  قات الدوليةللعال

متتد إىل ما وراء احلدود اإلقليمية لدولة سياسية أو من شأا إحداث انعكاسات وآثار سياسية 
بينما يركز اإلجتاه الثاين على تعريف شامل لكل أبعاد أو جماالت العالقات الدولية، . "واحدة

بتلك العالقات اإلنسانية ذات الطبيعة "مثال يعرفها  )A. Troyol(يول وأنطونيو تر فـ
نفضل عدم وصف العالقات الدولية بأا سياسية، ألنه  إننا: "، بينما يقول بطرس غايل"الدولية

هو الغالب فيها فإن لبعض العناصر األخرى من ثقافية واقتصادية إذا كان اجلانب السياسي 
 ".ا ال يقل عن السياسيةأثر واجتماعية 



68 
 

جند صنفني من  وهنا: التعريفات اليت تركز على اهلدف من دراسة العالقات الدولية -3
، ومثاله التعريف الذي على األهداف النظرية من الدراسةالصنف األول يركز التعريفات، 

يف  )Grayson Kirk(وغرايسون كريك  )Walter Sharp(قدمه كل من والتر شارب 
يف  تنحصر" )كعلم(ربعينيات من القرن العشرين حينما زعما أن مهمة العالقات الدولية األ

، "على أن تدرس بشكل منظمحبث وتشخيص العوامل الرئيسية احملركة للسياسة اخلارجية 
العلم الذي يعىن "العالقات الدولية على أنه ) علم(وحممد طه بدوي من جهته قدم تعريفا لـ 

، "باملالحظة والتجريب أو املقارنة من أجل التفسري والتوقع الدولية واستقرائهابواقع العالقات 
علم يهتم باملالحظة "إىل أا  )John Burton(ويف اإلجتاه نفسه يذهب جون بورتون 

فريكز على الصنف الثاين من التعريفات  اأم ".والتحليل والتنظري من أجل التفسري والتنبؤ
حيث  ريا،الدويل يف هذا الصدد اهتماما كب ونال موضوع السلم راسة،األهداف العملية من الد

على سبيل املثال أن مسألة  )George Shakarhnazarov(يرى جورج شاخارنازاروف 
هي من أهم القضايا  فيها الثورة اإلجتماعية احلفاظ على السلم الدويل يف ظل ظروف تنامت

                                                                                                                                              . اهلدف األمسى للعالقات الدوليةاليت تواجه البشرية، لذلك يظل حتقيق السلم 
    ي ختتلف إىل درجة التباين بشأن العالقات الدولية قدمت حلد اآلن أن التعاريف اليت غضبان  مربوكقر

   .1من حيث املوضوع والشمولية، وذلك بتباين الزمان واملكان واألشخاص وتصورام
وماذا خبصوص  ؟تعريفا واحدا أو موحدانعتمد ميكن أن فكيف وإذا كانت احلال هكذا 

مث هل ملية انتقائية من بني التعاريف املوجودة أم هو عملية تركيبية توفيقية؟ هل هو ع مضمونه وحمتواه؟
إذا اعتمدنا تعريفا للعالقات الدولية فعلى سبيل املثال ميكن أن يكون شامال وتتبناه خمتلف النظريات؟ 

واعل أخرى وإذا اعتمدنا تعريفا يضم إىل جانب الدول ف فقط الدول املستقلة هل ستتبناه الليربالية؟ يضم
هل ستقبل به  مثل املنظمات الدولية والشركات املتخطية القوميات ومنظمات حقوق اإلنسان والبيئة

إىل تعريف  ملاذا نسعى مث وإذا ركزنا على البعد املادي للوقائع الدولية فهل ستعتمده البنائية؟الواقعية؟ 
الدراسي للعالقات لتعريف باحلقل موحد بينما تتعدد النظريات؟ أليست إحدى وظائف النظريات هي ا

  ؟ورسم حدوده الدولية
  

                                                
  ،جتدر اإلشارة إىل أن التعاريف املقدمة يف هذا العنصر ال تتحدث بصفة مباشرة عن العالقات الدولية كظاهرة أو كموضوع للدراسة

 .  الفرق واضحا بينهماوإمنا تتحدث عن العلم الذي يدرس هذه الظاهرة، وطبيعي أن يكون 
 .06مربوك غضبان، مرجع سابق، ص 1
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ليست هلا حدودا مادة العالقات الدولية "اب من ذهب إىل حد القول بأن هناك من الكت
أن يطابق بني العالقات الدولية  ، وبالتايل ال ميكن الوصول إىل تعريف حمدد ميكن1"مرسومة يف الواقع

السؤال كن أن يكون ملادة العالقات الدولية حدودا مرسومة، وميلكن يف احلقيقة  .كمصطلح وكظاهرة
للحقل   –ولكن خمتلفة  – النظريات املختلفة ترسم حدودا بطبيعة احلالمن يرمسها؟ : هو هنا املطروح

  .الدراسي للعالقات الدولية
يف  األول يتمثل: نيرئيسيفون العالقات الدولية من خالل متغريين يعرفأنصار الواقعية مثال 

أن جوهر العالقات  1950عام  وكينيث تومسونحيث أكد كل من هانس مورغانتو  ،عنصر القوة
الصراع من أجل القوة بني الدول ذات اليت مادا األساسية السياسة الدولية "... الدولية يتمثل يف 

العالقات  )Verally( يعرف فريايل حيث ،مثل يف الدول ذات السيادةتفيأما العنصر الثاين  .2"السيادة
 .3"العالقات اليت بني السلطات السياسية اليت حتاول التهرب من سلطة سياسية أعلى منها"الدولية بأا 

حينما حصروا العالقات  ،رميون آرون وستانلي هوفمان وكوينسي رايت وعلى حنوهم ذهب كل من
  .الدولية يف دراسة الوحدات السياسية املستقلة، أي الدول

لتشمل مواضيع توسيع حدود احلقل الدراسي للعالقات الدولية  دائما ما سعوا إىلون الليرباليو
بدل (وتعددية الفاعلني  )بدل املسائل العسكرية(مثل مسائل اإلقتصاد  ،إضافية عما يعتمده الواقعيون

التحول عن التغيري ويوهني وجوزيف ناي على ضرورة روبرت كلقد دافع كل من  .)مركزية الدولة
القائم على تعددية (ية إىل مفهوم السياسة العامل) القائم على مركزية الدولة( وم السياسة الدوليةمفه

ال يكمن فقط يف ظهور فواعل جدد جبانب الدول أو يف حتديها هلذه وأساس هذا التغيري  ).الفاعلني
لتكامل الدويل أنصار نظرية او .4وإمنا يف تغري طبيعة العالقات بني هذه الدول والفواعلالدول، 

املوضوع الرئيسي للنظرية واملتمثل يف انطالقا من العالقات الدولية  فوارع )احملسوبة على التيار الليربايل(
     .5ظاهرة التكامل الدويل، حيث ينظرون إىل هذه العالقات على أا تكاملية

دمه كل من الواقعيني عما ق يعطون تعريفا للعالقات الدولية خمتلفا متاماف ،املاركسيونأما 
 ،وفالدميري ليننيوفريديريك اجنلز ماركس كارل اليت طرحها كل من فبالعودة إىل األفكار  .والليرباليني

جندهم يتفقون حول أن التاريخ البشري منذ البدء إىل اآلن هو تاريخ صراع الطبقات، وبأن العامل 

                                                
 .12املرجع نفسه، ص 1
 .12املرجع نفسه، ص 2
 .13املرجع نفسه، ص 3
 .20املرجع نفسه، ص 4
 .27ص مرجع سابق،، عبد الناصر جنديل 5
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ات الدولية هي عالقات تستند على الصراع فالعالق ،وعليه .دي احملدد لذلك هو أسلوب اإلنتاجاملا
ينظرون إىل العالقات  )إحدى نسخ املاركسية يف الستينيات(أنصار التبعية . 1الطبقي احملرك للتاريخ

     .2عالقات سيطرة وتبعية، سيطرة دول املركز وتبعية دول احمليط الدولية على أا
من مشكلة حتديد مادة العالقات الدولية،  – ةخاصة بعد اية احلرب البارد –املعياريون عمق   

وأصبح حتديد  فإضافة إىل مشكلة التحديد املادي حلدود احلقل الدراسي أضافوا البعد املعنوي والقيمي،
ما نوع العامل الذي نريد أن نعيش فيه؟ : سؤالالغري كاف، بل جتاوزه إىل نوع العامل الذي نعيش فيها 
الذي تزعمه التيار املثايل يف العشرينيات من القرن  "ما ينبغي أن يكون" أي العودة إىل مقاربة ومنهج

 أمرا الدولية لعالقاتاتفاقي ل تعريفإمكانية الوصول إىل فإن املعياريني جعلوا من  وبالتايل. 3العشرين
  .وذلك عندما أخضعوه للرغبة والتفضيل بعيد املنال،

من ظواهر العالقات الدولية  تعزل جماال أو حيزاة املوجودنظرية من املقاربات ال نالحظ أن كال  
، وكل مقاربة نظرية تعتقد أا تدرس لتخضعه للدراسة والتحليل بغية الوصول إىل تعميمات بشأنه

  .إمكانية الوصول إىل نظرية عامة للعالقات الدوليةجوهر العالقات الدولية، وبالتايل 
بني تلك التعاريف  يفيدنا يف التمييز بدقةت الدولية قاالإن هذا النمط من املقاربة لتعريف الع   

توسيع موضوع وجمال العالقات الدولية ليشمل كل شيء، وبني تلك اليت تعمل على  العامة والتوليفية
هناك عدد من التعريفات مبعىن آخر، . النظرية اليت تعرب عنها املقارباتالتعاريف اليت تتطابق تقريبا مع 

 املعريف للعالقات الدولية ال يتبناها أي اجتاه تنظريي، ألا تتعارض مع منطلقاته يفاملوجودة يف احلقل 
مثل تلك التعريفات اليت ترى يف يف عملية التنظري،  عملية وبالتايل ليس هلا فائدة الكثري أو القليل منها،

نفسه أبعادا سياسية العالقات الدولية على أا صراعية وتعاونية يف الوقت نفسه، وبأن هلا يف الوقت 
، وأا ترتبط بغياب السلطة وتتأثر بوجودها على مستوى الدول يف الوقت ...واجتماعية واقتصادية

   .إخل...، نفسه
هناك ضرورة لوضع مسألة تعريف العالقات الدولية يف مع عزيز حسيب أن قول وعليه ميكننا ال

لذي يتأتى من تعقد الظاهرة املدروسة نفسها، أي إطار من النسبية، أي القبول مببدأ تعدد التعاريف، وا
ما إىل كل نظرية للعالقات الدولية ضرورة التنبه عند دراسة ومن جهة ثانية  .4مادة العالقات الدولية

                                                
والتوزيع  الدار اجلماهريية للنشر: اليبي( دراسة يف األصول والتاريخ والنظريات: العالقات السياسية الدوليةعلي عودة العقايب،  1

 .   30ص) 1996، 1واإلعالن، ط
 .82عبد الناصر جنديل، مرجع سابق، ص 2
 .17مربوك غضبان، مرجع سابق، ص 3

4 Aziz Hasbi, Théories des Relations Internationales, (France: l’harmattan, 2004), p 13.   
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إعادة تعريف العالقات الدولية وطبيعتها وجمال أي ضرورة  يف شأن حتديد مادا الدراسية، النظرية تقوله
         . انطالقا من مضمون النظرية ذاا إخل ...دراستها وفواعلها 

  .وأنطولوجيات متعددة واقع واحد :حتديد مكونات العالقات الدولية: املطلب الثالث
دة ملعىن ومفهوم العالقات الدولية حىت دحلة رسم املعامل املُيتخلص من مشك ال يكاد الباحث 

يأو مم تكون العالقات الدولية: من قبيل فأسئلة ،هلاضمون األنطولوجي ه مبشكلة أخرى تتعلق باملواج 
وما نوع العالقات اليت تقوم بينهم والوسط الذي يعيشون فيه؟ ال تلق إجابات حمددة  من هم فواعلها؟

، حىت يغدوا األمر وكأننا هابين فيما بل وعلى العكس من ذلك جند اختالفا وتباينا كبريا ،وال موحدة
   .ال ميت بصلة إىل اآلخر ، كل منهاللعالقات الدولية نتكلم عن عوامل خمتلفة

معىن إن مهمة حتديد مكونات العالقات الدولية ترتكز على التعريف الذي نقدمه أو نتبناه حول 
وبالتايل فإن حيث ميكن استخالص هذه املكونات من ثنايا التعريف نفسه، ، العالقات الدوليةومفهوم 

حتديد عملية على  مستوى التعاريف املقدمة ينسحب بالضرورةعلى  املوجودوالتعدد اإلختالف 
ومرة أخرى جند  .خمتلفة كذلكو متعددة ويقود إىل إجابات ،لعالقات الدوليةل املضمون األنطولوجي

  .لتحديد موقفنا من اإلجابات املقدمة ه النظرياتعلى اإلنصات ملا تقول أنفسنا جمربين
ما الذي أن نظرية العالقات الدولية ال تقول لنا فقط  )Cynthia Weber( جتادل سينثيا ويرب  

 جيادل رينهارد مايرزومثلها . 1ولكن تفرض رؤيتها ملا يكون عليه هذا العامل حيدث يف العامل اخلارجي،
)Reinhard Meyers( يف حتديد طبيعة ومكونات العالقات  أن النظرية تؤدي وظيفة أنطولوجية

بني النظرية التفسريية والنظرية التكوينية يف رؤية اإلختالف  عند إبرازوح وميكن رؤية ذلك بوضالدولية، 
تنظر لعامل  –اليت هي نتاج الفلسفة الوضعية  – فالنظرية التفسريية .2)األنطولوجيا( العامل اإلجتماعي
، تناوجود خارجي ومستقل عن إدراكاتنا ونظريا، فهو ذا على أنه مثل العامل الطبيعيالعالقات الدولية 

اليت هي نتاج الفلسفة ما  – بينما النظرية التكوينية .أو طريقة إلدراكه فالتجريبية كفيلة كمنهج وبالتايل
أو نشكله انطالقا من قواعد هو ما ميكن أن نكونه ترى أن عامل العالقات الدولية  – بعد الوضعية

وجهات نظرنا  كلية على يعتمد ، بلمستقل وثابتووبالتايل ال وجود لعامل موضوعي ، نظرياتنا
يكون لدينا  – تكويين/تفسريي السابقالنظري حسب التقسيم  –وعليه  .وتصوراتنا لألشياء

وتسعى فقط إىل حتديد كنهه  تعترب الواقع الدويل كشيء معطى "أنطولوجيا تفسريية" :أنطولوجيتان

                                                
1 Cynthia Weber, International Relations Theory  : A Critical Introduction (New York, Routledge, Third 
Edition, 2010), p 02. 
2 Reinhard Meyers, "Contemporary Developments in International Relations Theory", p 05.  

http://www.caesar.uns.ac.rs/eng/studies/2005/meyers/c2.pdf 
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وكمسار الائي من  بينذاتاين - تعترب الواقع الدويل كبناء اجتماعي" تكوينية أنطولوجيا"و ومكوناته،
    .وإعادة التشكيلل يالتشكعمليات 
 .بالتحديد اإلبستمولوجي هلاكذلك ترتبط مسألة حتديد أنطولوجيا العالقات الدولية   

حبتة لألشياء، وترى أن عامل العالقات الدولية هو عامل  "مادية"فاإلبستمولوجيا الوضعية تنظر من زاوية 
، وتصبح العالقات الدولية له يستبعد املكونات غري املادية فالتحديد األنطولوجي مادي باألساس، وعليه

أما . والتعبري عنها كمياوقياسها حقيقة مادية ميكن تلمسها  –كـ بىن وفواعل وتفاعالت  –
فتنظر لألشياء نظرة  "اإلبستمولوجيا التكوينية"واليت تدعى كذلك بـ اإلبستمولوجيا املضادة للوضعية 

بواسطة املفاهيم واألفكار إدراكاتنا له فالعامل املادي ال يكتسب معناه إال من خالل ، "اليةمث"
 وإن كان وما ال يدرك فهو غري موجود حىتدرك، فالعامل املوجود هو العامل املُإخل، ...واملعتقدات

اإلدراك والتفاعل حيددها  وعليه فاملضمون األنطولوجي للعالقات الدولية ذا طبيعة مثاليةحقا، دا موجو
  .كما أنه من طبيعة متغرية بني اإلدراكات املختلفة،
 )Andrew Linklater( وأندرو لينكاليتر )Scott Burchill( يلبوركسكوت جيادل كل من 

اجلوهرية  علمي وهو يعاين أزمة حادة يف حتديد اخلصائصكتخصص  أنه منذ نشأة العالقات الدولية
أم الروابط هل العالقات بني الدول؟  درسه؟آخر ما الذي جيب أن يأو مبعىن للسياسة الدولية، 

أم اإلعتماد املتبادل  املتزايدة كما أوصى به الليرباليون يف بداية القرن العشرين؟اإلقتصادية العرب وطنية 
بدءا  ونبه املاركسيون والنيوماركسيأم النظام العاملي للهيمنة والتبعية كما يدعي املتزايد يف السبعينيات؟ 

حول العلماء يف الفترات الالحقة؟ فهذه بعض األمثلة  العوملة كما دعا إليها بعض مأمن السبعينيات؟ 
يف موضوع أو مادة اليت جيب أن تثار اإلنقسام الشديد الذي شهده احلقل حول األسئلة األساسية 

   .1البحث والدراسة
باهتمام احلقل على النحو  استأثرتبعض املواضيع األساسية اليت يل ولينكاليتر بوركيلخص 

    :2التايل
لتشمل الشركات لكن القائمة توسعت  تقليديا كانت الدول ذات السيادة،: الفواعل املهيمنة -1

املنظمات الدولية غري احلكومية، احلركات اإلجتماعية اجلديدة وطنية، املنظمات العاملية،  -العرب
  .القاعدة مثالواملنظمات الدولية ك ...)النساء، البيئة،(

                                                
1 Scott Burchill and Andrew Linklater, «Introduction», In : Scott Burchill et All (eds.) Theories of  
International  Relations (Palgrave Macmillan, Third Edition, 2005) p 05. 
2 Ibid, pp 12,13. 
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العالقات اإلستراتيجية بني القوى الكربى، لكنها أضحت  تقليديا متثلت يف: العالقات املهيمنة -2
اتمعات الصناعية املتقدمة، السلم الليربايل، عالقات العالقات التجارية بني : تشمل كذلك

اتمع "أشكال التضامن داخل الرأمسايل، و اهليمنة والتبعية بني املركز واحمليط يف العامل اإلقتصادي
 ".املدين العاملي

احلقل األزمات، لكن توسع مراقبة التسلح وإدارة توزيع القوة العسكرية، : املسائل اإلمربيقية -3
ثقافة  ،والتشرذم الوطين العوملة، الالمساواة على املستوى العاملي، اهلوية السياسية: ليشمل كذلك

اجلرمية العابرة اإلحتباس البيئي، قضايا اجلندر، جئني، معضلة الالحقوق اإلنسان العاملية، 
 .للقوميات

أو ضد إعادة / الوقوف معاحلرب العادلة، مزايا وأخطار التدخل اإلنساين، : املسائل األخالقية -4
والكائنات األخرى من غري  التوزيع العاملي للقوة والثروة، احترام البيئة من أجل األجيال القادمة

 .ام اإلختالفات والتمايزات الثقافية وحقوق املرأة والطفلاحتر، اإلنسان
بل  األكثر اهتماما من طرف أكثر من نظرية واحدة،توليفة من املواضيع ولينكاليتر  يلقدم بوركلقد 

مشكلة حادة بالنسبة لكيفية ذا الشكل يطرح لكن تعدد املواضيع ورمبا تغطي جل النظريات املوجودة، 
  .مع هذا الوضع حداى كل نظرية عل تعامل

تعطينا وبالتايل كل نظرية كل نظرية جمربة على التعامل مع عدد من هذه املواضيع، يف احلقيقة   
مما حيتم علينا جماال حمددا من الدراسة، وكذا رؤية حمددة ومغايرة لطبيعة العالقات الدولية وقضاياها، 

إىل أنفسنا جمربين  للعالقات الدولية، حيث جند حبذر عند القيام بتحديد املكونات األنطولوجيةالتعامل 
 بعملية اجتزاٍءواملتعلقة يف اجلهة املقابلة العودة إىل كل نظرية على حدا، على الرغم من احملاذير املوجودة 

فالنظرية دائما ما تفتح حينما نسلم العملية كلية إىل النظرية،  )حقيقة وطبيعة العالقات الدولية(للحقيقة 
  .لى رؤية أشياء وتصرفنا عن رؤية أشياء أخرىأعيننا ع

/ حول اجلدل الواقعي مثال ميكن الوقوفباإلعتماد على املضمون األنطولوجي لكل نظرية 
الليربايل حول أنطولوجيا العالقات الدولية، وذلك من خالل اختالف اإلجابة املقدمة حول السؤالني 

   الوسط الذي ينشطون فيه؟ وما ة؟من هم الفاعلون يف العالقات الدولي: 1التاليني
  .اجلدول التايل يوضح ذلك

  
  
 

                                                
1 Reinhard Meyers, op. cit, p 24. 
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  املثايل حول أنطولوجيا العالقات الدولية/اجلدل الواقعي): 04(اجلدول 
  

  الوســط  الفواعــل  
  

  الواقعية
  

الدول املستقلة واملنظمات 
  احلكومية الدولية

  
نظام للدول ذا بنية فوضوية، أين يدخل فيه 

ات لعبة صفرية من أجل الفاعلون يف منافس
  .األرض، القوة، والثروة

  
  
  املثالية

الدول، : تعددية الفواعل
  املنظمات

الدولية احلكومية وغري احلكومية، 
  الفواعل اتمعية، األفراد

جمتمع دويل مكون من عشرات اآلالف من 
العنكبوتية  -العالقات ذات الطبيعة الشبكية

ادة تتعدى احلدود الوطنية وتنتقص من سي
الفواعل يدخلون يف لعب ذات وظيفة  .الدولة

  .إجيابية
  

Source: Reinhard MEYERS, Contemporary Developments in International Relations Theory. 
p 24,  http://www.caesar.uns.ac.rs/eng/studies/2005/meyers/c2.pdf 

  
من مثانينات القرن العشرين قد حصل نوع من التوافق بني منظري احلقل أنه بداية يدعي مايرز 

وذلك فيما خيص الفواعل كما تقدمه خمتلف النظريات حول املضمون األنطولوجي للعالقات الدولية، 
 .السائدة يف حقل العالقات الدولية، واجلدول التايل يلخص ذلك

  

  املضمون األنطولوجي للعالقات الدولية يف الثمانينيات حسب مايرز): 05(اجلدول 
  

  الصورة أو النموذج  اهليكل األساسي  الوسـط  الفاعـل
نظام عاملــي   دستور عاملي  اتمع العاملي  لفـردا

  )فيدرالية(
  منوذج كـرة البليارد  جتزئة عمودية  نظام الدولة  الدولة األمة

  منوذج الكعكة الطبقية  تقسيم أو طبقية أفقية  جمتمع دويل طبقي  قتصاديةالطبقة اإل
  الفواعل الفردية 

  أو اتمعية
تشكيل شبكة تتعدى أو   وطين - اتمع العرب

  تعرب احلدود
منوذج الشبكة 

  العنكبوتية
 

ory. , Contemporary Developments in International Relations TheReinhard MEYERS Source:
http://www.caesar.uns.ac.rs/eng/studies/2005/meyers/c2.pdf.  p 05  
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الواقعية، الليربالية، ( الواضح بني املقاربات الثالثةاإلختالف نالحظ من خالل هذا اجلدول لكن 
يف  Inter-Paradigms Debate)(ما يعرف بالنقاش بني املنظورات  اليت شكلت )املاركسية

 وكذا األشكال اليت تأخذها ،حول مكونات وفواعل العالقات الدولية الثمانينات من القرن العشرين
على الفرد ويف نسختها " املثالية"يف نسختها فبينما ركزت الليربالية  .خمتلف التفاعالت اليت تتم بينها

بينما  .العالقات الدولية يف الدولة فقط الفواعل اتمعية، فإن الواقعية حصرت فواعل على" التعددية"
جتلى كذلك على  ذهبت املاركسية إىل أن اإلنقسام الطبقي الذي حدث داخل اتمعات الرأمسالية

نوعية الوسط الذي حتدث فيه التفاعالت الدولية مع من الطبيعي أن يتالءم وعليه ف .املسرح الدويل
 ،فعلى سبيل املثال. واهليكل األساسي يتبع الوسط املوجود، والصورة تعكس اهليكل السائد الفاعلني فيه،

فإن هذه يقتضي النظر إىل الوسط الذي يعيش للفرد كأساس للبناء الدويل القائم،  إذا نظرنا أنطولوجياً
أو حيتم الذهاب / ، وهذا يتوافق معفيه كوسط خال من احلدود أو القيود اليت يرمسها نظام الدول مثال

اليت ينبغي ، علي من شأن الفرد يف مقابل اهليكليات السياسية القائمةفكرة اتمع العاملي اليت ت إىل
   .دستور عاملي الذي حيكمه "الفيدرايل"بالنظام العاملي إزاحتها يف مقابل تشكيل ما يعرف 

 )بني املنظورايت( الثالث نخرطة يف النقاشإذن تقدم كل نظرية من النظريات السابقة امل
كما رأينا  –بل إن أويل ويفر ون، ـأنطولوجيا للعالقات الدولية خاصة ا وخمتلفة عما يقدمه الباق

وذهب إىل أنه حيمل خاصية شديدة جعل من هذا النقاش نقاشا أنطولوجيا يف املقام األول،  –سابقا 
لعالقات عامل اثالثة ل نسخعن  ، إذ تتحدث النظريات الثالثةمن الناحية األنطولوجية الالمقايسة

    .الدولية
يف نظرا لطبيعة ومكونات أهم الفروق بني النظريات املتنافسة مايكل بانكس خلص من جهته، 

املتغريات التابعة، حدود املوضوع، الديناميكية، الفاعلني، : 1العالقات الدولية من خالل معايري مخسة
  .اخلاصةاملفاهيم 

يروم يف الدول باإلضافة  يروم فقط يف الدول، التعددينيفإن الواقعيني  ؛بالنظر إىل الفاعلني -1
 .يروم يف الطبقات) املاركسيني(والبنيويني إىل فاعلني آخرين من غري الدول، 

يف احلركات  التعدديني يروافإن الواقعيني يرون بأولية وأسبقية القوة،  ؛أما بالنسبة للديناميكية -2
 .أما البنيويني فعمودها اإلقتصاداإلجتماعية املعقدة، 

                                                
 ثة إبستمولوجيا مادية وضعيةمن الناحية اإلبستمولوجية تتبىن النظريات الثال. 

1 Mark A. Neufeld, The Restructuring of International Relations Theory, (Cambridge University Press, First 
Edition, 1995), pp 48-49. 
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على الدولية ينصب  فإن الواقعيني يرون أن اهتمام دراسة العالقات ؛فيما يتعلق باملتغريات التابعة -3
إىل تفسري معظم األحداث الدولية، فيما  ، بينما يسعى التعدديونتفسري وشرح ما تفعله الدول

 .الكبري بني الغىن والفقرهذا التفاوت على مبعرفة ملاذا حيتوي العامل يهتم البنيويون 
حدود موضوع العالقات الدولية إىل حد فإن الواقعيني يضيقون  ؛بالنظر إىل حدود املوضوع -4

لوصف هذا " السياسة الدولية"كبري، أين حتتل الدولة فيه مركز اإلهتمام، ويفضلون مصطلح 
خمتلف الفواعل األخرى من غري الدولة،  سعون هذه احلدود لتشملالتعدديون فيو أما. املوضوع

البنيويون . لوصف هذا املوضوع" اتمع العاملي"أو " السياسة العاملية"ويستخدمون مصطلح 
يوسعون حدود احلقل الدراسي للعالقات الدولية إىل أقصى مداه، حيث يركزون على وحدة 

ويعاجلون السياسات  أمناط اإلنتاج،ات، وبالتركيز على النظام العاملي ككل وعلى مجيع املستوي
 .بني الدول على أا واجهة أو بنية فوقية

بعض املفاهيم وجدت فقط يف برادامي : أخريا فإن بانكس يالحظ بشأن املفاهيم اخلاصة ما يلي -5
اد املتبادل واألحالف يف الواقعية، اإلثنية واإلعتم، ألن هلا أمهية حامسة بالنسبة له كالردع واحد

وهناك مفاهيم أخرى مستعملة بشكل متماثل . وينيعند البني لدى التعددية، واإلستقالل والتبعية
على أن هناك مفاهيم أخرى مثل . املعىن لدى الرباداميات الثالثة مثل القوة والسيادة والقانون

 .ان وتفسريات خمتلفةاإلمربيالية، الدولة، واهليمنة تستعمل لدى الرباداميات الثالثة ولكن مبع
أحد يف و بني النظريات املشكلة للنقاش الثالث بشكل أعمق يستمر هذا اإلنقسام األنطولوجي
كل من الواقعيني والليرباليني واملاركسيني يتحدثون عن  فإذا كانالنقاش الرابع بني العقالنيني والتأمليني، 

لتأمليني يتحدثون عن عاملني خمتلفني كلية نيني واثالثة نسخ خمتلفة لعامل العالقات الدولية، فإن العقال
 فالعامل الذي يتحدث .، مما جعل إمكانية التواصل والنقاش بينهما مستحيلة وغري ممكنةللعالقات الدولية
التوصل إليها عن وحتكمه نواميس ثابتة ميكن  ،مكتمل الوجود ،و عامل مادي حبتعنه العقالنيون ه

 وجود فيه للمادة إال من خالل الفكرة فهو عامل مثايل حبت، المل التأمليني بينما عا طريق العلم وحده؛
  .متغري باستمراراليت تعرب عنها، كما أنه 

منا حبتمية التعدد يف املفاهيم والتعريفات اليت قدمت حول العالقات الدولية، ينبغي إذن، كما سلّ
فعلى شاكلة العنوان الذي وضعه ستيفن  ،نطولوجي للعالقات الدوليةكذلك التسليم بفكرة التعدد األ

ميكننا القول كذلك " عامل واحد ونظريات متعددة: العالقات الدولية" 1998ملقاله الصادر يف عام والت 
  .أن العالقات الدولية هي عامل واحد وأنطولوجيات متعددة
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  .وليةطبيعة العالقات الد يفالتغري / اإلستمرار افتراض اجلدل حول :املطلب الرابع
واملواضيع اليت  مكونااحتديد مسأليت حتديد مفهوم العالقات الدولية والبحث يف إذا كان 

مما يعين  ،حاد بني خمتلف املقاربات النظرية املوجودةواختالف قد أفضى إىل وجود جدل  تدرسها
حتديد سألة فإن البت يف مللبت يف هاتني املسألتني، مضمون كل نظرية التسليم بضرورة العودة إىل 

سابقتيها، حيث اختلف الباحثون واملفكرون من مل يكن أفضل حاال  جوهر طبيعة العالقات الدولية
ها أم أا عرضة للتغري واستمرار احول ثباماهية العالقات الدولية وحمركها األساسي، وكذا حول 
ريا فبما يرتبط؟ وإذا كان متغ؟ هل حمتوى ما تدرسه العالقات الدولية ثابت أم متغريمبعىن آخر،  .الدائم

    وهل هذا التغري يؤثر على عملية التنظري ومصداقية النظريات؟ 
الفريق األول : فريقني أساسينيانقسام بني لعنا األدبيات النظرية اليت يزخر ا احلقل بوجود تط  

بينما ميثل الفريق لة للتغري، على أن طبيعة العالقات الدولية ثابتة وغري قابمتثله الواقعية منفردة بتأكيدها 
وبالتايل تراهن  املالزمة لطبيعة األشياء،" صفة التغري"اليت تدافع عن فكرة الثاين عدد كبري من النظريات 

  . إمكانية تغيري طبيعة العالقات الدولية ألن تكون على النحو املرغوبعلى 
منذ   –حىت وإن تغريت أشكاهلا  – راحملتوى واجلوه ثابتة أن العالقات الدوليةجيادل الواقعيون   

ي ال تتأثر وال ترتبط أ، )A Historic(وال تارخيية  )Timeless(من طبيعة ال زمنية فهي  أن وجدت،
فمنذ أن اخنرط اإلنسان يف جتمعات سياسية  .إخل... بالسياقات التارخيية واإلجتماعية واإلقتصادية

ا بعصر رمرو ،بدءا من دولة املدينة ربت عنهامبختلف األشكال والتنظيمات السياسية اليت ع(
واحلاكم  األساسي إال وكانت القوة هي املعيار )ووصوال إىل عصر الدول القومية ،اإلمرباطوريات

  .اخلالفات والرتاعات كانت التجلي األبرز هلاأن كما ملختلف العالقات اليت قامت بني هذه التجمعات، 
، هذه سانيةنالعالقات الدولية هي انعكاس واضح للطبيعة اإلفبالعودة إىل مورغانتو فإن طبيعة 

سابقا يف اجلدل أو النقاش األول بني املثاليني والواقعيني هي ميالة إىل الشر واألنانية األخرية كما رأينا 
وهي ثابتة ال تتغري، مما جيعل السلوك إخل، ... والشك فيهم واخلوف منهم وحب السيطرة على اآلخرين

اليت تقوم بني خمتلف األفراد تكون  وعليه فالعالقات، املتأصلة يف البشر أسري هذه الصفات اإلنساين
 - بدل التعاونية، ويلجأ فيها األفراد جيعلها متيل إىل الرتاعية وهو ماحمكومة ذا النمط من السلوك، 

ون يف هذه احلالة الذي يكإىل مبدأ القوة  -  لتحقيق مصاحلهم املختلفة واملتناقضة يف بعض األحيان
مشروعا بوصفه يا ال خيتلف سلوك الدول كثري مورغانتوـ بالنسبة ل .مصاحلهم حيققن بقاء األفراد وؤم

وبالرغبة يف حتقيق  فالدول مدفوعة بعامل الشك وعدم الثقة يف نوايا اآلخرين ،عن سلوك األفراد
مما خيلق جوا مناسبا لألعمال  يد ا،استعمال القوة أو التهدإىل على حساب اآلخرين تلجأ  مصاحلها
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أمال  وعليه ال يرى مورغانتو .وبيئة خصبة لتنامي واستمرار الرتاعات اليت قد تتحول إىل حروب ،العدائية
  .صراع مستمر من أجل القوة – جوهريا –باعتبارها يف إمكانية تغيري طبيعة السياسة الدولية 

 يةوالتنافس يةالصراعهذه الطبيعة أن  –يون منهم خاصة الكالسيك – الواقعيوناملفكرون  يرى
إذ منذ األزل، وهي مرشحة ألن تبقى كذلك يف املستقبل،  هاالعالقات بين سلوك الدول ويف يف متأصلة

ة الدولية بالطبيعة ال ترتبط طبيعة السياسلكن يف نظر الواقعيني اجلدد  .اهأن يغري ال يوجد ما ميكن
بعامل هيكلي يتمثل يف مفهوم  طبترمنا تهذا اإلفتراض، وإأكد علميا من الت إذ ال ميكناإلنسانية، 

من وظيفة تأمني البقاء أو حتقيق األ مما جيعلالذي يعين غياب سلطة عليا فوق سلطات الدول، " الفوضى"
وهذا املبدأ هو الذي  ،)مبدأ املساعدة الذاتية(تقع على عاتق الدول أنفسها  كما يقول به كينيث والتز

هو الذي خيلق حالة " الفوضى"إذن وضع  .صيانة أمنها أجل تعزيز قدراا العسكرية من إىلدفع الدول ي
وبالتايل احتماالت قيام احلروب تبقى دائما نوايا وسلوكات الدول فيما بينها،  الشك والاليقني من

         .واردة يف أجندة الدول
هلذه الطبيعة الفوضوية للعالقات الدولية رخون الواقعيني اجلدد يؤلكن تنبغي اإلشارة إىل أن  

حسب الرواية  –اليت شهدت  1648سنة ابتداء من قيام النظام الدويل احلديث بعد معاهدة ويستفاليا 
، ومنذ ذلك احلني مل تتغري طبيعة العالقات قيام الدول احلديثة ذات السيادة املستقلة  –السائدة يف احلقل 

اية احلرب الباردة، عرفتها وأبرزها على اإلطالق احلربني العامليتني وكربى اليت رغم األحداث ال الدولية
   .فالطبيعة الفوضوية ميزة أبدية وغري قابلة للتغيري

بنية من اية احلرب الباردة فإن  أنه بالرغم "الواقعية اهلجومية"جون مريشامير أحد رواد جيادل 
وتعمل يف ظل بيئة الفاعل األساسي يف السياسة الدولية  ظلت الدول حيث، النظام الدويل مل تتغري

كما أن الفواعل األخرى ال ميكنها أن حتل حمل الدولة وال حىت أن جتاريها فيما تتمتع به من فوضوية، 
جرب القوى الكربى ميكن أن تفال ميكن إثبات أو ختيل أن األمم املتحدة مثال إمكانات القوة والنفوذ، 

واألكثر من ذلك أنه ليس هناك من بديل ميكنه أن حتملها على ذلك يف أي وقت قريب، فعلٍ ما أو على 
لن  )القرن الواحد والعشرين(وعليه فسلوك الدول يف القرن اجلديد أن حيل حمل الدولة يف األفق القريب، 

        .1القرون املاضية ه منيخيتلف عن سابق
طبيعة السياسة الدولية إىل اإلستمرار والثبات يف فرضية التأكيد الواقعي على  وميكن إرجاع هذا

كما سنرى فيما  –فهذه األخرية يف الوصول إىل صياغة نظرية علمية للعالقات الدولية،  أنصارهغبة ر
أي أن الظاهرة حتكمها قواعد  ،تفترض قدرا من الثبات والدميومة واإلنتظام يف الظواهر املدروسة –بعد 

                                                
 .جالل خشيب: ، ترمجة"العامل احلقيقي والعامل األكادميي: الواقعية"جون مريشامير،  1

ewar.org/s.asp?aid=324771&r=0http://www.m.ah 
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بينما  ،نظرية عامة بشأا صياغةوالتنظري هلا تها والكشف عنها، وبالتايل إمكانية معرفميكن  انني ثابتةوقو
 .أن السياسة الدولية من طبيعة متغرية ألصبح التنظري هلا عبثيا ونظريتهم بال مصداقية لو افترضوا

املتمثلة يف القوة مورغانتو أقام نظريته العلمية على القوانني اليت اكتشفها بالعودة إىل الطبيعة اإلنسانية و
" الفوضى"يتمثل يف مفهوم  إمربيقي على أساس أقام نظريته العلمية وكينيث والتزكمحرك للسلوك، 

واليت ال ميكن أن تتغري إال يف حالة واحدة الذي هو العنصر املميز واحملدد لطبيعة السياسة الدولية ككل، 
وهنا يفقد مصطلح التنظيم الدويل،  إىل شكل جديد من أشكال فقط، هي اخلروج من حالة الفوضى

  .مربر وجوده" العالقات الدولية"
فالتغري هو سنة كونية على الطابع املتغري للعالقات بني الدول، الثاين من املنظرين الفريق يؤكد     

كالتكيف مثال، وعمليات اإلستمرار يف ظل التغري، (عرب كذلك عن اإلستمرارية والبقاء وطبيعية ت
كما هو حتمية طبيعية هو كذلك حتمية فكرية، إذ ال ينبغي على الباحث املفكر أو والتغري ، )...التعلم

بل عليه أن املنظر أن يقبع يف قوالب جامدة من الفكر تعميه عن رؤية حقائق األشياء يف تغريها وتبدهلا، 
  . يواكب مستجدات الواقع وأن يقرأها يف إطارها وسياقها الصحيح

 الدول والعالقات بني الدول،ر در األفراد وال قَدقَ أن ما يدعيه الواقعيون ليس جيادل هؤالءو   
كما أن العالقات الدولية وحوشا باردة،  هاجتعل من ابتة على الشر وال طبيعة الدولفال الطبيعة البشرية ث

التاريخ ينبئنا وأسرية أنانية الدول وال الفوضى اليت أقامتها، فهناك دائما هامش وفرصة للتغيري،  ليست
، األحداث الكربى اليت غريت قدر اإلنسانية، مثل اإلختراعات واإلكتشافات والفتوحات العلميةعن 

إن الفهم الصحيح وعليه ف .إخل... ، وكل أشكال التعاونواملعاهدات السلمية، واإلتفاقات التجارية
التارخيي والسياسي (بالسياق العام ال بد أن ينظر هلا من زاوية ارتباطها والسليم للسياسة العاملية 
هي انعكاس للواقع  فالعالقات الدوليةالذي نشأت فيه وتعرب عنه، ) إخل... واإلقتصادي واإلجتماعي

حول نظريات هذا اإلجتاه فيما بينها  لكن ختتلف .، فهي من طبيعة متغرية ال ثابتةالدويل املتغري واملتبدل
   . ملتغريةتوصيف طبيعة هذه العالقات الدولية ا

يف جمال التنظيم يد من التطورات املهمة عرف العدقد أن الواقع الدويل  الليرباليون مثاليرى   
عمقت من درجة اإلنفتاح والتواصل والتعاون  اليتواملعاهدات  واإلتفاقياتواهليكلة واملؤسسات الدولية 

قد سهلت من ائل اإلتصال وتطور وس أن الفتوحات العلمية والتقدم التكنولوجي اكم ،بني الدول
، وأزاحت املفهوم التقليدي للحدود اليت رمستها بني األفراد والشعوبعمليات التواصل واإلحتكاك 

يعترفون بأن الواقع الدويل قد شهد وبالرغم من أن الليرباليني . الدول لتجازوها إىل عامل بال حدود
 أم يعتقدون إال ،ة على اإلنسانية ككلاليت كانت هلا آثارا مدمر العديد من الرتاعات واحلروب

 ،اخلرية على القانون واألخالق والطبيعة اإلنسانيةيف حتقيق ذلك  يراهنونو ،بإمكانية تغيريه إىل األفضل



80 
 

من  والتغيري بناء عامل يسوده األمن والسالم، ويؤمنون بقدرة اإلنسان على التقدم والتطور ويسعون إىل
  .واحلرية التعلم /لعلموا خالل اعتماده على العقل

/ ، اإلعتماد املتبادلالوظيفيةالليربالية الدولية، املثالية، ( من خالل نسخهم املختلفةالليرباليون   
، وسعوا املوجودالدويل رفضوا التسليم بالواقع  )، الليربالية اجلديدة، نظرية السلم الدميقراطيالتعددية

كومة العاملية، والتكامل فكرة التجارة الدولية، واحل :هانم بأدوات وآليات خمتلفةجاهدين إىل تغيريه 
نشر والدولية ومؤسسات اتمع املدين العاملي،  أو املؤسسات واملنظماتواإلعتماد املتبادل،  ،الدويل

على  أن طبيعة السياسة الدولية يف تغري مستمر التعدديون مثال يعتربونف .الدميقراطية على املستوى العاملي
نني، فهناك فرق كبري بني عامل دبلوماسية القرن السابع عشر ونظامه األورويب اخلالص والنظام مر الس

والليرباليون اجلدد يرفضون مفهوم الفوضى  .1دولة 180الدويل للقرن العشرين الذي يشمل أكثر من 
 الدولية، الذي قدمه الواقعيون اجلدد لوصف طبيعة النظام الدويل والعالقاتالصراعية  "اهلوبزية"

 اليت تتيح إمكانياتالتنافسية  )نسبة إىل جون لوك( "اللوكية"باملقابل على مفهوم الفوضى ويؤكدون 
كما أم يؤمنون بإمكانية التخفيف من حدة الفوضى وآثارها عن طريق املؤسسات للتعاون،  وفرصٍ

   .اعلة يف العالقات الدوليةالدولية اليت تلعب دور الوسيط الذي خيلق الثقة بني خمتلف األطراف الف
الذي أضحت تلعبه خمتلف الفواعل من غري  على الدور الكبري الليرباليون بصفة عامةيؤكد   

الدولة، وكذا احلضور املتزايد للقضايا اإلقتصادية يف أجندة السياسة الدولية خاصة منذ بداية السبعينيات 
أين تراجعت أمهية العوامل العسكرية يف التأثري على  ،اية احلرب الباردةووصوال إىل  من القرن العشرين

يف  جوزيف نايويف هذا الصدد كتب . أخرى يف مقدمتها اإلقتصاد لصاحل عوامل السياسة الدولية
سيكون من الالئق " :الدولية بعد اية احلرب الباردة قائال ن رؤية الليربالية لطبيعة العالقاتحديثه ع

  .2"القوة إىل عصر اجليوإيكونوميك ]سياسة[ ب الباردة انتقل من عصرالقول إن العامل بعد احلر
 للعالقات الدولية التارخيية صريورةطابع املتغري والبال –كذلك من جهتهم  –املاركسيون يؤمن   

البدائية مث العبودية فاإلقطاعية : مبراحلحيث مرت اتمعات اإلنسانية قوانني اجلدل املادي، وفق 
فإن هناك مرحلة أخرية أمسوها بالشيوعية  "املادية اجلدلية" مفهوم أنه باإلستناد إىلويعتقدون  فالرأمسالية،

ينظر املاركسيون إىل العالقات الدولية اليت قامت بداية من  .تكون ائية وخامتة ملسار التطور البشري
البورجوازية طبقيت  القائم بنياحمللي للصراع الطبقي  اوامتدادالقرن السابع عشر بوصفها جتلٍّ 

القضاء على الصراع الطبقي . الطبقة البورجوازيةوما الدول إال أدوات استغالل يف يد والربوليتاريا، 
                                                

رسالة ماجيستري غري منشورة، ( إستراتيجية جديدة الحتواء جهوي شامل: عمار حجار، السياسة املتوسطية اجلديدة لإلحتاد األورويب 1
 .22، ص2002، )جامعة باتنة

 .جون مريشامير، مرجع سابق 2
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، وعليه ضرورة زوال الدولة مير حتما عرب القضاء على الطبقة البورجوازية ومظاهر اإلستغالل والتفاوت
املاركسيون ال يتعلق بطبيعة  التغيري الذي يتحدث عنهفوبالتايل  .اليت هي ركيزة العالقات الدولية احلديثة

  .يتعلق بالنفي الكلي لعالقات تكون أطرافها األساسية هي الدولوإمنا  ،العالقات الدولية
اليت يسوقها الواقعيون ترفض النظرة املادية وامليكانيكية البحتة للعامل أو البنائية / النظريات النقدية  

 فهو منعلى أن عامل العالقات الدولية هو عامل مبين إجتماعيا،  وتؤكد، ليةحول طبيعة السياسة الدو
دورا أساسيا، وهو كذلك نتاج التفاعل املستمر بني  تلعب فيه األفكار والقيم واإلعتقاداتطبيعة مثالية 

فهي وبالتايل فالعالقات الدولية كبناء إجتماعي ليس هلا شكل وال مضمون ثابت، الذوات املختلفة، 
  .وال قوانني موضوعية حتكمها ،"السياقية"رهينة 

 ،الدويل الذي يقدمه الواقعيون اجلدداألبدية للواقع لفوضى ا ومـمفه مثالالنقديون يرفض   
ويعتقدون ، ال تعلوها أي سلطة حلماية مصاحلها الوطنية افس دول ذات سيادةـالقائم على فكرة تنو

وحىت  أن هذه الفوضى – )K. Krause( كروسو )M.C Williams( وليامسحسب  – باملقابل
حول املصلحة الوطنية ليست قوانني طبيعية وثابتة، بل هي جمرد سلسلة من اإلفتراضات والطروحات 

     .1الطبيعة السياسية للفاعلني وعالقتهم بالسيادة
بل  ة ،من طبيعة إجتماعيه ونعتربويالبنائيون املفهوم املادي البحت للفوضى الدولية ويرفض 

 له به،حميعتمد على ما ن إذ مفهوما فارغا من املعىن، )Alexander Wendt(ت ويعتربه ألكسندر ون
كأصدقاء كانت بنية الفوضى قائمة على معاين الصداقة، وإذا فإذا نظرت الدول إىل بعضها البعض 

فالفوضى  ،عدوانيةنظرت الدول إىل بعضها البعض كأعداء كانت بنية الفوضى مليئة مبعاين العداء وال
وعليه فطبيعة العالقات اليت تقوم بني الدول تتأثر إىل حد . ت هي ما صنعته الدول منهايقول ونكما 

   .وبالتايل هناك دائما إمكانية للتغيري كبري مبا تريده الدول ذاا،
مفهوم  يف نظرم اإلجتماعية للسياسة الدولية ويقدمونالذين يتشاركون مع البنائيني النسويون 

اليت  احلياة اإلنسانية جماالت عامل العالقات الدولية كأكثر ينظرون إىلاجلندر كأداة حتليلية جد مهمة، 
النساء من طرف الذكور، حبيث أصبح يصطبغ بصبغة ذكورية خالصة، وبالتايل ال يعكس  همشت فيها

حترير مكانية تغيري ووإبوجوب النسويون يرى  .أن أكثر من نصف سكان العامل هم نساءحقيقة 
يف خلق عامل  من اهليمنة الذكورية وإتاحة الفرصة للنساء إلثبات وجودهن وقدرانالعالقات الدولية 

  .خال من مفاهيم القوة والسيطرة واحلروب اليت تعكس القيم وامليوالت الذكورية

                                                
 .35عمار حجار، مرجع سابق، ص 1
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الدولية بني خمتلف  إذن يبقى اجلدل مستمرا حول فرضية اإلستمرارية أو التغري يف طبيعة السياسة
 املختلفةومما يسهم فيه هو املرجعيات الفلسفية واإلبستمولوجية  ،للعالقات الدولية املقاربات النظرية

إذ يغدو من الصعب اإلحنياز لنظرية ما على حساب النظريات األخرى، خاصة إذا كانت كل ، واملتباينة
  .تتحدث عن عامل خاص اتعكس ونظرية 

مشكلة حتديد طبيعة بعد  –تسليط الضوء على املشكلة الثانية إىل حماولة يقودنا ما وهذا 
   . ك ما سنحاوله يف املبحث املوايلذل. طبيعة نظرية العالقات الدوليةواملتعلقة بتحديد  –العالقات الدولية 
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  املبحث الثالث
 .الدولية العالقات طبيعة نظرية حتديد إشكالية 

 

د بناء وحتديد طبيعة النظرية يف حقل العالقات الدولية بشكل كبري على حتديد طبيعة يعتم
عد مبثابة جمموعة التعريف اليت حتدد جمال الظواهر الذي ي فهذا األخريالعالقات الدولية نفسها، ومفهوم 

تغريي القوة والدول فون العالقات الدولية مبعرفالواقعيون الذين ي .يشتغل عليه املنظر يف عملية التنظري
 ،بني الدول لظواهر الرتاعات واحلروب التنظريعملية كفواعل أساسية يف السياسة الدولية يهتمون أساسا ب

الدوليني موجه وحمدد أساسي، وال يهتمون بظواهر السلم والتعاون ك سلوك الدول بالقوة وكيفية ارتباط
حتديدا اإلقتصاد ودور واملاركسيون مثال ينطلقون من  .مادة الدراسة األساسية لدى الليرباليني تشكل يتال

اليت  –على األبعاد املثالية البنائيون يركز بينما  .تنظري السياسة الدوليةالنظام الرأمسايل العاملي لفهم و بنية
  .يف وضع نظرية للعالقات الدولية –أمهلتها النظريات املادية 

مثل  ،وحتديد شكل ووظيفة النظريةعملية بناء  يفتلعب دورا أساسيا لكن هناك عوامل أخرى   
 "نظرية - امليتا"لكل نظرية أو ما يسمى بـ  اخللفيات الفلسفية واإلبستمولوجية وحىت املنهجية

)Meta-theory(،  ا منظرو العالقات نظرية  -تؤثر اإلفتراضات امليتاحيث على الطريقة اليت يشكل
طبيعة النظرية، إمكانية املوضوعية، املعيار املستعمل يف اختبار  :مثل خمتلف الفهوم لبعض القضاياالدولية 

مثال متيل ألن تكون  ذات التوجه الوضعي النظرياتف .1النظرية، والعالقة بني النظرية واملمارسة

                                                
 "كما يقول كل من ميلجا كوركي وكولن وايت ال تأخذ حدثا معينا أو ظاهرة أو جمموعة من " ا وراء النظريةم"أو " نظرية -امليتا

 )underlying Assumptions(ممارسات العامل الواقعي التجرييب كمواضيع هلا يف التحليل، وإمنا حتاول الكشف عن اإلفتراضات التحتية 
ات على فعل التنظري وممارسة أو مباشرة البحوث اإلمربيقية، وهذا ما يصطلح عليه بـ لكل نظرية، وحتاول فهم نتائج هذه اإلفتراض

وحسبهما من املستحيل للبحث أن يتقدم يف أي جمال من جماالت العلوم اإلجتماعية يف ". نظريات حول النظريات"أو " تنظري النظرية"
 –على حنو أساسي  –تقود أو توجه " نظرية -امليتا"ية، وذا املعىن فإن غياب جمموعة من اإللتزامات املتضمنة يف فلسفة العلوم اإلجتماع

  : كل النظريات هي ملتزمة بأحد اإلفتراضات اخلاصة حول. أسلوب الباحثني واملفكرين يف التنظري ويف رؤية العامل
 األنطولوجيا؛ نظرية الوجود، مم يتكون العامل؟ ما املواضيع اليت جيب أن ندرسها؟ -
 لوجيا؛ نظرية املعرفة، كيف حنصل على املعرفة حول العامل؟اإلبستمو -
 امليتودولوجيا؛ نظرية املناهج، ما املناهج اليت نستخدمها للكشف عن البيانات واألدلة؟ -

بول فأنطولوجيا يرون جماالت مواضيع خمتلفة، وإبستمولوجيا ق: وعلى أساس هذه اإلفتراضات ميكن للباحثني أن يروا العامل بطرق خمتلفة
ليل نظرية هلا نتائج عميقة على التح -فاملواقع امليتا. أو رفض إدعاءات معرفية معينة، وميتودولوجيا اختيار مناهج معينة يف الدراسة

             .Milja Kurki and Colin Wight, op. cit, p 15: انظر يف ذلك. اإلجتماعي للظواهر املدروسة
1 Milja Kurki and Colin Wight, op. cit, p .27  
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النظريات ذات التوجه ما بعد بينما  Foundationalist(( "أسسية"و )Explanatory( "تفسريية"
، )Anti- Foundationalist" (ضد أسسية"و) Constitutive" (تكوينية"ألن تكون الوضعي متيل 

دائما ما   تتبىن املناهج السلوكيةالنظريات التقليدية تسعى ألن تكون عامة وشاملة بينما النظريات اليت
         .ات الدولية املختلفةتكون جزئية تغطي جماال حمدودا من ظواهر العالق

اليت  واألسئلة إىل أهم اإلشكاالتبشيء من التفصيل،  ،ملبحث التطرقا هذا سنحاول يف  
، حماولني عرض اإلجابات املقدمة والنقاشات اليت تطرحها عملية حتديد طبيعة نظرية العالقات الدولية

 . دارت حوهلا
  .رية العالقات الدوليةلنظ ةيف املدلوالت املفاهيمية والوظيفي :ب األولاملطل

ويف جمال العالقات  ،يد املفاهيم واملصطلحات يف العلوم اإلجتماعية بصفة عامةتعد عملية حتد  
كما أن البحث عن توافق بشأا من أصعب املهمات اليت يضطلع ا الباحث،  ،الدولية بصفة خاصة

من  حول مفهوم معنيوالباحثني  العلماءإذ ال نكاد نعثر على اتفاق شامل بني  .جدا ا ضئياليعطي مردود
جاء يف مقال فقد . )Theory(" النظرية"مبا يف ذلك مفهوم  ،فاهيم املتداولة يف حقل العالقات الدوليةامل

اية "بعنوان ) 2013(للعالقات الدولية شر يف الة األوروبية نوآخرون  )Tim Dunne( تيم دانلـ 
هي النظرية هي أن النظرية  يف فهمتواجهنا اليت  إحدى املشكالت الكربى أن" نظرية العالقات الدولية؟

ا البدء ـم النظرية فإنه جيب علينـأردنا أن نتعلأنه إذا ة، وهذا يعين ـموضوع مفاهيمي كلييف احلقيقة 
أو مفهوم نقدمه حول النظرية فأي تعريف دائما متصلة احللقات، ى املشكلة ـوهنا تبق، من نظرية

 )Robert Merton( لذلك جيادل روبرت مريتون يكون مرتبطا سلفا ومسبقا باإلعتماد على نظرية ما،

                                                
  أو / بإمكانية اختبار أو تقييم معتقداتنا حول العامل ضد" ضد التأسيسية/ التأسيسية"أو " ضد األسسية/ األسسية"يتعلق التمييز بني

يف دراسة ك(وهذا التمييز األساسي يف فرع فلسفة العلوم اإلجتماعية يعرف باإلبستمولوجيا . يف ضوء إجراءات حمايدة أو موضوعية
  :وميكن القول عموما أن). ندعي أننا نستطيع معرفة شيء ما

نستطيع أن حنكم ) حول بعض خصائص العامل(أنصار األسسية الذين يتقدمهم ديكارت يعتقدون أن كل ادعاءات احلقيقة  -
 مباشرة عن طريق تلك فاملعتقدات إما مربرة مباشرة حبيث ال حتتاج إىل تربير، وإما مربرة بطريقة غري. عليها بالصحة أو اخلطأ

. اليت ال حتتاج إىل تربير، إذ أنه ليس من املمكن أن نربر مجيع معتقداتنا، ألننا إذا فعلنا ذلك فإننا نقع يف الدور أو التسلسل
 .  فينبغي أن تكون للقضايا األساسية حصانة إبستمولوجية وأن ال تكون معرضة للخطأ وللشك وأن ال ميكن تكذيبها

سسية ويف مقدمتهم ليبرت وسبينوزا وهيغل وبراديل يعتقدون أن ادعاءات احلقيقة ال ميكن احلكم عليها، ألنه ال الرافضون لأل -
فكل نظرية ستعرف ما تعتربه حقائق، وبالتايل لن يكون هناك موقع . توجد أبدا أسس أو مبادئ حمايدة ميكن اإلعتماد عليها

 .املتنافسةحمايد متوفر للتقرير والفصل بني اإلدعاءات 
مناهج الدراسات الفلسفية "اهللا حسن زروق،  عبدو   274Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p: كال من: انظر يف ذلك

      .57، ص1998، خريف 14، السنة الرابعة، العددإسالمية املعرفة، "يف الفكر الغريب
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أضف إىل ذلك أن النظرية كأحد  .1"النظرية من الكلمات اليت تنحوا ألن تكون بال معىن"بأن 
ال حتظى يف ما يكتب ، بل ال جتذب اهتمامات الباحثني والطالب على حد سواء املوضوعات البحثية

   .ت العالقات الدولية األحرىوينشر ويدرس إال بالرتر القليل مقارنة مبوضوعا
تثري اهللع  هلا على أابعض الرؤية  من –كما يعتقد إيان كريب  –هذا اإلزدراء للنظرية ينبع و  

على الفهم أو مبتذلة عصية إذ أن الكثري من النظريات اإلجتماعية  له ما يربره،يف نفوس الناس، وهو أمر 
والنظرية حتتاج  .ئا على اإلطالقـأو بأنه يتعلم شيم جديدا يتعلوال يشعر القارئ أنه  ىن هلا،ـأو ال مع

املفكرين رؤية  نبع منكما قد ي. 2للحصول على فهم متواضع ضنٍجهد م إىل -  من املتخصصنيحىت  -
يف  أن تؤثر بشكل سليبتعكس ذاتية وقيم ومعتقدات من ينظر ا، وبالتايل ميكن  "ارةنظّ"هلا بوصفها 

الذي كتبه " مشكالت املذهب التجرييب"يف مقاله املعنون بـ  بول فيريابنديقول . ئقالواقع واحلقاتزييف 
إن النظريات العلمية ليست سوى طرق معينة يف "وهو بصدد تفسري النظريات العلمية  1965عام يف ال

فريى أن  أما غي بيتر .3"وتوقعاتنا وخرباتنا النظر إىل العامل، وتبني هذه النظريات يؤثر على معتقداتنا
ال أن تفتح النظر على قضايا معينة، ونظرا ألا  تقييد النظر حني حتاول علىيف احلقيقة تعمل  النظرية

فهي جمرد توجهات فكرية (تتمتع باخلصائص العلمية نفسها اليت تتمتع ا نظرياا يف العلوم الطبيعية 
حتجب انتباه الدارس إىل إمكانية تغيري النظر وفإا قد متنع ) يمن على التفكري وحتدد طرق فهم الظواهر

  .4إىل املشكالت، أو تقييم تفسريات خمالفة للتفسري الذي تقدمه النظرية
اإلعتماد على النظريات، ألا إال أننا جمربين على  ،على الرغم من هذه احملاذير واملخاطرو ،لكن  

جون مريشامير على فـ . لنا رغم كل حماذيرهاوسيلتنا املثلى لفهم العامل من حولنا، وبالتايل ال خيار 
 ،ناجحة أو ميكن أن نصنع قرارات ،جيادل بأنه ال يستطيع أي أحد منا فهم العامل كما جيب ،سبيل املثال

دون الرجوع إىل النظريات، إذ يعتمد كل الطلبة واملطبقني يف السياسة الدولية على النظريات يف فهم ما 
يقر أننا حباجة إىل العالقة بني النظرية واملمارسة يف معرض حديثه عن  ستيفن والتو .5يدور حوهلم

النظريات حىت نضفي معىن على الكم اهلائل من املعلومات اليت نتلقاها يوميا، وحىت صانعي السياسات 

                                                
1 Tim Dunne, Lene Hansen and Colin Wight, «The End of International Relations Theory? », European Journal 
of International Relations, Vol 19,  No 03, 2013,  p 406. 

، 244سلسلة عامل املعرفة، العدد : الكويت(حممد حسني غلوم : ترمجة. من بارسونز إىل هابرماس: النظرية اإلجتماعيةإيان كريب،  2
  .21ص). 1999

  . 11ص  ،)2000دار املعرفة اجلامعية، : مصر(، املشكالت املعرفية: فلسفة العلوملقادر حممد علي، ماهر عبد ا 3
 .08عبد العايل عبد القادر، مرجع سابق، ص 4
  . 319مصباح عامر، مرجع سابق، ص 5
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خيربنا كل من و .1أو بغريه منهم النظريات بإدراك يستخدم –حسبه  – فإم يلجأون إليها، فالكل
وجون بيليس أنه عندما يواجه اإلنسان الكثري من األفكار حول موضوع ما فإن احلل ميكن  ستيف مسيث

، ومن خالهلا ميكن حتديد هي وسيلة إدراك ومعرفة العامل احلقيقيفالنظرية  .2يف الرجوع إىل النظريات
معاين  وعلى هذا األساس سنبحث يف نقطة أوىل .إخل ...طبيعته ومكوناته والعالقات القائمة فيه 

    .ومدلوالت نظرية العالقات الدولية
 .نظرية العالقات الدوليةفهوم محتديد : الفرع األول

كما ذكرنا سابقا فإن عملية إعطاء تعريف حمدد وشامل لنظرية العالقات الدولية ليست باألمر 
ظل استحالة  خاصة إذا تبنينا فلسفة ضد وضعية، أين تصبح العملية برمتها جمرد ترف فكري يفاهلني، 

تقدمي تعريف موضوعي، ألنه ال ميكن هنا فصل ما هو ذايت عما هو موضوعي، وال ما هو حقيقي عما 
اليت هيمنت على العلوم  ،لكن يف ظل الفلسفة الوضعية. وال ما مطلق عما هو نسيب هو قيمي،
لتحديد حماوالت عديدة  كانت هناك ،منذ بداية القرن الثامن عشرمبا فيها العالقات الدولية  اإلجتماعية

  .ما نقصده بنظرية العالقات الدولية
أكثر هو باعتبار أن املدلول اللغوي للمفاهيم  ،اال يثري جدال واسع التحديد اللغويولئن كان 

هو األكثر مدعاة للجدل واإلختالف، ألنه مدلوهلا اإلصطالحي، فإن هذا األخري نسبيا من  ااستقرار
منه أقل استقرارا وثباتا، مثل تغري الزمان واملكان واألشخاص والقيم  رهن مبتغريات كثرية جتعل

   . إخل... واملعتقدات
 الذي ترمجت) Theoria( إىل أصلها الالتيين" نظرية" لفظة املفكرون والباحثون يرجع ،لغويا

وتدور معانيها  .)Theory(، ويف اللغة اإلجنليزية لفظة )Théorie( نه، ويقابلها يف اللغة الفرنسية لفظةع
ن نصر عارف إىل أحممد يشري . 3أي أبصره وتأمله بعينه فهو ناظر إىل الشيء،. نظر، ينظر، نظرا :حول

ومن مث ، "يرى"الذي يعين ) Theorein(يعكس مدلول الفعل الالتيين  إبستمولوجيامفهوم النظرية 
م مبعىن الشيء األعلى فكريا أو وأحيانا تستخد ،]sight]Inأو استبصار  )Vision(فالنظرية تعين رؤية 

التفكري وظر والتدبر والتأمل وإعمال العقل ـيربط النظرية بأفعال النكذلك املدلول اللغوي  .4ارد
حينما اعترب أن  )Chris Brown( وأقرب التعاريف من هذا املعىن ما قدمه كريس براونإخل، ... ارد

                                                
 .  ستيفن والت، مرجع سابق 1
 .51مربوك غضبان، مرجع سابق، ص 2
 . 86، ص)1999والتوزيع،  اجلزائر، دار اجليل للنشر والطبع( العالقات الدولية الراهنة، التكامل والتنازع يفحممد بوعشة،  3
اجلامعية للدراسات والنشر  املؤسسة: بريوت. (النموذج املعريف، النظرية، املنهج: إبستمولوجيا السياسة املقارنةحممد نصر عارف،  4

  .71ص) 2002، 1والتوزيع، ط
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حني نفكر بعمق وبشكل جمرد حول يف التنظري فنحن خنوض  هي الفكر التأملي، بأفضل معانيها النظرية
  . 1حني يكون اجلواب عن سؤال مهم لنا غري واضح لسبب أو آلخروحنن نتحول إىل النظرية شيء ما، 

ان حول ـجند عددا من التعاريف املختلفة واملتناقضة يف بعض األحي ،من الناحية اإلصطالحية
فـ عادل فتحي ثابت يورد أن لفظة النظرية يف مدلوهلا اإلصطالحي  .املقصود بنظرية العالقات الدولية

جمموعة فروض "تعين " السياسية"ة ـوالنظري ،2"متسقة فيما بينها جمموعة من فروض"ام تعين ـالع
 هولسيت ولِأُ .3"نـا متثل حقيقة واقع سياسي معيـاقا منطقيا تبدو لصاحبها أـمتسقة فيما بينها اتس

)O. Holsti( ى أن نظرية العالقات الدولية من حيث املضمون تشمل دراسة الفواعل وجمال وبيئة ير
  .4العالقات الدولية، ضمن حدود معينة هلذا احلقل، وضمن منوذج لتصور العالقات الدولية

جمموعة مكونة من وصف، "هي  )J.P. Duroselle( النظرية عند جون بابتيست ديروزال
دراسة منظمة للظواهر "هي ) S. Hoffman( ستانلي هوفمان وعند. 5"تصنيف، وتفسري أو شرح شامل

ة األشكال ـاملالحظة، خمصصة للكشف عن املتغريات األساسية، لشرح وتفسري السلوكات، ملعرف
 وكريستني رافرييت )R. Mansbach( ريتشارد مانسباتشكل من و. 6"املميزة للعالقات بني الوحدات

)K.L. Rafferty(  ة من لأسئوتبسيط واقتراحات عامة لإلجابة عن  جتريد"النظرية هي يعتربان أن
      .   7"اذا؟ فالنظرية تنخرط يف مسعى تفسري وتوقع سلوك الفواعل يف السياسة العامليةـكيف؟ ومل: لـقبي

جمموعة من القوانني املتعلقة بسلوك ظاهرة "النظرية بأا  )K. Waltz(يعرف كينيث والتز 
جمموعة من اإلفتراضات حول ظاهرة معينة، "بأا  )D. Edwards( فها ديفيد إدواردزويعر .8"معينة

املقصود ا وضع افتراضات حول الظاهرة السياسية الدولية مثل احلروب ) العالقات الدولية(ويف حالتنا 
 ومنهجية من متجانسةجمموعة "بـ  )F. Braillard( وحيددها فيليب بريار .9"واألزمات واألحالف

          .10"اإلفتراضات هدفها توضيح جمال العالقات اإلجتماعية واليت نسميها بالدولية
                                                

 .11كريس براون، مرجع سابق، ص 1
. السياسة عامل دراسة يف النماذج والنظريات اليت قدمت لفهم وحتليل: النظرية السياسية املعاصرةعادل فتحي ثابت،  2
 . 30، ص)2006/2007الدار اجلامعية، : اإلسكندرية(
 .33املرجع نفسه، ص 3
 .05عبد العايل عبد القادر، مرجع سابق، ص 4

5 Aziz Hasbi, op. cit, p 28.   
6 Idem. 
7 Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty,  Introduction to Global Politics (New York:  Routledge,  
2008), p 32. 

 .71، ص)2006، 3دار وائل للنشر، ط: عمان. (مبادئ العالقات الدوليةسعد حقي توفيق،  8
 .71املرجع نفسه، ص 9

 . 71املرجع نفسه، ص 10
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كينيث والتز الذي ذكرنا تعريفه آنفا ليقر بأن النظريات ليست هي نفسها القوانني، وإمنا يعود 
يتم  النظريات ختتلف كيفيا عن القوانني، حيث عن طريق القوانني"حتاول أن تفسر هذه القوانني، فـ 

ونشري . 1"التعرف على عالقات وارتباطات، والنظريات تظهر ملاذا تسود تلك العالقات واإلرتباطات
، العالقات الدوليةالسياسة اخلارجية ونظرية بني نظرية  حول الفرقوالتز الذي قدمه ز يميهنا إىل الت

ضح فقط املبادئ العامة تو"وإمنا  ال تم بشرح سلوكات وتصرفات الدولأن هذه األخرية  يعتربحيث 
 ظل وجودها يف نظام دويل فوضوي، وليس سلوكيات سلوكيات اليت حتكم العالقات بني الدول، يفلل

   .2"بعينها
  :3يرى أن هناك تعددا وتنوعا يف املفاهيم املقدمة حول نظرية العالقات الدوليةرينهارد مايرز 

ن القضايا املرتبطة بتاريخ األفكار الدولية، على جمال واسع متركز النظرية  ؛اجلوهر فبالنظر إىل -1
وأخريا تاريخ العالقات الدولية كفرع علمي، الفلسفة اإلجتماعية للعالقات الدولية، 

 .)يوضح ذلكأدناه  03الشكل. (إبستمولوجيا وميتودولوجيا العالقات الدولية
ألداء التفسريي أو التنبؤي وا ال،ظرية تتبع البنية املنطقية، اتعاريف الن ؛بالنظر إىل الشكلو -2

عند اختيار جمموعة الظواهر،  تفرض اليت (Abstract Constructs) للبناءات اردة
 ).يوضح ذلك 04الشكل . (األهداف، األحداث، واملسارات

اإلدراك والفهم،  اإلكتشاف العلمي،: فإن تعاريف النظرية ترتبط مبسارات بالنظر إىل الوظيفة؛و -3
الذي يوضح ذلك سنتناوله يف العنصر املتعلق باملدلول الوظيفي  05الشكل( .وتكوين املعرفة

 ).لنظرية العالقات الدولية
 
 
 
  
  
  
 

 

                                                
 .90، مرجع سابق، صأنور حممد فرج 1
الة العربية للعلوم ، "دراسة استكشافية): 2009 -1959(مخسون عاما من العالقات الدولية : كينيث والتز"أمحد أبو زيد،  2

    .97، ص 2010، صيف 27العدد  ،السياسية
3 Reinhard Meyers, op. cit, p 04. 
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 احلقل املفاهيمي لنظرية العالقات الدولية حسب مايرز): 03(الشكل 
  األنطولوجية فلسفية و -ااالت السوسيو                                 ااالت التارخيية واإلبستمولوجية

  :تاريخ األفكار يف العالقات الدولية                                   :تاريخ العالقات الدولية كفرع علمي
وصف التطور اجليين للمفاهيم، تعاريف                                               وصف وحتليل وتنظيـم التطـور                 

       وحـول  / املشكلة، ومذاهب الفكر فـي               ،                  ، تطور مصطلحاتهرعاملؤسسي للف
 العالقات الدولية، وصف مسار التطورات                  ، اإلهتمامات             التعاريف املقدمة ملوضوعه

ر                      ــاملفاهيمية والنظرية يف تاريخ الفك                            واملعرفية كالظروف أو العواملاإلشكالية 
 .الدولـي                             تارخييـة، سياسية،                (الداخلية واخلارجية 

   .املؤثرة عليها) اقتصادية -سوسيو
  
  
  
  

  :الفلسفة اإلجتماعية للعالقات الدولية                                         :العالقات الدولية إبستمولوجيا
  أو حتليل معايري وجود اتمع /تشكيل و                  لي للبت والفصل      تشكيل معيار واضح وج -1

  الدويل، البناء الفلسفي للنظام اإلجتماعـي                          ة ـة املتعلقـة واملنطقيـيف املواقف العلمي
  .اجلديد املبين على إلغاء الوجود األول                            منطق تقارير العامة واآلراء املنهجية وكذابال

  .التصديق أو اإلعتماد
  Systematic meta-reflection اإلنعكاس املا بعدي النظامي  -2
  واإلفتراضات، الترتيب والتشخيص، احلدود لإلقتراحات 

  .تاج املعرفة يف الفرع العلمياللغوية واملنطقية إلن
  

Source: Reinhard MEYERS, Contemporary Developments in International Relations Theory.  
p 07,  http://www.caesar.uns.ac.rs/eng/studies/2005/meyers/c2.pdf 

  
 
 
 
 
 
 

نظریة 
العالقات 

  الدولیة
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  )بتصرف من الباحث(حقول املعىن الشكلي للنظرية حسب مايرز ): 04(الشكل 
 

 .تصنيف  بناء      أسلوب مثايل         مفهوم -1
 . مقترب     النظرية  –ما قبل  إطار مفاهيمي      -2
 .قانون     فرضية       افتراض   -3
 . مذهب      بديهية     رأي     نظرية -4
  .بديهية      منوذج     نظرية علمية للعامل  -5

  
Source: Reinhard Meyers, Contemporary Developments in International Relations Theory.  

p 08,    http://www.caesar.uns.ac.rs/eng/studies/2005/meyers/c2.pdf 

  
أو تبنيا للتعريف  أنه بداية من الثمانينيات عرف حقل العالقات الدولية اتفاقايرى مايرز  غري أن
الذي يقدم تقارير النظرية الدولية هي ذلك اجلزء من دراسة العالقات الدولية "، حيث إن األدىن للنظرية

  .1"هلا نظمة الدولية وأهم الوحدات املكونةاأل وصفية وتفسريية حول النماذج، اإلنتظامات، ومسارات
ألغلب فالسفة العلم وعلماء الطبيعة أنه طبقا  )Fred Chernoff( فريد شرينوفيزعم 

   :2، فإن النظرية هيواإلجتماع
 عى إىل تفسري جزء حمدد من العامل؛اليت تس جمموعة منظمة من اإلقتراحات -1
 اعد الباحثني يف تنظيم مالحظام؛غريات اليت تستتضمن مبادئ عامة حتيط بأهم العوامل أو املت -2
 نتظامات الواردة يف التعميمات؛توضح األمناط أو اإل -3
   ميكن أن تكون احتمالية أو حتمية؛ تولد توقعات، واليت -4

 نظرية لدى حممد نصر عارف مثال، حيثحول وجود تعريف عام لليستمر الزعم بشأن التوافق 
حسبه  –على داللة مفهوم النظرية ومضمونه، إذ تلتقي معظم التعريفات  يقول أن هناك ما يشبه اإلتفاق

من اإلستداللية  نسق من املقوالت املترابطة منطقيا، وشبكة من التعميمات"على أن النظرية هي  –
   .3"خالهلا ميكن اشتقاق تفسريات أو تنبؤات عن أمناط معينة من األحداث املعروفة جيدا

حول التعريف الذي النظريات املوجودة يف حقل العالقات الدولية  نطاقاست لكن إذا عدنا إىل  
وذلك نتيجة اإلختالف يف حتديد معىن  بينها،كبريا تتبناه خبصوص النظرية لوجدنا تباينا واختالفا 

                                                
1 Ibid. P04. 
2 Fred Chernoff, Theory and Metatheory in International Relations: Concepts and Contending  Accounts 
(Palgrave Macmillan, first edition, 2007), p 38.  

 .72حممد نصر عارف، مرجع سابق، ص 3

  
 النظریة
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 ،WorldViews(( "التصورات حول العامل"وكذا اإلختالف يف الرؤى والعالقات الدولية وطبيعتها، 
  . املرجعيات اإلبستمولوجية واملنهجيةيفواإلختالف 

  :لنتأمل التعريفني التاليني
نظام استنتاجي يتكون من جمموعة من الفرضيات املتماسكة "النظرية يف العالقات الدولية هي  -1

   .مناذج النظم عند مورتون كابالن وجورج مودلسكي: مثال ذلك، 1"منطقيا
دراسات  سية مت التوصل إليها باإلستقراء منجمموعة من الفرضيات حول السلوكية السيا" هي -2

كارل دويتش بالتعاون  ا اليت قاماملقارنة  ، مثل الدراسة التارخيية2"جتريبية أو دراسات مقارنة
 .يف منطقة مشال األطلسي) الدول(القومية  مع باحثني آخرين حول اندماج الوحدات

مها اإلستقراء : النظريةيف عملية بناء  –هجيا من –منطني خمتلفني نالحظ أن هذين التعريفني يعكسان 
نظريات  النظريات اإلستنباطيةومها ينعكسان على طبيعة ونوع النظرية، ففي الغالب تكون ، واإلستنباط

  .جتريبيةألن تكون فلسفية، بينما تنحوا النظريات اليت تركز على اإلستقراء 
  :ولنتأمل اموعة الثانية من التعاريف  

حول السلوكية العقالنية، مبنية على حوافز  و التصرحياتمن البيانات أجمموعة "ي النظرية ه -1
 .نظرية القوة عند هانس مورغانتو: ومثال ذلك، 3"معينة كالقوة

جمموعة من القيم وقواعد السلوك واملبادئ اليت تدل على ما جيب أن تكون عليه "النظرية هي  -2
كثري من الفلسفات السياسية اليت تقيم ا اإلطار ، وتندرج يف هذ4"سلوكية األطراف السياسية

املؤشرات لقياس السلوكية القائمة ومدى تطابقها أو عدم تطابقها مع ما يفترض أن مجلة من 
 .تكون عليه السلوكية السياسية من قيم ومبادئ أخالقية

                                                
  رؤية العامل)WorldView (البىن اليت هي تصور وتأويل واسع للعامل احلقيقي، على أساسها ميكننا تقييم واحلكم على النشاطات و

البعد األول أنطولوجي، حبيث أن تصورات العامل تتضمن افتراضات أساسية وأحكام : ولتصورات العامل بعدين مستقلني. تشكل العامل
، حيث يقدم األساس أو القاعدة اليت نرتكز عليها )Evaluative(والبعد الثاين هو تقييمي . مسبقة حول الطبيعة املكونة للعالقات الدولية

وعلى الرغم من أن التصورات حول العامل . احلكم ووصف الترتيبات املؤسساتية ومبادئ التصرف فيما خيص معايري العالقات الدولية يف
ليست هي نفسها النظريات، إال أا تشكل األسئلة اليت ميكن أن نطرحها، إا تقدم بعض املفاهيم املفتاحية اليت تستخدم يف بناء 

  :ذلكالنظريات، انظر يف 
Martin Griffiths, «Worldviews and IR Theory: Conquest or Coexistence? », In : Martin Griffiths (ed) 
International Relations Theory for the Twenty-  First Century: An Introduction, (London: Routledge, First 
Edition, 2007), pp 01- 02. 

 .32، مرجع سابق، صعبد الناصر جنديل 1
 .24املرجع نفسه، ص 2
 .24املرجع نفسه، ص 3
 .25املرجع نفسه، ص 4
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كيفية التنظري أن التعريف األول يعكس وجهة النظر الواقعية حول طبيعة العالقات الدولية ونالحظ  
   .)الليربالية(الثاين وجهة النظر املثالية  يفربينما يعكس التعحوهلا، 

وينطلق من  /على مفهوما لنظرية العالقات الدولية يرتكزفإم قدموا  ،بنائينيالإىل  بالعودة
بيعة مثالية فإضافة إىل العوامل املادية هناك عوامل من طالطبيعة اإلجتماعية والتكوينية للواقع الدويل، 

، وبالتايل جيب أن تؤخذ بعني )املادي(تلعب دورا حامسا يف معرفتنا وتعريفنا للواقع الدويل ) غري مادية(
  .وشكل النظرية اليت نريدهااإلعتبار يف عملية التنظري 

ا ونظريللعالقات الدولية املعرفة مبا هو موجود ومعطى،  "النظرية التقليدية"النقديون بني وميز   
املعاين األفكار وو يف أصل وجوده وتشكله وصريورتهوتبحث اليت تساِءل هذا املوجود " النظرية النقدية"

هي يف األساس كل نظرية تنطلق من  يرون أن نظرية العالقات الدوليةومنه فالنقديون  .اليت تضفى عليه
  .نقد الواقع الدويل واألفكار والنظريات اليت قام عليها

يف إمكانية وجود نظرية   –خاصة املتطرفون منهم  – ما بعد احلداثيونشكك  ،ومن جهتهم  
بني الدول وخمتلف الوحدات  للعالقات الدولية، إذ ينظرون للظواهر اليت تنشأ عن اإلحتكاك والتفاعل

ال فردية ال ميكن أن تتكرر عرب الزمان أو املكان، وبالتايل  املكونة ملا يسمى باتمع الدويل كحاالت
فهم  يمما جيعل من مهمة دارس العالقات الدولية ه بينها، والتماثل النعدام أوجه التشابهميكن التنظري هلا 

    .األحداث لذاا ال بغية تعميم النتائج املستخلصة بشأا
فغياب اإلمجاع  ال ميكن احلديث عن تعريف أو مفهوم واحد لنظرية العالقات الدولية، ،إذن  

لة ميكن إرجاعه ببساطة، حسب كريس براون، إىل الغموض األساسي الذي يكتنف حول هذه املسأ
فهم وتفسري السلوك  الوجود اإلنساين ذاته، وإىل اجلدل واخلالف املتأصل يف النظريات اليت حتاول

من التعريفات  اعدد – على األقل – ميكن القول أن هناك ،وباملقابل .1السياسي يف العامل احلقيقي
يضاهي ما هو موجود من التيارات الفكرية ني اليت قدمت ملفهوم النظرية يف العالقات الدولية واملضام
وهذا بدوره ينعكس على مهمة حتديد وظائف نظرية  .يزيد لة يف حقل العالقات الدولية أواملشتغ

  . العالقات الدولية
  .نظرية العالقات الدوليةحتديد وظائف : الفرع الثاين

وما نقصده بنظرية العالقات الدولية  قصده بالعالقات الدوليةن حتديد ماإن اإلختالف يف 
يف  ونلمس. الدولية ينعكس حتما على مسألة حتديد األدوار والوظائف اليت تقوم ا نظرية العالقات

بني من يعطي للنظرية أدوارا موسعة ومتعددة وبني من هذا اإلختالف بني الباحثني واملفكرين،  الواقع
                                                

1 Aziz Hasbi, op. cit, p 28.   
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املعطى واملدروس ومن ينيط ا  بني من ينيط بالنظرية الوظيفة التفسريية للواقعحصرها وتضييقها،  حياول
  .حبيث جيعل منها أداة يف إعادة تشكيل واقع مرغوبوظيفية تكوينية 

 الوظيفةالوظيفة التكوينية، : رينهارد مايرز لنظرية العالقات الدولية مخسة وظائف هيحدد لقد 
والشكل التايل يوضح هذه . وظيفة تعريف اهلدف، ووظيفة إضفاء الشرعيةظيفة التوجيهية، التأويلية، الو

  .الوظائف
  الوظائف النموذجية للنظرية حسب مايرز): 05(الشكل 

 
  :وسائل الوصف -1                                                   :الوظيفة التكوينية -1

  تقرير عن وجود الظاهرة أو الوقائع                                  سطة  تكوين جماالت خاصة للواقع بوا
  .وسائل املفاهيم النظرية      
  :وسائل الشرح والتفسري -2           :                                        الوظيفة التأويلية -2

  تقرير عن أسباب وجود الظواهر                  خاصة                        بناء معان أو مقاصد االت 
  .واألحداث                    .                                                   للواقع

  :وسائل اإلثبات -3                                                        :الوظيفة التوجيهية -3
  املنطقي تقرير عن املالءمة واإلنسجام                                       إرجاع أو رد الظواهر املعقدة إىل  

  للتفسري أو سبب وجود الظواهر                                    -تفسريات بسيطة أو ادراكات منوذجية
  وادث واحل                                                                         .مثالية

  :وظيفة تعريف اهلدف -4
  .مرشد للفعل املمارس يف الواقع 
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 هذه الوظائف مجيعها؟ لكن السؤال املطروح هل كل نظرية موجودة يف حقل العالقات الدولية تتبىن
  .بقية الرؤى املقدمة حول وظيفة النظرية ستجيبنا على ذلك
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إلختالف يقع اأن للنظرية وظائف ثالثة، ويف أدبيات العالقات الدولية من املتداول بشكل واسع   
 ، أما اإلختالف فحول وظيفة التنبؤالوصف والتحليل والتفسري وظائف تفاق حولإلاف .حول الرابعة

تتمثل يف هناك من جيادل بأن الوظيفة األساسية لنظرية العالقات الدولية ). Prediction( أو التوقع
، فمصداقية 1مستقبال ملا يقع من أحداث، ال التنبؤ ومعرفة ما سيقع ات وشروحات مقنعةسريتفتقدمي 

ترتبط بقدرا وكفايتها يف تفسري وفهم ما حدث  –حسب هؤالء وعلى رأسهم الواقعيني  –النظريات 
يات، لفعالية وجناح النظروالقدرة على التنبؤ شرطا / غري أن هناك من جيعل من وظيفة .ال ما سيحدث

لكن اجلدل الذي  .2فالنظرية اليت تستطيع فهم املاضي واستيعاب احلاضر ال بد أن تستشرف املستقبل
سنرجئ مناقشة هذه النقطة إىل  هل ينبغي أن تزول؟ ماذا إن فشلت النظرية يف التنبؤ: يثور هنا هو

  .العنصر املتعلق بتقييم النظرية
حتديد وظيفة نظرية العالقات الدولية،  حول مسألة أنور حممد فرج بوجود فريقني يتنازعانيرى   

يف إطار من الترتيب املنطقي، الذي ميكن من خالله فاألول يلخص وظيفتها يف تنظيم احلقائق والبيانات 
اإلنتظام يف التفاعالت احلية لتلك الظواهر، استخالص مدلول معني هلذه احلقائق، والتعرف على جوانب 

بينما حيصر . النسبية بني العوامل واملتغريات اليت تدخل يف سياق تلك التفاعالتوحتديد مقاييس األمهية 
حيث ينشغل الباحث بالتفسري السبيب أو التنبؤ املبين على الوقائع الثاين وظيفتها يف التفسري والتنبؤ، 

  . 3والظروف املؤكدة مسبقا
التعريف باحلقل موضوع : حممد نصر عارف الوظائف اليت تقوم ا النظرية كالتايلوحيدد 

أي مبعىن حتديد أنطولوجيا احلقل من حيث طبيعته (، وحتديد أبعاده والوحدات املكونة له الدراسة
اجلغرافيا "ـ كذا التعريف باملفاهيم املفتاحية وإعادة وضعها يف إطار ما يعرف بو، )وكينونته ووجوده

  .4"املفاهيمية

                                                
  متثل عند البعض مستويات البحث العلمي، لكن يف احلقيقة ليست كل ) الوصف، التحليل، التفسري(الحظ أن هذه الوظائف الثالثة

املستويات الثالثة، فقد تكون البحوث على سبيل املثال وصفية فقط ال تسعى / تنطوي على هذه الوظائفالبحوث يف العلوم اإلجتماعية 
 –فهي وصفية ) التجرييب/ يف مفهومها الوضعي(أما النظرية . إىل بناء نظريات حول الظواهر املدروسة وبالتايل ال تركز على التفسري

 .       تعميمات بشأن الظواهر املدروسة، وبالتايل متر حتما عرب هذه الوظائف الثالثةتفسريية، ألا تسعى إىل الوصول إىل –حتليلية 
 جملة ،"النظريات التفسريية للعالقات الدولية بني التكيف والتغري يف ظل حتوالت عامل ما بعد احلرب الباردة"عبد الناصر جنديل،  1

 .118، ص2010، العدد اخلامس، مارس املفكر
 .119، صاملرجع نفسه 2
 .93أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 3
 .74حممد نصر عارف، مرجع سابق، ص 4
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كما أا ال متكننا  حتدد جوهر ما تقوم به النظرية، نالحظ أن هذه الوظائف هي عامة وتقنية ال  
  .من اإلحاطة واملعرفة والفهم الكايف للظاهرة املدروسة

جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف أن الوظيفة الرئيسية لنظرية العالقات الدولية يعتقد كل من   
ومها يف  .1ه فقط أو لتغيريهيف متكني باحثي احلقل من حتسني معرفتهم بالواقع الدويل سواء لفهمتتمثل 

فالنظرية التفسريية  .فتني متاما للنظرية حيددمها منطان خمتلفان من النظريةاحلقيقة يتحدثان عن وظيفتني خمتل
ترى أن وظيفتها األساسية هي الوصول إىل كشف وشرح القواعد والقوانني اليت حتكم الظواهر الدولية 

بينما ترى النظرية التكوينية أن وظيفتها األوىل تتمثل يف كيلها، دون أن تتدخل يف تغيريها أو إعادة تش
      .وضرورة إعادة بنائه من جديد وفق رغبات ومقتضيات معينةعدم التسليم بالواقع املوجود، 

طابع جند أن الواقعية مثال تتبىن البالعودة إىل بعض النظريات املوجودة يف حقل العالقات الدولية   
شرح القوانني املوضوعية اليت حتكم فقط ة، فوظيفة النظرية حسب كينيث والتز هي للنظري التفسريي

أداة مهمة يف تغيري عامل العالقات الدولية حنو املزيد تعترب وبالنسبة لليرباليني فإن النظرية السياسة الدولية، 
مؤسسات (العاملي  فكثري من التغريات والترتيبات اليت حدث على املستوىمن السلم واألمن الدوليني، 

  .كانت انعكاسا جلهود التنظري الليربايل...) دولية ومنظمات وهيئات قانونية واقتصادية
على احلقل تنظريا  للتحرر من اهليمنة الذكوريةالنسويون رأوا يف نظرية العالقات الدولية وسيلة   
إلنعتاق لنقد وامرادفا ل" نقديةالنظرية ال"والنقديون جعلوا من وظيفة النظرية كما يدل امسها  .وممارسة

فالنظرية أداة مفيدة يف كشف املمارسات ، "الرأمسالية" من ممارسات العالقات الدوليةوالتحرر 
   .اإلقصائية اليت متحورت حول الفرد والقيم الفردية الغربيةالفكرية والتحيزات 

دة، فهي ختتلف حسب دولية وظيفة واحدة وموحالعالقات ال ال توجد لنظرية هميكن القول أن  
املعريف للعالقات قل الفلسفية واإلبستمولوجية، واملقاصد واألهداف لكل نظرية قائمة يف احل املرجعيات

  .مرتبطة إىل حد بعيد مبعرفة مضمون النظريات ذااتصبح عملية حتديد وظيفة النظرية الدولية، ومنه 
 تكتسي صفة العلمية والعمومية؟ نأل –أو على األقل بعضها  – لكن أال تسعى كل النظريات  
    ؟ذلكإمكانيات ومتطلبات  إذن فما هي

  .واملتطلباتاإلمكانية : الدوليةللعالقات  عامةعلمية ويف البحث عن نظرية : املطلب الثاين
يبدو أن اجلدل يف احلقل النظري للعالقات الدولية ال يتوقف أبدا، فهو خاصيته األساسية   
كذلك يف احلديث عن إمكانية بناء نظرية علمية وعامة تستطيع أن تفسر وتشرح  ويستمر معنابامتياز، 

  . عموم الظواهر اليت تنتمي إىل جمال العالقات الدولية

                                                
 .39جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 1



96 
 

  .بناء نظرية علمية للعالقات الدوليةومتطلبات إمكانية : الفرع األول
ة خيضع لشروط خاصا من النظري إىل النظرية يوحي بأن هناك نوعا" علمية"إن إضافة كلمة 

 املنهجبارتكاا إىل الواقع وإىل وهذه الشروط تتعلق أساسا ال ختضع هلا النظرية بصفة عامة،  معينة
حول  املستخدم يف الوصول إىل النظرية كما سنرى مع خمتلف التعاريف اليت قدمت "التجرييب/ العلمي"

  ".ظرية العلميةالن" مصطلح
ثبتة بالتجربة، والتجربة ال تتم مبعزل عن ة هي نظرية مأن النظرية العلمي عصام سليمانيرى 

قوامها  أن كل نظرية تدعي العلمية جيب أن تنطلق من دراسة الواقع دراسة منهجيةومعىن هذا . 1الواقع
  .، الذي من خالله نتأكد من صحة ما تدعيه النظريات"التجرييب"املنهج العلمي 

ذلك النظام من التعميمات  ة بوصفها تشري إىلمفهوما للنظرية العلمي حممد بوعشةويورد 
وعليه فإن مفهوم النظرية العلمية حيتوي على ثالثة  .2يف أرض الواقع املترابطة منطقيا والقابلة لإلختبار

  : 3حددها ديفيد ايستون يف أساسية )شروط( عناصر
 .أكثربني متغريين أو  اتوانتظام اتعميمات تربز وجود تشات النظرية علىحتتوي   -1
 .عالقات حتمل تفسريات معينة للواقعالنظرية توضح   -2
 إلختبار، مبعىن أن يتم وضع التعميمات بالطريقة اليت متكن أي باحث منلالنظرية قابلية  -3

 .   أو نفيها اختبارها يف أرض الواقع إلثبات صحتها
 : 4هذه الشروط يف )K. Hempel( بينما خلص كارل هيمبل

 .م األساسية ألية نظرية حتديدا دقيقاأن يتم حتديد املفاهي  -1
 .جيب أن تتضمن النظرية جمموعة من الفروض العامة -2
 .الربط بني املقوالت النظرية والظواهر امللحوظة -3
      .قابلية النظرية لإلختبار -4

ترى أن النظرية عن العالقة بني النظرية واملنهج ماجدة مرسي مجيل عزيز ويف ثنايا حديثها 
ويج النهائي للمنهج العلمي، واحلصاد األخري خلطواته، فكل ما يهدف إليه املنهج العلمي العلمية هي التت

  . 5جنده دوما يف النظرية العلمية

                                                
 .59عصام سليمان، مرجع سابق، ص 1
 .91حممد بوعشة، مرجع سابق، ص 2
 .35-34، ص ص)حلديث للطباعة، د س طاملكتب العلمي ا(ماجدة مرسي مجيل عزيز، النظرية العلمية يف الفكر املعاصر،  3
  .35املرجع نفسه، ص 4
 .22املرجع نفسه، ص 5
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هل املنهج العلمي هو الطريق األوحد للوصول إىل النظرية العلمية؟ مث  :ولكن السؤال املطروح
  فيه إمكانية للتعدد؟ هل للمنهج العلمي شكل ومضمون واحد أم 

العلمي واحد يف كل زمان أن املنهج  "األحادية اإلبستمولوجية"الذين يتبنون  الوضعيونيرى 
ما بعد  يرى بينما .، وال فرق بني نظرية وأخرى طاملا أا تلتزم باتباع خطوات املنهج العلميومكان

كان له جوهر واحد فإن  أن املنهج العلمي حىت وإن "الثنائية اإلبستمولوجية"الوضعيون الذين يتبنون 
ت بضرورة توسيع دائرة ألكسندر ون يعتقد، وعليه متعددة طبقا لنوع العلم املطبق فيهأشكاال له 

سيطرة منهج واحد على جمال حبثي اخليارات املنهجية عند التنظري للسياسة الدولية، وحيذر من خطورة 
يطر املنهج العقالين الذي تبناه الواقعيون عندما سالعالقات الدولية حقل مستدال مبا حدث يف بأكمله، 

وكنتيجة منطقية لذلك يتم أين أصبحت هناك أسئلة غري مثارة على اإلطالق،  اجلدد والليرباليون اجلدد،
            . 1لتفسريلجتاهل إمكانيات أخرى للفهم و

أن  لمية فيقولتبعه مبفهوم للنظريات الالّعمفهوما للنظرية العلمية وي يوردعادل فتحي ثابت 
ع هذه الفروض ودمث تفروضها من مالحظة الواقع الذي تعىن به،  ستقرئالنظرية العلمية هي تلك اليت ت

نتمثل  هي بناء ذهينالنظرية العلمية  ،بالتجريب يف بناء ذهين جتريدي، بعبارة أخرى بعد حتقيق صحتها
أما النظريات غري  ،ري الواقع املستهدفبه عالقات واقع معني، ومن مث فهي تستخدم كمرشد لفهم وتفس

جارية وإمنا تستنبط من مبادئ عامة " املالحظة"تستقرئ فروضها من الواقع بـ  ال العلمية فهي تلك اليت
مل تكن قد محصت بالفعل بل التمحيص بالتجريب بطبيعتها أوأو من أفكار شائعة أو من مسلمات ال تق

ر يتعلق بكيفية وإمكانية التمييز بني النظرية العلمية والنظرية غري وهنا يطرح جدل آخ. 2متحيصا جتريبيا
   العلمية؟

حسم بشأن هذه املسألة إال أنه كانت هناك حماوالت جادة رغم أن احلظ ضئيل يف الوصول إىل    
يركزون على عملية  "اإلستقرائي"فالوضعيون التجريبيون الذين يعتمدون على املنهج العلمي ذا الشأن، 

اليت بواسطتها فقط مننح النظرية وصف  ،)Testing(عن طريق اإلختبار ) Verification( "التحقق"

                                                
  األحادية اإلبستمولوجية كمفهوم تعين أن الظواهر اإلجتماعية مثلها مثل الظواهر الطبيعية حتكمها انتظامات وقوانني موضوعية ميكن

للمنهج ) الطبيعية واإلجتماعية(من الظواهر مكن إخضاع كال النمطني وعليه في التجرييب،/الكشف عنها باستخدام قواعد املنهج العلمي
  .نفسه
 ضعا للمنهج نفسهوبالتايل ال ميكن أن خت تعين أن الظواهر اإلجتماعية والظواهر الطبيعية من طبيعتني خمتلفتني. 

 ،)2006امللك سعود،  السعودية، جامعة(عتييب عبد اهللا جرب صاحل ال: ، ترمجةالنظرية اإلجتماعية للسياسة الدوليةألكسندر ونت،  1
 .56ص

 .31عادل فتحي ثابت، مرجع سابق، ص 2
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، إذا وفقط إذا ،النظرية تكون علميةبينما يذهب كارل بوبر رائد الوضعية املنطقية إىل أن . "العلمية"
   .1من خالل املعطيات املرصودة) Falsified( "لتفنيد أو الدحضا"ـ كانت قابلة ل

التمييز بني النظريات العلمية وغري العلمية، وذلك عدم إمكانية هناك من يذهب إىل يد أن ب
  :2لألسباب التالية

القطار القادم "هناك عدد من العبارات اليت ميكن تفنيدها ال ميكن اعتبارها علمية، مثل عبارة   -1
 ".من باريس يف اجتاه لندن ينطلق مع الساعة الثامنة مساء

، بل تعمل على اإلجابة عن سؤال الظواهر الواقعيةريات العلمية ال تركز على بعض النظألن  -2
اجلديدة  كيف ميكن تفسري ظاهرة معينة يف ظروف معينة، وهكذا فنظرية التطور الداروينية

تتعامل مع الطريقة اليت جيب من خالهلا تفسري احلقائق التطورية، عن طريق آثار الطفرات 
من النظريات ال ميكن دحضه أو تكذيبه باعتبار أن الفكرة ال ميكن أن وهذا النوع  .واإلنتخاب

 .تكذب بشكل واضح
فهي متضمنة يف اجلمل، على مفاهيم متتلك وضعية أبنية غري إمربيقية، النظريات العلمية حتتوي  -3

     .وهلذا السبب ال ميكن أن تدحض
حىت  – هود املبذولة خاصة من طرف الوضعينيفاحملاوالت واجل ،املساواة بينهما غري أن هذا ال يعين البتة

 نقلت التفكري والتنظري يف العالقات الدولية بعيدا عن الرغبويةقد  – وإن مل تبلغ اهلدف املطلوب
عملية التنظري مرتبطة باملناهج العلمية اليت أفرزها تطور العلوم الطبيعية، ومرتبطة جعلت من طوباوية، ووال

  .املُتخيل أو املنشود ال كذالك بالواقع املوجود
تتعلق وعن عملية بناء نظرية علمية للعالقات الدولية تطرح عند احلديث  هناك مسألة جدلية
وفهم دراسة الواقع  النظرية تنطلق منيرى أن  عصام سليمانفـ  . الواقعوبنمط العالقة بني النظرية 

مت  –حسبه  –النظريات السياسية  مـالعالقة القائمة بني عناصره ومكوناته وكذا حركة تطوره، وأه
 فنظرية مونتسكيو حولبناؤها انطالقا من دراسة الواقع السياسي وعالقته بسائر املعطيات اإلجتماعية، 

والنظرية املاركسية استمدت من  ن دراسة النظام السياسي الربيطاين،ـفصل السلطات مثال استمدها م
حاول  .3ليت عرفتها اتمعات الغربية أثناء الثورة الصناعيةوالسياسية ااحلالة اإلجتماعية واإلقتصادية 

هي مبثابة تفسري عام  هذه األخريةأن  والنظرية حينما اعتربصربي مقلد املطابقة بني الواقع  إمساعيل
لظاهرة معينة صيغت مالحمها وحتددت يف مجيع عناصرها وتفاصيلها حتديدا قريبا جدا إن مل يكن مطابقا 

                                                
 .97، ص2011، شتاء13، العددجملة إضافات، "العلوم اإلجتماعية والنسبيتان"رميون بودون،  1
 .98املرجع نفسه، ص 2
 .92عصام سليمان، مرجع سابق، ص 3
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أنه  )Charles Seignobos( سينوبوسبينما يقول املؤرخ شارل  .1ي عليه يف واقع األمرمتاما ملا ه
مع أشياء حقيقية ولكن مع ما متثله هذه يتعلق األمر بالعلوم اإلجتماعية فنحن نتعامل يف الواقع  عندما"

مكانه أن يتبىن ليس بإوينبه حممود حسن أمحد إىل أن علم العالقات الدولية  .2"األشياء يف أذهاننا حنن
ال ميكن معرفته معرفة كاملة " مثايل"الذي هو تنظيم بشري ( منهجا جتريبيا صرفا، طاملا أن اتمع الدويل

أنه على الرغم  التز بني النظرية والواقع إذ يرىويفصل كينيث و .3سيةهو مادته األسا )بواسطة التجربة
قى دائما متميزة عن ذلك العامل، ات بشأنه، لكنها تبمن أن النظرية تتعلق بالعامل الذي حنتاج إىل تفسري

فالنظرية تقوم . 4تفسره يز دائما عن الواقع الذيوعليه تتم ،النظرية تفسر فقط جزءا من الواقعحيث أن 
مث إن هناك مسألة أخرى . ع القول بأا متثل الواقع نفسهببناء وحماكاة واقع معني، لكن ال أحد يستطي

تتعلق  –ظرية علمية للسياسة الدولية ن بعد ادعاء الواقعيني قدرم على تقدمي خاصة – طرحت بشدة
جتعل من مهمة الوصول إىل نظرية وبالتايل ، املعيارية يف النظريات اليت تدعي أا علمية باجلوانب

   .موضوعية وحيادية أمرا صعب املنال
 سنيدالان ـدانكو )Christian Reus-Smit( كريستيان رويس مسيتن ـل مـكجيادل 

)Duncan Snidal(  مكونات العالقات الدولية ألسباب منهجية  املعياري كأحدأنه مت استبعاد اجلانب
" علم"كل من الوضعية والسلوكية ببذل جهود معتربة من أجل الوصول إىل ونظرية، حيث قامت 

موجودة ضمنيا،  هذه األخرية، لكن مع ذلك تبقى واإلعتبارات املعياريةللعالقات الدولية خال من القيم 
  .5ة أو املساواة مثالالقوة أو احلري: م مثلاملفاهي وال ميكن فصلها عن كثري من

لقد صكتابم م )The Oxford handbook of international relations(  الذي صدر
من  عن املطبعة اجلامعية لـ أوكسفورد، والذي ساهم يف كتابة فصوله عدد كبري 2008يف العام 

واملعيارية بني اإلمربيقية  على فكرة إبراز اإلزدواجيةالبارزين، صمم مفكري ومنظري العالقات الدولية 
جند أن إطاللة سريعة على الفهرس عرب ومهما ادعت من موضوعية وحيادية، املوجودة يف كل نظرية 

                                                
 .36امساعيل صربي مقلد، مرجع سابق، ص 1
 .99نور حممد فرج، مرجع سابق، صأ 2
 .99املرجع نفسه، ص 3
 .95املرجع نفسه، ص 4

5 Christian Reus-Smit & Duncan Snidal, «Between Utopia and Reality: The Practical Discourses of   
International Relations». In Christian Reus-Smit and Duncan Snidal. (eds) The Oxford Handbook of 
International Relations, (New York: Oxford University Press Inc., First Edition, 2008), p17. 
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املدرسة اإلجنليزية، الليربالية اجلديدة،  الواقعية، املاركسية، النيوليربالية املؤسسية،(النظريات اليت بحثت 
اُتبع مباشرة بفصل قد خصص لكل منها فصل مستقل  )البنائية، النظرية النقدية، ما بعد احلداثة، النسوية

وإليك اجلدول التايل الذي  .يليه يتعلق بكشف اإلعتبارات األخالقية واملعيارية املوجودة يف النظرية
  .اإلمربيقية للنظريةاملعيارية و يوضح اجلوانب

  

  )بتصرف( اجلوانب املعيارية واإلمربيقية للنظرية): 06(اجلدول 
  

  اجلوانب املعيارية  اجلوانب اإلمربيقية  النظريات
    

  البنية-الوكالة 
  

  مادي - مثايل
  

) إدراك(تصور 
  القوة

  
  القيمة امللتزم ا

املوقف من 
  عملية التغري

  شكّي  املصلحة الوطنية ي وإكراهيقسر  مادي  )الفوضى(البنية   الواقعية
 

  املاركسية
 

  )الرأمسالية(البنية 
 
  مادي

 
  بنيوي

احلرية الفردية 
  )سليب-حترر(

 
  شكّي

النيوليربالية 
  املؤسساتية

  الوكالة
  )الدول(

  

عقالين 
  مؤسسايت

  
  مؤسسايت

  
  التعاون الدويل

  
  متفائل

  الليربالية
  اجلديدة
  

عقالين   )األفراد(الوكالة 
  مؤسسايت

  
  مؤسسايت

احلرية الفردية 
  )سلبية- حرية(

  
  متفائل

املدرسة 
  اإلجنليزية

عقالين   )الفوضى(البنية 
  مؤسسايت

  شكّي  التعاون الدويل  مؤسسايت

  
  البنائية

 بنية عقالنية
Structurationalist 

  
  مثايل

  
  بنيوي

/ حرية فردية إجيابية
  التعاون الدويل

  
  متفائل

احلرية الفردية   بنيوي  مادي/مثايل  بنية عقالنية  النقدية
  )سليب-حترر(

  متفائل

  منتج أو إنتاجي  مثايل  بنية عقالنية  ما بعد احلداثة
productive 

املسؤولية جتاه 
  اآلخرين
  

  شكّي
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  النسوية

  
  بنية عقالنية

  
  مثايل

  
  منتج أو إنتاجي

  

 / الشمولية
 اإلنعكاسية الذاتية

  
  شكّي

  
Source: Christian Reus-Smit & Duncan Snidal, «Between Utopia and Reality: The Practical 

Discourses of International Relations». In : Christian Reus-Smit and Duncan Snidal. (eds), The 
Oxford Handbook of International Relations, (New York: Oxford University Press Inc., First 

Edition, 2008). p 23. 

       
 .بناء نظرية عامة للعالقات الدولية ومتطلبات إمكانية: الفرع الثاين

فروع العلوم اإلجتماعية األخرى اليت اختذت من العلوم الطبيعية ومناهجها مثال باقي على غرار 
اإلستفادة مما تتيحه حاول مفكرو وباحثو العالقات الدولية  ،أعلى يف الوصول إىل الدقة والصرامة العلمية

الواقعيون يعد يف احلقيقة و. "علمية"دراسة ظواهر العالقات الدولية دراسة  يفالوضعية  فة واملناهجالفلس
يعكس توجهام  إذ، اء نظرية علمية للعالقات الدوليةمشروع بنخاصة اجلدد منهم هم حاملوا 

الثابتة اليت حتكم  وذلك عندما اعتقدوا بفكرة القوانني املوضوعية ،"الوضعية"اإلبستمولوجية واملنهجية 
  .ومنه إمكانية صياغة نظرية عامة تشرح وتفسر هذه القواننيالسياسة الدولية، 

اليت تعىن "هي تلك النظرية مقلد  صربي إمساعيل أو الشاملة كما يعرفها النظرية العامة أو الكربى
 تكوين الظواهر اخلاضعة بني خمتلف الثوابت واملتغريات الداخلة يفبتحليل كافة مناذج العالقات التبادلية 

كنه  وبالشكل الذي يساعد يف النهاية على تفسري –أيا ما كان عدد هذه الثوابت واملتغريات  –للدراسة 
والنظريات الكبرية، كقاعدة عامة، ال تركز إال على الظواهر الواسعة  .هذه الظواهر وتوضيح أبعادها

   .1"املدى
أن  جيب و كربى يف جمال العالقات الدوليةأا عامة أ كوينسي رايت أن النظرية اليت تدعييرى 

  :2تتمثل يف ،جتمع عددا من الصفات
 ؛)الشمولية(لعالقات الدولية أن تغطي النظرية مجيع جوانب ا -1
 واضحة ودقيقة وقليلة قدر اإلمكان؛أن يعبر عنها بفرضيات عامة تكون  -2
 جزء من النظرية مع بقية األجزاء؛ أن يتسق كل -3
 وير النظرية وجعلها مالئمة للعصر؛النظرية يف إطار ميكن اإلستمرار من خالله يف تط أن توضع -4

                                                
 .38امساعيل صربي مقلد، مرجع سابق، ص 1
 .28-27جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص ص 2
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 ن تكون انعكاسا لوجهة نظر قومية؛أن تعبر عن الواقع الدويل ال أ -5
 .أن متكننا من التنبؤ على األقل يف بعض اجلوانب وجتعلنا قادرين على وضع أحكام قيمية -6

أو  احلقل النظري للعالقات الدولية نظرية جتمع كل هذه الشروط؟هل يوجد يف  :والسؤال املطروح هنا
    هل ميكن أن توجد مثل هذه النظرية؟ ،باألحرى

باستحالة وجود " من بارسونز إىل هابرماس: النظرية اإلجتماعية"يف كتابه  جيادل إيان كريب
 مكونني أساسيني من تفسرينظرية شاملة تستطيع أن تفسر مجيع مناحي احلياة اإلجتماعية، وخصوصا 

إذ أن النظرية اليت تستطيع تفسري الظواهر املتعلقة بالبنية ال يكون مبقدورها  .البنية والفعل: مكوناا ومها
 )أي البنية والفعل(ينبغي أن يكون لكل قطب منهما  ،وعليه . أو باألحرى تأويل الفعل البشريتفسري

التعددية "الكف عن التفكري يف النظرية العامة واإلعتراف بـ  وهذا يقودنا يف النهاية إىل .نظرية خاصة به
    .1"النظرية

أنه ال توجد نظرية شاملة  )Thierry De Montbrial( تيريي دي مونتربيالومن جهته يعتقد 
حىت يف حقل متخصص كالعالقات الدولية، نظرا لتعقد  )Théorie de tout(" نظرية لكل شيء"أو 

 ،فكل نظرية هلا جمال للصالحيةميكن تعريفه بأنه استحالة فصل النظام عن بيئته،  ظواهره، والتعقيد هنا
    . 2وهذا اال ليس معرفاً أو حمددا بطريقة مطلقة

بعدم إمكانية الوصول إىل نظرية عامة  يرى –ورغم أنه حيسب على الواقعيني  –رميون آرون و
ات الدولية إجياد متغريات مستقلة وأخرى تابعة مثلما جنده للعالقات الدولية، ألنه ال ميكن يف حقل العالق

 .3يف علم اإلقتصاد مثال
لشخص ما  النظرية هي دائما"دل بأن روبرت كوكس الذي جياويف مقدمتهم  ،النقديونينفي 

كل أي إمكانية لوجود نظرية عامة للعالقات الدولية تستطيع أن تفسر باقتدار  ،4"هدف معنيومن أجل 
  .يف السياسة الدوليةما حيدث 

جمرد معتربينها  ،يف الروايات والنظريات الكربىوعلى شاكلتهم يشكك ما بعد احلداثيون 
ة الرتباط املعرفوذلك  ،ومفندين إمكانية الوصول إىل نظرية عامة أو كربى إيديولوجيات وأنساق مغلقة،
  .5به ميشال فوكو قولوالعلم بالقوة والسلطة كما ي

                                                
 .14إيان كريب، مرجع سابق، ص 1

2 Thierry De Montbria, «Réflexions sur la Théorie des Relations Internationales», Politique  étrangère, N°         
                                                             03,   64e  année, 1999,  p 479. 
3 Jean-Jacques Roche, Théories des Relations Internationales, (Paris: Montchrestien, 4e Edition , 2001), p 11. 
4 Richard Devetak, «Critical Theory», in: Scott Burchill et al (eds.), op, cit, p141.  
5 Richard Devetak, «Postmodernism», in: Scott Burchill et al (eds.), op, cit,  p162 
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لعالقات الدولية تسعى ألن تكون عامة وال تأخذ أي نظرية ليعتقدون أن ك والنسويون كذل
        . هي جمرد أوهام ذكورية) فكرا وممارسة(الوجود النسوي بعني اإلعتبار 

  لكن من أين تأيت الصعوبة يف وضع نظرية عامة للعالقات الدولية؟
  :1رميون آرون يفحيددها 

1- ال اخلارجيتعدد الفواعل مينع التمييز بني اال الداخلي وا. 
 . األمن جمال الدولة كفاعل أساسي ال تتبع هدفا موحدا وائيا يف جمال املصلحة وحىت يف -2
غياب التمييز بني املتغريات التابعة واملتغريات املستقلة، وهذا ما خيلق إمكانية التأثري على سري  -3

 .األحداث
 .اإلقتصادغياب معايري حسابية مقارنة مببادئ األساس يف  -4
 .غياب آلية أوتوماتيكية السترجاع أو استعادة التوازن -5
 .غياب إمكانية التنبؤ أو توقع السلوك -6

ويضيف آرون أنه ال ميكن دراسة العالقات الدولية دون مساعدة علم اإلجتماع الذي يعرفه كـ 
  .2"وسيط ضروري بني النظرية واحلدث"

تساؤالت أثارها باحثوا مخسة  بات من خاللالصعوصربي مقلد هذه  إمساعيلأوجز  ومن جهته
هذه  .احلقل ومل يقدموا بشأا إجابات حامسة، لتبقى النظرية العامة للعالقات الدولية أمرا مؤجال

  :3التساؤالت متثلت يف
أم ميتد هذا  ؟هل يكون من األنسب تركيز نظر الباحثني على الطبيعة السياسية للعالقات الدولية -1

  .لثقافية والنفسية والبيئيةكاألبعاد اإلقتصادية وا ،بعاد األخرى لتلك العالقاتاإلهتمام إىل األ
هل جيب أن يقتصر التحليل على ظواهر السياسة اخلارجية وحدها، أم أنه جيب أن يتعداها  -2

 لريبط بينها وبني ظواهر السياسة الدولية كذلك؟
 النظري حلقائق العالقات الدولية؟ ماذا عن طبيعة الوحدات اليت جيب أن يتمركز حوهلا التحليل -3
هل حمور اهتمام نظرية العالقات الدولية جيب أن يدور حول الواقع الدويل املعاصر، أم أنه جيب  -4

 أن ميتد ليشمل احلاضر واملاضي معا؟
 مشكلة العالقة بني النظرية والواقع، وإىل أي مدى جيب أن يتحقق مثل هذا اإلرتباط بينهما؟ -5

                                                
1 Jean-Jacques Roche .op. cit , p 11. 
2 Ibid, p 12. 

 .34- 22إمساعيل صربي مقلد، مرجع سابق، ص ص  3
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يصعب اختبار صحتها باملعلومات مريتون أن النظريات الكربى أو العامة يؤكد  ،ومن جانبه
 )F.L. Palak( أما باالك .اإلمربيقية، كما أا تقتصر على الوصف والتصنيف دون الشرح والتفسري
     . 1فريبط وجود النظرية العامة بشرط املوضوعية، وهذه األخرية ال ميكن إجيادها

  يل عن النظرية العامة؟إذن، ما احلل أو البد    
أدركوا خطورة أن الكثري من مفكري ومنظري العالقات الدولية يقول حممد نصر عارف 

فمثال أكد روبرت مريتون على أن علم اإلجتماع سوف يتطور مبقدار  .املراهنة على بناء نظريات عامة
 .على النظريات العامةوسوف يتشتت وتفشل جهوده مبقدار ما يركز ما يركز على النظريات الوسيطة، 

دويتش إىل أنه منذ بداية القرن العشرين وحىت عقد الستينيات منه كانت النظرية العامة أو  وذهب كارل
مل يفلح املنظرون يف تطوير نظرية عامة  1920الشاملة ضحية للتطور العام يف العلوم اإلجتماعية، فمنذ 
وكولن كالرك يف اإلقتصاد، وبيترمي سوروكني بغض النظر عن قبوهلا من عدمه، فـ جوزيف شومبيتر 

وكلود ليفي شتراوس يف  ،ايركسون يف علم النفسوتالكوت بارسونز يف علم اإلجتماع، وإيرك 
، مجيعهم بذلوا جهودا األنثروبولوجيا، وأرنولد توينيب يف التاريخ، وكوينسي رايت يف علم السياسة

حنو النظريات الوسيطة وعليه جرى التحول  ،2ا هذا اهلدفمضنية لبناء نظرية عامة، ولكن مل حيققوا أبد
أن علم السياسة لن يتحرك يف اإلجتاه الذي  ينيات، إذ أكد جوزيف البالومبارابداية من السبعواجلزئية 

ما مل يتخلى عن السعي إلنتاج نظرية عامة، ) أي يف الوصول إىل النموذج املعريف(قصده توماس كوهن 
       .3لى النظريات اجلزئية والوسيطة والتطبيقات الواسعة هلماقابل عويركز يف امل

بدعوى  الذي يتطابق مع ما خلفته التجربة السلوكية من نظريات جزئية(يبدو أن هذا احلل 
له أيضا من املساوئ ما جيعل احلقل النظري للعالقات الدولية ) التخصص بغية الدقة والصرامة العلمية

 . هو موجود عليهأكثر متزقا وتشتتا مما 
  .جدل مستويات التحليل :يف الصور النمطية لنظرية العالقات الدولية: املطلب الثالث

إن احلديث عن مشكلة تصنيف نظريات العالقات الدولية واملعايري املستخدمة يف ذلك، 
مير حتما  واحلديث عن ارتباط النظرية وعملية التنظري مبستوى التحليل الذي يعتمده الباحث أو املنظر،

  .    عرب احلديث عن مشكلة اإلنقسام النظري الذي يعرفه حقل العالقات الدولية

                                                
 .81حممد نصر عارف، مرجع سابق، ص 1
 .80املرجع نفسه، ص 2
 .81املرجع نفسه، ص 3
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 1998العام  )Foreign policy( بالعودة إىل عنوان املقال الذي نشره ستيفن والت يف جملةو
: هوفإن السؤال الذي يتبادر إىل الذهن " عامل واحد ونظريات متعددة: العالقات الدولية"ن بـ واملعنو

  العالقات الدولية؟ يف النظريات املقدمة حول تعدد والتنوعملاذا هذا ال
  : 1كريس براون سببني هلذه احلالةيورد 

، وبالتايل يقل طبيعة العالقات الدولية اليت حتوي أفكارا ومفاهيم هي مثرية للجدل بطبيعتها  -1
 .عنصر اإلمجاع حوهلا

ات املتنافسة إىل أنه ما من واحدة منها مرضية قد يرجع السبب يف وجود هذا العدد من النظري -2
 .يف واقع األمر

ويف احلقيقة حيذرنا براون من مغبة النظر إىل عامل العالقات الدولية انطالقا من رؤية واحدة أو 
عامل العالقات الدولية من خمتلف اكتشاف "يدعو إىل ذلك اعتماد نظرية واحدة يف ذلك، وبدال من 

السماح ألي وصف يهيكل ، وعلى أن نرفض ...فحصا جادا واحدة منها  وفحص كلوجهات النظر 
  . 2"الكل، وال نعطي موقعا متميزا ألي نظرية أو ألي جمموعة من النظريات

ال تستطيع مقاربة واحدة اإلحاطة بكل تعقيدات السياسة الدولية "ستيفن والت نفسه يقول   
فكار املتنافسة بدال من أرثوذكسية نظرية واحدة، لذا حنن أفضل حاال مع عدد كبري من األ املعاصرة،

  . 3"فالتنافس بني النظريات يساعد على كشف مكامن القوة والضعف فيها
للظاهرة الدولية وما  حديثه عن الطبيعة اإلنقساميةمعرض ويف  )G. Snyder(جلني سنايدر 

سياح حيث نركب عوامة، نتحرك يف تدريسنا وحبثنا، حنن أشبه بال"من انقسامات نظرية يقول  يستتبعها
كاملكوك ذهابا وإيابا بني جزر منفصلة من النظريات، العامل املشترك بينها هو أا كلها تنتمي إىل حميط 

والبعض اآلخر يستمر على جزيرة أو أخرى، املفكرين يقيم بشكل دائم كبري من السلوك الدويل، بعض 
   .4"سور، وذلك ألن اجلزر على وشك انقسامات أكثروعدد قليل حياول بناء اجل يف التحرك املكوكي،

وبغض النظر عن اجلدل القائم حول فكرة هيمنة نظرية ما على احلقل املعريف للعالقات الدولية 
أم أن هناك تعددية يف النظريات السائدة، هناك اتفاق كلي حول حقيقة اإلنقسام النظري املوجود يف 

أنه فكما يقول عامر مصباح  داخل اإلجتاه النظري الواحد،سام حىت جند اإلنقبل وأكثر من ذلك احلقل، 
من أكرب املشكالت اليت واجهت الباحثني يف تصنيف نظريات العالقات الدولية متثلت يف أن معظم 

                                                
 .15-14كريس براون، مرجع سابق، ص ص  1
 .11املرجع نفسه، ص 2

3 Karen Mingst, op. cit. p 04.         
 .98أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 4
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كل األفكار داخل اموعة الواحدة، ولئن كانت هذه املشكلة موجودة يف أي  حولال يتفقون املفكرين 
النظرية يف أي حقل من حقول املعرفة، إال أا أكثر حدة يف حقل العالقات للمقاربات  تصنيف
  .1الدولية

التوجهات و راءاآل –بدقة  – وتصنيف مشكلة التعدد واإلنقسام النظري وصعوبة حتديدإذن 
إال أن هذا مل  نظريات العالقات الدولية، تصنيف يفكبرية  مشكلة تسببنظرين ية للباحثني واملرالفك
    .هلا )املناسب(حماوالت عديدة يف إجياد التصنيف مينع 

  :2أنه ميكن تصنيف النظريات كالتايلجيمس دوريت وروبرت بالتسغراف يرى كل من 
 .واليت تبحث عن التعميمات الواقعية حول املاضي والواقع احلايل الوصفية؛ -النظرية التارخيية -1
 .الرياضية، وحتاول التنبؤ اإلحتمايل باملستقبل تستخدم العالقات واليت التنبؤية؛ -النظرية العلمية -2
كيف ميكن أو : اإلجابة على السؤال واليت حتاول بطريقة استنتاجية ة؛التخميني -النظرية املعيارية -3

        .جيب أن يتم حتسني األشياء
  : 3ثل يفمتعلى أساس جمال ونطاق الظواهر اليت تدرسها،  صربي مقلد تصنيفا ثالثيا للنظرية إمساعيلقدم و

مت التطرق هلا عند احلديث عن  ؛)Grand Theories(مستوى النظريات الكبرية أو الشاملة  -1
 .للعالقات الدولية عامةإمكانية بناء نظرية 

وهي النظريات اليت دف  ؛)Middle Range Theories(مستوى النظريات املتوسطة املدى  -2
 .ة، ويف إطار عدد حمدود نسبيا من املتغرياتإىل تفسري ظواهر أضيق مما تفسره النظريات الشامل

وهي األضيق نطاقا، تركز على بعد معني  ؛)Micro-Theories( مستوى النظريات اجلزئية -3
  .  دخل يف تركيب ظاهرة كبرية، وحتاول أن تصل من خالل حتليله إىل نتيجة أو فرضية معينةي

  :4ون إىلوعلى أساس الوظيفة اليت تؤديها النظرية صنفها كريس برا
 .حتاول أن توضح سبب وظروف نشأة ظاهرة ما نظريات تفسريية؛ -1
 .حتاول أن ختربنا عما جيب أن يكون عليه موقفنا من هذه الظاهرة نظريات معيارية أو توجيهية؛ -2
 .حتاول تأويل األحداث وإعطاء معىن هلا نظريات تأويلية؛ -3

رية مترابطة ومتداخلة من حيث املبدأ، فنحن ال هذه األصناف الثالثة من النظب براون بالقول أن عقِّوي
لكل كما يضيف أن  ،ميكننا تفسري ما حدث دون أن نقوم بتأويله، وأن نتوجه إليه يف الوقت نفسه

                                                
 .213رجع سابق، صعامر مصباح، م 1
 .105أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 2
 .39-38إمساعيل صربي مقلد، مرجع سابق، ص ص 3
 .13كريس براون، مرجع سابق، ص 4
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حدوث  صنف من األصناف السابقة نسخا عدة، فيبدو أنه توجد دائما روايات خمتلفة ومتنافسة لسبب
   .1ونادرا ما يوجد جواب واحد يعنيه هذه الشيء،شيء ما، أو ملا جيب علينا فعله، أو ملا 

تصنيفا وحتليل الظواهر على أساس املنهج املستخدم يف الدراسة والبحث قدم رينهارد مايرز 
  :للنظرية على الشكل التايل

  )بتصرف من الباحث(أمناط النظرية حسب مايرز ): 06(الشكل 
 

ربيقي لألشكال أو اإلم مرتبطة بالتحليل ؛السوسيولوجية -التارخيية -1
 - مع التطور النماذج املثاليةالتارخيية للنظام الدويل  -الصور الواقعية

 .النموذجية يف أساسيات املقارنات التارخيية
قوى  التحليل البنيوي والبحث املقارن يف األسباب وتوجيه  ؛اهلدف  

  .املسار التارخيي
لظاهرة وصف، تفسري، وتشخيص ا ؛)التجريبية(اإلستقرائية  -2

 .الدولية
وجمربة لسلوك الفاعلني  مفحوصة إمربيقيةتشكيل قوانني  اهلدف؛  

  .الدوليني
 Axiomatic constructionبناء بديهي ؛)حتليل النظام(اإلستنباطية  -3

 .لنماذج شكلية
   .تشكيل قوانني عامة مقبولة اهلدف؛ 
  

Source: Reinhard MEYERS, Contemporary Developments in International Relations Theory.  
p 07,    http://www.caesar.uns.ac.rs/eng/studies/2005/meyers/c2.pdf 

  
   :2صنفني من النظريةرافرييت  ش وكريستنيريتشارد مانسباقدم كل من وعلى أساس املعيار نفسه 

وتتعامل مع السؤال ما الذي حدث؟ وملاذا؟ أي تسعى إىل وصف سلوكات  النظرية اإلمربيقية؛ -1
 .اخلربةوحتاول بناء املعرفة انطالقا من التجربة  الفاعلني وتفسري نتائج سلوكام، إا

 .أو ما هو أخالقي وما هو غري أخالقيتم بتفسري ما هو صح وما هو خطأ،  النظرية املعيارية؛ -2
ترتكز على إثباا والتحقق من صحتها، ألا ادعاءات ال ميكن و ا تسعى إىل تقدمي تفضيالتإ

       .والقيم واملنطقاملعتقدات 

                                                
 .14املرجع نفسه، ص 1

2 Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty, op. cit, p 14. 

 النظرية
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تتمثل يف اإلجتماعية بصفة عامة يف تصنيف النظريات إحدى الطرق التقليدية أن إيان كريب يعتقد 
األوىل تركز على  ).Individualistic(لفردية والنظريات ا) Holistic(الكلية  التمييز بني النظريات

معتربة إياه شيئا أكرب من جمموع املكونني له، وعليه ترى أن أفعال األفراد حيددها اتمع ككل " اتمع"
على أن هناك  .أما الثانية فتركز على األفراد وتعترب أن اتمع هو نتاج ألفعاهلم .الذي يشكلون جزءا منه

جتاهني يف الوقت نفسه، فاألفراد خيلقون اتمع واتمع خيلق أفعال وسلوكات من يتحرك يف اإل
  .1األفراد

يف التحليل والدراسة الذي أثاره إميل حول أسبقية الفرد أو اتمع وهذا اجلدل الفلسفي القدمي 
 /الوكيل -يةالبن"حتت مسمى جدل العالقة على يد البنائيني جتدد يف جمال العالقات الدولية دوركامي 

يف الدراسة والتحليل هي " البنية"ت أن النظريات اليت تنطلق من ونألكسندر حيث يعتقد ، "الفاعل
الدراسة والتحليل هي يف  "الفاعل /الوكيل"النظريات اليت تنطلق من بينما  ،"نظمية"أو " بنيوية"نظريات 
" النظامية"ما ميز بني النظريات حين ،ت أثار هذه املشكلة كينيث والتزقبل ونو ".فردية"نظريات 

فالنظريات اليت تعتمد مستوى حتليل الفرد  .ًء على عالقتها مبستويات التحليلبنا "اإلختزالية"والنظريات 
أما النظريات اليت تنطلق من مستوى النظام  ).Reductionist(والدولة هي نظريات جزئية أو مختزِلة 

 ). Systemic(الدويل فهي نظريات نظامية أو نسقية 
تكتسي مسألة التمييز بني مستويات التحليل املختلفة أمهية بالغة لدى باحثي ومنظري العالقات  
تتجلى حسب حممد السيد سليم يف أن كال من تلك املستويات يتطلب أطرا نظرية وأدوات الدولية، 

ل النصوص واألفكار النظريات السيكولوجية وأدوات حتلي تعترب فعلى سبيل املثال .منهجية خمتلفة
واألهم من ذلك كله  .كثر شيوعا عند مستوى حتليل الفردوأدوات التحليل النفسي واإلجتماعي هي األ

هو أن النتائج اليت يتوصل إليها الباحث من دراسة العالقات الدولية عند مستوى حتليلي معني ال تنطبق 
على أن حتديد مستوى  انيؤكد وكالهانوتريي أ مارتن غريفيثس .2بالضرورة على املستويات األخرى

 .3من األدلة النوع املناسب وكذا اختيار اليت يطرحها األسئلةالباحث يف اختيار نوع التحليل يساعد 
فهم ومعرفة أي التفسريات أكثر أمهية وكفاية  دف إىل توجيهنا حنو النظرية يرى أن مينغست كارينو

يف عملها واشتغاهلا إىل مستوى ملختلفة، أي استناد النظرية من غريها انطالقا من مستويات التحليل ا
أمهية مستويات التحليل تكمن يف أا تساعدنا يف كما أن  عني أو أكثر من مستوى حتليل واحد،حتليلي م

                                                
 .39إيان كريب، مرجع سابق، ص 1
  ". امات كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية يف تأصيل علم العالقات الدوليةإسه"حممد السيد سليم،  2

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=145990&eid=306 
 .386مارتن غريفيثس وتريي أوكالهان، مرجع سابق، ص 3
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أن نستخدمها يف التدليل  أمناط الشواهد اليت ميكن وكذا ،حتديد أسئلتنا واختيار طرق اإلجابة املناسبة
   .1واحملاججة

أن مستويات التحليل قد شكلت تأثريا قويا على دراسة كذلك باري بوزان من جهته ولقد أكد 
نقلوا مشكلة مستوى  ثلة من الكتاب البارزين يف حقل العالقات الدوليةالعالقات الدولية، وأشار إىل 

النظام "ه مورتون كابالن من خالل كتابوهم التحليل إىل صلب عملية التنظري للعالقات الدولية، 
" اإلنسان، الدولة واحلرب"كينيث والتز من خالل كتابه  ،)1957" (والعملية يف السياسة الدولية

 .2)1961" (مشكلة مستوى التحليل يف العالقات الدولية"وديفيد سينجر من خالل مقاله ، )1959(
يث قبلوا أمهية حب ،فتحوا النقاش حول مستويات التحليل - بوزان حسب -  الء الكتاب الثالثةهؤو

  :3لتساؤالت متثلت يفألي فهم شامل للعالقات الدولية، وطرحوا مبوجب ذلك جمموعة من االتحليل 
كم هو عدد مستويات التحليل، وما هي املستويات اليت جيب أن تتوفر يف حتليل العالقات  -1

 الدولية؟
 أخرى؟بواسطة أي معيار ميكن حتديد مثل هذه املستويات ومتييزها عن مستويات  -2
  كيف ميكن إعادة مجع األجزاء مع بعضها البعض مرة ثانية لتحقيق الفهم الكالين؟ -3

والذي حبث فيه عن  -) أشرنا إليه سابقا(بالعودة إىل العمل املرجعي الذي قام به كينيث والتز 
لية إن سبب التشويش السائد بني دارسي العالقات الدو"فإنه توصل إىل نتيجة مفادها  -  أسباب احلرب

يرجع إىل أم يفكرون فيها بطرق خمتلفة أو متباعدة، فالبعض يفكر بأن جذور ما جيري يف العالقات 
فالدول  الدول،إن هذه اجلذور موجودة يف ويقول البعض اآلخر ... الدولية موجودة يف الطبيعة البشرية

مث إن هناك الطريق الثالث . الشريرة، ال الدول اجليدة، هي اليت ختوض احلروب، ألن األخرية دميقراطية
. للنظر إىل العالقات الدولية وهو املستوى السياسي الدويل، الذي توجد فيه أسباب ما حيدث يف العامل

قائم يف املستويني اآلخرين، فإن الدول تتفاعل يف هذا  ما جيري يف العالقات الدوليةأن وبالرغم من 
  .4"السياق، والسياق مهم جدا

                                                
1 Karen Mingst, op. cit. p 61. 

 .287عامر مصباح، مرجع سابق، ص 2
 .288ه، صاملرجع نفس 3
 .97أمحد حممد أبو زيد، مرجع سابق، ص 4
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واليت أمساها سنجر فيما بعد اليت قدمها والتز  )Three Images( "ر الثالثةالصو"فكرة  ،إذن
اعتربت يف ، تقوم على التمييز بني ثالثة مستويات(Levels of Analysis) " مستويات التحليل"بـ 

ت الوقت نفسه الوحدات اليت انطلق منها الباحثون واملفكرون يف حتليلهم لظواهر العالقات الدولية، ومتثل
  :1هذه املستويات يف

ومدى تأثريهم يف صنع القرار السياسي " صناع القرار"ويتمثل أساسا يف  مستوى الفرد؛ -1
 .اخلارجي من خالل بيئام ودوافعهم النفسية

 .فيه من حيث طبيعة النظام السياسي وتركيبته وأهم املؤسسات الداخلية الفاعلة مستوى الدولة؛ -2
من حتديد طبيعة النظام الدويل، والقوى الكربى املهيكلة له،  انطالقا مستوى النظام الدويل؛ -3

، كل هذا يؤثر على السلوك اخلارجي للدول وطريقة تعاملها إخل... والوزن النسيب لكل دولة فيه
 .مع بقية الدول األخرى

حول  بأن هناك شبه اتفاق بني باحثي ومنظري العالقات الدوليةكارين مينغست إىل القول يذهب 
       : لى الشكل التايلثالثة مستويات، وقدمها ع وجود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ا وعالقتها بوحدات التحليلإخل، ألن غرضنا هو تبيان ...سوف لن خنوض يف اجلدل القائم حول عدد مستويات التحليل ومسميا

 احلقيقة تتبىن مستوى حتليليا مدى ارتباط عملية التنظري وتصنيف نظريات العالقات الدولية مبستويات التحليل املختلفة، فكل نظرية يف
   . معينا، ومنه اختيار وحدات التحليل اليت تركز عليها يف الدراسة

 .98أمحد حممد أبو زيد، مرجع سابق، ص 1
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 مستويات التحليل حسب كارين مينغست ): 07(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
Source: Karen MINGST, Essentials of International Relations (New York: W.W. Norton 

& Company, Second Edition, 2003). P 61. 
  

نطلق ينظريات ال من اصنف هناكن أ تمع والتز وون ميكننا القول ،بالنظر إىل مستويات التحليل
، "نسقية" ،"ميةانظ" ،"بنيوية" من قبيل مسمياتهذه النظريات حتمل و ،"البنية"من مستوى حتليل 

 ، وترد"لالفاع"نطلق من مستوى حتليل آخر من النظريات يويقابله صنف  .إخل...، "شاملة" ،"كلية"
لكن هل جودة وقيمة  .إخل...، "اختزالية"، "جزئية"، "فردية" عدة مسميات هذه النظريات حتت

  أم تقاس بعوامل أخرى؟ ،معني وأفضلية النظرية تقاس بتبنيها ملستوى حتليل
  .جدل املعايري واألفضلية :العالقات الدولية نظريةتقييم  يف: املطلب الرابع
سؤال من  يبدو اجلواب عني الذي يشهده حقل العالقات الدولية ضوء اإلنقسام النظر على

أفضل نظرية هي اليت تقوم بتأدية : بالقولإذ ميكن الرد  أفضل نظرية؟ سهال للوهلة األوىل، ما: قبيل
تصبح عندما تنجح أكثر من نظرية يف تأدية الوظائف املنوطة ا لكن  .وظيفتها كاملة غري منقوصة

األمناط بتعدد  ن اإلعترافإ ،زد على ذلك .ريات املختلفة عندئذ غري مربرة وبال فائدةاملقارنة بني النظ
، فال ميكن ذه األمناط من طبيعة خمتلفةإذا كانت ه خاصةالنظرية جيعل من عملية املقارنة غري ممكنة، 

 تعكس التوجهات األمناط النظرية اليت النظرية التفسريية والنظرية التكوينية، أو بني املقارنة مثال بني
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 .)مثال ليدية يف مقابل النظرية النقديةظريات التقالن(اليت تعكس توجهات ما بعد وضعية  الوضعية وتلك
تتوفر هذه  .غري أن هذا ال يعين نفي أي إمكانية للمقارنة والبحث عن معايري جلودة وأفضلية النظريات

 .لتحليل ودراسة العالقات الدولية ية املقدمةداخل منط معني من األمناط النظراإلمكانية عندما نبحث 
حتت تأثري  أو املهنية واإلحترافيةمن العلمية  إىل مزيد دائما كحقل معريف يسعىومبا أن العالقات الدولية 

    .املتنافسة لقياس جودة وقيمة النظريات مفهوم النظرية العلمية يعد معيارا مرجعيا ، فإنالفلسفة الوضعية
مل تأت من دراسة كيف حندد أفضل نظرية؟ : أن اإلجابة عن السؤالنوف جيادل فريد شري

كيف  :طرح الفالسفة أسئلة حول ،فمنذ قرون .ولكن من الفلسفة ،علم اإلجتماعالعالقات الدولية أو 
" اإلبستمولوجيا"نقرر وخنتار األفضل بني النظريات املتنافسة؟ وأولئك الذين يدرسون نظرية املعرفة أو 

ما جيب  ؟ وكيف نعرف أن نظريةما املعرفة؟ كيف نعرف احلقيقة: من قبيلكذلك أسئلة مماثلة طرحوا 
قبل يف مقابل منافسا1ا؟أن ت  

على أا وخاصة العلوم الطبيعية وبعض فروع العلوم الفيزيائية العديد من الفالسفة إىل العلم نظر 
فسري كيف أن هذه إن فالسفة العلم حاولوا تف ،وعليه .إجنازات املعرفة البشرية املنظمةمتثل أعظم 

وعلى أي أساس يرفض / والتقدم يف املعرفة؟ كيف يستطيع هذا التوسعكل احلقول من الدراسة حققت 
  2؟العلمية وكيف ميكنهم حتسني ممارسامالعلماء النظريات القدمية يف مقابل النظريات اجلديدة؟ 

أنه من أجل فيقول  ،لسؤال الذي طرحه أعالهليقدم جزءا من اإلجابة على ايعود شرينوف 
معرفة اخلصائص إىل حنتاج يف البداية  نظرية ما أفضل من النظريات املنافسة هلاجيعل حتديد ما الذي 

من ميكن استقاء هذه اخلصائص  ،وحسبه .)Good Theory( 3الواجب توفرها يف النظرية اجليدة
  : 4ري اختيار النظرية يف العلوم الطبيعية كما يليحيث يعدد معاي .نظريا يف العلوم الطبيعية

 التماسك الداخلي؛  -1
 اإلنسجام؛ -2
 البساطة؛ -3
  التعزيز؛ -4
 مبدأ التكذيب؛ -5
 الصالبة؛ -6
 اخلصوبة؛ -7

                                                
1 Fred Chernoff, op. cit. p 79. 
2 Ibid, p 80. 
3 Ibid, p 03. 
4 Ibid, p 85. 
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     .اإللتزام املنهجي -8
أي تتبىن اإلبستمولوجيا (يتم يف العلوم الطبيعية جتماعية تعمل بطريقة مماثلة ملا العلوم اإل ومبا أن
املعايري نفسها يف  ميكن اعتمادوبالتايل  ن املنهج العلمي ميكن تطبيقه على العالقات الدولية،فإ ،)الوضعية

  .قبول أو رفض النظريات
هي تلك اليت باستطاعتها أن حتدد بصورة تفصيلية أكرب النظرية األفضل يف اعتقاد إيان كريب   

ويضيف إليها عنصر التماسك  ،ات السببيةالعمليات السببية الفاعلة، واملواقف اليت تعمل فيها تلك اآللي
  .1فالنظرية اليت تناقض نفسها باستمرار جيب أن ينظر إليها بعني الشك والريبة .املنطقي الداخلي

أن جودة النظرية  يرى – "النظرية النقدية"أحد رواد ما مسي بـ  –ماكس هوركهامير   
قل عدد املبادئ فكلما  .بط بعدد متغرياايف الوضع الراهن للعلم ترتكما هو مسلم به ) التقليدية(

بالنسبة للواقع  ومصداقيتها .بالنسبة لعدد النتائج كلما اقتربت النظرية من الكمال )املتغريات(األساسية 
أما إذا  .للمعطيات الواقعيةوتقتضي أن تكون القضايا املستنبطة من تلك املبادئ مطابقة لألحداث، 

إما أن : مراجعة إحدامهافال بد من بني التجربة والنظرية  تناقضات – على العكس من ذلك – ظهرت
ال تكون النظرية أبدا  لذلك .خطأ ما اليت تنطوي علىاملالحظة كانت خمتلة، وإما أن املبادئ النظرية هي 

   .2تعديلها كلما استوجب الواقع ذلك ميكن ،وعليه .س إىل الوقائع سوى فرضية ال غريبالقيا
التقليديني  هي حمل خالف بني ودة النظرية ومصداقيتهاتغريات وارتباطها جبومسألة عدد امل

يقللون من عدد احلاالت اليت فالتقليديون  .)David Singer( والسلوكيني كما يشري إليه ديفيد سنجر
ويقللون من من عدد احلاالت املدروسة السلوكيون  يكثر بينمايدرسوا ويكثرون من عدد املتغريات، 

     3.املتغرياتعدد 
بكوا مصيبة أم خمطئة، وإمنا مبدى كم على النظرية ال يتعلق احلحممد نصر عارف إىل أن يذهب   

 :4وقدرا على حتقيق املعايري التالية ،وفائدا يف الشرح والتفسري قيامها بوظائفها
 وح، خاصة يف املفاهيم واملصطلحات؛الوض -1
 كونات؛داخلي وعدم التناقض بني املاإلتساق ال -2
  ؛اإلمربيقيةاملالءمة  -3

                                                
 .45إيان كريب، مرجع سابق، ص 1
) 1990، 1عيون املقاالت، ط: الدار البيضاء(مصطفى الناوي : ترمجة. رية النقدية والنظرية التقليديةالنظماكس هوركهامير،  2

 .05ص
 .26جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 3
 .75حممد نصر عارف، مرجع سابق، ص 4
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 .املالءمة التفسريية -4
يذهب  ،نظريات الكلية أو النظامية والنظريات اجلزئية أو اإلختزاليةكينيث والتز الذي ميز بني ال

 اأم .بشكل جيد فهم وتفسري السياسة الدوليةمن النظريات ميكن فقط إىل أنه عرب النمط األول 
يشترط يف  فـ والتز .صورة ومعرفة جتزيئية عن واقع العالقات الدوليةاإلختزالية فهي تعطي  النظريات

بينما يذهب كل من جيمس دوريت وروبرت  .الدويل النظرية اجليدة أن تنطلق من مستوى حتليل النظام
بل مبدى  ل الذي تنطلق منه،إطالقا مبستوى التحليإىل أن جودة النظرية وأفضليتها ال ترتبط بالتسغراف 

  .1قواعد املنهج العلميب التزامها
طُرِح بشأن وظيفة قد هناك جدل  –كما ذكرنا سابقا  – لنظرية املختلفةبالعودة إىل وظائف ا

فالنظرية  .عدمه نمانطالقا من قدرا على التنبؤ  اجلدل يستمر حول تقييم النظرية ، وهذاوقعالتنبؤ أو الت
 القوانني املوضوعية اليت حتكم السياسة الدوليةسري وشرح أو تفعلى اكتشاف  اليت تدعي قدرا "العلمية"

لكن الظواهر والسلوكات،  وتوقع مآالتعلى استشراف املستقبل، كذلك أن تكون هلا القدرة  ينبغي
فـ والتز مثال يعتقد أن مدى قدرة النظرية  .يف تقييم النظريةوال يشترطه هناك من حيجب هذا املعيار 

ما يرتبط  بقدرللحكم على جناحها أو فشلها ال يعترب معيارا حامسا  ستشرافواإل اإلجتماعية على التنبؤ
يرفض التوجه الذي يرى أن فشل ) A. Karling( ألن كارلنج .2بقدرا على تفسري ما هو موجود

النظرية يف فهم جانب من جوانب احلياة اإلجتماعية وتفسريه والتنبؤ مبا سيحدث فيه يعترب فشال يف 
النظرية اليت أن بحينما جيادل  ،جنديل يذهب يف اإلجتاه نفسهعبد الناصر و .3ل شيءقدرا على ك

بل ال بد هلا من عملية مراجعة لبنائها املعريف وضرورة تكيفها ينبغي أن تزول،  تفشل يف عملية التنبؤ ال
مبواكبة  علقتت وهو هنا يشري إىل مسألة يف غاية األمهية ،4ما حيدث من تغريات يف الواقع الدويلمع 

فإذا اعتمدت نظرية ما هل معىن هذا إعطاؤها صالحية مطلقة؟ ألن  ،ها وبقائهااستمرارالنظرية للواقع و
عن الواقع املتغري باستمرار وبالتايل تتخلف  ألن تكون منفصلةأو إيديولوجيا؟  تتحول عندئذ إىل عقيدة

  عن مواكبته؟
جعلهم يعتقدون بإمكانية  ،ه الفلسفة الوضعيةالذي تغذي فإن طموحهم ،إىل الواقعني إذا عدنا

الوصول إىل نظرية علمية وعامة تتسم بقدر كبري من الثبات واإلستمرار، ألنه بزعمهم تقوم مثل هذه 

                                                
 .39جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 1
 .106ص أمحد حممد أبو زيد، مرجع سابق، 2
 .106إيان كريب، مرجع سابق، ص 3
، مرجع "النظريات التفسريية للعالقات الدولية بني التكيف والتغري يف ظل حتوالت عامل ما بعد احلرب الباردة"عبد الناصر جنديل،  4

  .119سابق، ص



115 
 

كما رأينا  –هذه األخرية  .الدولية العالقاتن املوضوعية اليت حتكم ـالنظرية على اكتشاف القواني
، وبالتايل فالنظرية اليت حتوز مثل هذا اإلجناز ال حتتاج ذ مئات السننيجوهرها ثابت ومل يتغري من – سابقا

ان ويف عقله وعلمه على تغيري األشياء احمليطة ـالذين يثقون يف قدرة اإلنس – بينما الليرباليون .إىل تغيري
يت بقفهي ال تصلح كأداة للتحليل إال إذا  الواقع املستهدف، ضرورة تغري النظرية بتغريبيرون  – به

واإلجتاه إىل بناء نظرية  التغري تعني اإلنصراف عنهافإذا ما حلقها  خصائص الواقع املستهدف كما هي،
ك بل األكثر من ذلالنظرية هي استجابة مستمرة لواقع متغري باستمرار، ف .1جديدة تعكس الواقع اجلديد

    .ككل اينيف حتسني الوجود اإلنستتمثل وظيفة أخالقية لنظرية تؤدي ا – حسبهم –
كما  ،موضوع التقييم واملفاضلة بني النظريات انطالقا من رؤية براغماتية حبتة هناك من قارب

فبعض األفكار تصبح مؤثرة ليس ألا  حينما ميز بني احلقيقة والفائدة، )Pareto(باريتو فعل 
احلقيقة إذا اعتمدنا ويف  .2، وبعبارة أخرى ألا ختدم مصاحل إجتماعية"مفيدة"ولكن ألا " صحيحة"

 وقيم وميوالت الباحثني ذاتيةتدخل املعيار يف التفضيل فإننا نفتح الباب على مصراعيه أمام هذا 
      .ر عنهاعبمن ي من وجهة نظرإخل، وبالتايل تصبح كل النظريات ذات فائدة ... وأهوائهم
دثنا عنها تتعلق يف جمملها بطبيعة هذه العوامل واملعايري للمقارنة واختيار النظرية اجليدة اليت حت  
  لكن ماذا عن تلك املتعلقة بالباحث أو املنظر نفسه؟  .وبطبيعة الواقع الذي تعكسه ،ودورها النظرية

للنقاشات أن عملية التحليل املعمقة " بنية الثورات العلمية"يؤكد توماس كون من خالل كتابه 
 ،أخرىعلى  بعض النظرياتتفضيل يف  اتبعوها يف تقييم ووللقواعد اليت ،العلمية اليت دارت بني العلماء

ما هناك عوامل أخرى غري معايري املنطق كان هلا أثر حاسم يف امليل والتصديق على نظرية أظهرت أن 
بالعوامل اجلمالية أو السياسية أو الدينية أو اإليديولوجية للعلماء والباحثني، تعلقت أساسا ودون أخرى، 

 ليصل إىل أن قبول النظريات أو رفضها ال حيتكم .3أن يقبل ذا األمر –حسبه  –د ال أحد يريلكن 
" اجلماعة العلمية"إىل معايري علمية صارمة كما نتصور، وإمنا هناك تأثريات تأيت من داخل  بالضرورة

  . يف اختيار النظريات ويف بقائها واستمرارها –بشكل كبري  –نفسها تؤثر 
ا حينم ،أبعد من ذلكإىل  )Feyerabend( مل كون ذهب فيريابندبعد سنوات من ظهور ع

 ارـولغا ذهب كل من التور وـويف فرنس .4"خرافات"أن تكون  د أن النظريات العلمية ميكنـأك
)Latour( and )Woolgar(  ومبا أننا نرى العامل  ."بناء"إىل أن النظريات اإلجتماعية هي عبارة عن

                                                
 .35عادل فتحي ثابت، مرجع سابق، ص 1
 .99رميون بودون، مرجع سابق، ص 2
 .97املرجع نفسه، ص 3
 .97املرجع نفسه، ص 4
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حقيقة خارجية "فإننا ال نستطيع أن نقارن بني صور العامل اليت مت تقدميها مع  ،انطالقا من هذه البناءات
، "مرآة للطبيعة"على أن املعرفة ليست  )Rorty(كما شدد روريت  .1ال منتلك حق الدخول إليها" هناك

، يةكل هؤالء بنسبية املعرفة اإلجتماع ليقر. 2اعتباطية إىل حد ماما تكون بل هي بناء هلا، وهي غالبا 
  .وصعوبة التمييز بني اإلدعاءات املعرفية املتنافسة واإلحنياز إىل إحداها

بدعوى عدم وجود معيار حاسم لكن هذا ال يعين البتة وضع النظريات مجيعها على قدم املساواة 
يبذلون جهودا مضنية من خاصة إذا ما عرفنا أن باحثي العالقات الدولية  ،لتمييز اجليد من الرديء منها

بناء على ما هو متعارف عليه من قواعد املنهج العلمي، مبا يف " علم العالقات الدولية"التأسيس لـ ل أج
    .ذلك بناء النظريات واحلكم عليها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .97املرجع نفسه، ص 1
 .97صاملرجع نفسه،  2
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  املبحث الرابع
  .الدولية العالقات لحق يف العلمية اليةإشك 

  
سي للعالقات الدولية يستجيب الدعوات املختلفة لبناء حقل درا إىل سابقا وأشرنا كما رأينا  

لتفادي اندالع  يف الدراسة العلمية للعالقات الدوليةبدءا من جهود املثاليني  ،"العلمية"لطابع وشروط 
وانتهاء للعالقات الدولية، عامة وبطموح الواقعيني يف بناء نظرية علمية مرورا احلروب يف املستقبل، 

ية مبا فيها العالقات الدولية إىل مصاف العلوم الطبيعية من اإلجتماع يف نقل العلوممبشروع السلوكيني 
كثرية حتوم حول القدرة  اهناك شكوكأن  امة املنهجية والقدرة على التنبؤ، إالحيث الدقة والصر

واجهت بناء فرع  حقيقية لذا ظهرت جداالت عدة تتحدث عن مشكالتعلى فعل ذلك،  واإلمكانية
 .علمي مستقل للعالقات الدولية

  .حدود استقاللية العالقات الدولية كعلم :املطلب األول
 أن تعوق ذلك،والصعوبات اليت ميكن قبل احلديث عن مدى استقاللية العالقات الدولية كعلم   

ميكن على ضوء ذلك  إذ ،ومرتكزاته عن مفهوم العلم ومضامينه –بإجياز ولو  – من املفيد أن نتحدث
   .  اد حبثهاللمسألة املر املقاربة بشكل سليم

 .ومرتكزاته يف معىن العلم: الفرع األول
هو  كنشاط فكري" العلم"أن يف العلوم اإلجتماعية ككل  أغلب الباحثني واملفكرين يعترب

عندما بدأت  ،عشر السادس القرن إال يف منتصف التفكري الفلسفيإذ مل يتمايز عن  نسبيا، حديث
" املالحظة" فرانسيس بيكون الذي نادى بـ :كل من دعواتمع تتشكل نواة وأسس التفكري العلمي 

يف الطبيعة ال يف الكتب، وذلك ردا على الفالسفة املدرسيني بأن العلم موجود  والذي يرى ،"التجربة"و
وذلك  "العقالنية"العقل وإىل  ودعوة رينيه ديكارت ."إقرأ يف الكتب تكن عاملا"الذين رفعوا شعار 

كونت الذي نادى أوغست  وكذلك .)أنا أفكر إذن أنا موجود(ليل وجوده حينما افترض أن تفكريه د
 ، وذلك حينما افترض أن الظاهرة اإلجتماعية"فيزياء الطبيعة"على شاكلة " فيزياء إجتماعية"بـ 

       .إليها باستخدام قواعد املنهج العلمي حتكمها قوانني موضوعية ميكن الوصولواإلنسانية 
مصطلح العلم مل يكن معروفا أو متداوال بني املفكرين والفالسفة القدامى، لكن هذا ال يعين أن 

مفهوم العلم  خيرجأنه مل يقول حممد نصر عارف إذ مل به، ن اإلختالف يف املعىن الذي حمكوإمنا ي
 إذ متثلت إطار الفلسفة،عن  وبداية عصر النهضةاية العصور الوسطى منذ عهد اإلغريق حىت ومضمونه 
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 ،جوهرا للعلم" اجلدل"جعل من  مثال فأفالطون .1والبحث عن اليقني كمةاملعرفة وحب احلنيه يف معا
، حيث اعتربها مبثابة املعرفة املطلقة ،عنده أرقى أنواع املعارف وأكملها على اإلطالقومثلت اجلدلية 
اعتقد أن وأرسطو ، إخل... علوم ثانوية مثل علم احلساب واهلندسة وعلم الفلكبواسطة ويتم التمهيد هلا 

ولقد ظل  .2اليقنياملعرفة املؤكدة أو فالعلم ميثل حسبه ماهية العلم وجوهره مرادف للضرورة واألبدية، 
حيث نسب مفكرو العصور  من الزمن،مدة طويلة التفكري البشري منط يهيمنان على هذان املعنيان 

العرب واملسلمني مثل الغزايل وابن ض فالسفة وبع، املعرفة الكاملة العلم إىل اهللا بصفته مصدرالوسطى 
إىل غاية بداية عصر النهضة أين دشن الفكر البشري  واستمر هذا الوضع .3سينا رادفوا بني العلم واليقني

بعد مرحلتني سابقتني مها ( لعلميا أو مرحلة جديدة أمساها أوغست كونت مرحلة الفكر الوضعي
املرتبط  العلم عن معناه الفلسفي فيها سيتخلى واليت ،)امليتافيزيقيمرحلة الفكر الالهويت ومرحلة الفكر 

واإلجتاه صوب معىن ومفهوم العلم كما يتجلى يف الرياضيات والفيزياء  بفكريت اليقني والكمال
أي اإلنتقال من التفكري الفلسفي إىل التفكري العلمي املبين على اتباع األساليب والكيمياء وعلوم احلياة، 

 .ال تسندها خربة وال تثبتها جتربةاليت  ، والتخلي عن فكرة املبادئ أو املنطلقات اليقينيةهج العلميةواملنا
    . 4هي من حيث املبدأ مثار للجدل واإلختالففكل القضايا واملسائل املطروحة 

، خاصة عندما يقدم بقدر كبري أن العلم قد يبدو غامضا آرثر وجيرتتشارلز وين ويقول كل من 
معرفة وفهم األسس أم حياولون فكل ما يفعله العلماء هو ، إال أنه يف جوهره مباشر جدا، التفصيلمن 

      .5اليت تقوم عليها أية ظاهرة طبيعية
بعد انفصال العلوم الطبيعية عن الفلسفة ( اجلديد يف مضمونهيرتبط مفهوم العلم ويف احلقيقة 

يعرف  عصام سليمانفكما يقول  .مبفهوم املنهج العلمييقا ارتباطا وث )واستقالهلا مبنهجها اخلاص ا
 .ولكن للعلم منهج وقواعد يقوم عليها، فليس للعلم موضوع خاص به، 6العلم مبنهجه وليس مبوضوعه

فهو يشري من جهة إىل ينطوي على معىن مزدوج،  فإن مفهوم العلم ،حممد أمحد الزعيبوكما يقول 
يف ) نسبيا(واجلوهرية الثابتة  والنظريات اليت تعكس الترابطات الضروريةاملفاهيم واملقوالت والقوانني 

إىل جمموعة القواعد ويشري من جهة أخرى ، )الطبيعة، اتمع، الفكر(ع املختلفة أو بني عناصر الواق/و
                                                

 .34حممد نصر عارف، مرجع سابق، ص 1
 . 12، ص)1995، 1دار الطليعة للطباعة والنشر، ط: بريوت( مثال فلسفة الفيزياء النيوتونية: اإلبستمولوجياعبد القادر بشته،  2
 .12املرجع نفسه، ص 3
 . 70ص ، 2012، ربيع 34العدد  ،الة العربية للعلوم السياسيةل األحداث يف العالقات الدولية، يوسف حممد الصواين، حتلي 4
حممد فتحي : ، ترمجةعندما يطمس العلم احلقيقي ويسود العلم الزائف: الطفرات العلمية الزائفةتشارلز إم وين وآرثر دابليو وجيرت،  5

 .17، ص)2011، 1طكلمات عربية للترمجة والنشر، : القاهرة(خضر 
 .122عصام سليمان، مرجع سابق، ص 6
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يدا بني وكما أن هناك فرقا أك، )املعرفة العلمية(هذه النتيجة املنهجية اليت انتهجها الفكر يف التوصل إىل 
، إذ ال ميكن دراسة القضايا العلمية إال أما يف الوقت نفسه وجهان متكامالن ،موضوع العلم ومنهجه

  . 1إال بواسطة املنهج العلمي، وال ميكن استخدام وتطبيق قواعد املنهج العلمي إال على القضايا العلمية
من التعريف الذي لعلم عليها مفهوم ا األسس اليت يقوم وأ قواعدال ص بعضميكن استخال 

املعرفة املنسقة اليت تنشأ عن املالحظة والدراسة "للعلم بأنه  )Webster( قاموس ويبستري يورده
فالعلم أو املعرفة العلمية ، 2"والتجريب، واليت تتم بغرض حتديد طبيعة وأسس وأصول ما تتم دراسته

، يبحث عن حقائق األشياء وكنههاادف يستوجب املرور بعملييت املالحظة والتجربة، كما أنه نشاط ه
   .3"العلم هو البحث عن احلقيقة"فاحلقيقة هي هدف العلم أو كما قال كارل بوبر 

ينطلق من اجلوهر الذي يقوم عليه علم عبد القادر بشته إىل أن املفهوم احلديث للعلم يشري 
  : 4ويرتكز هذا اجلوهر على أربعة مفاهيم أساسيةالفيزياء، 

حبيث تصبح الظواهر الطبيعية جمرد ثوابت واملقصود به استخدام وتوظيف الرياضيات،  الترييض؛ -1
هو قياس وتكميم تلك ميكن التعبري عنها بأرقام ومعادالت رياضية، واهلدف من هذه العملية 

 .الظواهر بدقة
وتعين ضرورة اإلنطالق من جمال املالحظة احلسية للكشف عن احلقيقة العلمية أو  التجربة؛ -2

 .تربيرهال
وهو ذا قيمة كبرية داخل النظرية الفيزيائية احلديثة واملعاصرة، فهو احلافز واملرتب  املفهوم؛ -3

 .لربنامج الترييض والتجريب
ه عن ثحيث يؤكد أرسطو على أن جوهر العمل الفيزيائي يتمثل يف حب بنية التفسري األرسطي؛ -4

 ). مبدأ العلية أو السببية(طبيعة األشياء وعللها 
عن املعرفة أو  جمموعة من اخلصائص اليت متيز العلم )Giovanni Sartori( جيوفاين سارتوريوقدم     

اجلزئية والتراكمية، احلياد القيمي، التفسري والشرح املنطقي، اإلثبات اإلمربيقي، : 5، متثلت يفالفلسفة
   .العملية والقابلية للتطبيقالتركيز على الواقع املوجود، 

                                                
  ".إشكاالت البحث العلمي للظواهر اإلجتماعية"حممد أمحد الزعيب،  1

moharer.net/moh249/m_zoobi249.htm-http://www.al 
 .املرجع نفسه 2
 . 59ص) 1999مكتبة األسرة، : القاهرة(أمحد مستجري، : ، ترمجةحبثا عن عامل أفضلكارل بوبر،  3
  . 13عبد القادر بشته، مرجع سابق، ص 4
 .41حممد نصر عارف، مرجع سابق، ص 5
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لكل  اعتربها مبثابة مسلمات أو منطلقات أساسيةحدد سبعة عناصر  )Peter Seen( بيتر سني 
   :1وهي، )رغم أنه يقر بإمكانية تغريها واستبداهلا( مشتغل مبهنة العلم

أي تقع خارج عقول العلماء وميكن خارج اإلنسان املدرك الواعي، وجود احلقيقة املوضوعية  -1
 من طرف اآلخرين؛التوصل إليها 

 اسه يف املاضي واحلاضر واملستقبل؛وإمكانية قيبوجود الوقت  اإلعتقاد -2
 ؛قياسهما بدقة، ميكن ، ومها متاما مثل الوقتاملكان أو املساحة -3
فال  والواقع الذي يدرسونه متايز وانفصال بني العلماءهناك فطاملا أن الرموز واحلقيقة الواقعية،  -4

تم حتويل هذا األخري إىل رموز يف صورة حيث ي ،عققوية بني الرموز والوابد من وجود عالقة 
 مفاهيم ومصطلحات تعرب عنه؛

 ال بد من وجود غاية وهدف للعلم؛ -5
  العقل كأداة للمعرفة؛ -6
       .اإلعتقاد يف وجود السببية -7

: 2، من بينهااإلفتراضات األساسيةهناك من يذهب إىل أن مفهوم العلم يستند إىل جمموعة من   
ال شيء حيمل دليال كل الظواهر الطبيعية هلا مسببات طبيعية، معرفة الطبيعة، إمكانية انتظام الطبيعة، 

    .اشتقاق املعرفة من اخلربة ،)بشكل موضوعي ةياملعرفاحلقيقة جيب الربهنة على ادعاءات (بذاته 
حتديد مفهوم العلم ومكوناته وخصائصه احلاصل بشأن واإلختالف وبغض النظر عن اجلدل   

منذ أن صاغ كونت مبادئ مبعناه احلديث يعكس تصورا وضعيا خالصا،  العلمأن  ميكن القول إمجاال
وأصبح ، ككل أصبحت املرجعية اإلبستمولوجية واملنهجية للعلوم اإلجتماعيةالفلسفة الوضعية اليت 

إن معايري احلكم على علمية فرع من الفروع الدراسية بل  .يف إطارهامفهوم العلم ومضمونه يعرف 
       .الوضعي/ بقواعد املنهج العلميأضحت ترتبط مبدى التزامه م اإلجتماعية للعلو

 .للعالقات الدولية مستقل يف إمكانية قيام علم: الفرع الثاين
، حيث دشنت ما القرن السابع عشر دايةالعلوم عن الفلسفة إىل باستقاللية ركية ميكن العودة حب

ومبشرة  ،التفكري البشريمنط من  افاحتة عهدا جديد ةيركهذه احل "علوم الطبيعة والفيزياء"يسمى بـ 
وأحرزت يف ذلك جناحات باهرة جعلت من بامتالك اإلنسان وسيطرته على ظواهر الطبيعة وتطويعها، 

بدءا  ، وما انفكت فروعها باإلستقالل عن الفلسفة الواحدة تلو األخرى،العلوم اإلجتماعية حتذو حذوها
                                                

 . 43-42املرجع نفسه، ص ص 1
، 1بترا للنشر والتوزيع، ط :دمشق( ليلى طويل: ، ترمجةطرائق البحث يف العلوم اإلجتماعيةشافا فرانكفورت نامشياز، دافيد نامشياز،  2

 . 19-18، ص ص)2004
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ويأيت يف مؤخرة هذه إخل، ... وعلم السياسة  ...علم النفسالقانون وو واإلقتصاد بعلم اإلجتماع
 الفروع األوىل ال تثري جدال واسعاولئن كانت . احلركية اإلستقاللية ما يسمى بـ علم العالقات الدولية

فرع أو حقل العالقات الدولية مل حيسم أمره بشأن فإن عن الفلسفة ومباحثها،  حول مدى استقالليتها
خاصة نفسها، ) املستقلة( عن مدى استقالليته عن هذه الفروعيف احلقيقة بل ويثار اجلدل املسألة، هذه 

اليت يتداخل معها مثل اإلقتصاد والقانون األخرى وباقي العلوم واإلجتماع يف مقام أول،  علمي السياسة
   .إخل... وعلم النفس
اجتاه يرى باستقاللية :  أساسينيلعنا األدبيات اليت كتبت يف هذا الشأن بوجود اجتاهنيتط

ويلحق  ةواجتاه ينكر وينفي مثل هذه اإلستقالليالعالقات الدولية كعلم لتوفره على شروط ذلك، 
   .بعلوم قائمة كعلمي السياسة واإلجتماع كما ذكرنا سابقا العالقات الدولية

عن  يدعي اإلستقالليةمعايري يفترض توافرها يف أي حقل معريف مجلة ينطلق اإلجتاه األول من 
  :1وهي كالتايل ،بقية فروع العلوم اإلجتماعية األخرى

أي ضرورة وجود ممارسة علمية وعمليات بتطور النظرية فيه، يرتبط قيام حقل معريف معني  -1
هم بواسطتها الوصول إىل نظرية أو جمموعة نظريات ميكن بواسطتها حتليل وف تنظريية يتم

  قل؛الظواهر اليت تنتمي إىل احل
فأي حقل علمي مستقل حياول وجود طرق ومناهج حبث ميكن اعتمادها يف الدراسة والبحث،  -2

    يدة خاصة به أو يطور ما هو موجود؛جدأن يبتكر أساليب حبثية 
  .ضرورة حتديد وتوضيح معاين املفاهيم واملصطلحات املتداولة يف احلقل -3

يف العالقات الدولية  صفات الواجب توفرهافإن املوا )Earry Ransom( لـ آيري رانسومبالنسبة 
  : 2كفرع دراسي مستقل تتمثل يف

 وخمتلف عن الغري؛موضوع دراسي متميز وجود  -1
 وأفكار جتريدية متفق عليها عامة؛ وجود مناذج -2
 لوكية الدولية؛وجود مفاهيم شبه خاصة لتحليل الس -3
 وجود لغة أكادميية متخصصة؛ -4
ليلية معيارية تساهم يف تكرار اإلختبار والتجربة الدراسية وجود تعريفات حمددة بدقة ومناهج حت -5

ا املستعملة يف التحليل األساسي؛ضمن املعايري ذا 
  .وجود نظام مركزي لتصنيف وتقييم وإظهار وضع البحث ونتائجهوأخريا  -6

                                                
 .32-31يق، مرجع سابق، ص صسعد حقي توف 1
 .80حممد نصر عارف، مرجع سابق، ص 2
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أن إجياد حقل معريف يف العلوم اإلجتماعية يستجيب لبعض ما اشترطه رانسوم أمر بالغ  يبدو  
لكل  جند اإلختالف حول التوصيف والتعريف والتحديد هو السمة األساسية فعلى سبيل املثالوبة، الصع

باإلضافة إىل ذاتية الباحثني ، فطبيعة الظواهر اإلجتماعية املعقدة فروع العلوم اإلجتماعية بال استثناء
         .جتعل من هذا اإلختالف حتميا اليت هي وحتيزهم

استقاللية علم  جع علىيعتقد أن ما يش سعد حقي توفيقفإن  املربراتدوافع وال وفيما خيص
  :1مثل يف عوامل ثالثة، هيتي العالقات الدولية

اجتاه الدراسات املعاصرة يف العالقات الدولية للبحث عن السببية أكثر من البحث عن العوامل  -1
 .القانونية

 ، أي اإلجتاه حنو فكرة التخصص"العلوم اإلجتماعية السلوكية"هناك اجنذاب واهتمام بفكرة  -2
 .دراسة الظواهر اإلجتماعية واإلستقاللية يف

حقول املعرفة األخرى حنو اإلستقاللية كان دافعا لعشرات الباحثني والدارسني للرتوع إن توجه  -3
  .حنو اإلستقاللية يف حقل العالقات الدولية

يتم اإلعتراف باستقاللية حقل معريف ضرورة توفر ثالثة أركان أساسية حىت ميكننا القول ب ،وعموما
  :معني، وهي

على األقل يدرس موضوعا  أوبدراستها عن غريه، احلقل اليت يستقل  وجود جمموعة من الظواهر -1
ا من املواضيع املتداولة يف غريه من احلقول املعرفية األخرى، ولكن من زاوية خمتلفة وغري معين

رة اإلجتماعية هي كل واحد بأوجه وأبعاد وذلك انطالقا من أن الظاه( مطروقة من قبل
  ؛)متعددة

وال يشترط وجود منهج أو جمموعة مناهج تتسم بالعلمية ميكن استخدامها يف البحث والتحليل،  -2
باحلقل أو من إنتاجه، فكل العلوم اإلجتماعية مثال تتبىن املنهج أن تكون أصيلة أو خاصة فقط 

العلوم الطبيعية  طور يفمما يمنهجيا فيد ستأن ت وحتاول) بدرجات متفاوتة(الوضعي /العلمي
   والفيزيائية؛

إخل، يعكس اجلهود املبذولة ...وجود إنتاج معريف وعلمي من نظريات ومفاهيم ومصطلحات  -3
   .املعريف للحقل ذاته ويسهم يف التطور

قائما بذاته،  اعتبار حقل العالقات الدولية حقال علميا ميكن ،بالعودة إىل هذه الشروط أو األركان
السلطة على  تها ويف مقدمتها ظاهرة غيابسادريستقل بفهو يعزل جماال من الظواهر اإلجتماعية اليت 

                                                
 .33-32صسعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص  1
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انعدام "حول ظاهرة تتمحور دراسة العالقات الدولية  ،فحسب ستانلي هوفمان .املستوى الدويل
وهو يستخدم مناهج علمية يف  .1يف اتمع الدويل، وبالتايل يعتربه علما متميزا قائما بذاته" السلطة

 استخدام التاريخالوصول إىل تعميمات نظرية عرب  اليت تستند يف التقليديةالبحث والتحليل تتنوع بني 
اليت تنطلق يف بناء نظرياا من استخدام األساليب الكمية والتقنيات  أو املناهج السلوكية، بشكل موسع
 اء ما يسمى بالنظريات العامة أو الكربى يف العالقات الدوليةعرب املناهج التقليدية مت بن(اإلحصائية 

يف الستينيات  مت الوصول إىل النظريات املتخصصة أو اجلزئيةوبواسطة املناهج السلوكية ، كالواقعية مثال
أما فيما خيص اإلنتاج املعريف  )....والسبعينيات مثل نظريات صنع القرار، وحتليل السياسة اخلارجية،

استبصارات مهمة يف  فيمكن القول أن احلقل يزخر مبجموعة من النظريات املتنافسة اليت تقدم والنظري
بإرشادات  للعالقات الدوليةفهم وحتليل السياسة الدولية، بل ومتد املمارسني يف الواقع العملي 

 منظمات وهيئات على أساسها وتوجيهات بنيت عليها الكثري من مواقف وسلوكات الدول، وأنشأت
  .إخل ...دولية، 

وعلى رأسهم  لكن هناك من يعارض فكرة استقاللية العالقات الدولية كحقل دراسي متميز،  
عدم وجود جوهر حقل  بسبب ،الذي أنكر وجود حقل مستقل للعالقات الدوليةمورتون كابالن 

 اجزءتعترب سبة له لذا فالعالقات الدولية بالنكما هو احلال بالنسبة لعلم السياسة،  مشترك ميكن إغناؤه
أن العالقات  حينما اعترب ،أبعد من كابالننفسه يذهب جورج كينان  ويف اإلجتاه .2من علم السياسة

كذلك مادة لسلوك اإلنسان ضمن  اليت هي بدورهاوتدرس سلوك احلكومات،  ألا الدولية ليست علما
      .دراسة العلمية لسلوك هذا اإلنسانلاحلديث عن إمكانية ا وبالتايل ال ميكن .3اإلطار السياسي لبيئته

كبري فيذهب عدد بالفروع العلمية القائمة، ستقاللية احلقل خيتلفون بشأن إحلاقه امن ينكرون   
إن العالقات الدولية ما هي " :يقول مثال )R. Platig( جفـ رميون بالتي .منهم إىل ربطه بعلم السياسة

اإلجنليزية مت " كامربيدج"املنعقد مبدينة  1952لعام  اليونيسكو واجتماع هيئة .4"إال ملحق لعلم السياسة
  :5استنادا إىل احلجج التاليةعلم السياسة اعتبار مادة العالقات الدولية جزءا من مادة فيه اإلتفاق على 

يف دراسة السلطة  هدف واحد، يتمثلإن كال من العالقات الدولية وعلم السياسة يشتركان يف  -1
 واجلماعة؛

                                                
 .37مربوك غضبان، مرجع سابق، ص 1
 .33سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص 2
 .34املرجع نفسه، ص 3
 .76أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 4
 .34مربوك غضبان، مرجع سابق، ص 5
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 وأسس الدراسة يف كل منهما واحدة؛ سائل البحثإن و -2
 لية تركز على العالقات بني الدول؛علم السياسة يهتم بدراسة الدولة، والعالقات الدو -3
تعترب دراسة السياسة اخلارجية جزءا من دراسة العالقات الدولية، ويف الوقت نفسه تعد من  -4

 .مواضيع علم السياسة العامة
أن ارتباط العالقات الدولية بعلم السياسة ميكن إرجاعه إىل فترة تألق املدرسة إىل أنور حممد فرج ويشري 
يعرب عن تلك اليت حتدث بني الدول فقط، أو هي تفاعالت  أين كان مصطلح العالقات الدولية الواقعية

ىن وقد استخدم الكثري من الباحثني األجنلوساكسون للتعبري عن هذا املع .جية للحكوماتالسياسات اخلار
  . 1"العالقات الدولية"بدال عن " السياسة الدولية"مصطلح 
من اعترب العالقات الدولية فرعا تابعا  –خاصة األوروبيني منهم  – والكتاب من الباحثني هناك  

" العالقات الدولية"ف الذي عرSchwarzenberger( ( وعلى رأس هؤالء شوارزنربغرلعلم اإلجتماع، 
أكد من  )Marcel Merle( مارسيل مريل. 2الذي يدرس اتمع الدويل ماعبأا فرع من علم اإلجت

ال نستطيع حقيقة : "لدراسة العالقات الدولية، حيث يتساءل قائال على الطابع اإلجتماعي كذلكجهته 
حدود الدول، وحيرم على نفسه أن نفهم ملاذا يتعني على العلم الذي يعاجل قضايا اتمع أن يتوقف عند 

إذن هؤالء  .3"يف حماولة لفهم العالقات اإلجتماعية اليت تدور على مستوى الكونز تلك احلدود اجتيا
أن جوهر العالقات الدولية هو اتمع الدويل، وعليه فهي تتطلب طرحا سوسيولوجيا حيدد يعتربون 

  .طبيعتها كمادة علمية
اشتراك العديد ية إىل للعالقات الدولوجود حقل مستقل سبب إنكار سعد حقي توفيق يرجع   

فكل منها يركز على يف دراسة الشؤون الدولية،  –كل منها بقدر معني  –اإلجتماعية العلوم فروع من 
دراسة جانب حمدد منها، مما جيعل دراسة العالقات الدولية جمزأة بينها، وهذا ما يعوق قيام حقل مستقل 

رين الذين تركوا بصمات واضحة يف جمال واملفكوإطاللة سريعة على ختصصات أبرز الكتاب . 4هلا
بني الفروع األساسية للعلوم اإلجتماعية مثل علم السياسة وعلم  دراسة العالقات الدولية جند أا متوزعة

  .وعلم اإلقتصاد اإلجتماع
هذا اجلدل حول استقاللية أو تبعية العالقات الدولية ال ينبغي أن يصرفنا عن حقيقة اجلهود اليت   

وعن الديناميكية البحثية  ك،لالعالقات الدولية، وعن إجنازام اليت حتققت يف ذ املختصون يف حقل يبذهلا

                                                
 .76فرج، مرجع سابق، صأنور حممد  1
 .77املرجع نفسه، ص 2
 .78املرجع نفسه، ص 3
 .35سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص 4
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يسعى الكتساب صفة العلوم  معريف طموح حقل املتعاقبة كدليل علىالنقاشات الكبرية ( اليت متيزه
د الشديد الذي مييز قياليت استغرقها يف ذلك، وبالتعقياسا باملدة الزمنية ، وذلك )الناضجة بتعبري كون

خاصة من ناحية املنهجية الواجب اتباعها يف حتقيق ، درجة اإلنقسام والتشتت اليت يعانيهابو، ظواهره
  .  العلمية واإلستقاللية

  .نقاشات منهجية حول دراسة العالقات الدولية: املطلب الثاين
القات الدولية وحتديد الع واإلختالف الذي طال مسألة تعريفإىل أن اجلدل نشري يف البداية 

مل يستثن مسألة حتديد طرق ومناهج دراسة العالقات إخل، ... منط النظرية اليت متثلهاطبيعتها ومكوناا و
كيف "نف هذا اجلدل حول ولقد ص .ليا واضحا لألوىلكانت املسألة الثانية انعكاسا وجتوبل الدولية، 

عرفها تطور احلقل النظري اليت  )النقاش الثاين( كأحد النقاشات الكربى" ندرس العالقات الدولية؟
 .وجتدد هذا اجلدل يف النقاش الثالث ولكن بصورة أقليف اخلمسينيات والستينيات،  للعالقات الدولية

يف تعكس  اليت سوف نتناوهلا يف هذا املطلب هي متداخلة حبيثنشري كذلك إىل أن النقاط البحثية 
والتوجه ما بعد هو سلوكي وتفسريي،  الذي لتوجه الوضعيا توجهني أساسيني منهجيا،احلقيقة 
قسمنا هذه  والتبسيطومن أجل التوضيح ، )التأويل( ويركز على الفهم ضد سلوكي هو الذي الوضعي

  .النقاط البحثية على حنو ما سيأيت
 .الوضعيةما بعد الوضعية ضد : األول النقاش: الفرع األول

 ستمولوجيا يف األساسإب - نقاشا فلسفيا وما بعد الوضعيني الوضعيني يعترب النقاش القائم بني
كيفية الوصول إىل ( لكن كانت له نتائج جد مهمة على الصعيد املنهجي، )طبيعة وإمكانية املعرفة(

، لذا آثرنا أن نتطرق إليه ونبدأ به أوال، ملا له من فائدة يف فهم يف دراسة العالقات الدولية )املعرفة
من جهة  أنصار الفهم وأنصار التفسري ، وبنيمن جهة لقائم بني التقليديني والسلوكينياوتوضيح اجلدل 

  .أخرى
  .الوضعية: البند األول

ة فلسفة العلم حلقبة كبريأن الوضعية هيمنت على ميلجا كوركي وكولن وايت كل من  جيادل
ملدروسة، وحول ما نعتربه يف كيفية تنظرينا حول املواضيع اوتأثريها مل ينحصر فقط ، من تاريخ احلقل

كأشكال  بل تعداه إىل ما ميكن أن نعتربه،  )as valid question(كسؤال صحيح أو مشروع 
احملسوبني ، بل إن الباحثني ، وساد قبول عام للنموذج الوضعي للعلمصحيحة أو سليمة للدليل وللمعرفة

جيادل و .1ل النظري للعالقات الدوليةعلى التقليد الوضعي كانت هلم املسامهات األكثر دميومة يف احلق

                                                
1 Milja Kurki and Colin Wight, op. cit, p .16  
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املثالية والواقعية، بني  يف تاريخ احلقل بنيبأن النقاشات الثالثة الكربى  -من جهته  - مسيث ستيف
وطنية ومركزية الدولة، كانت ملتزمة خبطوط اإلبستمولوجيا الوضعية، - التقليدية والسلوكية، بني العرب
الفرضيات الوضعية، ولذلك  خاضعا لتأثريكان ) ة، التعددية، البنيويةالواقعي(وحىت النقاش بني املنظورات 

ميكن النظر إىل النظريات الثالثة على أا نسخ خمتلفة لعامل واحد، بدل النظر إليها على أا ثالثة 
   .1أصيلة وخمتلفة عن بعضها البعضللعالقات الدولية وجهات نظر 

يرد يف جمال النظرية الدولية  )Positivism(" ةوضعي"مصطلح فإن  ،ستيف مسيثبالعودة إىل 
  :2استعماالت ةيف ثالث
باعتبارمها يتعلقان بقضايا  )Empiricism( "اإلمربيقية"الوضعية واألول يرادف بني  -1

 .تتمحور حول إمكانية وطرق معرفة شيء ما حول العامل ،إبستمولوجية أساسا
واليت تعين جمموعة ، )Methodological way( الوضعية كطريقة ميتودولوجيةالثاين يستعمل  -2

 .من القواعد واإلجراءات للممارسة الفعلية للعلم
اليت تعين اإلعتماد الصارم على  )Behaviouralism( "السلوكية"الثالث يساوي بني الوضعية و -3

 .وإمهال ما يدور يف رؤوس صناع القرار كأساس إلدعاءات املعرفة ،املعطيات الكمية
   . مال الشائع يف حقل العالقات الدولية هو اإلستعمال األولاإلستعف ،حسبه و

أن اإلستخدام الفلسفي للمصطلح من طرف الفالسفة يرى  )Martin Hollis( مارتن هوليس
اليت ترى أن العاملني الطبيعي  )Naturalism(" الرتعة الطبيعية"و )كإبستمولوجيا(يزاوج بني اإلمربيقية 

األحكام األنطولوجية ترتب عليهما توبالتايل  ،)هلما اخلصائص نفسها( من طبيعة واحدة واإلجتماعي
    .3وامليتودولوجية نفسها

حول  )View(كرؤية أو وجهة نظر  الوضعية افعرلييعود ستيف مسيث رفقة باتريسيا أوينس 
  :4وترتكز حسبهما على أربعة افتراضات أساسية ،كيفية خلق وإنتاج املعرفة

 ؛)األحادية اإلبستمولوجية(لعلم ا بوحدة اإلعتقاد -1
يف احلكم على النظريات هناك متييز بني احلقائق والقيم، فـ باحلقائق ميكن أن نكون حمايدين  -2

 املتنافسة؛

                                                
1 Steve Smith, «Positivism and beyond» in Steve Smith and Ken Booth and Marysia Zalewski (eds),                                                  
International Theory: Positivism and Beyond (UK: Cambridge University Press, First Edition, 
1996), p 11. 
2 Ibid, p 31. 
3 Ibid, p 32. 
4 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit, p 274.  
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حتكمه انتظامات وقوانني، وهذه األخرية ميكن اكتشافها العامل اإلجتماعي مثل العامل الطبيعي  -3
 الطبيعة الكتشاف قوانني الطبيعة؛ عاملا نفسها اليت يعمل  بواسطة نظرياتنا بالطريقة

  ."اإلبستمولوجيا التجريبية"بـ هذا الطريق الذي حيدد كيفية الوصول إىل احلقائق احملايدة يعرف -4
جندها عند رواد احلداثة أمثال  فإننا صول الفكر الوضعي يف العلوم اإلجتماعيةوبالنسبة أل

خالل اهتمامه بطبيعة  من" احلداثية"س للمعرفة أسديكارت رينيه فـ  .ديكارت وكونت ودوركامي
يف استنتاج مفاده أن مبادئ املعرفة ميكن أن توجد وقادته مناقشاته إىل املعرفة وطرق احلصول عليها، 

إىل معرفة أكيدة وثابتة وغري قابلة للتشكيك إىل ربطها بعلوم الوصول  وقاده اهتمامه بفكرة، فقطالعلم 
الذي كونت أوغست  .1بالتجربة واإلستنتاجإال  -حسبه  -كن الوصول إليها اهلندسة واحلساب، وال مي

تمع ختضع بالضرورة لقوانني "على أسس وضعية رأى أن تأسيس علم اإلجتماع  نسب إليهيحركة ا
ادعاء فضه رلاقترن امسه باملنهج العلمي قد ، و2"فيزيائية ال تتغري، بدال من أن حيكمها نوع من اإلرادة

فإن مهمة علم وحسبه  سان أنه قادر على تغيري نظمه اإلجتماعية وإعادة تنظيمها وفقا إلرادته العاقلة،اإلن
حاول  إميل دوركامي .مة للحياة اإلجتماعية مبنهج وضعيع تتمثل يف الكشف عن القوانني الناظاإلجتما
تماعية صحيحة، علمية ومنهجية حىت تكون مقياسا لكل معرفة اجمفاهيم الوضعية صياغة صياغة 

   : 3، وهي"قواعد املنهج يف علم اإلجتماع"ارتكزت على ثالثة مسلمات كما وردت يف كتابه 
 التأكيد على وحدة الطبيعة؛ -1
 أي أا جزء من العامل املوضوعي؛ الزعم بواقعية الظواهر اإلجتماعية، -2
  .لبحث العلميخضوع هذه الظواهر لقوانني ومبادئ خاصة هي قوانني طبيعية، ومن مث ختضع ل -3

تلتزم الوضعية بنظرة موحدة للعلم، وتتبىن املناهج املستخدمة يف العلوم الطبيعية لتفسري  ،إذن
كطريق أوحد الوضعي  /بقواعد املنهج العلميمنهجيا اإللتزام ويترتب على ذلك العامل اإلجتماعي، 

، فاحلقيقة هي ة التعدد املنهجيإذ ال تؤمن الوضعية بفكر(ونبذ ما عداه من مناهج  للحصول على املعرفة
كذلك ) أي الوضعية(عنها  كما تترتب، )من طبيعتهاومنهج كشفها هو ال تتعدد وال تتجزأ واحدة 

التمييز ضرورة  ،والبعد عن الذاتية املوضوعيةالتحلي بكتقع على عاتق الباحث هجية جمموعة التزامات من
  .إخل...و أحكام مسبقة اإلنطالق من مسلمات أ جتنب ،بني احلقائق والقيم

  

                                                
   ".الواحدية اجلديدة: بعد احلداثةالتحوالت الفلسفية حنو ما " أماين أبو رمحة، 1

http://www.startimes.com/f.aspx?t=30351441 
 .12إيان كريب، مرجع سابق، ص 2
 .07عبد اهللا بن مجعان الغامدي، مرجع سابق، ص 3
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  .ما بعد الوضعية: البند الثاين
رفضا مضادة رفضت  حركة فلسفية )Post-Positivism( مثلت الفلسفة ما بعد الوضعية

تقدمي توجهات  إذ حاولت .ملفاهيم واملبادئ األساسية اليت قامت عليها الفلسفة الوضعيةمعظم اشامال 
أن تعاجل مواضيع اجتماعية  البحث اإلجتماعي، فضال عنميدان  نظرية ومنهجية وعلمية بديلة يف

  .1وسياسية كانت الفلسفة الوضعية متيل إىل جتاهلها
والعامل حسبهم ال ميكن أن  .وجود حقيقة مطلقة، موضوعية، وائية يرفض ما بعد الوضعيون

ال ميكن تصور بالتايل ووقوانني ثابتة، كما أن العامل ليس من طبيعة مادية حبتة،  خيضع النتظامات دورية
فاخلربة احلسية ليست  ،كما جيادل الوضعيون وجود طريق أو منهج واحد ووحيد إلدراكه ومعرفته

 ،بتعبري كانط "ترانسندالية"أو  "متعالية"واحلقيقة بطبيعتها مصدر املعرفة الوحيد وال باملصدر الكامل، 
    .وعليه ال ميكن ألحد ادعاء املعرفة الكاملة باحلقيقة

ارتبط ما بعد الوضعيني بفلسفة ما بعد احلداثة وتبنوا  ،وكما اعتنق الوضعيون مبادئ احلداثة
حقيقة  وجودحينما رفضوا القول ب Relativism(فلسفة النسبية ( نسبينيأطروحاا، حيث كانوا 

هناك  فليست هناك حقائق عاملية عن العامل والوجود، وليست هناك معارف عامة، بل، وشاملة كلية
ويقتضي التشكيك يف السرديات أو النظريات الكربى اليت يسوقها  ، وهذا يعينتفسريات خمتلفة للعامل

هي رهينة السياق التارخيي حسبهم ، فاملعرفة الوضعيون لتحليل وتفسري نشأة وتطور الظواهر اإلجتماعية
    .2التاريخ والثقافة يكون إال بداللة للحقيقة الفكل فهم ، )العلمية /تارخيية األنساق املعرفية( واإلجتماعي

ورفضوا أو احلياد القيمي،  ) )Objectivity"املوضوعية"شكك ما بعد الوضعيون يف فكرة 
حسبهم هذه اإلدعاءات ال أو حصر العلم يف الواقع اإلمربيقي، فرفضا مطلقا فصل احلقائق عن القيم 

                                                
 .25املرجع نفسه، ص 1

 ت املتعددة للعامل فقال قولته الشهرية ميكن إرجاع جذور فكرة النسبية إىل العهد اليوناين، فقدميا اعتقد بروتاغوراس بالتفسريا
، بل وتعددت اجتاهات الفلسفة النسبية نفسها، فذهب كل من "النسبية"، ويف عصرنا تنامت موجبات هذه "اإلنسان مقياس كل شيء"

نفاضل بني النظريات كون وفيريآبند إىل القول بنسبية النظريات واملناهج العلمية، وأكدا أنه ال توجد معايري علمية ميكن مبوجبها أن 
ومثله ميشال فوكو للقول بأن . وذهب جاك دريدا إىل أن معىن النص غري حمدد ونسيب. واألطر والنماذج املعرفية واملناهج املختلفة

قر بنسبية وكواين الذي أ. روريت وضع تقاليد الفلسفة التحليلية اليت تركز على املنطق والتحليل اللغوي". املعرفة عبارة عن إرادة القوة"
 .     املعاين

  .مرجع سابق أماين أبو رمحة، 2
  ا تشري إىل اإلعتقاد بالوجود املستقل للعامل اخلارجي عن ذواتنابالرغم من اجلدل القائم حول مفهوم ومعىن املوضوعية إىل أ

بالنسبة لـ ماكس فيرب أن تكون . (Value)وأحكام القيمة  (Truth)وإدراكاتنا، وبالتايل ميكن التمييز والفصل بني أحكام احلقيقة 
هو وجودها ضمن  Karl Poperما يضمن إمكانية املعرفة املوضوعية عند كارل بوبر . موضوعيا معىن ذلك أن تكون متحررا من القيم

هو العامل الفيزيائي أو عامل العامل األول "، حيث يفترض بوبر وجود ثالثة عوامل متمايزة متاما من الناحية األنطولوجية، فـ "العامل الثالث"
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يف ) الذاتية(فكرة التحيز هانز جورج غادامري طرح  .على مسلمات فلسفية هي نفسها معيارية تستند إال
ومن دوا ما كان العامل " كينونتنا يف العامل"مع حيث يرى أن حتيزاتنا تأيت  مقابل فكرة املوضوعية،

األول على األشياء، والذي ينبغي أن يراجع  ليكون، ويستخدم غادامري كلمة التحيز ليعين ا حكمنا
جيادل غادامري أن اإلنسان يف إدراكه وفهمه لألشياء من حوله ال  .من األدلة حواريا على ضوء املزيد

 )الوضعي، املتطور، الذي يدعي املوضوعية(فالعقل احلديث  يستطيع بتاتا التخلص من التحيزات املسبقة،
، 1زبأن لديه حتيز ضد التحي" عقل التنوير"لدرجة وصف " التحيز"قد سعى حثيثا إىل التملص من نتائج 

جانبا بقدرة العقل على طرح التحيز " اإلميان الكامل"ليصل غادامري يف النهاية إىل أن فكرة املوضوعية أو 
    .  أن نتخلص من التحيزات أبدا هي وهم، ألننا ال نستطيع

  : 2يقدم ما بعد الوضعيون أسباب رفضهم لفكرة املوضوعية فيما يلي ،وعموما
تعكس والقيم يف جمال العلوم اإلجتماعية، فمعظم املفاهيم  ال ميكن الفصل التام بني احلقائق -1

 شرعية واملشاركة واإلستقراروال واملساواة والدميقراطية فـ احلريةاجلانبني معا يف الوقت نفسه، 
 من احلقيقة والقيمة يف وقت واحد؛ هي أمثلة ملفاهيم سياسية تعكس كال ،إخل... 

اسه حتديد حتيز معني، مت على أس ة حكما قيميا قائما علىبني احلقيقة والقيم التمييزحكم يعترب  -2
    ما احلقيقة وما القيمة؛

خمتلف مصاحل جتماعي، وبالتايل ليس مبنأى عن جتاذبات والعلم يف فراغ ثقايف واال ميارس  -3
      .القوى والنخب السياسية واإلقتصادية وحىت العسكرية

اليت دعا إليها الوضعيون، أي وحدة املنهج بني " جيةاألحادية اإلبستمولو" يعارض ما بعد الوضعيني
ني من ملْلعأي أن ا، "اإلبستمولوجيةثنائية ال"ويدعون باملقابل إىل  العلوم الطبيعية والعلوم اإلجتماعية،

 ، فال يوجديؤكدون على التعددية املنهجية. تلفةيقتضيان توجهات منهجية خموبالتايل  ،تلفة متاماخمطبيعة 
، وينطبق ذلك على حدودهمنهج علمي واحد يتصف بالكمال والصحة بل لكل منهج م يف نظره

 بهاكت يف فيريابنداإلفادة مما نشره بول ويف هذا الصدد ميكن  .النظريات اليت مت بناؤها وفق هذه املناهج
ق من مقولة النظرية الفوضوية يف املعرفة اليت تنطل والذي دعا فيه بصراحة إىل ،"ضد املنهج"الذي أمساه 

                                                                                                                                                   
ضوعي، وهو احلاالت الفيزيائية، والعامل الثاين هو العامل العقلي أو عامل احلاالت العقلية، والعامل الثالث هو عامل تعقل األفكار باملعىن املو

عية إذا وجدت باستقالل تام عن احلالة ، وبناء على هذا التمييز يشري بوبر إىل أن املعرفة تكون موضو"عامل األشياء املمكنة بالنسبة للفكر
  ".  املعرفة باملعىن املوضوعي هي معرفة بدون عارف، إا معرفة بدون ذات عارفة"الذاتية لعقل الفرد أو عقول األفراد، يقول بوبر 

 ,Milja Kurki and Colin Wight : كذلك. 37- 36، مرجع سابق، ص ص حبثا عن عامل أفضلكارل بوبر، : انظر يف هذا الصدد
op. cit, p p 29-30.  

 .178ص) 2010، 1املركز القومي للترمجة، ط: القاهرة(ثائر ديب : ترمجة. النظرية النقديةآلن هاو،  1
 .54-53حممد نصر عارف، مرجع سابق، ص ص  2
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فحسبه كل املناهج جائزة مادامت  يف البحث،عدم التقيد بأي منهج  ، أي"أي شيء يؤدي الغرض"
عقيدة أو  وذلك ملا حتول املنهج العلمي إىل، 1وزعم أن املنهج العلمي ليس إال قيدا على اإلبداع ،مفيدة

   .إيديولوجيا تتعاىل عن النقد واملراجعة
كانت له نتائج مهمة على صعيد املناهج املتبعة يف دراسة د الوضعية بني الوضعية وما بعاجلدال 

باستخدام املنهج حاولوا  –كممثلني للفلسفة الوضعية  –العالقات الدولية، فالواقعيون اجلدد مثال 
) عرب تكييفه مع متطلبات دراسة الظواهر اإلجتماعية كاستخدام املقارنة بدال من التجربة(التجرييب 

النقدية (بينما اعتمد باحثوا ورواد النظريات البديلة نظرية علمية وعامة للسياسة الدولية،  الوصول إىل
 ،لطبيعة املعرفةتتوافق مع نظرم وتصورهم  كيفية على مناهج )إخل... والبنائية وما بعد احلداثة

ت على كذلك ميكن القول أن الوضعية ركز .إخل... ومعرفته ،وسبل إدراكه ،والوجود ،واحلقيقة
       . التفسري بينما راهنت ما بعد الوضعية على الفهم

 .ةالتقليديد السلوكية ض: الثاينالنقاش : الفرع الثاين
فإننا نستطيع متييز ثالثة مدارس منهجية  "املعيار املنهجي"أنه اعتمادا على  حممد أمحد مفيت ليقو

  :2ميزت حقل العالقات الدولية منذ تأسيسه، وهي
متنوعة ما بني التارخيية، القانونية، الفلسفية، واليت كانت مناهج البحث فيها  تقليدية؛املدرسة ال -1

 .والوصفية
 .التجرييب/ اليت دعت إىل تبين املنهج العلمي املدرسة السلوكية؛ -2
هت إىل املناهج السلوكية، جاليت حاولت جتنب اإلنتقادات اليت و املدرسة ما بعد السلوكية؛ -3

     .ستفادة مما تتيحه مناهج املدرسة التقليديةباإلضافة إىل اإل
التقليدية، السلوكية، ما بعد : أنه عندما ندرس كال منإىل  )E. Grigsby( غريغسباي إيلني وتذهب

     :3أن نأخذ بعني اإلعتبار ثالثة مالحظات مهمةعلينا جيب ، السلوكية

                                                
  .329إيان كريب، مرجع سابق، ص 1
 .67، ص1987، صيف02، العدد15، الدماعيةجملة العلوم اإلجت، "املنهجية السياسية الغربية"حممد أمحد مفيت،  2

  ،مارغم اإلنتقادات اليت قدمتها ما بعد السلوكية لكل من التقليدية والسلوكية على حد سواء، وحماولتها تأسيس منهج يتجاوز عيو
ة على األسس املنهجية إال أا أخفقت يف أن تكون منهجا بديال عنهما، وذلك يرجع، حسب مايكل كرين، إىل فشلها يف املراهن

ويف . والفلسفية للعلوم الطبيعية يف فهم الظواهر السياسية، وألا أمهلت وأقصت األبعاد األخرى الفلسفية، التارخيية، واإلجتماعية
ه فلن نتحدث األدبيات اليت تعاجل العالقات الدولية من زاوية منهجية، جندها غالبا ما تتحدث عن السلوكية يف مواجهة التقليدية، وعلي

 .78، ص"املنهجية السياسية الغربية"حممد أمحد مفيت، :  انظر يف ذلك. عن اإلجتاه ما بعد السلوكي
3 Ellen Grigsby, History of the Discipline, in: John T. Ishiyama and Marijke Breuning (eds.) 21st 
Century Political Science: A Reference Handbook (California: Sage Publications, 2011), pp 03-04. 



131 
 

داخل كل منط اختالفا وعدم اتفاق بني د جنحيث متثل املقاربات املنهجية الثالثة أمناطا واسعة،  -1
 ؛علماء السياسة حول كل املواضيع أو املواد املتعلقة بدراسة السياسة

حيث سادت هذه املقاربات يف احلقيقة بتطور علم السياسة يف الواليات املتحدة، ارتبطت  -2
رن العشرين، يف بداية تأسيس حقل علم السياسة أثناء القرن التاسع عشر وبداية القالتقليدية 

إىل العشرينيات من رغم أن جذورها ترجع  ،بعد اية احلرب العاملية الثانيةالسلوكية سادت و
 ؛فقد كان مع بداية السبعينيات من القرن العشرين أما ظهور ما بعد السلوكية .القرن العشرين

دم نفسها على كنقيض لسابقتها، فالسلوكية تقجيري تعريفها  ةكل مقاربة من املقاربات الثالث -3
أا جاءت لتعويض وجتاوز عيوب التقليدية، واألمر نفسه بالنسبة ملا بعد السلوكية مع 

    .السلوكية
ولفإننا اجلدل أو النقاش قام أساسا بعد اإلنتقادات الالذعة اليت قدمها السلوكيون للتقليديني،  ئن

" املنهجية" لفحوى النظرة مث نتبعه بعرضٍ إلجتاه التقليدي يف دراسة العالقات الدولية،سنعرض أوال ا
 .، بعدمها نورد مآخذ التقليديني على السلوكينيوحتليل العالقات الدولية بشأن دراسة السلوكية

  .قليدي يف دراسة العالقات الدوليةاإلجتاه الت: البند األول
ات الوطنية والدولية من ؤسسواملالفلسفة، القانون الدويل، على دراسة التاريخ، يركز التقليديون 

يفحصون ويدرسون حروبا أين  ،شكل دراسات احلالةوغالبا ما تأخذ حتليالم  .أجل فهم العامل
    .1وسياسات خاصة لفهم أسباب اندالع تلك احلروب واختيار تلك السياسات

وجيدا إذ يعده رميون آرون منهجا مالئما مناهج التقليديني، وحيتل التاريخ موقعا متميزا ضمن 
لفهم واستخالص الدروس من املاضي، إنه ميكننا من معرفة ومتابعة التغريات عرب الزمن، وبالتايل متييز ما 

مما هو متغري، منفرد أو متفرد وغري منتظم  ،هو ثابت، متكرر، ومنتظم احلدوث بشكل دوري
   .استمراريتهاالقواعد أو املبادئ الناظمة حلدوث الظواهر و ومنه إمكانية اشتقاق ،2احلدوث

                                                
  هيمنت السلوكية بعد جميئها يف منتصف اخلمسينيات من القرن العشرين على حقل العالقات الدولية منهجيا، إىل احلد الذي مت

ملنهجي اجلديد قادر على نقل قد لفترة من الزمن أن التوجه ا، واعت"الربادامي السلوكي"و بـ  "الثورة املنهجية السلوكية"وصفها بـ 
وذلك  ايل إىل امليدان العلمي الواقعي،من امليدان الفلسفي املث) ومن ضمنها العلوم السياسية والعالقات الدولية(العلوم اإلجتماعية 

سلوكي نظرة كمالية لذا نظر إىل اإلجتاه ال خدمها العلوم الطبيعية والرياضية،اليت تست... باستخدام األساليب التقنية واإلحصائية 
وعليه، سنركز بصفة أكرب على ردود التقليديني على السلوكيني يف إبراز نواقص هذا اإلجتاه الذي أقصى كلية . لإلعتبارات اليت ذكرنا

  .املناهج التقليدية يف دراسة الظواهر السياسية
1 Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty, op. cit, p 29. 

العلوم السياسية "الفرنسية  –، حبث مقدم إىل الندوة املصرية "رؤية مقارنة: التاريخ يف دراسة النظام الدويل"مود مصطفى، نادية حم 2
  . 06، ص"اآلفاق والتوقعات: واإلجتماعية

http://hadaracenter.com/pdfs.التاريخ%20يف/pdf 
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ويف الوقت نفسه كمنهج لفهم عالقات  -دراسات التاريخ الدبلوماسي أبرز املواضيع كانت  
اليت مت تناوهلا من طرف الباحثني واملختصني يف جمال العلوم السياسية  -بني الدول أو احلرب السلم

 شاملة أن الفهم الوقد انطلقت من فكر. ه األخريةوالعالقات الدولية قبل تأسيس حقل متخصص هلذ
يف  االتارخيية اليت هلا امتداداللشؤون الدولية ال ميكن حتقيقه إال من خالل معرفة األحداث واآلراء 

دراسة العالقات الدولية مرادفا لدراسة العالقات  تعد ،هومن .وانعكاساا على املستقبل ،احلاضر
  . الدبلوماسية بني الدول

  :1دراسة النظم الدولية حسب نادية حممود مصطفى على القواعد التالية يفالتارخيي املنهج يقوم       
 يف التاريخ بأكرب تفصيل ممكن؛وصف أحداث حمددة  -1
 ية متابعة التطور الزمين للظاهرة؛مجع وترتيب الوقائع واألحداث التارخيية بغ -2
 دروسة؛يف فهم وتفسري احلاالت امل اإلهتمام بعنصري الزمان واملكان ملا هلما من أثر -3
والعوامل اليت تساعد على باألمناط العامة الكايف التركيز على احلاالت الفردية وعدم اإلهتمام  -4

 .امل ألبعاد الظاهرة الواحدةز باألساس على الوصف التفصيلي الشاملقارنة، نظرا للتركي
من أن على الرغم " :اخللط بني التاريخ والنظرية قائال من خطورة حذر نيكوالس سبيكمانولقد 

إال أن اهتمام املؤرخ خيتلف كثريا عن اهتمام املُنظِّر، التاريخ يقدم املادة الرئيسية ملعرفة اتمع الدويل، 
فالتاريخ يركز على حالة حمددة، أما النظرية العلمية فإا تبحث عما هو مشترك حلاالت خمتلفة، أي أا 

  . 2"تبحث عن قانون
ماذا ندرس؟ على ( ضوع العالقات الدولية أكثر من منهجهاعلى مو ركز التقليديون ،وعموما

حقائق موضوعية من  وتخلُإذ ال وأقروا بصعوبة الفصل بني احلقائق والقيم، ، )حساب كيف ندرس؟
ختتلف جوهريا عن طبيعة العلوم الطبيعية والفيزيائية من اعتبارات قيمية، كما أن طبيعة العلوم اإلجتماعية 

   :3حيث
تدرس مشكالت وظواهر ترتبط  –مبا فيها السياسة والعالقات الدولية  –اإلجتماعية  إن العلوم -1

 استخدام املناهج نفسها يف كليهما؛باإلنسان واتمع، وبالتايل من الصعب جدا 
القيم اإلجتماعية ليست كال واحدا وال هي متماثلة بني خمتلف اتمعات والدول، وبالتايل  -2

 ات ختص خمتلف الظواهر السياسية؛يمصعوبة الوصول إىل تعم

                                                
 .07املرجع نفسه، ص 1
 .150أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 2
 .70-69مد أمحد مفيت، املنهجية السياسية الغربية، مرجع سابق، ص صحم 3



133 
 

تعذر حتقيق املوضوعية واحليادية يف دراسة الظواهر اإلجتماعية، كون الباحث دارسا وموضوعا  -3
 امل من مرجعيته وخلفياته الفكرية؛ستطيع التحرر الكللدراسة يف الوقت نفسه، كما أنه ال ي

مة مينع من الوصول إىل القواعد عدم اإلنتظام والتماثل يف حدوث الظواهر اإلجتماعية بصفة عا -4
 .أو القوانني اليت حتكم الظاهرة

من طرف العديد من  ستخدم املنهج التقليدي على نطاق واسع يف دراسة العالقات الدوليةاُ
اليت حبثت يف ثنايا األحداث التارخيية عما يسند فكرة أن وعلى رأسها الواقعية الكالسيكية،  ،النظريات

اعترب أن الصراع من أجل القوة ظاهرة تارخيية  فـ مورغانتو .ساسي لسلوك الدولالقوة هي احملرك األ
) أي الصراع من أجل القوة(ية حسبه أثبتت أنه ألن التجربة التارخيعامة وشاملة مبقاييس الزمان واملكان، 

 .السياسيةحقيقة مستقرة وثابتة تتحكم يف سلوك الدول مهما تباينت أوضاعها اإلقتصادية واإلجتماعية و
فـ ماركس يفسر تاريخ العامل كله من خالل  قصوى، يةوأول واملاركسية مثال جعلت من دراسة التاريخ

ما هو إال تاريخ الصراع  -  حسبه - فتاريخ العالقات الدولية ،"املادية التارخيية"و" ة اجلدليةاملادي"مبدأي 
            .ويشهدها العامل/ اليت شهدهاالصراعات واحلروب وهذا األخري هو مدخل فهم  بني الطبقات،

  .اإلجتاه السلوكي يف دراسة العالقات الدولية: البند الثاين
، إذ حتول الباحثون والعالقات الدوليةالسياسة  يمثلت السلوكية ثورة منهجية حقيقية يف علم

وك اإلنساين ملعرفة ودراسات احلاالت الفردية إىل مالحظة السل والتاريخ والقواننيعن دراسة املؤسسات 
تستطيع  ،تشكيل نظريات عامة القوانني اليت حتكمه، فعن طريق حتديد النماذج واإلنتظامات فقط ميكن

حد وصف  ولقد ذهب جون س دريزك كما رأينا سابقا إىل .1األخرى املشاة تفسري وتوقع احلاالت
  .لعالقات الدوليةالثورة السلوكية بالتحول الرباداميي الثاين يف التطور النظري ل

للمناهج التقليدية  ورفض كنقدالقرن العشرين  من منتصف اخلمسينياتيف جاءت السلوكية 
ودعت إىل ضرورة اهتمام البحث العلمي  األحداث السياسية،اليت اتبعها الباحثون يف دراسة وحتليل 

على الظواهر اليت ميكن فقط  بالتفكري يف الواقع بدل التفكري الغائي أو ارد، أي اإلهتمام واإلقتصار
وميكن تكميمها وقياسها، مستخدمة يف ذلك ما تتيحه  )احلس كمصدر(إدراكها عن طريق احلواس 

 كرد فعل علىجاءت السلوكية أن روبرت دال ويؤكد  .2إخل...أدوات اإلحصاء وتقنيات احلاسوب 
يف بناء  اإلضافة إىل رغبة أنصارهابعدم كفاية وجدوى املناهج التقليدية يف دراسة الظواهر السياسية، 

                                                
1 Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty, op. cit, p 29. 

 .70يوسف حممد الصواين، مرجع سابق، ص 2
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وكذا ربط احلقل املعريف لعلم السياسة  التجرييب،/ على أسس املنهج العلمي" علمية"نظريات سياسية 
      .1باحلقول املعرفية األخرى

عددا من اإلفتراضات العلمية فيما تبنت السلوكية  ،على املستوى الفلسفي واإلبستمولوجي
التفريق بني العلوم الطبيعية والعلوم اإلجتماعية من ناحية املنهج يث رفضت حيتعلق بطبيعة العلم، 

مبناهج وأدوات ومهارات معرفية وإجراءات العلوم اإلجتماعية  واستقالل املستخدم يف البحث، أي تفرد
ج هو املنه ،على أن هناك طريقا واحدا للعلم توأصر ،عملية خمتلفة عن تلك السائدة يف العلوم الطبيعية

ألا تعترب من  ،فإن السلوكية متيل إىل رفض التحليل التارخيي" التجريبية"ونظرا لتركيزها على . العلمي
البحث يف املاضي عن تفسريات ورؤى وأفكار حول شؤون السياسة عندما تكون املالحظة غري املنطقي 

     . 2الطريق األكثر اعتمادا للوصول إىل املعرفة
من  اهناك فقط نوعكما أن  ما ميكن مالحظته وقياسه،ك فقط هو السلوكية أن السلوترى 

عن طريق ف ،وبالتايل. 3ميكن أن يكون أساسا لعلم العالقات الدولية (Data)املعطيات واملعلومات 
  .عامة أو قوانني/ نستطيع الوصول إىل أحكام وقواعدوقياسه  سلوك اإلنسان) الدراسة الكمية(تكميم 

أي (لوكي هي تقدمي فرضيات معقولة خبصوص أفعال اإلنسان، واختبارها إن مهمة العالم الس
بشكل منظم وجترييب، وباستعمال أدوات املنهج العلمي لوصف وتفسري السلوك اإلنساين، ) الفرضيات

   .4بغية توقع ومعرفة السلوك املستقبلي
 :5خصائص السلوكية يف – أحد رواد اإلجتاه السلوكي – ويعدد ديفيد ايستون

عملية التنظري ويعين وجود بعض التشابه والتماثل يف السلوك السياسي مما يمكِّن من  اإلنتظام؛ -1
   .النتائج املستخلصةوتعميم 

 .بإخضاعها للفحص التجرييب واملالحظة العلمية ؛ثبات أو التحقق من صحة الفرضياتاإل -2
ص مجع املعلومات والتأكد من ضرورة اإلستفادة من التطور التكنولوجي والتقين فيما خي التقنية؛ -3

 .صحتها
ويعين إخضاع الظواهر السياسية املدروسة للقياسات الكمية بغية الوصول إىل  التكميم؛ -4

 .معلومات دقيقة وحمددة عن احلياة السياسية

                                                
 .71حممد أمحد مفيت، املنهجية السياسية الغربية، مرجع سابق، ص  1
 .23ع سابق، صعبد اهللا بن مجعان الغامدي، مرج 2

3 Robert M.A. Crawford, op. cit, p 31. 
4 Karen Mingst, op. cit. p 10. 

 .72-71حممد أمحد مفيت، املنهجية السياسية الغربية، مرجع سابق، ص ص 5
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وعية واحليادية جيب عزل القيم عن الدراسات والتفسريات العلمية ملختلف لتحقيق املوض القيم؛ -5
  .الظواهر

 البحث العلمي منظما وصارمافال بد أن يكون غاية البحث هي النظرية،  م املنهجي؛التنظي -6
 .ويهدف فقط إىل إجياد نظريات علمية

حيث تنصرف جهود العلماء والباحثني يف املقام األول إىل معرفة وتفسري السلوك  العلم البحت؛ -7
د علمية وعملية مث بعد ذلك إمكانية وضع قواعالسياسي وفق وأساليب ومناهج علمية، 

 .حلل املشاكل اإلجتماعية" السياسية"من املعرفة العلمية  لإلستفادة
فمن اخلطأ عزل علم  واإلجتماعي النشاط اإلنساينباعتبار أن السياسة أحد أوجه  التكامل؛ -8

 .السياسة عن باقي العلوم األخرى
  :1وميكن متييز تيارين أساسيني ضمن السلوكية

بالتنظري اجلزئي يف جمال  اهتمت أكثر ؛Behaviouralism Theoriticalة السلوكية النظري األول؛
حمددا أو ظواهر دولية معينة،  أن تفسر جزءات حاولعدة نظريات  ات الدولية، إذ ظهرتالعالق

  . إخل... كالصراع، الردع، التكامل، صنع القرار، حتليل السياسة اخلارجية
انصب اهتمامها على حتسني طرق ومناهج  ؛ehaviouralismB Positivistالسلوكية الوضعية  ؛الثاين 

  .البحث العلمي مستفيدة من املزايا اليت توفرها األساليب التقنية، والرياضية، واإلحصائية
 ،)Scientism( "الرتعة العلمية"القول باختصار أن السلوكية هي مرافعة منهجية لصاحل  ناميكن

ولقد كانت هناك حماوالت عديدة الستخدام  .الفلسفة الوضعية هي استجابة منهجية ملا تدعوا إليه وأ
وحماولة الوصول إىل نظرية علمية وعامة للعالقات  وتوظيف املناهج السلوكية يف دراسة العالقات الدولية

قهم يف حتقيق لكن إخفا .كابالن، ديفيد سنجر، وكارل دويتشالدولية، مثلتها أعمال كل من مورتون 
إىل التوجه حنو صياغة نظريات جزئية بشأن بعض املشكالت والقضايا،  ن السلوكينيذلك دفع املنظري

الوظيفية والتكامل، أسباب احلروب، الردع، نزع السالح والتسلح، التحالفات، اختاذ القرار، : من قبيل
ل تأثري العوام" هارولد ومارغريت سربوت :منهم ،وقد جنح بعضهم يف ذلك. إخل... السياسة اخلارجية

، "الردع النووي"برنارد برودي ، "التكامل اإلقليمي"، ارنست هاس "الوظيفية"ديفيد ميتراين  ،"اجلغرافية
وغريهم  ...، "الدميقراطية والسالم"، مايكل دويل "اإلعتماد املتبادل"جوزيف ناي وروبرت كيوهني 

   .2الكثري

                                                
 .72املرجع نفسه، ص 1
 .159أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 2
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) التقليدية والسلوكية(ابقني من اإلجتاهني الس أهم خصائص كل اجتاه نظريكما ميكننا تلخيص 
 .يف اجلدول التايل

   خصائص اإلجتاهني التقليدي والسلوكي حسب رونالد تشيلكوت ): 07(اجلدول 
  

  اإلجتاه السلوكي  اإلجتاه التقليدي
  يفصل بني احلقيقة والقيمة -1  يربط بني احلقيقة والقيمة -1
  موضوعي وجترييب -2  تأملي، معياري  -2
  كمي -3  كيفي -3
  يهتم بالتماثل واإلنتظام -4  الشذوذية واإلنتظاميهتم ب -4
   العديد من الدول يركز علىمقارن،  -5  يركز على دول مفردة غري مقارن، -5
مستغرق، يركز خباصة على الدميقراطيات  -6

  الغربية
 مستغرق، يهتم خاصة بالنموذج األمريكي -6

  والربيطاين
  جامدجمرد، حمافظ عقائديا، و -7  وصفي، ضيق األفق وجامد -7
يركز على اهلياكل الرمسية احلكومية  -8

  والدستورية
يركز على هياكل ووظائف اموعات الرمسية  -8

  وغري الرمسية
  غري تارخيي -9  تارخيي -9

  
، 02، العدد15جملة العلوم اإلجتماعية، الد، "املنهجية السياسية الغربية"حممد أمحد مفيت، : املصدر

  )بتصرف( .77-76، ص ص1987صيف
  

  :السلوكينيالتقليديني على مآخذ : لبند الثالثا
ومن اخللل والقصور فيه،  مبجموعة من اإلنتقادات اليت عرت جوانبجوبه اإلجتاه السلوكي 

حيث أن الذين تبنوا قواعد أن جزءا كبريا من هذه اإلنتقادات جاء من داخل اإلجتاه نفسه،  املفارقة
لتجاوز مثالب " ما بعد السلوكية"أنفسهم من دعوا إىل  هم ،ديفيد ايستونوعلى رأسهم  ،السلوكية

دافع التقليديون عن مناهجهم وتقاطعوا مع ما بعد حيث  .لكنهم مل يكونوا الوحيدين ،التوجه السلوكي
  .السلوكيني يف بعض اإلنتقادات اليت وجهوها للسلوكية
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     : 1متثلت يف ،سلوكينيسبع انتقادات وجهها التقليديون لل) Bull Hedley( بولهيديل حدد   
اقتصر السلوكيون على كل ما ميكن التأكد منه باملنطق الرياضي، يف حني أن مواضيع العالقات  -1

 استعمال األدوات العلمية احلديثة؛ال ميكن اختبارها أو حتديدها فقط ب الدولية
ل ميكن حتقيقه إن ما توصل إليه املنظرون من نظريات ال يقتصر فقط على أساليبهم التنظريية، ب -2

 عن األساليب العلمية واإلحصائية؛ بطرائق أخرى خمتلفة
طموح السلوكيني بدراسة مواضيع عامة بعد أن يصلوا إىل طور النضج هو حمض خيال، ألن إن  -3

  يع سطحية أخضعوها إىل أسلوب علمي؛معاجلتهم اقتصرت على مواض
التحجيم وقياس كل شيء وإدخال أسلوب لقد أساء املنظرون إىل احلقيقة التارخيية بالرتوع حنو  -4

 ؛)Models(النماذج 
5- نهج العلمي لدرجة جعلوا منه صنما؛أنصار املدرسة السلوكية من مكانة املم ظَََّع 
باستخدام املناهج التقليدية، وهناك أمثلة  ميكن الوصول إىل الدقة يف نظرية العالقات الدولية -6

   ميون آرون، وكينيث والتز؛ان، رستانلي هوفم :مثل مناذج ،عديدة لذلك
  . لقد حرم املنظرون السلوكيون أنفسهم من النقد الذايت، وذلك عندما أمهلوا التاريخ والفلسفة -7

  :2مآخذ التقليديني على السلوكيني فيما يلي )Robert Dahll( روبرت دالخلص  ،ومن جهته   
 التجريدي أبعدها عن الواقع، والتركيز على التنظريعلى جتريد العلم من القيم تشديد السلوكية  -1

 يا واملشاكل اإلجتماعية املعاصرة؛وجعلها تقف موقفا سلبيا من القضا
وغري جعلها تنصرف إىل البحث عن مصطلحات معقدة تركيزها على العلمية واحليادية السياسية  -2

 واضحة يف الكثري من األحيان؛
على  ييم، وبالتايل نظروا إىل مجيع القيمحماولة حتاشي القيم دفع منظريها إىل رفض كل قواعد التق -3

 أا متساوية؛
 .معظم السلوكيني دميقراطيون ليرباليون رغم ادعائهم احليادية -4

العالقة بني دراسة ن جوهر النقد التقليدي للسلوكية متثل يف مسألة بأنادية حممود مصطفى  ترى
هل حمور اهتمام نظرية العالقات : اؤل التايلبقوة التس يربز حيثالتاريخ والتنظري لعلم العالقات الدولية، 

   3جيب أن يدور حول الواقع الدويل املعاصر أم أنه ينبغي أن ميتد ليشمل احلاضر واملاضي معا؟ الدولية

                                                
 .152أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 1
 .74ملنهجية السياسية الغربية، مرجع سابق، صحممد أمحد مفيت، ا 2
 .09رؤية مقارنة، مرجع سابق، ص: نادية حممود مصطفى، التاريخ يف دراسة النظام الدويل 3
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ما هو حمسوس وملموس وميكن حبصر موضوع النظرية يف دراسة  السلوكيني وإذا كان جواب
ربطوا فشل النظريات السلوكية يف الوصول إىل نظرية ديني تكميمه وقياسه من الواقع احلايل، فإن التقلي

جون لويس . التارخيية يف حتقيق ذلك واملعرفة بإمهاهلم لدور الدراسة تستطيع التنبؤ باملستقبل عامة
يرجع فشل النظريات السلوكية يف التنبؤ بنهاية احلرب الباردة  ،مثال )John louis Gaddis( غاديس

قصد  ،حقيقة الظاهرة اإلجتماعية اليت حتتاج للتاريخ وللقيم الصارمة اليت تهمل إىل املنهجية العلمية
         . 1فهمها تفسريا وتنبؤا

كما  قد طال التقليديني كذلكوننوه هنا إىل أن موضوع الفشل يف التنبؤ بنهاية احلرب الباردة     
تتوقع سر بكفاية الواقع احلايل، وتفتستطيع أن عامة لعجزهم يف تقدمي نظريات وذلك ، طال السلوكيني

عليها مثل  اليت قامت )الوضعية( لذلك تعالت أصوات بنبذ املفهوم والفلسفة .املسار املستتقبلي لألحداث
    .)ما بعد وضعية(، وضرورة رؤية وفهم األحداث الدولية برؤية ومنهجية بديلة هذه النظريات

ال ميكن إخضاعه إىل القواعد الصارمة لية حقل العالقات الدوأن  التقليديونيعتقد باختصار،   
وبسبب أن األحداث ال تتشابه وال ، األحداث فيهالظواهر وبسبب تعقد وخصوصية للمناهج السلوكية، 

التمييز بني احلقائق والقيم، وبسبب  التداخل الكبري وصعوبةوبسبب تتماثل الرتباطها بالزمان واملكان، 
كل هذه العوامل اليت ذكرنا أدت إىل عزل العلم عن وظيفته يف حل و .ادعاء املوضوعية واحليادية

   .2سجنه يف بروج التنظري التجريديإىل املشاكل اليت يعانيها العامل، و
األبعاد املنهجية يف دراسة العالقات متحور يف األساس حول  بني السلوكيني والتقليدينياجلدال 

حيث متسك  .ل معىن علمية احلقل ومتطلبات ذلكحو ، وأبرز بوضوح اخلالف القائم بينهماالدولية
دمه العلوم بقواعد املنهج العلمي كما تق السلوكيون باملفهوم الضيق الذي حصرها يف ضرورة اإللتزام

يف وضع الظاهرة الدولية ذهب التقليديون إىل مفهوم موسع للعلم يقتضي بينما  .الطبيعية والفيزيائية
يف  )كيف ندرس؟( ولئن حِسم هذا اجلدل. مطابقتها بالظاهرة الطبيعية عدمو ،ها الزماين واملكاينسياق

ولكن  ،"ما بعد السلوكيني"جتدد النقاش مع  تعرفقد فإن فترة السبعينيات  لصاحل السلوكينيالستينيات 
يف جتدد النقاش املنهجي وبداية التسعينيات اية الثمانينيات  مع. 3"ماذا ندرس؟"بصفة أساسية حول 

  ". التفسري"يف مقابل " الفهم"وبدأ احلديث عن ، "ما بعد الوضعيني"و" الوضعيني"طار أوسع بني إ
  

                                                
 .10املرجع نفسه، ص 1
 .74، مرجع سابق، ص"املنهجية السياسية الغربية"حممد أمحد مفيت،  2
  . 03، ص"املنظور الواقعي والدعوة إىل منظور جديدنظرية العالقات الدولية بني "نادية حممود مصطفى،  3

http://hadaracenter.com/pdfs.نظرية%20العالقات/pdf 
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 .التفسريد التأويل ض /الفهم: الثالثالنقاش : الفرع الثالث
 Explaining and Understanding"تفسري وفهم العالقات الدولية"يف كتاما املؤثر 

International relations ، إعطاء األساس الفلسفي  ن ستيف مسيث ومارتن هوليسأراد كل م
للتنظري ) يةغري السبب(واألشكال اإلنعكاسية أو التأملية  )السببية(لظهور اإلنقسام بني األشكال العقالنية 

داخل حقل العالقات الدولية بالعودة إىل وحاوال تفسري هذا اإلنقسام النظري  .يف العالقات الدولية
  .يف فلسفة العلوم اإلجتماعية" ما بعد الوضعيني"واملنظرين " الوضعيني"املنظرين  بنيالدائر النقاش 

يف العالقات الدولية مثلها يف ذلك مثل باقي العلوم " روايتني لِإلخبار"لقد جادال بأن هناك دائما 
  : 1اإلجتماعية األخرى، ومها

مناذج عى إىل الوصول إىل  الذي يسالسياسة الدولية من خالل التحليل السبيب "تفسري"حتاول  ؛األوىل
  .عامة يف العمليات السياسية الدولية

نشاطات معينة " أسباب"السياسة الدولية من خالل البحث يف عملية تكون املعاين و" فهم" حتاول ؛الثانية
  ).  هنا معرفة األسباب غري مرتبطة دف التعميم(

األفعال  إن الفهم الذي هو حبث يف مغزىف ،التفسري يسعى إىل معرفة األسبابإذن، إذا كان 
    .   2والنشاطات هو أساسا شكل غري سبيب للبحث

العلوم بني التفسري والفهم إىل التمييز الذي أقامه بعض الفالسفة بني وميكن إرجاع التمييز 
نساين يرى أن الفكر اإلالذي  ،).Dilthey F( ديلثيفيلهامل وعلى رأسهم  ،والعلوم اإلجتماعيةالطبيعية 

اجل العلوم بينما تع ،"الوقائع"تعاجل فالعلوم الطبيعية  .ومنهجا خمتلفا يتخذ يف كال العلمني شكال متميزا
بينما يتخذ يف  ،)Explanation(" التفسري"فالفكر يف األوىل يتخذ صورة  ،وعليه ".املعاين"اإلجتماعية 

ويقترب ري على العالقات السببية والقوانني يعتمد التفسوبينما  .)Understanding( الثانية صورة الفهم
إن  .احلدس طريق من موضوعه من اخلارج، يسعى الفهم إىل أن يربط املعىن باملعىن ويدرك موضوعه عن

الفهم يف العلوم اإلجتماعية يف حني أن منهج يف العلوم الطبيعية، " التجربة"التفسري يعتمد على منهج 
        .3"صور املعاين"و" النماذج املثالية"يركز على 

بني التفسري والفهم جنمت عن إشكالية التمييز بني طبيعة العلوم الطبيعية إشكالية التمييز إذن، 
بينما الذين فالذين قالوا أما من طبيعة واحدة ذهبوا إىل منهج التفسري، وطبيعة العلوم اإلجتماعية، 

   .قالوا بالفهمذهبوا إىل أما من طبيعة خمتلفة 
                                                

1 Milja Kurki, Causation in International Relations: Reclaiming Causal Analysis, (UK: University 
Press, 2008), p 04. 
2 Idem. 

 .حممد أمحد الزعيب، مرجع سابق 3
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مفهوم التفسري يف العالقات الدولية باعتباره أحد مرتكزات إىل بإجياز حاول أوال التطرق سن
من القرن  الذي هيمن على احلقل منذ نشأته إىل غاية اية الثمانينياتالتجرييب / التفكري الوضعي

خضاعها كن إأو ضد الوضعية اليت ترى أن العلوم اإلجتماعية ال مي/ أين برزت املقاربات غريالعشرين، 
   .ثانيا الذي سنتطرق إليه وإمنا ختضع ملنطق الفهم ،ملنطق التفسري
  .التفسري: البند األول

العالقات السببية اليت تقوم بني الظواهر املختلفة باستخدام منهج يعين التفسري حماولة اكتشاف 
كما تقول ماجدة مرسي و أو ه .1واإلستقراء العلمي للظواهر يقوم على املراوحة بني اإلستدالل العقلي

حيث يتم عن طريقه ربط الواقعة بآثارها  ،خطوة يف اجتاه التعميم، أي يف بناء النظرية العلميةعزيز 
القيام بإدماج تقرير واقعة ما داخل نسق سليم  - كما تقول الكاتبة نفسها -املنطقية ونتائجها، أو هو 

    . 2هو جسم مترابط منطقيا من تقريرات أخرى .ملعطاةمتتد ألبعد من جمرد الواقعة االتقريرات اليت من 
ويعد التفسري الوظيفة األبرز للنظرية العلمية، حيث أن العديد من التعاريف اليت قدمت هلذه 

  :3األخرية جعلت من التفسري شرطا لقيام النظرية، مثاهلا التعريفات التالية
  الظواهر وتفسريها بطريقة نسقيةمبثابة حماولة لوصف جمموعة من تعد النظرية العلمية. 
  جمموعة من مبحث أو نسق من األفكار أو القضايا اليت تعد تفسريا أو تقريرا عن النظرية العلمية

 .الوقائع أو الظواهر
 النظرية قد تكون نسقا موحدا من القوانني أو الفروض، حبيث يتميز هذا النسق بقوة تفسريية. 

    .4التفسري مبثابة الوظيفة الرئيسية والوحيدة للعلمار بل إن جون كيمين ذهب إىل حد اعتب
ف والتحليل، ويعد يف أدبيات البحث العلمي مستوى ثالثا من مستوياته بعد الوصيعترب التفسري 

األكثر أمهية، إذ بفضله ميكن الربط بني خمتلف املعلومات واملعطيات املتأتية من عملييت الوصف 
     .النتائج باألسباب لحقربطا منطقيا ي ،والتحليل
تأي اعتبار العلوم الطبيعية والظواهر ي منهج التفسري معناه التسليم باألحادية اإلبستمولوجية، نِّب

فيلسوف يقول  ، ويف هذا الصددلتايل خيضعان للمنهج العلمي نفسهاإلجتماعية من طبيعة واحدة، وبا

                                                
 .155، ص2005، صيف 11، السنة الثالثة، العدد جملة التسامح، "التأويل والظاهرة اإلجتماعية"محد زايد، أ 1
 .45ماجدة مرسي مجيل عزيز، مرجع سابق، ص 2
 .46املرجع نفسه، ص 3
 .46املرجع نفسه، ص 4
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إىل تفسري الظواهر، وال يهتم فيما إذا كانت  يهدفإن العلم  :ردا على ديلثي )Rikert( العلم ريكرت
 .  1أم بالعامل الفيزيقي، فالظواهر هي الظواهر، والعلم هو العلم) اإلنسان(هذه الظواهر تتعلق بالفرد 

اليت تركز على مادية العامل وانتظامه الفلسفة الوضعية،  يرتبط مفهوم التفسري ارتباط وثيقا مببادئ
ميكن الكشف عنها بواسطة اتباع خطوات املنهج العلمي الذي يعد  ،تة نسبياوفق قوانني موضوعية وثاب

، "النظرية التفسريية"وحتمل النظرية اليت تنتمي إىل هذا اإلطار مسمى . التفسري من ركائزه األساسية
 ويف حتديد األسباب العامة حلدوث ،واليت تسعى إىل حماكاة العلوم الطبيعية يف اتباع املناهج العلمية

شيئا معطى تسعى وفقط الكتشاف القوانني ) أي الظواهر(، وذلك حينما تعترب أن هذه األخرية الظواهر
 ما الذي يترتب إذا اعتربنا أن الظاهرة اإلجتماعية من طبيعة خمتلفة متاما عن الظاهرةلكن . اليت حتكمها

 الطبيعية؟
  .التأويل /مالفه: البند الثاين

يف العلوم اإلجتماعية كما ذكرنا سابقا مبسألة التمييز بني العلوم  التأويل/ ترتبط مسألة الفهم
حيث حدد ديلثي مصدر التمايز  ).وم العقل أو الروح بتعبري ديلثيعل(الطبيعية والعلوم اإلجتماعية 

  :2املنهجي بينهما بالعودة إىل ثالثة أنظمة كربى من الواقع ترتبط ا ثالثة أنساق من احلقائق العامة
 ).الفيزيائي، الكيميائي(نظام امليكانيكي ال -1
 ".العضوي"النظام  -2
 ".التارخيي -اإلنساين"النظام  -3

حسب ديلثي، إذا كان باإلمكان تطبيق مناهج العلوم الطبيعية يف تفسري الظواهر على النظامني  
منهجا الذي يقتضي  ،التارخيي - امليكانيكي والعضوي، فإن ذلك يتعذر تطبيقه على النظام اإلنساين

هذا يتمثل و .حتقيق الفهم الداخلي لظواهره اخلاصة) اتمع أو اإلجتماع(مغايرا يتيح لعلم اإلنسان 
هذه األخرية و، )Hermenutics(املنهج يف الفهم أو التأويل الذي يقابل اللفظة اإلجنليزية 

البحث ي يعين عملية الذ ،)Hermenuein(تعود أصوهلا اللغوية إىل الفعل اإلغريقي ) اهلارمونيطيقا(
                                                

 .حممد أمحد الزعيب، مرجع سابق 1
  ى التحديد، إذ تتجمع حتت لوائه العديد من التيارات اليت تتقاسم رفض من املصطلحات اليت تستعصي عل" الفهم"يعد مصطلح

إخضاع العلوم اإلجتماعية واإلنسانية للمنطق املنهجي الذي تقوم عليه العلوم الطبيعية، وأول من قال به ماكس فيرب مث ريكمان، وقصدا 
أحد أهم األساليب يف عملية الفهم، إذ ال ميكن " التأويل"ويعترب  .به تلك العمليات اليت تستهدف اسيتعاب احملتويات العقلية يف كل تعبري

أن نفهم شيئا ما دون أن نؤوله، وتأويل األشياء يفضي إىل فهمها وإدراك معانيها، فهما متالزمني ولكن ليسا مترادفني، وعلى هذا 
 .   األساس سوف نستخدم املصطلحني معا ولكن ال نعين ما الشيء نفسه

، 1دار املسرية للنشر والتوزيع، ط: عمان(العياشي عنصر : ، ترمجةخطابات علم اإلجتماع يف النظرية اإلجتماعيةن، جاك هارما 2
 .64، ص)2010
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فـ اهلارمونيطيقا تسعى إىل معرفة ما يكمن خلف  ،ومنه .الذي يكتنف شيئا ماالغموض عن كشف وال
   .1ن النظرة الظاهرية اخلارجيةم احتصيله من دالالت ومعان ال ميكن األشياء الظاهرة

أمهية ودور لى املضاد للوضعية عالذين حيسبون على الفكر أكد العديد من الفالسفة البارزين 
جعل للفهم دورا كبريا يف تأصيل الوجود يف العامل، يدغر افـ مارتن هالعلوم اإلجتماعية، الفهم يف 

 أما بول ريكور ).خاصة البورجوازية منها(يولوجيا ة اإليدبنقد وتعري مربط دور الفه ويورغن هابرماس
 .2عن أشكال الوهم الكامنة يف املعرفة أستار الغموض والتجهيل وإماطة اللثامفينيط بالفهم مهمة كشف 

ال يكتف بإدراك الواقع على ما هو عليه، وإمنا  –على عكس التفسري  –أن الفهم  على ويتفق هؤالء
   . خالله إىل تغيري وإعادة تنظيم احلياة ككل يسعى املفكرون من

ر اإلجتماعية مبثابة أنصار الفهم أو التأويل من مسلمات فلسفية قوامها عدم اعتبار الظواهينطلق 
 ،وعليه .عيا بل هو نتاج التفاعل اإلنساينليس كائنا طبي –حسبهم  –، واتمع )شيئية دوركامي(أشياء 

وليس تفسري  ،تتمثل مهمة العلوم اإلجتماعية يف فهم دالالت الرموز اإلجتماعية املنتجة من قبل اإلنسان
مستحيال  ونبذ الذاتية أمرا ضعيني إىل املوضوعيةترب دعوة الوتع ،وحسبهم. وقائع إجتماعية خارجية
فالشيء اإلجتماعي ليس  .دراسة ما هو إجتماعي فهمهتعين ألنه ببساطة،  .منهجيا وومها أنطولوجيا

ما طبيعة : ومنه يطرح السؤال التايل .من منطلق التجربة الذاتية" مبين"بل هو شيء  ،حقيقة خارجية
ل يوجد اتمع فعال يف مكان آخر بعيدا عن تلك التمثالت اليت حيملها الواقع يف العامل اإلجتماعي؟ ه

عنه الفاعلون اإلجتماعيون؟ جييبنا أنصار الفهم بأن العالقات اإلجتماعية واألدوار والقيم ومعايري السلوك 
  .  3كلها أبنية صاغها الوعي اإلنساين، وتنتمي إىل نظام رمزي

    :4كونات التالية املستخلصة من بعض فروع املعرفةاملعموما على مقاربات الفهم تركز 
 .القصد والوعي، من علم النفس -1
 .من املنطقالقصدية واجلوهر،  -2
 .املعىن واملنطوق، من األلسنية -3
 .املعىن والتأويل، من علم الداللة -4

املمارسات والتفاعالت اليت   –وليس تفسري  –فاجلمع بني هذه املكونات هو ما جيعل من فهم 
بدوافع  سلوك الفاعلني اإلجتماعيني حمكومحيث أن يف إطار العامل اإلجتماعي أمرا ممكنا، حتدث 

                                                
 .153أمحد زايد، مرجع سابق، ص 1
 .154املرجع نفسه، ص 2
 .61جاك هارمان، مرجع سابق، ص 3
 .68-66، مرجع سابق، ص صعبد القادر بشته: ملزيد من التفصيل حول هذه املكونات، راجع 4
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ذات طبيعة مثالية أكثر منها مادية، على اعتبار أن الدوافع مثال ميكن مقاربتها من (وحوافز ومقاصد 
 ،وعليه .حبتةال ميكن وضعها يف قوالب تفسريية جامدة تنظر للسلوك نظرة ميكانيكية ) زاوية بيولوجية

فاملنهج األنسب لدراستها هو منهج  ،ومنه .اعيني حتكمها الدوافع ال األسبابفسلوكات الفاعلني اإلجتم
  .الفهم ال التفسري

حيث يؤكد  .يةالتفسري/ كما تقدمها الوضعية" وضوعيةامل"يقف التأويليون موقفا مضادا من   
ة واإلجتماعية هي أفكار وأحاسيس يعرب عنها أن الوقائع يف الدراسات اإلنساني )Rickman( ريكمان

ال يهتم بالواقعة الفيزيائية يف حد ذاا، بل يبحث يف املعىن  الباحث اإلجتماعيالناس بأفعال فيزيقية، و
الذي يقف وراءها، وهكذا ترتبط املوضوعية فقط بالقدرة على احلد من تدخل امليول الشخصية يف 

إىل ما يدعيه الوضعيون من حقيقة اإلنفصال والتمايز القائم بني  الدراسة والبحث، دون أن جتاوزها
  .الباحث وموضوع حبثه

بـ ط بنمط النظرية املصطلح عليها ربعادة ما يمنهج الفهم يف التنظري للعالقات الدولية  
فضلة ، ميف العالقات الدولية" التنظري السبيب"أو على األقل احلد من  /، ألا متيل إىل رفض"التكوينية"

 .1األفكار، القواعد، املعايري، واخلطابات: البحث والتقصي عن كيفية تشكل السياسة الدولية من خالل
 ،وعلى رأسها ما بعد احلداثة ،وضعية ما بعد إبستمولوجياوميكن القول أن غالبية النظريات اليت تبنت 

       .ركزت على مقاربات الفهم
ديدة، متحورت أوالها حول التطرف يف اعتماد الفهم املنهج انتقادات ع قاربات الفهمجهت ملو

للعامل اإلجتماعي نظرة مادية حبتة  وهكذا كما نظر التفسرييون .ألوحد وإقصاء كل إمكانية للتفسريا
ذهب التأويليون إىل اعتبار العامل اإلجتماعي من طبيعة مثالية ال  درجة عالية من احلتمية واإلنتظام،وعلى 

يتعلق برفض تفسري الظواهر بأسباب وقوانني خارجية  ،وثانيها. ها من خالل قوانني وأسبابميكن ترمجت
جيعل من املعرفة احملصلة عن طريق الفهم رهينة شخصية الباحث ومزاجه،  مماعن كل ذات مدركة، 

بدوره وهذا ينعكس . حبيث يصبح لدينا عدد من احلقائق حول الشيء نفسه يضاهي عدد من يدرسونه
وذلك حينما ينفي التأويليون أي إمكانية للتعميم إمكانية تراكم املعرفة وعلمية العلوم اليت ندرسها،  على

ياقها اإلجتماعي أو التنظري، فكل حالة أو ظاهرة اجتماعية تدرس يف نطاقها الزماين واملكاين، ويف س
 لظواهر اإلجتماعية األخرى،بقية ا وال ميكن تعميم النتائج املستخلصة بشأا على إخل،...والسياسي 

، حبيث يتحدث عن "دراسات"من كتاباته وعوضها بلفظة " علم"قد ألغى كلمة  ماكس فيربحىت إن 
  .2"علم اإلجتماع" عن وليس" الدراسات اإلجتماعية"

                                                
1 Milja Kurki, op. cit, p 04.  

 .77عبد القادر بشته، مرجع سابق، ص 2
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ن ال ميكن لكوهلما ما يربرمها،  "الفهم"و "التفسري"من مسيث وهوليس أن كال من يعترف كل 
ني يف رؤى خمتلفة كلية ، ومتضمنشكلني من البحث خمتلفني كليةشريان إىل ما يأل. اجلمع بينهما

ومناهج البحث  العالقات الدولية لعلميعكس تصورا وضعيا  فالتفسري .1كذلك لطبيعة العامل اإلجتماعي
وهذا ما سنحاول . وتفصيال عد الوضعي املناقض للوضعية مجلةفيه، بينما يعكس الفهم التصور ما ب

     . ما تبقى من فصولمن خالل ته والتعبري عنه ترمج
       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 Milja Kurki, op. cit, p 05. 
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  ثاينالفصل ال

  
   حنو اهليمنة: الوضعي النظريات ذات التوجه

  حقل العالقات الدولية على
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يف ختام الفصل األول إىل اإلقرار بوجود تصدع عميق مس نظرية  النقاشوالبحث انتهى بنا 
جنيب جرى اصطفاف الباحثني واملفكرين على أين يف أواخر القرن العشرين،  خاصة وليةالعالقات الد

تأسيس علم للعالقات ل طرفاه كل من الفلسفة الوضعية اليت حاولت ثَّم ،خط إبستمولوجيطريق أو 
ما لسفة الف ونظريا، من اإللتزام اإلبستمولوجي والصرامة املنهجيةالدولية يرتكز على نواة وقاعدة صلبة 

الذي عرفه حقل ) على حد زعم مفكريها وأنصارها(لت يف تصحيح اإلحنراف مالوضعية اليت أَبعد 
  .العالقات الدولية

تشري األرقام واإلحصائيات من القرن العشرين حىت بداية التسعينيات و منذ تأسيس احلقل لكن
واالت الدولية والبحوث لمؤسسات األكادميية والفروع واألقسام لواضحني وهيمنة  تفوق إىل

لبحث الذين يتبنون املبادئ الوضعية كإطار عام ل كادمييني واملفكرينوالدراسات املنشورة فيها وعدد األ
ولقد مثل هذا اإلجتاه ما يعرف بالنظريات أو اإلجتاهات الكربى يف العالقات . يف جمال العالقات الدولية

من اختالف، إال أا تصنف إمجاال  على ما بينها واملاركسية رباليةوالليالواقعية  من الدولية، ممثلة يف كل
ربط سنركز عند املناقشة والتحليل على  .يف خانة النظريات اليت تلتزم خبطوط اإلبستمولوجيا الوضعية

  .الذي سعت إىل حتقيقهكل نظرية أو مقاربة باهلدف العام 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ليست على درجة واحدة من اإللتزام، بل حىت داخل كل نظرية هناك تفاوت بني نسخها املختلفة. 
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  املبحث األول    
 .م عامليالتأسيس لسل يف ةاليحماوالت الليرب 

  

فت الليربالية أكادمييا كأوىل احملاوالت التنظريية للعالقات الدولية بعد تأسيس احلقل يف بداية عر
مليء  عامل( القائم الدويل ومحلت طابع النظريات اليت تسعى إىل تغيري الوضع .القرن العشرين

ترجع  جهودها يف حتقيق هذا اهلدف ولو أن ،روبواستبداله بعامل خال من احل )والرتاعات بالصراعات
الفالسفة  عن وجود العديد من حماوالت الفكر السياسي أدبياتلعنا إذ تط ،قبل ذلك بكثري ما إىل

جينح إىل السلم ويبتعد عن  تكون مبثابة ضوابط لنظام دويل ،يف طرح مبادئ وقواعد واملفكرين
حيث  ككل، يف جمال العالقات الدولية حمور التنظري الليربايلولقد ظل هذا اهلدف . احلروب والرتاعات

املثالية، الوظيفية والوظيفية الليربالية الدولية، (النسخ النظرية الليربالية أن إطاللة سريعة على خمتلف 
متثل يف  الليرباليني األول مبأن هتفيد ) اإلعتماد املتبادل، الليربالية اجلديدة، السلم الدميقراطياجلديدة، 

 ،يف املقابلو .سباب أو الظروف املفضية إىل ذلكبرتع فتيل احلروب واأل إجياد اآلليات والوسائل الكفيلة
  .احلروبإىل عودة القواعد جديدة تضمن عدم إعادة تأسيس العالقات الدولية على 

ت يف حتقيق لليربالية اليت بذلالتنظريية ااستعراض اجلهود  ،سنحاول من خالل ثنايا هذا املبحث
    .جهت إليها، وكذا املساءالت واإلنتقادات اليت ومكامن القوة والضعف فيهاأهم ، والوقوف على ذلك

  .يف جمال العالقات الدولية الليربايلالسياسي مدخل عام للفكر  :املطلب األول
 فرنساكل من يف  ،السابع عشر والتاسع عشريؤرخ لظهور الليربالية وتطورها تارخييا بني القرنني 

 يف ذلك؛بارزون دورا كبريا  وفالسفة وقد لعب مفكرون .األمريكية والواليات املتحدة وبريطانيا
الذي حارب ) 1778-1694(فولتري فبالعودة إىل فالسفة فرنسا يف فترة ما قبل الثورة جند كال من 

ويف  .صالح اإلجتماعيالذي آمن بقيمة املعرفة واإل) 1804- 1713( التعصب واخلرافة، ودينيس ديدرو
والعقل مفضال املواطنة  إىل العلم الذي دعا) 1804- 1724(ط ـكان إميانويلجند  ،الفلسفة األملانية

مثَّلهم  اإلجنليزالليرباليون . من احلكومات املطلقة كانت مساملة أكثروادعى بأن الدميقراطيات العاملية، 
وكل من الفيزيائي  ثابتة، الناس لديهم حقوقالذي قال بأن ا) 1704- 1632(الفيلسوف جون لوك 

ة ذين رافعا لصاحل حريلال) 1865-1804(واإلصالحي ريتشارد كوبدن ) 1889-1811(جون برايت 
الذي جادل بأن التعليم ميكن أن ينهي احلرب، وآدم ) 1873-1806(ارة، جون ستيوارت مل ـالتج

                                                
 وتيوس كأساس للتعامل بني الدول، وفرضية بنتام حول دور التجارة الدولية يف مثال قواعد القانون الدويل اليت صاغها هوغو غر

 .حتقيق السلم الدويل، ومبادئ كانط حول السلم الدائم
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الية، املدافع عن حرية التجارة ـ، أب الرأمس"ثروة األمم"صاحب كتاب ) 1790-1723(مسيث 
            .   1واملعارض لنظام الرق

   ".املذهب الليربايل"سة لـ ؤساإلرهاصات الفكرية املُ: الفرع األول
مقترنا باخلطط املختلفة  –دن  وثيتيمحسب  – بشأن العالقات الدوليةنشأ التفكري الليربايل 

حيث  .لدين منذ بداية القرن السادس عشرسفة ورجال اواليت أفصح عنها العديد من الفال ،للسالم
وال ميكن تلطيف حدته إال من  ،الصراع وضع طبيعي للعالقات بني الدولفكرة اليت مفادها أن رفضوا ال

، ألنه ال إىل جتنب احلرب) 1517(دعا إرامسوس فعلى سبيل املثال  ."توازن القوى"خالل سياسات 
من شأنه أن يكون  دعا ويليام بن إىل برملان أورويب )1693(لسابع عشر اية القرن ا ويف .طائل منها

  . 2للتعاون بني الدول ونبذ اخلالفات واحلروب اإطار
يف القرن  ركة التنويريةإىل تفاؤلية احل –مينغست كارين حسب  – فكر الليربايلجذور الوتعود 

. القرن العشرين اسع عشر، واملثالية الويلسونية يف، الليربالية اإلقتصادية والسياسية يف القرن التالثامن عشر
بأن األفراد ترجع إىل الفكرة اليونانية اليت تقول يف الفكر الليربايل بدورها تنويرية ال احلركة ومسامهة

الطبيعي : قابلة لفهم وإدراك إمكانية التطبيق العاملي للقوانني اليت حتكم كال اتمعني ،كيانات عقالنية
   .3خلق جمتمع تسوده العدالةهلم القدرة على تطوير ظروفهم وحيام عن طريق  ،وبالتايل .واإلنساين

إمياا الشديد بفكرة التقدم ونظرا التفاؤلية للطبيعة عن العقالنية التنويرية الليرباليون  أخذ ،إذن
خاصة األوروبية ( للمجتمعات اإلنسانية وحاولوا ترمجتها يف الواقع السياسي واإلقتصادياإلنسانية، 

وحمورية اإلنسان  ،وذلك عن طريق بناء نظم اقتصادية وسياسية ترتكز على مفاهيم احلرية، )منها
 ،ويف القرن العشرين. وتثق يف قدرته على التحكم مبصريه وصنع مستقبلهكمحرك وكغاية للوجود كله، 

جتربة السالم الداخلي نقل  - من خالل مبادئه األربعة عشر -حاول الرئيس األمريكي وودرو ويلسون 
حبيث يعاد تنظيم العالقات الدولية على  ،إىل مابني الدول ،والرقي والتقدم الذي عرفته العديد من الدول

   .ضوء املبادئ اليت قدمها
إىل ثالثة من أساطني الفكر  بأصول الليرباليةميكن العودة  ،حسب بيتر ساتش وخوانتا إلياس

الذي حتولت مبادئه  ،عي فيما بعد باملذهب الليربايلملا د ذين قَعدوا فكريا وفلسفياال" الليربايل"السياسي 
، بل عليها نظم سياسية حديثة، وجرت عملية مدها إىل التنظيم الدويل املعاصر قامتإىل عقيدة 

                                                
1 Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty, op. cit, p 23. 

 .317ص جون بيليس وستيف مسيث، مرجع سابق،: يف ،"الليربالية"، تيموثي دن 2
3 Karen Mingst,  op. cit, p 63. 
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الية الليربقوامه  ،"معومل"بعامل  تبشريهاعصب العوملة الرئيس يف ) أي مبادئ الليربالية(وأصبحت 
  ).الدميقراطية(والليربالية السياسية ) الرأمسالية( اإلقتصادية
القانون (بأن قانون الطبيعة جيادل لوك : لقانون األخالقي يف حالة الطبيعةجون لوك وا -أ
وهذا يعين  .متساوين خلق الناس كلهم وبأن اهللا، )من اهللا(وجد قبل السياسة كمعطى إهلي ) األخالقي

هذه األخرية أن تتوافق  ملبادئ اليت حتكم السياسة، بل وجيب علىامن وأوىل يعية أمسى أن احلقوق الطب
يف تصور و .وهو الذي خيلق الضرورة السياسية ،فاحلق الطبيعي هو مطلق .وتتناغم مع هذه احلقوق

يقتل لكن ليس باملعىن الذي  ،أا تبقى فوضويةمن رغم الوب .رتبط حالة الطبيعة بقانون حيكمهات ،لوك
أن هذا مرتبط دائما مبا نفكر فيه على الدوام على أنه  ،؟ جييب لوك ملاذا هذا .فيها اإلنسان أخاه اإلنسان

   .1"القواعد األخالقية"
األساسية هو الوحدة الفرد أن  – لوك فكربالعودة إىل  – املنظرون الليرباليون وقد اعترب

يقتصر دورها يف احملافظة على استقرار البيئة  ،يلوبالتا .ة وجدت من أجل خدمتهللتحليل، وأن الدول
               .2السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع الليربايل

مقاربة بنتام جد خمتلفة، فهو ينتمي إىل املدرسة الفلسفية : ميي بنتام والقانون الدويلجري - ب
جيب والنفعيون جيادلون بأنه  .دها البارزيناليت هو أحد روا )Utilitarianism(" النفعية"املعروفة بـ 

مفهوم الفائدة أو  ،بالنسبة لـ بنتام. على أي شيء ميكننا قياسهعلينا أن نرتكز يف أحكامنا السياسية 
جيادل  .إخل...الصواب واخلطأ،  اجليد والسيئ، :يعطي معىن وحمتوى ألصناف مثل )Utility( املنفعة

فإن مشروع  ،)حيث ميكن تعزيز منفعة الفرد داخل الدولة(رة حيوية بنتام أنه بينما تكون الدول ضرو
ألجل املصلحة العامة اليت  ،التضحية ببعض من مصاحلها الوطنيةبناء القانون الدويل يقتضي من الدول 

   .3حتقق السعادة جلميع األمم
ظر للكائنات نن نجيادل كانط ابتداء أنه من واجبنا أ: إميانويل كانط والفيدرالية العامة -ج

فإن اإلنسان يتصرف أخالقيا ألن واجبا  ،وعليه .أخالقيون مستقلون) Agents(الء كاإلنسانية كو
فإنه جيب علينا  ،وبناء عليه .التصرفأخالقيا يدعوه لذلك، وليست املنفعة من يدعوه هلذا السلوك أو 

بالطريقة اليت توفر الشروط اليت ) كوهذا يتضمن السياسة الدولية كذل(واإلجتماعية بناء حياتنا السياسية 
  .جتعل من حتقيق هذا اهلدف ممكنا

                                                
1 Peter Sutch and Juanta Elias, International Relations: The Basics (London: Routledge, First 
Edition 2007), p 66. 

 .13ص حجار عمار، مرجع سابق، 2
3 Peter Sutch and Juanta Elias, op. cit,  p 67. 
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فقدم فكرة  ،متيز عامل الدولللخروج من حالة الفوضوية اليت  حاول كانط إجياد حل سياسي
ضى، وانطلق من فكرة اليت تنظم عامل الدول بدل حالة الطبيعة القائمة على الفو" الكومسوبوليتانية"

فاألسباب  .األمر يعين مصدرا مباشرا للرتاع لية اآلخرين، وأن الفشل يف هذاوجوب احترام استقال
يعين وإجياد السلم يف حالة الطبيعة،  املوجودين متأصلة يف الالّإستقرار والالّعدالة هسبحاألولية للرتاع 

ولية اليت وهنا يتقاطع مع الواقعيني يف فكرة حالة الطبيعة األ. 1ببساطة التغلب على حالة الطبيعة هذه
هوبز مثال ( لكن على عكس الواقعيني الذين يرون فيها حالة أبديةتشكل مصدرا للرتاعات واحلروب، 

قدرة العقل  أو ثقة يف /تغيريها اعتمادا على يففإن كانط حيذوه األمل  ،)والالأمن يرى بسيادة اخلوف
الليرباليني متفائلني والواقعيني  هذا ما جيعل ،ويف احلقيقة .على أن يقود البشرية دائما حنو األحسن

   .متشائمني
   :هؤالء الفالسفة الثالثة أفكارإليك اجلدول التايل الذي يلخص 

  

  الليرباليةحول أفكار لوك، بنتام، وكانط ): 08(اجلدول  
  

  أهم األفكار اليت قدمها  املذهب  أهم مؤلفاته  الفيلسوف
  جون لـوك

)1632-1704(  
  رسالتان يف احلكومة

)1688(  
  احلقوق اإلقتصادية -  القانون الطبيعي

  احلقوق اإلنسانية -
  

  جريميي بنتام
)1748-1832(  

مبادئ مقدمة يف  -
وأخالقيات التشريع 

)1789(  
مبادئ القانون الدويل -

)1789(  

  
  النفعية

  
  القانون الدويل

  كانط إميانويل
)1724-1804(  

  )1795(من أجل سالم دائم 
 األخالقميتافيزيقا أساس 

)1785(  

  ،املثالية الترانسندالية
  الواجب املطلق

   

  ،الكومسوبوليتانية
فيدرالية الدول 

  اجلمهورية
  

Source: Peter SUTCH and Juanta ELIAS, International Relations: The Basics (London: 
Routledge, first edition, 2007). P 70 

 
                                                

1 Ibid, p 68. 
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  :الفلسفية للليربالية من خالل الشكل التايلاجلذور الفكرية و من جهته، رينهارد مايرزقدم 
  اجلذور الفكرية للليربالية حسب مايرز): 08(الشكل 

 
  

  االقتصاد الطبيعي
  

  
  الكالفينية

  
  نظريات احلقوق الطبيعية

  
  الثورة العلمية

  
املنافع واخلدمات  -

أنتجت ألجل التبادل 
  .السوقي

السوق هو مسار دائري  -
  .يتبع اإليرادات والنفقات

الظاهرة اإلجتماعية  -
حمكومة بقوانني طبيعية 

مستقلة عن إرادة اإلنسان 
  .وقصده

نظام العامل اإلقتصادي  -
هو نظام تلقائي يعمل من 

  .خالل مسارات السوق
بنية طبقة اتمع ال  -

تعرف من خالل 
مصطلحات الوضع 

التقليدي ولكن عن طريق 
  .صفات أو أمناط اقتصادية

فكرة الفائض  -
  .قتصادياإل

دعه يعمل، : قاعدة أو مبدأ
  .دعه مير

  

  
خلق العمل الذي ميجد   -

حبث األفراد عن الثروة 
  .املادية

صفات اجلد والكد،   -
اإلقتصاد والتقشف، 

واحلسابات العقالنية هي 
صفات  الفردانية  

  .التملكية
ربح الفرد يتعاظم   -

عندما يكون متحررا من 
  .رقابة الدولة

  
يعي للبشر القانون الطب -

تشريع مثايل من طرف 
أي ( اجلماعات الطبيعية 

مبعىن حكومة حرة وأفراد 
حتترم اإلرادة ) متساوون

السامية والقوى الغيبية 
  .للطبيعة

اإلنسان حيوان عقالين،  -
وقدراته على التفكري 

العقالين تسمح له بإدراك 
منفعته ضمن إطار يتسم 
بالصالحية الدائمة ملعايري 

يعية واحلاجة احلقوق الطب
إىل ممارسة التعاطف مع 

  .اآلخرين
تطوير العوامل الطبيعية  -

واإلجتماعية حمكومة 
  .بالعقل

  
  
  
  

  
متييز وتفريق واضح بني الواقع  -

منظور ). رؤية الواقع(واملنظور
  .رياضي لعامل موضوعي

تفسري كيف  يعمل العامل،  -
–وتفضيل التحليل التحليلي 

  .الغائي التركييب بدال من التفكري
اخلربة والتفكري الدقيق يف  -

الشاهد أو الدليل اإلمربيقي فقط 
  .هو معيار احلقيقة

  

  

الفضائل اإلقتصادية   بناء منوذج اقتصادي
  للمجتمع املتكسب

Maxim : act- rationally 
– sapereaude 

 تعظيم املنفعة
  التقليد العقالين
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                        تطور تراكمي للمعرفة حول         .  وحدة الطبيعة والعقل -
العامل الطبيعي واإلجتماعي        .األخالق والوسائلوحدة  -
                     بإمكانية حتقيق يسمح             وحدة املصلحة اخلاصة  -

              مادية أفضل شروط                          والعامة        
 حلياة اإلنسان                                            

• 
 
   

  التقدم أو التطور فكرة        انسجام املصاحل           كرةف   
                                                             

                                                                                      
  

   

  
       

  
  
  

                                                                               
  
  
  
  

      Source: Reinhard Meyers, Contemporary    
Developments in International Relations Theory,  
                                    pp 28 - 29. 

http://www.caesar.uns.ac.rs/eng/studies/2005/meyers/c2.pdf 

  

  
  :اإلقتصاد الكالسيكي

كيف ميكن مليكانيزم السوق أن يعمل : يالشكل الرئيس-
كأسلوب تنظيم، كوسائل تترابط من خالهلا األنشطة 

  .املختلفة لألفراد املنتجني
  )الدولية( والتجارة ) الداخلي( حرية اقتصاد السوق  -
  .التخصص يف اإلنتاج وتقسيم العمل -
  .القيمة اإلجيابية لكل التجارة -

ل بني الدول هو مثل نظام اإلقتصاد الطبيعي الذي يعم
انسجام املصاحل بني الدول مثل : الذي بني األفراد، مبعىن

  .بني األفراد اانسجامه
  

  
نظام اجتماعي متكامل مع 

  توازن يف عناصره
  

  :سكتلنديالتنوير األ
املفضلة عن طريق ( تطبيق املبادئ الفلسفية :  اهلدف

على جمال السلوك ) استعمال املنهج العلمي النيوتين
  ) األخالقية ةتراث أو تقليد الفلسف( اإلنساين 

البشر هم نفسهم يف كل األوقات ويف كل األمكنة، -
خيربنا أنه ال شيء جديد أو غريب ذا  والتاريخ

/ يف) أي املنهج العلمي(واستعماله الرئيسي . اخلصوص
ألجل اكتشاف املبادئ الثابتة والعامة للطبيعة 

  ).كما يقول به ديفيد هيوم (اإلنسانية

  
  الليربالية الدولية

  

 
  السلوك اإلنساين حمكوم بقوانني مماثلة لقوانني الطبيعة
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مثلت الليربالية ألكثر من ثالثة عقود املذهب  ،)John Gray( جون غرايوبالنسبة إىل 
د اخلصائص حيث رص .الذي شكل التيار الرئيسي للسياسة احلديثة يف أوروبا ويف الغرب السياسي

  :1على النحو التايل ،لليربالية كنظرية سياسيةلالعامة 
 .حينما شددت على األسبقية األخالقية للفرد ضد ادعاء أي شكل اجتماعي للجماعة فردانية؛ -1
 .األفراد يف مرتلة أخالقية واحدةألا تضع مجيع  ملساواة والعدالة؛ا -2
 .نساينبتأكيدها على الوحدة األخالقية للنوع اإل عاملية؛ -3
 .تصحيح وحتسني املؤسسات اإلجتماعية والترتيبات السياسية يف تأكيدها على إمكانية تقدمية؛ -4

 - )Edwin van de Haar(حسب إيدوين فان دي هار  -  ترتكز الفلسفة الليربالية ،وعموما
ل بشكل كامل من قبل ك ولكن ليس، مجيعها مذكورة يف أدبيات الليرباليني، ستة أسس رئيسية على

احلرية، القانون الطبيعي، النظام التلقائي، حكم القانون، الدولة احملدودة  الفردانية،: وهي .مؤلف
  .2التدخل

  . "الدويل"الفكر الليربايل  مرتكزات: الفرع الثاين
الليربالية يف العالقات الدولية بأا حتوي  )Mathew(وماثيو  )Zacher( زاتشروصف كل من 

  :3فهي. وحداثية ةوتعاوني عناصر تقدمية
حينما تسود أفكارهم فإن العالقات الدولية ستتحول تدرجييا ألن الليرباليني يعتقدون أنه  ؛تقدمية -1

 .عن طريق خلق شروط للسالم واإلزدهار والعدالة ،حنو تشجيع وترقية احلقوق اإلنسانية
 الدول التعاون بنيبسبب أن حتقيق أعظم قدر من احلرية اإلنسانية يزيد من إمكانية  ؛تعاونية  -2

، اإلعتماد املتبادل التفاعل :التعاون ال ميكن حتقيق الفائدة من فبدون .والفواعل الدولية األخرى
 .الرفاهية، والعدالةوفرص حتقيق السلم، 

قد حتولت بفعل عوامل عديدة عملت  أن العالقات الدوليةألن الليرباليني يعتقدون  ؛حداثية  -3
، اإلعتماد املتبادل بني الدول، التقدم املعريف دميقراطية الليرباليةال :على حتديث العامل مثل

 ).بني األفراد واجلماعات(املؤسسات الدولية والتكامل اإلجتماعي الدويل  ،)العلمي(
 وتلك اليت تعاجل الشؤون احمللية،" الدولية"النظرية الليربالية  مل يفصل بني )Tim Dunne(تيم دن 

العالقة اإلجيابية السلم بني الدول الدميقراطية،  :4 الليربايل الدويل كما يليريفكتوقدم أهم مرتكزات ال

                                                
1 Edwin van de Haar, Classical Liberalism and International Relations Theory: Hume, Smith, 
Mises, and Hayek, (USA: Palgrave   Macmillan, First Edition, 2009), p 02. 

   Edwin van de Haar, op. cit, pp 20-34: ملزيد من التفصيل حول هذه األسس انظر 2
3 Ibid, p 141.  
4 Ibid, p 142. 
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التجارة احلرة والسلم، وجود انسجام يف املصاحل بني األفراد، أمهية خلق مؤسسات دولية بالنسبة  بني
    .  املتبادل وحىت حكومة عاملية، اآلثار السلمية لعملييت التكامل الدويل واإلعتماد) املثاليني(للبعض 
  : 1الليربالية كما يلي لنظريةاضات األساسية لاإلفتر )Kegley( كيجليوخلص 

والتعايش البعض القدرة على مساعدة بعضهم واألفراد هلم يف جوهرها خيرة  اإلنسانيةالطبيعة  -1
 ؛معا

 ممكنا؛جيعل من التقدم أمرا اآلخرين  برفاهيةاإلنسان  اهتمام -2
املؤسسات  بل هو نتاج ،أو طبيعية يف اإلنسان ليس صفة أصيلة السيئاإلنساين السلوك  -3

 ؛السيئة اليت تدفع اإلنسان إىل التصرف بأنانية وإيذاء لآلخرين الظروفو
 ؛وميكن منع تكرارها بواسطة القضاء على الظروف اليت أنشأا ،حتميا أمرااحلرب ليست  -4
ومتعددة األطراف من مجاعية  تتطلب جهودا ،مشكالت دوليةوعدم املساواة تعترب احلروب  -5

 ؛أجل إزالتها
إمكانية حدوث (السلبية  اآلثارتستطيع املؤسسات الدولية أن تسهم بفعالية يف احلد من  -6

 . يف اتمع الدويل "الفوضى"اليت ختلفها حالة ) احلروب
        : 2يفاإلفتراضات األساسية للنظرية الليربالية للعالقات الدولية وحسب آندرو مورافسيك تتمثل 

يف السياسة فالفواعل األساسية  ؛إلجتماعية على من عداها من فواعلالفواعل اأولوية وأسبقية  -1
الدولية هي األفراد واجلماعات اخلاصة، وهي كيانات عقالنية تعمل على تنظيم التبادل والعمل 

ضة، د، القيم املتعارقلة املوار :املختلفة حتت القيود اليت تفرضها كل مناجلماعي لتحقيق املصاحل 
 .وخمتلف التأثريات اإلجتماعية

ميثلها يف احلقيقة ) أو املؤسسات السياسية األخرى(فالدول  التمثيل وتفضيالت الدولة؛ -2
يتصرفون بامسها ويدافعون عن مصاحلها، لذا فهم الذين حيددون تفضيالت الدولة  مسؤولون

 .حتقيقها يف جمال السياسة الدوليةويعملون على 
حيث أن ترتيب أولويات وتفضيالت الدول اليت يسود بينها  عتماد املتبادل والنظام الدويل؛إلا -3

 .الدول هذه اعتماد متبادل هو الذي حيدد سلوكات
بني العالقة اليت تقوم يتمثل يف دراسة  أن جوهر املدرسة الليربالية فريى ،أما أمحد حممد أبو زيد

إذ ال ميكن الفصل بني السياسة الداخلية  .3طيها الداخلي واخلارجي، وعالقة الدولة مبحيواتمع الدولة
                                                

1 Cynthia Weber, op. cit,  p 41. 
2 Andrew Moravcsik, «Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics», 
International Organization, Vol 51, No 04. Autumn 1997, pp 516-520 

 .51، ص2012 ، خريف36، العددلة العربية للعلوم السياسيةا، "عرض حتليلي: نظرية العالقات الدولية"أمحد حممد أبو زيد،  3
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وعلى  ،أساسا يف املكونات الداخليةحمددات سلوكات الدول جتد مصدرها والسياسة اخلارجية، بل إن 
   .رأسها األفراد

واليت متثل اإلفتراضات األساسية  – سبق مافي من أفكار وعناصر ال ميكن القول بأن ما ورد  
هي جتميع  ،األخرى مثل العديد من النظريات الكربىفالليربالية  .لقى إمجاعا لدى الليربالينيت – اليةللليرب

تيموثي  رىي ،فعلى سبيل املثال. اليت قد تصل حد التناقض يف بعض األحيان لعدد من األفكار املختلفة
ملاذا : ألبرز يف العالقات الدوليةملا يعتربونه املعضلة ايقدمون إجابات خمتلفة جذريا  الليرباليني دن أن

يتعلق باألنظمة غري الدميقراطية؟ أم إىل ميزان القوى؟ أم هل سببها يعود إىل اإلمربيالية؟  حتصل احلروب؟
السالم هو هدف كان حول ما إذا  – بدرجة أقلولكن  – كلكذ خيتلف الليرباليون ،وعالوة على ذلك

 أم ،أم التجارة الدولية ،عرب األمن اجلماعي كيف جيب إقامة ذلك؟؟ والسياسة العاملية أم النظام العاملي
  1احلكومة العاملية؟

مبختلف  اجلهود التنظريية الليربالية أن سنعمل من خالل ما تبقى من مطالب على إبراز كيف
وتنتفي فيه  ،حنو عامل يسوده األمن والسلم ،تغيري واقع السياسة العاملية إىل ىكانت تسعتوجهاا 

    .احلروبلرتاعات وا
  .لتحقيق هدف موحد فرضيات متعددة :اإلجتاهات التنظريية الليربالية :املطلب الثاين

 ،أنه ال توجد ليربالية واحدةلعنا الكتابات املتخصصة يف اال النظري للعالقات الدولية تط
مشروع الفكري الذي ، وللسياقهايف تبعا للظروف الدولية اليت جاءت ولكن توجد ليرباليات متعددة، 

 .سها فقدان األمن والسلم الدولينيملواجهة التحديات اليت تفرضها هذه الظروف وعلى رأ ،أتت به
، فتحدي حتقيق السلم والقضاء على الرتاعات واحلروب كان وال يزال مطمح الليرباليني وغايتهم األوىل

 ،إىل تيارات نظريةجعلهم منقسمني  هو ما ،يف الوصول إىل هذا اهلدف لكن تعدد فرضيام ووسائلهم
قابلة  ،حلول فكرية ونظريةترجم بعض املبادئ واإلفتراضات الليربالية العامة إىل حياول كل منها أن ي

   .يف العالقات الدولية "معضلة األمن"للتطبيق يف أرض الواقع ملا مسي بـ 
ت الدولية، وال ية يف جمال العالقاحول عدد التيارات النظرية الليربالبني املنظرين  إمجاعال يوجد 

على (بني خمتلف التصانيف اليت قدمت بشأا كانت على حنو ثالثي  لكن املشترك .حىت حول تسمياا
الليربالية األممية، املثالية،  :إىلمن هؤالء حيث قسمها البعض ، )األقل فيما اطلعنا عليه من أدبيات

الليربالية التجارية اليت تربط بني : أا تتمثل يفإىل  ض اآلخرذهب البعبينما  .الليربالية املؤسساتيةو

                                                
 .315مرجع سابق، ص، تيموثي دن 1
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اليت  ط بني الدميقراطية والسلم، والليربالية اإلجتماعيةالتجارة احلرة والسلم، والليربالية اجلمهورية اليت ترب
    .1تربط بني الفعاليات العابرة للقومية والتكامل الدويل

نظرية  ثالثة نسخ بوجود –ز الفكر الليربايل الدويل أحد رم –) M. Doyle( مايكل دويليرى 
وما حيدد الفرق بينها يتمثل  .واملبادئ العامة وتتباين يف أخرى، تتشابه يف عدد من املقوالت من الليربالية

مصادر أداء اجلماعات احمللية، آليات حتويل أداء الدول، ومناذج أداء الدولة يف : 2ثالثة حمددات رئيسيةيف 
  :3يفحسبه  النسخ النظريةوتتمثل هذه  .ة العامليةالسياس
حول حيث عارض دويل فكرة مكيافيلي  ؛Liberal Imperialism الليربالية اإلمربيالية -1

اخلارجية لتحقيق مصاحلها عدوانية النظم اجلمهورية وميلها الستخدام العنف يف سياساا 
ية ال تستخدم العنف إال لضمان بقائها أن الدول ذات النظم اجلمهور ،وجادل باملقابل .القومية

 .يف حالة ديدها من اخلارج
واليت يرجع فيها إىل أطروحات العامل اإلقتصادي  ؛Liberal Pacifism ةالسالميالليربالية  -2

انتهاج الدول للرأمسالية والدميقراطية وسيادة حالة عالقة طردية بني جوزيف شومبيتر اليت تقيم 
على أساس وافتراض أن الدول الرأمسالية هي بطبيعتها دول غري عنيفة ، األمن والسلم الدوليني

      .وغري توسعية
أن انتشار اليت تقوم على افتراض مؤداه  ؛Liberal Institutionalism ةاملؤسساتيالليربالية  -3

وتزايد عدد املنظمات الدولية واإلقليمية وزيادة وتعقد وترية شبكة اإلعتماد املتبادل سوف 
    .بني الدول والوحدات املوجودة يف النظام الدويل سلوك سلمي وتعاويني إىل يفض

  :4ثل يفمت ،أندرو مورافسيك بدوره تصنيفا ثالثياقدم 
أن تنوع وجتزؤ اهلويات والقيم تقوم على افتراض  ؛Ideational Liberalism الليربالية املثالية -1

لتعاون للصراعات الدولية وللدولة، وبالتايل هي احملدد الرئيسي لسلوك ا" احمللية"اإلجتماعية 
 . الدويل

حرية التجارة  تقوم على افتراض مؤداه أن ؛Commercial Liberalism الليربالية التجارية -2
 ومن جهة .من جهة بني الدول والتعاون والتفاهم اخلارجية تعمل على تقوية روابط التقارب

 .التقليل من عوامل الرتاعات واحلروب ،أخرى

                                                
 .269أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 1
 .30ص ،2012، 44، العددجملة العلوم السياسية، "حنو نظرية عامة: كيف تتحرك الدول الصغرى"أمحد حممد أبو زيد،  2
 .30املرجع نفسه، ص 3
 .32-31ص ص املرجع نفسه، 4
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صد رمعرفة وعلى  وافتراضها الرئيسي يقوم ؛Republican Liberalismلليربالية اجلمهورية ا -3
القيم الطرق اليت تؤثر ا املؤسسات احمللية ونوعية النظام السياسي احمللي على املصاحل واهلويات و

 ارجيسلوك الدولة وأدائها اخل فهذه املكونات تعمل كمقيدات على .لألفراد واجلماعات احمللية
  .جتاه اآلخرين

  :خلص صور الليربالية وافتراضاا األساسية بشأن العالقات الدولية من خالل اجلدول التايل تيم دن
  صور الليربالية حسب تيم دن): 09(اجلدول    

 
  حمددات السلم  أسباب الرتاع  أهم الرواد  صور الليربالية

  
  الصورة األوىل

  ) الطبيعة اإلنسانية(

  
  كوبدنريتشارد 

  19ـال منتصف القرن

التدخالت من قبل 
وعدم احلكومات احمللية 

اإلستقرار الدويل يف 
  النظام الطبيعي

حرية احلرية الفردية، 
التجارة، الرخاء 

، اإلعتماد اإلقتصادي
  املتبادل

  
  الصورة الثانية

  )الدولــة(

  
  وودرو ويلسون

  20 الـ بداية القرن

 الطبيعة غري الدميقراطية
الدولية، خاصة للسياسة 

  السياسة اخلارجية 
  وتوازن القوى

 الوطين، اإلستقالل الذايت
احلكومات املنفتحة 

املستجيبة للرأي العام، 
  األمن اجلماعي

  الصورة الثالثة
  )امـبنيـة النظ(

  جون هوبسون
  20بداية القرن الـ 

  
  نظام توازن القوى

مع قوى احلكومة العاملية، 
للوساطة وفرض 

  القرارات
 

دار الكتاب : القاهرة( ،احلوارات النظرية الكربى: نظرية العالقات الدولية، عامر مصباح: صدرامل
  .91، ص)2009احلديث، 

  

اال النظري للعالقات يف  وحىت املقاالت املنشورة والكتب األكادمييةاملراجع وبالعودة إىل 
فإضافة إىل ما ورد يف التصنيفات  .يةملختلف اإلسهامات الليربالوتسميات عديدة  أصنافاجند  ،الدولية
كامتداد (املثالية اجلديدة ، )كامتداد وتنقيح للليربالية الدولية(الليربالية الدولية اجلديدة : جند ،السابقة

                                                
  نشري إىل أن هذا اجلدول يفيدنا كذلك يف معرفة وحتديد املستوى التحليلي الذي انطلقت منه كل مقاربة نظرية ليربالية يف حتليلها

  .وتنظريها للعالقات الدولية
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التعددية، العاملية، : جند كذلك .)للمؤسساتيةكامتداد وتنقيح (املؤسساتية اجلديدة ، )للمثاليةوتنقيح 
السالم املؤسساتية، التكامل واإلندماج، الوظيفية والوظيفية اجلديدة،  عربوطنية،ال اإلعتماد املتبادل،

  .الدميقراطي
القرن التاسع عشر، وكذا إىل مسار األحداث الدولية اليت عرفها العامل منذ اية  بالعودة كذلك

 الليربالية يف ضوءود التنظريية اجلهالنظر إىل ( ه حقل العالقات الدوليةالذي عرفالعام التطور النظري 
إسهامات الليرباليني النظرية على النحو أهم  ترتيب ميكن ،)إسهامات املدارس األخرى وباألخص الواقعية

، يف بدايات القرن العشرين فاملثالية، القرن التاسع عشر بدءا من منتصف الليربالية الدولية: التايل
 ، فالليربالية اجلديدةيف بداية السبعينيات ماد املتبادلفاإلعت، يف اخلمسينيات فالوظيفية والوظيفية اجلديدة

   .يف بداية التسعينيات ، فنظرية السلم الدميقراطيالثمانينيات يف بداية
ظيفيتني ونظرية الليربالية الدولية والو :إسهامات كل من يف هذا املطلب سوف نعرض باختصار

فرد لكل منها فسن ،اجلديدة والليربالية د املتبادلأما جهود املثالية وأصحاب اإلعتما .السلم الدميقراطي
إذ محلت املثالية  .جمال التنظري للعالقات الدوليةاألبرز يف الليربالية مطلبا خاصا، باعتبارها اإلسهامات 

، والذهاب بالتنظيم عن سياسات القوة والتحالفاتالعامل يف نقل السياسة الدولية بعيدا  شعوبمال آ
أما  .وعدم العودة إليها لدرء خملفات احلرب العاملية األوىل ،)احلكومة العاملية(مداه  الدويل إىل أقصى

فكرة  املتمحور حول" السياسة الدولية"مفهوم  فحاولوا زحزحة ،أنصار اإلعتماد املتبادل والتعددية
اليت عرفها  الذي يعكس حقيقة التطورات ،"السياسة العاملية"مبفهوم  عنه واإلستعاضة" مركزية الدولة"

فقد  ،أما الليرباليون اجلدد .)على حساب العوامل العسكرية بروز العوامل اإلقتصادية(عامل السبعينيات 
الواقعيني اجلدد باإلنطالق من مسلمام نفسها، لكن مبخرجات تؤكد على حاولوا مواكبة ومقارعة 

  .التعاون بني الدولحتقيق و ،"الفوضى"إمكانية التخفيف من حدة 
 . International Liberalism الليربالية الدولية: لفرع األولا

حلالة العنف والصراعات  متثل الليربالية الدولية أوىل إسهامات الليرباليني يف البحث عن خمارج
رات طويلة من الزمن، بل وكانت تبحث عن حل ائي ملشكلة اليت طبعت العالقات بني الدول لفت

جتاوز كل أشكال اخلالفات على ) أفرادا ومجاعات(بشرية عميق بقدرة الانطالقا من تفاؤل  ،احلرب
  .تتيح فرص البقاء والرقي واإلزدهار للجميعمن خالل التفاهم والتعايش يف ظل أطر وقواعد  ،والتنازع

فإن السالم  )امهيكل أوا مهأحد( اإذا ما حتقق ،أساسيني نيافتراض تقوم الليربالية الدولية على
بني  حرية التجارة" من طبيعة اقتصادية يقوم على فكرة ،األول .حل حمل الرتاعات واحلروبعاملي سيال

  ".الفيدرالية" فكرة قوم علىيفهو من طبيعة قانونية وسياسية و ،أما الثاين ".الدول
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دائم بني الدول جنده عند العديد من وإمكانية قيام سالم  يةبني حرية التجارة الدول افتراض الربط
التقسيم اعتقد أن مبادئ من قبيل  ،)1776-1711(فـ ديفيد هيوم  .زينرين والفالسفة الباراملفك

، وتبادلية للمصاحل بني الدول) اقتصادي(ذايت للتجارة، انسجام  -الدويل للعمل، نظام توازن تصحيحي
 .1لعبة غري صفرية قت على املستوى الدويل فإا جتعل من التجارة الدوليةإذا ما طُبالتجارة والرفاهية، 

أي لعبة متغرية يستفيد منها اجلميع وإن بدرجات متفاوتة، وهذا ما جيعل الدول تنخرط أكثر يف 
) 1865-1804(ريتشارد كوبدن  .وتبتعد بالقدر نفسه عن السلوكات الرتاعية ،السلوكات التعاونية

هي دبلوماسية جارة احلرة ن التحيث يرى أدعا إىل حرية التجارة وإىل سياسات ال تدخلية للدول، 
 - فالتجارة احلرة جيدة، وال توجد هناك طريقة أخرى مؤكدة أو مضمونة  لتوحيد الناس حول السلم، 

منع شعبها تعمل على نزع القوة من احلكومة و - عن طريق تكثيف التعامالت والتبادالت بني الدول
فكرة التقدم وزيادة تكامل  ربط بني) 1873- 1806(جون ستيوارت مل . 2من الدخول يف احلرب

بسرعة على أن تكون احلرب مهملة وبعيدة تعمل  ،حسبهفالتجارة  .جلنس البشري مببدأ التجارة احلرةا
 .اليت هي يف تعارض طبيعي مع احلربعن طريق تقوية ومضاعفة املصاحل الشخصية  ،عن الوقوع

هي الضمان األساسي للسلم يف العامل، أكرب درجة وأسرع زيادة يف التجارة الدولية إن : ويضيف قائال
  .3ار، املؤسسات، وخصائص أو ميزات اجلنس البشريللتطور املستمر لألفكإا أكرب أمان دائم 

إن النتيجة "قال  - أوروبا أحد أعمدة الفكر الليربايل واحلركة التنويرية يف  - شارل مونتسكيو 
كل جتارة هي يف "قال  -  رائد املذهب النفعي - م وجريميي بنتا .4"الطبيعية للتجارة هي حتقيق السالم

     .5"وكل حرب هي يف جوهرها غري مفيدة وغري مقبولةاجلوهر مفيدة، 
تعزز التفاهم املتبادل، وحتفز اإلهتمام الدويل ، التجارة حسبهم تسمح بتراكم سلمي للثروة ،إذن

  .باحلفاظ على السالم
ولقد . تأسيس فيدرالية عاملية جتمع كل الدولفكرة ائم بدويل د سالمٍ قياماإلفتراض الثاين يربط 

مقدمة يف األخالق "من خالل كتابه  )1832-1748( كل من جريميي بنتامهذا اإلفتراض  دعائمأرسى 

                                                
1 Reinhard Meyers, op. cit, p 31. 
2 Ibid, p 31. 
3 Idem. 

  ". لتنظري يف التكامل الدويلاإلشكاليات األساسية ل"، مالح دالسعي 4
http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3073.html 

 .املرجع نفسه 5
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واقع وبقوة عارضا  حيث ."حنو سلم دائم"كتابه  من خالل )1804-1724( كانط وإميانويل، "العامة
  .1"حالة الوحشية اليت ال ختضع ألي قانون"بـ  مثال صفه كانطو فقد .العالقات الدولية السائد

ارتأى كانط أن حتقيق السالم الدائم مير حتما عرب حتويل  ،من أجل اخلروج من هذه الوضعيةو
يكون مبثابة  بني الدول "عقد فيدرايل"، وإىل "مجهورية"دساتري  وإىل تبينالوعي الفردي إىل وعي مجعي، 

كانط فلسفته لتحقيق سلم  نولقد ضم. ياسي األوسع الذي تعيش يف كنفه الدولاإلطار والتنظيم الس
أهم معرض حديثنا عن  يفذكرها سابقا  أتينا على والشروط وجب احترامها، دائم جمموعة من املبادئ

  . اإلسهامات الفكرية يف جمال العالقات الدولية
والكونفيدرالية  األملاين) DIET(ايت مثل الد - أن الدول الفيدرالية ،بنتام من جهتهبين 

واستطاعت أن  ،قد متكنت من احتواء الرتاعات والصراعات الداخلية - واإلحتاد السويسري األمريكية 
 قدمية بأخرى جديدةوذلك باستبدال املصاحل واهلويات والوالءات الختلق جمتمعات سلمية ومستقرة، 

   . 2التعايشفكرة تقوم على 
توسيعا للعقد كانط وبنتام ال تعدو أن تكون  أن أفكار ،نقال عن تيم دان غضبانمربوك  يقول
 ،مبعىن .داخل اتمع الدويل أو اتمع الواحد إىل الدولداخل الدولة الواحدة بني األفراد اإلجتماعي 

  .3إخضاع الدول لنظام احلقوق الشرعية والواجبات
الليرباليني أنفسهم أو سواء من طرف  ،لليربايلهلذه النسخة من التنظري اجهت انتقادات عديدة و

وهم ورثة الليربالية الدولية يف بداية (حيث عارض املثاليون  .ف باقي املقاربات النظرية األخرىمن طر
 أنه مبجرد تبين حرية التجارة الدولية فإن السلم بني الدول ني الدولينيد الليرباليااعتق )العشرينالقرن 

من قبيل  ،دون احلاجة إىل وجود مؤسسات دولية ترعاه وتسهر على ضمانه ،سوف ينبثق تلقائيا
كطريق حنو التكامل ) الفيدرالية( القانوين والدستوريكما عارض الوظيفيون املدخل  ."حكومة عاملية"

 سيادا بسهولة عن باعتبار أن الدول لن تتنازل .، للقضاء على احلروب والرتاعاتبني الدولواإلندماج 
  .تصور الفيدراليونكما 

  
  
  
  

                                                
 .318مرجع سابق، ص، تيموثي دن 1
 .320املرجع نفسه، ص 2
 .333مربوك غضبان، مرجع سابق، ص 3
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  :1إخفاقات الليربالية الدولية على عدة مستويات، حيث فشلترينهارد مايرز عدد 
 ا مل متنع اندالع الكثري من احلروب الدموية، فمثال بني سنيت للسلم،  كإستراتيجيةوذلك أل

 . حربا 19شهد النظام الدويل  1878- 1839
  اإلمربيالية، القومية : ولية، حيث سقطت يف فخالدكإستراتيجية عامة للعالقات اإلقتصادية

-انقسام مشالاإلقتصاد املختلط، تكوين وتشكيل كتل جتارية مندجمة، واإلقتصاد الوطين، 
 .جنوب

  تؤكد على الرفاهية اإلقتصادية لألفرادكسياسة. 
 منوذجي -كنموذج اقتصادي مثايل.    
ارجية ومنو الترابط اإلقتصادي بني الدول ليسا أن حرية التجارة اخل ،املاركسيون من جهتهماعتقد 

حيث تصب  .بني الدولغري متوازنة سببا للرتاع وعدم اإلستقرار فقط، بل وخيلقان عالقات إتكالية 
ينادي املاركسيون  ،ومنه .ول األقوى على حساب الدول األضعففوائد التجارة الدولية يف صاحل الد

دوامة اإلقتصاد الرأمسايل والغرق يف عدم اإلخنراط أي ( اإلقتصادي واإلنكفاء 2بسياسات اإلكتفاء الذايت
   .)الدويل

 التجارة الدولية والسلم بنيانتقدوا فكرة الربط  ،غيلبنيبزعامة روبرت  – بدورهم والواقعيون
أو  تعاونيةوفيصال يف توجيه طبيعة العالقات الدولية حنو السلمية والليست عامال حامسا  التجارةف .الدويل

حول عالقة الترابط اإلقتصادي ال ميكن نظريا إطالق تعميمات  ،وبالتايل .حنو الرتاعات واحلروب
ميكن أن  ،فكما ميكن للتجارة الدولية أن تلطف العالقات بني الدول .بالسلوك الدويل التعاوين والسلمي

    .3تثريها وتؤزمها
من للعديد ومنهال ة الدولية ظل موردا إال أن موروث الليربالي ،وغريها ورغم هذه اإلنتقادات

 .الذين جاؤوا فيما بعداملنظرين الليرباليني 
 .Functionalism and Neo Functionalism اجلديدةالوظيفية والوظيفية : الفرع الثاين

 لتكامل الدويلملا يعرف باجتاه االنظرية  املداخل أحد هو يالوظيفالتفكري إىل أن نشري يف البداية 
بدت للكثري من  ،وآليات تنفيذها، ملا طرحه من أفكار وهو أمهها على اإلطالق .القات الدوليةيف الع

وجب التمييز ابتداء بني الوظيفية  ،وبالتايل .أا ممكنة التحقيق على أرض الواقعاملنظرين الليرباليني 

                                                
1 Reinhard Meyers, op. cit, p 35. 

 .81روبرت غيلنب، مرجع سابق، ص 2
 .83رجع نفسه، صامل 3
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ويطلق عليها كذلك ( يةلوظيفإىل أن اختيارنا للمقاربات ا كما نشري .)اإلندماج الدويل(والتكامل 
طرحت أفكارا جادة وممكنة  ، يرجع لكوامن دون مقاربات التكامل األخرى )املقاربات املؤسساتية

ملسار جتربة واقعية ومتابعة وصفا  )الوظيفية اجلديدةبالتحديد هنا نقصد ( بل وكانت يف احلقيقة .التحقيق
جزءا كبريا من هيكل وألن ، ت القرن العشرينبداية من مخسينيا رمست معاملها دول أوروبا الغربية

 كان نتاجا) املتخصصة التابعة لألمم املتحدة خاصة املنظمات الدولية واإلقليمية(التنظيم الدويل احلديث 
  .هلذا التفكري الوظيفي واستجابة

ية لتجربة اقتصادية دول مرافقةو/ دعوةكان مبثابة وألن التنظري الوظيفي للعالقات الدولية 
خاصة بني  -الدوليني  خللق إطار عام للتفاهم والتعاونكأحد اخليارات املعول عليها  برزت ،جديدة

فإنه عرف دول أوروبا الغربية اليت عرفت أكثر من غريها أشد الصراعات واحلروب الدموية يف التاريخ، 
  .والوظيفية اجلديدةالوظيفية : مهاهذه الظاهرة من التنظري ملقاربة أو منطني خمتلفني مرحلتني 

  .الوظيفية: البند األول
فكريا اليت جرت حلد األكثر تفصيال وإحكاما وطموحا احملاولة عن الوظيفية بأا يقول براون 

نشوء املؤسسات الدولية فحسب، بل أيضا لرسم مسار هذا النشوء يف املستقبل واستيعاب  ال لفهماآلن، 
توازي يف نطاقها املذهب الواقعي الذي و ،تتصف باألصالةألفكار امن جمموعة إا  .مضامينه املعيارية

ا  .ن أصول تفكريه الوظيفي تعود إليهعي ديفيد ميتراين أيدم مقاربة للمؤسسات الدولية ظهرت يف أهإ
 ليست بالدرجة األوىل نظرية حول نشوء املؤسسات لوظيفيةا أن ،ويضيف براون .1القرن العشرين

   .2شروط السالم الدويللف وصيف احلقيقة ولكنها ، الرغم من إسهامها الكبري يف ذلكوتطورها ب الدولية
حول كرد فعل على مقاربات السالم املتمحورة  ،يف أربعينيات القرن العشرينظهرت الوظيفية 

الصراع  أنديفيد ميتراين فلقد الحظ  .الفيدراليني واملثاليني من بعدهماملتمثلة يف أطروحات و ،الدولة
                                                

  يذهب كريس براون إىل حد التمييز التام بني الوظيفية ونظرية التكامل الدويل، إذ يتطلعان حسبه إىل هدفني خمتلفني، حيث يسعى
رية التكامل الوظيفيون إىل إجياد نظام عاملي جديد حتتل فيه الدولة ذات السيادة مكانة ثانوية أو مقعدا خلفيا بتعبري براون، بينما تتطلع نظ

األول على أساس إقليمي لتكوين دول : إىل إجياد دول جديدة من خالل عملية تكامل ودمج للدول القائمة، وذلك على مستويني
كريس براون، فهم العالقات الدولية، مرجع سابق، : انظر يف ذلك. إقليمية، والثاين على مستوى دويل إلجياد دولة عاملية واحدة

  .153ص
فهم من كالم براون هذا أن املقصود بنظرية التكامل هو الوظيفية اجلديدة، بيد أن اجتاه التكامل يف العالقات الدولية يضم وما ي      

كما هو معروف مدخلني أساسيني، املدخل الدستوري أو القانوين ممثال يف الفيدرالية والكونفيدرالية، واملدخل الوظيفي ممثال يف كل من 
  .اجلديدة الوظيفية والوظيفية

  ومرافقة من طرف الوظيفية اجلديدة"األصلية"دعوة من طرف الوظيفية ،. 
 .148- 147صكريس براون، مرجع سابق، ص  1
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هذه الوحدات  ، وأنواحلرب مها نتيجتان حتميتان لتقسيم العامل إىل وحدات قومية منفصلة ومتناحرة
أو حتسني املستوى اإلجتماعي عن حتقيق السالم  - من حيث اإلمكانات  - عاجزة )القومية الدول(

اها دولة أو جتأن أن املشكالت الدولية املتفاقمة أضحت أكرب من  الحظكما  .1اواإلقتصادي ملواطنيه
التعقيد يف النظم احلكومية إن تزايد "بل تتطلب جهودا وأطرا جديدة الحتوائها، إذ يقول دول بعينها، 

هذه الوظائف مل تؤد وغري السياسية اليت تواجه احلكومات، ومثل أدى إىل تزايد كبري يف الوظائف الفنية 
ستوى الوطين، لكنها لعبت دورا يف املشكالت على امل فقط إىل زيادة الطلب على اإلختصاصيني املدربني

هذه املشكالت للمتخصصني وفصل  الفنية على املستوى الدويل، وإذا أصبح من املمكن إيالء مثل
هدف  .2"واحلالة هذه إجناز التكامل الدويلفإنه من املمكن  ،نشاطهم إىل حد ما عن القطاع السياسي

ؤرة اإلهتمام والتركيز من القضايا السياسية املثرية للجدل نقل بواضحا، إذ سعى إىل ميتراين هنا كان 
تتنازل عنها الدول بسهولة إىل املشكالت الفنية  اليت ال يتصور أنوعلى رأسها قضية السيادة بطبيعتها 

       . 3غري املثرية للجدل
بعد احلرب  ناملثاليو ماق هلوس نذيلال" نظام األمن اجلماعي"و" الفيدرالية"جادل ميتراين بأن 

ويف الوقت نفسه أنتجا  ،قد فشال، ألما ببساطة حاوال العمل انطالقا من مفهوم السيادةالعاملية األوىل 
" نظام سلم كاف وفعال"ال ميكن الوصول إىل  ،وبالتايل .اهيم تناقض مفهوم ومنطلق السيادةمف
)Working peace system (عرب تشجيع ل إىل األعلى إال من خالل التحرك العكسي، أي من األسف

قد استند ميتراين يف و .للدول السيادة الرمسية التعاون الدويل اليت ال تثري أو متس بدرجة مباشرةأشكال 
 ".جمزأ ]يتحقق[السالم "، و"الشكل يتبع الوظيفة: "4مهامقولتني أساسيتني إىل  التدليل على صواب رؤيته

طرح ميتراين فكرة  ،السياسة والقانون يادة عن طريقالسملبدأ  "التفكيك القسري"بدال من  ،إذن
     .ملبدأ السيادة عن طريق اإلقتصاد "التفكيك اللني"

الذي يعين  ،)Ramification(" اإلنتشار"جعل رؤيته ممكنة التحقيق من مبدأ يف ميتراين نطلق ا
جماالت أخرى، وهذا تعاون يف أن تطور التعاون الدويل يف حقل واحد يؤدي إىل خلق "من وجهة نظره 

بناء على أن التعاون الدويل يف حقل ما كان ناجتا عن الشعور باحلاجة هلذا التعاون، ولكن هذا التعاون 
هذا املبدأ يف يعمل . 5"سيؤدي إىل خلق حاجات جديدة، وبالتايل الدفع حنو التعاون يف جماالت أخرى

                                                
 .271جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 1
 .270صاملرجع نفسه،  2
 .61مربوك غضبان، مرجع سابق، ص 3
 .148سابق، ص كريس براون، مرجع 4
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إىل وتوسيعها  ،يف قطاع ماالناجحة التعاونية اإلستفادة من التجارب احلقيقة على تعليم الدول كيفية 
مث يتوسع  ،يبدأ قطاعيا ،تنخرط الدول تدرجيا يف مسار تكامل دويلحيث  .بقية القطاعات األخرى

 يصبحوهنا،  .)اإلعتماد املتبادل الكثيف أو املعقد(الترابط اإلقتصادي الدويل الوثيق  وينمو إىل درجة
  .نه يصبح عندئذ مكلفا وغري عقالينأل ،غري ممكنعن العملية التراجع 

سياسة القوة  دف استبدالهيستأن منهج ميتراين  )Guillaume Devin(غيوم دوفان  يرى
وهذا املنهج جيلب اخلدمات العامة الدولية، بديناميكية التعاون القائمة على تنظيم  املتأصلة يف نظام الدول

  :1، حيثدثة فوائعلى األقل ثال
 .وبالتايل يكبح اخنراطها يف عالقات نزاعيةر املفرط للقوة لدى الدول، يقلل من اإلعتبا -1

وإمنا  ،والفكرة هنا ليست جديدة على الفكر الليربايل. يعمل على تشابك املصاحل ،وباملقابل
املنظمة العاملية اليت ختاطر بإعادة إنتاج حيث مل حيبذ فكرة  .العنصر التنظيميأضاف هلا ميتراين 

اليت تضمن تعددية  - قطاع فقطاع  -وإمنا عرب سياسة التدرج لسياسية، اإلنقسامات ا
 ."اإلعتمادات املتبادلة"املؤسسات الدولية املكلفة بتسيري 

2- يعلى إشباع احلاجات فعندما نركز  .التقارب الدويل بتجنب اإلنقسامات السياسية لسه
وى الثاين من املسار الوظيفي ستاملفإن ذلك ينعكس على  ،واإلجتماعية املشتركةاإلقتصادية 

 ،"املالئمة الوظيفة حتدد أشكاهلا"مبعىن آخر،  .السياسيةبالغايات واألهداف الذي يتعلق 
 تضييع الوقتفمن غري املفيد  ،وبالتايل حسب ميتراين ".الشكل يتبع الوظيفة"رة الشائعة وبالعبا

ما هو الشكل "مبعرفة تتعلق  فاملسألة ال .حول الشكل السياسي العام يف مناقشات ال تنتهي
 "ما وظائفه األساسية؟"وإمنا " ملثايل للمجتمع الدويل؟ا

املتفق على  -النظام الدويل يف التمهيد لتحول  -حتديدا  - للمنهج الوظيفي الفائدة الثالثة تتمثل  -3
لكن كذلك و ،عن طريق حتجيم دور وأمهية الدولةليس فقط  ،أنه نظام للدول ذات السيادة

يف حتول اإلدراكات حنو معىن جديد للجماعة الدولية الذي يلعبه كل من التعلم واخلربة  الدور
 .وللمسؤولية الدولية

   : 2كل من دوريت وبالتسغراف فيما يلياإلنتقادات، خلصها من عديد الميتراين إىل تعرضت وظيفية 
 .عن السياسةمن الصعب جدا فصل النشاطات اإلجتماعية واإلقتصادية  -1
 .أعلى منها دوليةصاحل سلطات ية لائفها السيادالدول مل ولن تتخلى عن وظواقع أثبت أن الإن  -2

                                                
1 Guillaume  Devin,  «Que reste – t - il du Fonctionnalisme International ? Relire  David  Mitrany 
(1888- 1975)»,  Critique internationale , Vol 01, N° 38, 2008,  pp 145-148. 
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 .  تعميم بعض الوظائف اإلقتصادية واإلجتماعية ال ميكن أن ينطبق على اال السياسي -3
مرتبطة بإرادة األطراف أكثر من ارتباطها بالوظيفة اإلقتصادية  اسيةيإرادة التكامل أو الوحدة الس -4

 .اإلجتماعيةأو 
كما إن حوافز أو مثبطات أو املراحل  ،إن مفهوم اإلنتشار غري متفق على معناه بني الباحثني -5

   .التكامل كلها موضوعات حمل جدل حنو اإلنتقالية
ليكون أكثر إقناعا  ،برزت حماوالت لتحسني الفكر الوظيفي ،وعلى ضوء هذه اإلنتقادات وغريها

ولقد اصطلح عليها بالوظيفية  .إلقتصاديةاخاصة يف جوانبها  ،ة الدوليةوانسجاما مع ما حيدث يف الساح
   .اجلديدة

  .الوظيفية اجلديدة: البند الثاين
ويف الوقت  .إلنتقادات اليت طالت الوظيفية األصليةية اجلديدة اإلستفادة من االوظيف حاولت

شرين، باعتبارها حمكا ينيات القرن العتينيات وسبعمسايرة التجربة التكاملية األوروبية الناشئة يف سنفسه 
 . وواقعية أفكار الوظيفيني اجلدد حقيقيا ملصداقية

 وادافع نالذي ،ارنست هاسو أميتاي اتزيوينو من كارل دويتشبأعمال  اقترنت بشكل خاص
 تقودها ،للتغيري اإلجتماعياقتصادية أو سريورة  –اعتباره جمرد عملية فنية يتجاوز  عن مفهوم للتكامل

ال تنطلق من  عملية ،أو باألحرى .عملية غري سياسية مما جيعل منه حركة حتتية واقتصادية بالتحديد،
   .يف النهاية السياسة لتحقيق أهداف سياسية

القوى السياسية، اإلجتماعية، : توحيد أوروبا"من خالل كتابه ، ومثال )E. Haas( هاس
نظرية للتكامل وفق أسس أغفلتها ن عن ميالد ، أعل1958املنشور عام " 1957-1950واإلقتصادية 

إقحام  ضرورة هاس يرىإذ  .1الوظيفية الكالسيكية، وهي عدم إمكانية فصل اإلقتصاد عن السياسة
ف التكامل عري حيث .باعتبارها شرطا أساسيا لنجاحها ،يف العملية التكاملية والقوى السياسية السياسة

والنشاطات السياسية لقوى سياسية يف دول متعددة وخمتلفة حنو  والءاتحتول الالعملية اليت تتضمن "بأنه 
فمسار التكامل ال . 2"تتجاوز صالحيات الدول القومية القائمةجديد تكون ملؤسساته صالحيات مركز 

ألن الدول هي سيدة املسارات  .ع إلدارة وإرادة الدول واحلكوماتبل خيض ،ميكن أن يكون آليا
  . 3ستانلي هوفمانبه  التكاملية كما يقول

                                                
1 Aziz Hasbi, op. cit, p 169. 
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قرار القيام بعملية  أن –انطالقا من دراسته هليئة الفحم والصلب األوروبية  –هاس  يؤكد
القوى الرئيسية اليت ستدخل يف إطار ا على توقعات الكسب واخلسارة من قبل أساس يعتمد تكاملية

فإن األفضل ء سلوك األطراف من اإلفتراض بعدم وجود دوافع أنانية وراإنه بدال "التكامل، حيث يقول 
اليت يعملون من أجلها، وهي الفوائد واملصاحل والقيم  والتركيز على ،افتراض ذلكهو واألكثر معقولية 

يف إجياد وفرنسا أو الرغبة  قول بأن السالم بني أملانياأمور أعقد من أن نضعها يف صياغة مبسطة كال
عملية التكامل أن  ،ويضيف هاس .1"الفحم األوروبيةأوروبا املوحدة هو الدافع لقيام هيئة الصلب و

وهؤالء بدورهم مدفوعون بدوافع يف القطاعني العام واخلاص، برغبة وجهد النخب املعنية  كذلك تتأثر
       .براغماتية حبتة
عن السياسة  اإلقتصادعزل ديفيد ميتراين من وجوب  على عكس ما ذهبت إليه وظيفيةو ،إذن

فة إىل اجلوانب الفنية والوظيفية باإلضا - قد ركزتفإن الوظيفية اجلديدة  عن احلرب، الرخاء والرفاهيةو
التعاون الفين والوظيفي يف بعض القطاعات وتفترض أن جناح عملية  .على دور القوى السياسية -

عن عملية عرب اقتناعها بالفوائد املترتبة  ،يف عملية التكامليؤدي إىل إشراك القوى السياسية اإلقتصادية 
  .دماالتكامل، مما يؤدي إىل تشجيعها ودفع عملية التكامل إىل مستويات أكثر تق

 اقدم هاس مفهوم ،وتقدم العملية التكاملية لتوسعكآلية ومثلما قدم ميتراين مفهوم اإلنتشار 
التعاون  النجاح يف أحد أبعادإذ أن  .)Spillover(" كرة الثلج"أو " التعميم"أمساه مشاا إىل حد كبري 

وإطالق  ،اإلقتصادي سيعزز مصاحل النخب السياسية واملؤسسات احلكومية يف تعميم هذا النجاح
  .ختص جماالت أخرى وهكذا دواليك مبادرات تعاون جديدة

أو  التكامل اجلهوي(أن آلية الوظيفية أسهل وأجنع على مستوى إقليمي يعتقد الوظيفيون اجلدد 
وتقدم أوروبا الغربية مثاال حيا على ذلك، خصوصا  .)مل كلي أو عاملياإلقليمي كخطوة أوىل حنو تكا

كاحلديد (وكذا وجود قطاعات يف ضوء تارخيها وقيمها الدميقراطية املشتركة بعد احلرب العاملية الثانية، 
فعن طريق التدرج  .للعملية التكاملية مشتركة ميكن البدء منها واعتمادها كقاطرة )والفحم مثال

 .تتوىل إدارة الشؤون الدولية وطنية قوية -بناء مؤسسات إقليمية وعربإىل ميكن الوصول  ،يةواملرحل
 ،)القليلة العدد( "الدول اإلقليمية"إىل مفهوم ) الكثرية العدد( "الدول القومية"ننتقل من مفهوم  ،وهنا

   .اليت ستدخل هي بدورها يف عملية تكاملية بغرض الوصول إىل دولة عاملية واحدةو
خاصة بعد  ،وعلى الرغم من الزخم واإلهتمام الذي صاحب أطروحات الوظيفيني اجلدد

 ،بتأسيس اإلحتاد األورويب يف اية القرن العشرين النجاحات املتتالية للتجربة التكاملية األوروبية
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 أن إالإخل، ...واستكمال بعض املؤسسات كالربملان األورويب واحملكمة األوروبية والوحدة النقدية
احملرك (فالتكامل األوريب على املستوى اإلقتصادي  .ددأفكار وآمال الوظيفيني اجلانتقادات عديدة طالت 

يعاين من صعوبات مجة، بل وينذر مبخاطر التراجع عن بعض  ،)األساسي للعملية التكاملية األوروبية
اليت تعرفها بعض الدول، التفاوت  األزمات اإلقتصادية احلادةالعملة املوحدة، أو  :املكاسب احملققة مثل

حتمل أعباء اقتصادية إضافية من طرف الدول الكربى  ،املختلفة الكبري بني حجم وآداء اإلقتصادات
فرغم وجود بعض املؤسسات  ،والقانوينأما على املستوى السياسي . إخل...ملساعدة الدول الصغرى، 

وحمكمة العدل األوروبية وخمتلف السياسة اخلارجية  ومفوضيةكالربملان األورويب  :والقانونية السياسية
على أن  –يف املدى القريب أو املتوسط  –ا غري قادرة أ إال ،إخل...املنظمات املهتمة حبقوق اإلنسان 

ا تفضال على أن حتل حملهانازع الدول يف سياد .    
إعطاء  جيعل من الصعب مة والزالت مستمرةبتجربة تكاملية قائإن ارتباط الوظيفية اجلديدة 

كما أن ادعائها بأن الدول األوروبية اليت دخلت يف عملية تكاملية بعد احلرب  .حكم ائي بشأا
كما يرى (فالواقعيون اجلدد مثال  .م طويل نسبيا يبقى حمل جدل ونظرالعاملية الثانية قد ساد بينها سال

أما أنصار نظرية السلم  ).حلف األطلسي(ية األمريك إىل وجود املظلة األمنيةأرجعوه  ،)مريشامير
اليت تقيد وتكبح األنظمة فقد أرجعوه إىل ميزة الدميقراطية  - ستكون العنصر املوايل اليت  -  الدميقراطي

  .السياسية من اإلخنراط يف عالقات نزاعية أو حروب
 .نظرية السلم الدميقراطي: الفرع الثالث
ديد من املتتبعني للعالقات الدولية ويف مقدمتهم حسب الع -اية احلرب الباردة  كانت

اإلقتصادي ممثال يف الرأمسالية، ( ن للمذهب الليربايل بشقيهكَّم ،بعهد دويل جديدإيذانا  - الليرباليني
ادعى  فعلى سبيل املثال، .من تبوء مكانة العقيدة اجلديدة للبشرية مجعاء )اطيةوالسياسي ممثال يف الدميقر

 البشري لن أن العقل "اية التاريخ والرجل األخري"من خالل كتابه الذائع الصيت  يامافرانسيس فوكو
برزت أصوات  ،وعلى مستوى العالقات الدولية .يبدع مستقبال أفضل من النظام السياسي الدميقراطي

   .شرط أن يكون على قاعدة الدميقراطية ،عدة نادت بإمكانية الوصول إىل نظام دويل سلمي
السالم  شروط وخاصة أفكار كانط حول ،نيالدولي نيلفكر الليرباليا ه النظرية امتدادتعد هذ

ألن الدول الليربالية حسبه ال تتحارب  ،واليت جند منها فكرة إقامة نظم سياسية مجهورية وليربالية ،الدائم
فرصة لبعض  ،قراطيةولقد كانت اية احلرب الباردة وما رافقها من ازدياد لعدد النظم الدمي .افيما بينه

 إلعادة طرح فرضية اإلرتباط بني دويل وجيمس يل ري وبروس راسيت أمثال مايكلالباحثني الليرباليني 
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، وتقدمي جمموعة من الشواهد اإلمربيقية واألدلة على الدويل السالمحتقيق لدميقراطية والدول ل اعتناق
      .1ذلك

 .2بني اتمع والدولة وأثرمها على السياسة العاملية على العالقةفرضية السالم الدميقراطي تركز 
خمتلف القوى والتفاعالت اليت حتدث داخل عن  يف السلوك اخلارجي للدول كامتداد وتعبري إذ ترى
 اخلارج دون اإلحاطة واملعرفة مبا حيدث يف الداخل، بل إن يففال ميكن فصل وفهم ما حيدث ، الدول

   . الداخلي حيدد ما هو خارجي
ا تصبح مقيدة  ،ي الدول للدميقراطيةبنِّوتبقواعد وقوانني داخليةيف سلوكها اخلارجي يعين أ، 
اندفاعها إىل إقرار احلرب كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، كما أا جتعل من حتد من 

حيول دون إنفراد ، مما ومشاركة خمتلف القوى والفواعل الداخليةالقرار السياسي اخلارجي حتت رقابة 
ن اعتناق الدول للمبادئ نفسها ، إضف إىل ذلك .قرارات مصريية كقرار احلرب مثال احلكام بأخذ

لجوء إىل استعمال القوة ويقلل من احتماالت اليزيد من فرص التفاهم والتعايش والتعاون،  )الدميقراطية(
  .أمده ةلي وإطاحتقيق السالم العاملمن فرص وهذا يزيد  فالدميقراطيات ال تتحارب فيما بينها، فيما بينها،
يس353فمن بني  .ليؤكدوا على صواب طرحهمأنصار هذه النظرية إحصاءات إمربيقية  وق 

أن ، حيث مل تكن أي من هذه احلروب بني دولتني دميقراطيتني ،1991و 1816حربا جرت بني عامي 
حربا كانت بني دول غري  198ودميقراطي، حربا كانت بني طرفني أحدمها دميقراطي واآلخر غري  155

مل تندلع أي حرب بني دول  استنتج أنه 1972 ،يف العامبابست بالعودة إىل دراسة أجراها و. 3دميقراطية
جيمس يل ري قام  .19914و 1879متتلك حكومات منتخبة يف الفترة املمتدة بني سنيت  ،قومية مستقلة

واليت ركزت على العالقة بني  ،1996-1975بني عامي دراسة علمية قدمت  14بدراسة مسحية لـ 
والنفسية  اإلبستمولوجية والفلسفية والتارخيية واألنثروبولوجية(الدميقراطية والسالم من خمتلف النواحي 

هل تبين الدميقراطية من طرف  :على السؤال املطروحإجيابيا وكان اجلواب  ،)واإلقتصادية والسياسية
   . 5أي بنعم ؟يدي إىل السالم العاملواحلكومات يؤ األنظمة

                                                
 .ستيفن والت، مرجع سابق 1
  .عادل زقاغ: ، ترمجة"بنيوي -منظور ليربايل: اإلحتادية والسالم"آندري مورافسيك،  2

http://www.geocities.com/adelzeggagh/morav.html 
لألحباث،  اخلليج  اإلمارات العربية املتحدة ، مركز( املفاهيم األساسية يف العالقات الدوليةمارتن غريفيثس و تريي أوكالهان،  3

  .251، ص)2008
 .299أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 4
 .299ه، صاملرجع نفس 5
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إلرتباط بني الدميقراطية فرضية ا هذه اإلحصائيات والدراسات لتأكيد صحة لكن هل تكفي
      ؟والسالم

 .هناك بعض النقاط اليت تبقى عالقة وحتتاج إىل تفسري من طرف أنصار نظرية السلم الدميقراطي
ن مبقاومة شعوم لتكاليف احلرب وما ختلفه من ضحايا، مقيدي الدول الدميقراطية إذا كان رؤساء ،منها

 الدولَوأن الدول الدميقراطية جتنح إىل السلم يف تعاملها مع غريها من الدول الدميقراطية، فلماذا حتارب 
مث من قال غري الدميقراطية؟  وملاذا تصوت شعوا لصاحل شن احلرب ضد بعض الدولغري الدميقراطية؟ 

لقواعد ا لداخل الدول الدميقراطية العريقة أو الكربى يتم وفق )من الناحية الفعلية(ات أن اختاذ القرار
العسكري دورا كبريا يف صنع القرارات  –أال يلعب املركب الصناعي ؟ ولرغبات شعوا الدميقراطية

نتجاته من اخلارجية يف الواليات املتحدة واملتعلقة بقضايا الرتاعات واألزمات الدولية لتصريف وبيع م
من الغزو واحلروب  –خاصة األمريكية منها  –أال تستفيد الشركات اإلقتصادية الكربى  ؟األسلحة

        ؟)سيطرة الشركات األمريكية على نفط العراق بعد غزوه وتدمريه من طرف الواليات املتحدة(
 فاإلعتقاد .سة متامانتائج معاك إضافة إىل أن التطبيقات العملية ألطروحات هذه النظرية أدت إىل

بأن الدول غري الدميقراطية هي من دد السلم الدويل واإلقليمي جعل من فكرة إزالتها والقضاء عليها 
وتعميمها على البلدان غري  السعي إىل نشر الدميقراطيةضرورة  ،وبالتايل .ومقبوال مستساغاأمرا 

مبختلف الوسائل ) غريب وأمريكي بالتحديدخاصة الدول املمانعة واملناوئة لكل ما هو (الدميقراطية 
يف حتقيق ذلك، وبدال من أن خيلق السلم  إىل استخدام القوة أدى يف بعض احلاالتوهذا واآلليات، 

أوجد مصادر جديدة و ،حالة الالإستقرارواإلستقرار داخل هذه الدول ويف حميطها، فإنه فاقم من 
  .على ذلك جيد عراق مثالللرتاعات واحلروب، ولنا يف حالة ال

فأنصارها  .ليربايلللمذهب ال ن هذه النظرية سافرة يف معياريتها وحتيزهاإ ،كذلك ميكن القول
 ،بعد سقوط اإلحتاد السوفيييتيسعون إىل استغالل الفراغ الذي خلفه احنسار املد اإليديولوجي املاركسي 

وفرضها على  الليربالية الدميقراطيةة وكذا اإلمكانات والوسائل اليت أضحت تتيحها العوملة يف نشر وعومل
الدميقراطية مرادف للتقدم والرفاه اإلقتصادي : اجلميع حتت مسلمات وفرضيات شىت، منها أن

الداخلي، الدول الدميقراطية دول سلمية الدميقراطية قاعدة صلبة للتماسك واإلستقرار واإلجتماعي، 
      .إخل...وتنبذ العنف كوسيلة للتعامل مع غريها من الدول 

 تبقى تراجع الزخم واإلهتمام الذي رافق هذه النظرية يف بداية طرحها، إال أاوعلى الرغم من 
السالم النسيب الذي ساد بني الدول الدميقراطية يف مرحلة ما بعد يف تفسري  –على األقل  –صاحلة 

إذا ما  ،مل يسوده األمن والسلميف الوصول إىل عاآماال واعدة  حتمل ااحلرب العاملية الثانية، كما أ
   .أصبحت مجيع الدول دميقراطية
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  .لتحقيق السلم الدويل مأسسة العالقات الدوليةحنو : اليةاملث :املطلب الثالث
  نظر للمثاليةي يردد إذ ما فتئ  .رية وكحركة سياسية يف الوقت نفسهفك كحركة ،بوجه عام

من  يف جامعة أوكسفورد يعترب منصة للدعوة سيه التعليميأن كر ،مثال )Alfred Zimern(ألفرد زميرن 
لدراسة  بل إن الليرباليني املثاليني ينسب إليهم الفضل يف التأسيس األكادميي .1سلمية دوليةأجل عالقات 

       .باملشاكل الدولية اليت عرفها العامل يف تلك احلقبةوربط ذلك  يف بداية القرن العشرين، العالقات الدولية
كرد  -يف األدبيات السياسية للعالقات الدولية  كما هو معروف وشائع -املثالية  جاءتلقد   

فاستمرار  .فظيعة أصبحت تتهدد اإلنسانية ككلوما خلفته من آثار  ،على احلرب العاملية األوىلفعل 
 .قبل القريبيف املستينذر بإفناء البشرية  يف احلرب العاملية األوىلعلى شاكلة ما حدث وقوع احلروب 

والتحالفات اليت مارستها القوى  وتوازناا ذلك إىل املعاهدات السرية وسياسات القوة رجع سببأُوقد 
وميلها  األنانية الدول مصاحلمسرحا للتعبري عن ن السياسة الدولية حبيث جعلت م، 2األوروبية العظمى

بدل اللجوء إىل تنفيذ سياساا اخلارجية، حل نزاعاا أو يف اإلستخدام املفرط للقوة العسكرية يف إىل 
تعلي من شأن األمن والسلم الدوليني دولية  قيمية معياريةمنظومة  إطاريف  ،التعاون والتفاهم واحلوار

   .بصفتهما هدفا مشتركا بني مجيع الدول
إذ  .مبستقبل أفضل للوجود اإلنساين طموحةجد وتفاؤلية فلسفية عن نظرة  جاءت كتعبريكما   

تكمن أمهية املدرسة املثالية يف كوا وريثة التفاؤل الفكري الذي ساد يف " قول إدوارد هاليت كاري
وتؤمن أن الدول مثل األفراد هي  ،"اخليرة الطبيعة البشرية " مسلمة تنطلق منإا  .3"العصر احلديث

 جتاوز على ق يف قدراوثالو ميكن ومن مث والسالم،والرفاهية واحلرية تنشد التقدم  ،كائنات عقالنية
عن إا تؤمن بإمكانية تغيري سلوك الدول  .والقانونية خالفاا وحل نزاعاا وتسويتها بالطرق السلمية

 ،ومنه .تبار أن العامل يسع ويكفي اجلميعباع ،وعدم إقصاء اآلخر ،قبول فكرة التعايشو ،"التعلم" :طريق
احلرب ابقة اليت شهدها اتمع الدويل يف فترة ما قبل اية لسقطيعة تامة مع املمارسات اث احدضرورة إ

  . العاملية األوىل

                                                
 وهي التسمية اليت أطلقها الواقعيون على جهود املنظرين الليرباليني يف فترة ما بني احلربني، تعرب عن نقد ساخر لطروحات املثاليني يف 

رؤيتهم وحتليلهم للعالقات الدولية، ويف تصورهم لطرق ووسائل حتقيق السلم الدويل، يعتربوا ساذجة ومنفصلة عن حقيقة الواقع 
بالتعبري الذي استخدمه ادوارد هاليت " يوتوبيا"عن عامل خمتلف متاما عما ما هو موجود، إا  –حسب الواقعيني  –الدويل، إا تتحدث 

  . كار
 .361، صمرجع سابق مارتن غريفيثس و تريي أوكالهان، 1
 .360املرجع نفسه، ص 2
 .120مرجع سابق، ص ،"جتاهات التفسريية والنظريات التكوينيةالتنظري يف العالقات الدولية بني اإل"عبد الناصر جنديل،  3
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 .اإلقتصادية منهاالليربالية الدولية خاصة  كتشكيك واستدراك على أطروحاتكما أا جاءت 
 ،الدويل تلقائيا وآليا السلم سوف ينبثقحرية التجارة الدولية عن طريق  هالفكرة القائلة بأن حيث رفضت

الطرح الفلسفي الذي زاوج  وانتقدت .ترعى وتدير الشؤون الدوليةومنا احلاجة إىل مؤسسات دولية د
 .والتناغم بني مكوناته  املتسم باإلنسجامبني السلم واإلزدهار باعتبارمها جزءا من طبيعة النظام الكوين

ود إىل عالقات يق نظام سلمي -يف جوهرها  -هي  الرأمساليةيف صحة اإلعتقاد القائل بأن  وشككت
الرأمسالية اليت هي نتاج " اإلمربيالية"أن  ،هوبسون على سبيل املثالجون إذ يرى  .سلمية بني الدول

الصراع والتنافس الشديد على  بفعل ،للرتاعات واحلروب يف السياسة الدولية أصبحت السبب األول
الليرباليني الدوليني جعلت من الليرباليني هذه املراجعة ألفكار  .1وتسويق فائض اإلنتاجاألسواق اخلارجية 

أو  تنبثق تلقائيا وفق نواميس الكونليس وضعا أو حالة طبيعية  الدويل يعترفون بأن السلم املثاليني
ليونارد وولف  رىإذ ي .والتخطيط له بوعي وإدراك جيب إقامته وبناؤه هو وضع بل، الطبيعة

)Leonard Woolf( ولكنهما  ،ليسا جزءا من نظام طبيعي متأصل واإلزدهار يف هذا الصدد أن السلم
مبعىن أن السلم الدويل غري مرن بدوافع وحمركات  .2"آليات مبتدعة عن وعي وإدراك"حيتاجان إىل 
بدأ مشروع املثالية يف من هنا . وإمنا حيتاج إىل إرادة سياسية من طرف الدول لتحقيقه ،اقتصادية حبتة

  .العالقات الدولية
يعتربوا مبثابة مسلمات، اليت واملعروفة  الليربالية بعض األفكار والطروحاتمن املثاليون  لقينط
تسعى إىل التواصل والتعايش مع اآلخرين يف كنف واليت  ،رية يف جوهرهااخل الطبيعة اإلنسانيةبكاإلعتقاد 

وجود ب اإلعتقاد لفرد؛ي كيان يعكس هوية وأخالقية اينطبق على الدول اليت هوهذا  السلم والتعاون،
الدول كائنات عقالنية قابلة للتعلم  ؛الدول باتباعها األفراد كما تلزمطبيعة  معايري أخالقيةنظام و
اليت تعين أن " انسجام املصاحل"فكرة  على التفاهم والتعايش مع اآلخرين؛قادرة فهي وبالتايل  ،والتطور

وبالتايل ميكن للفرد أن حيقق  ،ما يدعي الواقعيونمصاحل األفراد وغايام ليست يف تعارض وتناقض ك
 نالحظ نافإن هذه الفكرة على جمال السياسة الدوليةوإذا أسقطنا  صلحته دون املساس مبصاحل اآلخرين،م

، وأي دولة تعارض أو تعرقل عملية حتقيقه هي دولة غري هلا مصلحة يف السلم مجيع الدول بوضوح أن
  .3أخالقية وغري عقالنية
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شكل إىل واإلفادة منه يف الوصول  ،القانون الدويلدراسة بشكل واسع إىل  ند املثاليوناست
تربت املثالية امتدادا فلقد اع .والسلم الدوليني يعزز األمنيقضي على الرتاعات واحلروب وللتنظيم الدويل 

مقة واملستفيضة للمدرسة القانونية ولكن أكثر اتساعا وعمقا منها، حيث عين مفكروها بالدراسة املع
 .ملثاليونملفاهيم القانون الدويل وقواعده، وحماولة تطويرها وتطويعها مع شكل النظام الدويل الذي أراده ا

وعلى مجيع فشجعوا مثال على دراسة وإنشاء املنظمات الدولية، والعمل على نشرها يف خمتلف امليادين 
      . 1الثقافات واحلكوماتالتقريب بني الشعوب ويف املستويات، ملا هلا من دور 

ا جيمع البشر بأن م آمنوا بإمكانية التقدم اإلنساين، واعتقدوا ،املثاليون كغريهم من الليربالينيو
بأن األوضاع السيئة اليت يعيشها العامل أفراد وحكومات ودول نامجة عن البيئة  موالَّأكثر مما يفرقهم، وس

ري هذا الوضع إمكانية كبرية لتغيهناك دائما  ،وبالتايل .نفسه اإلنسانطبيعة ال عن  ،احمليطة باإلنسان
  .لكن هلم رؤيتهم اخلاصة م يف حتقيق ذلك .وحتسينه حنو األفضل

يف العالقات  ال يتفق املثاليون حول وسيلة أو آلية معينة لتجسيد املشروع املثايل هذا،ومع 
زعزعة اإلستقرار  لردع أي طرف حياول عيمجاضرورة إقامة نظام أمن من يتحدث عن فهناك  .الدولية

وتطويره بغية تنظيم العالقات الدولية وحل  تفعيل القانون الدويلوهناك من ينادي ب .والسلم القائم
فيما بعد  على أن أهم فكرة ومشروع طرحه املثاليون .اخلالفات اليت قد تطرأ بني الدول بالطرق السلمية

. إدارة الشؤون الدولية بدال من الدول تتوىلواحدة  حكومة عاملية نشاءإ متثل يف ،احلرب العاملية األوىل
ة العمل أو من حيث سواء من حيث آليويف احلقيقة تعترب هذه الوسائل متداخلة وخيدم بعضها بعضا، 

 القانون الدويل، توفر بعض قواعد إقامة نظام لألمن اجلماعيعلى سبيل املثال يقتضي ف .اهلدف املرجتى
 يف هذا الصدد ال يوجد أفضل من( ترعى ذلك تفعيل القانون الدويل وإنفاذه ملؤسسات دوليةحيتاج و

 .)جلميع الدول املنضوية حتتها توفر األمنتسهر على تطبيق قواعد القانون الدويل وقيام حكومة عاملية 
برز بارمها أواحلكومة العاملية باعت األمن اجلماعيلكل من فكريت  شيء من التفصيلبسنحاول التطرق 

إطار ك دمتوالثانية قُ ؛عن نظام توازن القوى ةبديلآلية ك رحتاألوىل طُ .أفكار مثاليي ما بني احلربني
  .السالم الشامللتحقيق معىن وجامع أوسع 

  .نظام لألمن اجلماعي إقامة: الفرع األول
املبدأ ل دولة تقبل ك"مبوجبه إىل تدبري  تيم دنكما ورد عند  "األمن اجلماعي"يشري مفهوم 

وينصرف  .2"إىل رد مجاعي للعدوان ما هو شأن اجلميع، وتوافق على اإلنضمامإن أمن دولة  القائل
يف جمال  "الفرد الفرد يف سبيل اجلميع، واجلميع يف سبيل"ة الشائعاملقولة طبيق تحماولة  معناه كذلك إىل
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دوانا لدول، فأي اعتداء على دولة ما يعترب عتساند بني ا، وهذا يعين قمة التضامن والالعالقات بني الدول
مارتن وعند  .عيها ورد العدوان عنها مهمة اجلميع، وتصبح مهمة محاية الدولة املعتدى علعلى اجلمي

قانونية، صممت  جمموعة آليات ذات ركيزة"يعين مفهوم األمن اجلماعي  ،غريفيثس وتريي أوكالهان
-حسبهما  - وتتمثل هذه اآلليات  .1"ذلك اإلعتداء إن حدث اعتداء أي دولة على أخرى، أو قمعملنع 

  .عمال وتدخالت عسكريةيف املقاطعة الدبلوماسية وفرض العقوبات وحىت القيام بأ
من  ،عتدضد املُقوم على مبدأ العقاب اجلماعي إذ ي جدا، بسيط وأساس فكرة األمن اجلماعي

فينبغي على كل دولة أن تفكر مليا يف عواقب  وبالتايل ،لردعه واستخدام قوة كبرية جدا خالل حشد
 أي دولةن إ: األمن اجلماعي ومقتضياته نصل إىل نتيجة مفادهاطق ـوإذا تتبعنا من .لعدوان قبل القيام بها

بقية دول ستواجه عندئذ  األمهما كانت فوائده، لن تفكر يف العدوان  – مهما كان حجم قوا –
حجم عن جمرد التفكري يف العدوان أو فإا سوف تكائنات عقالنية  ومبا أن الدول، جمتمعةالعامل 

، إذ يصبح أمن كل دولة 2وعواقبهالتحالفات  منطق إىل أا سوف تستغين عناإلضافة املشاركة فيه، ب
اتمع الدويل  احلروب يف ومنه تقلباقي الدول عرب آلية األمن اجلماعي،  مسامهة مكفول من طرف

    .أمناو سالما كثرويصبح العامل أ
  :3فهيلدول على حد سواء، قادة اجذابة لعقول املفكرين ول وتبدو فكرة األمن اجلماعي

1- دعفإنه ال توجد دولة  ،ومن حيث املبدأ .ألمن وليس الدول األكثر قوة فحسبالدول كافة با ت
قويا لإلنضمام دافعا  متلك كلهافالدول  وبناء عليه،. مبنأى عن خطر التعرض لإلعتداء واحلرب

  .إىل مثل هذا النظام
2- يتعزيز رد فعل  يقينا أكرب بالعالقات الدولية، على األقل يف - مبدئيا  -ن األمن اجلماعي ؤم

 .منسق على احلرب
ملعروفة له، ، هي اإلعتداء بالصورة النمطية ايركز األمن اجلماعي على مشكلة واضحة ظاهريا -3

 .ي الدول األعضاءسالمة أراضكاإلعتداء العسكري على 
استجابة  –يف جانب منها  – القرن العشرين عشرينياتاليت أنشأت يف بداية  "عصبة األمم"وتعترب 

وقادة بعض الدول الذين آمنوا بطروحات املثاليني وأفكارهم عن عامل يسوده  ثالينيلدعوة املنظرين امل
 ن مفهوم األمن اجلماعيجند أنه ضم ،وبالعودة إىل ميثاق العصبة. األمن والسلم وتنتفي فيه احلروب
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 واليت تنص .منه العاشرة واحلادية عشر والسادسة عشر :واداملمن خالل  ودوره يف حتقيق السلم العاملي
       . 1يف مضموا على إقرار نظام األمن اجلماعي كبديل عن نظام توازن القوى

 ،ن طرف منظري العالقات الدوليةاألمن اجلماعي وإخضاعها للنقد املركز م لكن متحيص فكرة
الذين نادوا (حسب بعض الليرباليني  التحديات والصعوبات الواقعية أو امليدانيةبين أا تعاين من بعض 

الذين قالوا بأن األمن  ، ومن قصور حاد وطوباوية مفرطة حسب الواقعيني)بفكرة حكومة عاملية مثال
  .القوى وحسابات املصلحة القوميةاجلماعي ال ميكنه أبدا أن حيل حمل توازن 

  : 2فمن التحديات اليت واجهها نقف على اثنتني
، حيث ترتبط فعاليته ونتائجه مبدى اخنراط عاملية ومشولية نظام األمن اجلماعي صعوبة حتقيق -1

 .مجيع الدول فيه مبا فيها القوية
دول األخرى اإلعتماد خارج نظام األمن اجلماعي فلن تستطيع باقي الكانت الدول القوية إذا  -2

     .هذا النظام يف محاية نفسها من الدول القويةعلى 
فشل فشال هذا النظام  أناحلرب العاملية األوىل  اليت تلت اية بينت األحداث الدولية ،واقعياو
الواليات املتحدة ( القوى الكربىأعظم تكسب والء وانضمام  أن" عصبة األمم"ا، فلم تستطع ذريع

، وال أن حتمي الدول الصغرى من ديدات الدول متنع اندالع احلرب العاملية الثانيةوال أن  ،)األمريكية
ونشبت العديد من احلروب،  ،إىل اإلستعمار) خاصة يف إفريقيا وآسيا(الكربى، بل وتعرض الكثري منها 

ئ اليت قامت عليها على املباد وازدادت ظاهرة القومية والوطنية حدة مع ما رافقها من شوفينية وتعالٍ
   .ومبدأ املساواةمبدأ عدم التدخل، مبدأ عدم اإلعتداء، : 3واليت خلصها كلود يف املثالية ككل،

، حيث يسعى إىل حمافظ إىل حد كبريإىل نظام األمن اجلماعي أنه ملوجهة ا من اإلنتقاداتكذلك 
الدول، وبالتايل هناك دائما  تكريس الوضع القائم، وبالتأكيد أن هذا الوضع القائم غري مرض جلميع

صارى جهده للمحافظة عليه، وبني وأبدا من حياول تغيريه لصاحله، وهناك يف اجلهة املقابلة من يبذل ق
أصبح ال كما أنه  .ني الرغبتني واإلرادتني املتعارضتني يكمن اخلالف والرتاع املفضي إىل احلروبهات

روز خاصة ب ،قة اليت عرفتها طبيعة العالقات الدوليةيتالءم ويتماشى مع التطورات والتغريات الالح
يف السياسة العاملية، وحنن نعرف أن نظام األمن اجلماعي  زايدمت وتأثري فواعل جديدة أضحى هلا دور

، كما أن مصادر الرتاعات والتهديدات اليت واإلعتداءات بني الدول منع احلروب مصمم على قاعدة
العسكرية للدول، وإمنا  ةتتمثل يف القو، فلم تعد رها كذلك تغريتهي بدوأصبحت تتعرض هلا الدول 
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، وبني أفراد إخل، وبني داخلية وخارجية...وتكنولوجية  وثقافية تنوعت بني اقتصادية واجتماعية
عرب كل من غريفيثس وأوكالهان مثال عن تأثري متغري واحد فقط على ي. إخل... ومجاعات و هيئات

الذي أصبحت يف القرن احلادي والعشرين، يف الوقت "ماعي لصالحيته بالقول فقدان نظام األمن اجل
هي القاعدة بدال من أن تكون بينها، من غري املرجح أن يكون األمن اجلماعي  احلروب داخل البلدان

        .1"حال، وإن آمنت القوى العظمى جمتمعة بفرضياته األساسية
 .حكومة عاملية إقامة: الثاينالفرع 

دولة : وإن تعددت مسمياا وأشكاهلا( واتمعات ة إقامة رابطة دولية جامعة لكل الدولفكر
وال حكرا على مثاليي القرن  ليست فكرة حديثة )...عاملية، حكومة عاملية، مدينة اهللا، فيدرالية دولية، 

الرومان ف. سطيقروال يف الفكر السياسي القدمي، بل وحىت يف الفكر الديين ابل جند هلا حضورالعشرين، 
مثال حلموا وسوا إىل إمرباطورية ال تغيب عنها الشمس وختضع هلا شعوب األرض كلها، واجتهدوا يف ع

قانون الشعوب (وضع القوانني اليت حتكمها وحتكم العالقات بينها وبني باقي األقاليم اليت مل ختضع بعد 
قوامها األخالق العاملية واملواطنة العاملية، وفيها  والرواقيون بدورهم سعوا إىل مدينة عاملية). واألقاليم

بعض . تتساوى الشعوب واتمعات واألفراد من حيث احلقوق والواجبات، ويسود فيها األمن والسلم
اليت ترعى شؤون " مدينة اهللا"بصبغة دينية وحولوها إىل أصبغوا مدينة الرواقيني  "املسيحيني"الفالسفة 

د ع، وهي مدينة ال يطؤها الشيطان وال تعتريها اخلطيئة، كما أا تيانة املسيحيةالد مجيع البشر يف كنف
كشكل من أشكال التنظيم " اخلالفة"جند مفهوم اإلسالمي  السياسي يف الفكر .بسلم وأمن لكافة البشر

احية وإذا كان جرى تقسيم العامل من النليست له حدود ثابتة وإمنا ترمسها دائرة اإلسالم،  السياسي
فإن اخلالفة من  ،)سلمباقي الشعوب واتمعات اليت مل ت(ودار احلرب ) اخلالفة(الواقعية إىل دار اإلسالم 

يف . واعدة إياهم بأمن واستقرار وسلم دائم ناحية املبدأ واملعتقد ستتوسع لتشمل مجيع شعوب املعمورة
تعمل على  دوليةمن أجل فيدرالية  كانط إميانويلوشروط ميكن احلديث عن مقترحات  ،العصر احلديث

ويليام بن حول إقامة برملان أورويب كإطار حلل اخلالفات والرتاعات بني فكرة وعن  ،حتقيق سلم دائم
 جهود الرئيس األمريكي وودرو ويلسونعن ميكن احلديث  ،ويف بداية القرن العشرين .الدول األوروبية

نشر يف  )1918عام خطابه الشهري املوجه للكونغرس  يف األربعة عشر اليت قدمها بادئمن خالل امل(
ضرورة وأمهية جنده يتكلم يف البند الرابع عشر عن  ، حيثترعاهوإقامة منظمات دولية ي م العاملالسل

  .2ووحدة األراضي جلميع الدولوالسيادة تضمن اإلستقالل عصبة لألمم تشكيل 
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دولية تتوىل مهمة صنع  ضرورة إنشاء مؤسساتعاملية األوىل أدرك املثاليون بعد كارثة احلرب ال
بالصالحيات وتزويدها  واإلخنراط فيها هذه املؤسسات عما إىل دي واحملافظة عليه، ودعوملالسلم العا

جند على رأسها  إذ ،مبا حيدث داخل الدولوذلك قياسا  ،الزمة للقيام بدورها املنوط اوباإلمكانات ال
فكذلك ينبغي أن يكون األمر بكل الصالحيات لفرض األمن العام، ة ومنتخبة مزود حكومات دميقراطية

نظام للحكم ينطوي على إجراءات دميقراطية من أجل معاجلة الذي ال بد له من  يلالدو بالنسبة للمجتمع
  .1الرتاعات، وقوة دولية ميكن حتريكها يف حال فشل املفاوضات أو التسوية السلمية هلذه الرتاعات

ة لتحقيقه هو إنشاء حكومة أن أبرز ما تسعى املثالي )Seyom Brown(ن سيوم براويرى 
للحكومة العاملية،  )Sub-system( هو نظام فرعي أن نظام الدولة الوطنيةحيث يربر ذلك بقوله  .عاملية
على مستوى النظام الدويل ينعكس فإن ما حيدث  ،وعليه .للنظام الدويل بدورها نظام فرعيهي واليت 

ة آلية على قوما حيدث على مستوى احلكومة العاملية يؤثر كذلك بطريلية على احلكومة العاملية، بطريقة آ
بالقضاء على فوضى النظام الدويل، حتقيق فاحلكومة العاملية هي الكفيلة  ،وبناء عليه .نظام الدولة الوطنية

خاصة منها  م حقوق اإلنسانواحترا محاية البيئةنبذ احلروب، القضاء على الفقر، التعاون بني الدول، 
    .2حق عدم التدخل وعدم اإلعتداء

 كانتصاراليت جاءت  )1920( "عصبة األمم"يف  اليت دعا إليها املثاليون األفكار جتسيدمتثل 
يف احلد من ظاهرة اللجوء إىل القوة واحلروب حلل خالفاا أو لتحقيق مصاحلها  ورغبتها إلرادة الدول

وأخطاء عصبة اليت حاولت تفادي عيوب ) 1945" (منظمة األمم املتحدة" يف امث من بعده .القومية
جاهزة لتحقيق مهمة احلفاظ  األمم، وقدمت نفسها على أا جمموعة متكاملة من املؤسسات الدولية

 عسكريةآلة مبثابة الذي يعد " جملس األمن"على األمن والسلم الدوليني، وأهم مؤسساا على اإلطالق 
تواىل  ،يةالدولبعد إنشاء منظمة األمم املتحدة وجناحها يف حل بعض املشكالت  .قرارات املنظمةإلنفاذ 

وتعددت  ،سواء احلكومية منها أو غري احلكومية، وازداد عددهاإنشاء املؤسسات واملنظمات الدولية 
ة بعد السبعينيات ومعها ازداد تأثريها ونفوذها يف جمال العالقات الدولية، خاصوظائفها واختصاصاا، 

قادر على  وأصبح غري ،الدولية كمصطلح جتاوزته األحداث" العالقات الدولية"أصبح ينظر ملصطلح أين 
بالدور كاعتراف " السياسة العاملية"يض عنه مبصطلح عي يف الساحة الدولية، واستوصف حقيقة ما جير

  .الذي أضحت تلعبه هذه املنظمات واملؤسسات الدولية
  حتققت احلكومة العاملية على أرض الواقع؟ هل ،لكن

                                                
 .322مرجع سابق، ص، تيموثي دن 1
 .124ص مرجع سابق، ،"سريية والنظريات التكوينيةالتنظري يف العالقات الدولية بني اإلجتاهات التف"عبد الناصر جنديل،  2
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إذ لعبت جتسيدا ملفهوم احلكومة العاملية، متثل املتحدة منظمة األمم  ميكن القول أن ،من جهة
يف الكثري من  استتباب األمنيف و ،ويف إرساء السلم الدويلظيم الدويل احلايل، يف تطور التن اكبري اردو

ات التعاون الدويل يف كافة ااالت إىل مستويات غري مسبوقة، دفعت بعمليمناطق العامل، كما أا 
 أسهمت يف استقالل العديد من الدولوسامهت يف نشر التعليم والثقافة والدميقراطية وحقوق اإلنسان، و

هلا القدرة على وتسهر على عمليات حفظ السالم يف مناطق عديدة من العامل، وستعمرة، اليت كانت م
ة متلك كل هذا النفوذ والتأثري فمنظم .إخل...يف أكثر مناطق العامل توترا واضطرابا، التدخل العسكري 

غري أن ما أخفقت فيه رمبا يتجاوز . على السياسة الدولية ال ميكن أن تكون إال مبثابة حكومة عاملية
املنظمة إذ مل ختمد احلرب يف مكان ما إال واشتعلت أكثر ضراوة يف مكان آخر، وال تتحرك حماسنها، 

ووفق مصاحلها، بل وكانت عاجزة ورهينة ) خاصة أعضاء جملس األمن(إال برغبات الدول الكربى 
أثناء فترة احلرب الباردة، ) الواليات املتحدة واإلحتاد السوفيييت(الصراع والتنافس بني القوتني العظميني 

لتحقيق مصاحلها القومية على  سوى غطاء ووسيلة بيد القوى الكربى) الواقعيون(البعض مل يرى فيها و
  .حساب املصاحل الدولية

ي عن طريق املؤسسات الدولية يف حتقيق السلم العامل املثالينيأفكار اإلنتقادات اليت طالت إن   
ممثلة يف النسخ الليربالية اليت جاءت فيما  ،وعلى رأسها حكومة عاملية جاءت من داخل التيار الليربايل

أما األكثر حدة وقسوة فقد . فية اجلديدة، والليربالية اجلديدة، واملثالية اجلديدةكالوظيفية والوظي ،بعد
  .جاءت من طرف الواقعيني

السياسة والقانون للوصول إىل دولة عاملية أو حكومة عاملية، اإلنطالق من  ترفض ةوظيفيالف  
إىل أن الوظيفيني اجلدد  مع اإلشارة(يف املقابل فكرة التكامل أو اإلندماج عن طريق اإلقتصاد  توقدم

سنتناوهلا يف فالليربالية اجلديدة  وفيما خيص .)يدجمون البعدين اإلقتصادي والسياسي يف عملية التكامل
من أو األصلية  للمثالية التقليدية اامتداد –كما يوحي امسها  –فهي  ،املثالية اجلديدةأما . املطلب اخلامس
إىل لكنها تدعوا يف املقام األول  ،وتوسيع نشاطها ات الدوليةاملؤسسبدراسة  تمامهاواه حيث تركيزها

إىل تبين منوذج ديفيد هيلد مثال دعا . كي تؤدي وظائفها بشكل أفضل ودمقرطتهاضرورة إصالحها 
 ، حيث ال يوجد هناكلنظام ويستفاليا ومليثاق األمم املتحدةاملغاير " النموذج التعددي الدميقراطي"مساه 

، وهذا )دول جملس األمن يف مقابل الباقيالدول العظمى مقابل الباقي، أو (ول تصنيف هرمي للد
حقوق  وإدخال اتفاقيات جهويةإنشاء برملانات  –حسب هيلد  – النموذج التعددي الدميقراطي يتطلب

طي وكذا إصالح األمم املتحدة أو استبداهلا جبهاز برملاين عاملي دميقرا ،اإلنسان إىل الربملانات الوطنية
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دور اتمع  عمليات تفعيل ريتشارد فالك علىوراهن . 1)بدل اجلمعية العامة لألمم املتحدة(ومسؤول 
على ودور القانون الدويل اإلنساين، على وملا ينطوي عليه من قوة حتريرية ضخمة،  ياملدين العامل

ان ـق اإلنسومنظمة مراقبة حقو) AMNESTY(منظمات حقوق اإلنسان مثل منظمة العفو الدولية 
)H. R. WATCH(.  ا عد من املنظرين منوهناك  .2"العوملة من األسفل"بـ  يسمي هذه العملياتفالك

متاشيا  ،قات الدوليةيف جمال العال )Cosmopolis( "املدينة العاملية"أو  "الكومسوبوليس"إىل إحياء فكرة 
حيث  ،يف خمتلف املستويات" يةالقوم"حقائق ومعطيات تتخطى حدود من  العوملة ما باتت تفرضهمع 

بكل مكوناته وأبعاده أضحى له " العاملي"أصبح ما هو عاملي خيترق ويتجاوز كل ما هو حملي، بل إن 
هلذا وباتت احلاجة معه ملحة للبحث عن أطر جديدة حضورا طاغيا يف حياة الناس على وجه املعمورة، 

الكومسوبوليتانية "مفهوم  بعض املثاليني اجلدد يف الشكل اجلديد من التفاعل والتواصل اإلنساين، يراها
    .3الدميقراطية العاملية واملواطنة العاملية من قبيل مفاهيم إىلتستند  اليت "اجلديدة

 ،ادوارد هاليت كار الربيطاين املثاليني فقد محل لواءه ألطروحات الليرباليني بالنسبة للنقد الواقعي
 إذ .الليربالية األوروبية ككلعليها لسفية واإليديولوجية اليت قامت املرتكزات الف نقد الذي عاد إىل

وانغمست يف ختيل عامل ال ميكن أن وابتعدت عن الواقع  يف التفاؤل بأن فلسفة التنوير بالغتجادل 
كانط بأما تتوافقان فقط مع عصر  إميانويلوصف ليربالية آدم مسيث ومثالية ويوجد إال يف أذهام، 

ليي مع مثا تواصل - كما يقول كار -عن حقيقة السياسة الدولية  وهذا الذهول .األوروبيةالطفولة 
احلقائق الواقعية إذ أدى تشديدهم املفرط على املبادئ اردة بدال من  .العشرينيات من القرن العشرين

وفشلوا يف إدراك  ،خالل فترة ما بني احلربني قدرم على فهم األحداث الدولية والسيطرة عليهاعدم إىل 
بدال من األخالق والرتعة  اعتبارات القوة واملصلحة القوميةحول أن حمركات سلوك الدولة تدور 

        .لقد حبثوا فيما ينبغي أن يكون ال فيما هو كائن ،باختصار .4العاملية
حات املثاليني يف ضربة قاصمة آلمال وطمول اندالع احلرب العاملية الثانية ثَّم ،ية العمليةالناحمن   

عصبة األمم قرارا واعترب قرار إنشاء  .توفري السلم وضمانه جلميع الدول تعمل على ،حكومة عامليةبناء 
وإمنا  ،والقوانني ها األخالقمإذ تغاضى عن حقيقة أن السياسة الدولية ال حتكبامتياز، وطوباويا مثاليا 

هو ما جعل السياسة الدولية ملثاليني هلذه احلقيقة وعدم إدراك ا .كما يدعي الواقعيون القوة واملصاحل
وخبصوص منظمة األمم املتحدة وباقي املنظمات الدولية اليت تعمل يف كنفها أو . تغرق يف أوهامهم

                                                
 . 337مربوك غضبان، مرجع سابق، ص 1
 .337مرجع سابق، ص، تيموثي دن 2
 .345مرجع سابق، ص، مارتن غريفيثس و تريي أوكالهان 3
 .147أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 4
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دليال على تأثري الفكر خالفا للمثاليني الذين يروا يف وجودها وانتشارها  –فإن الواقعيني  ،بالتنسيق معها
فهي أضعف من أن جتاري الدول يف التأثري  ،ال يولوا اهتماما –لى العالقات الدولية الليربايل املثايل ع

 على السياسة الدولية، بل يعتربوا جمرد أدوات يف يد الدول القوية لفرض سياساا ومصاحلها على
  .وفاعليتهاعلى أمهيتها  أبدا يؤشر ها الوجود الدول الضعيفة، وبالتايل

احلروب و ،األزمات الدوليةو ،وما خلفته من آثاراحلرب العاملية الثانية دالع انأن وميكن القول   
جاذبيتها  قد أفقدت الطروحات املثالية الكثري منيف فترة احلرب الباردة  الطاحنة اليت اشتعلت

تسيد الواقعيني ال التنظري يف حقل  باإلضافة إىل أن .وكذا وعودها يف بناء عامل آمن ،ومصداقيتها
، أين بعد احلرب العاملية الثانية قد أخفض أصوات الليرباليني إىل غاية السبعينياتلعالقات الدوليني ا

            .  التعددية أو اإلعتماد املتبادلب جديد متثل يف ما مسي عاد الليرباليون بثوب
 .تعزيز األمن الدويل يف اإلعتماد املتبادل دور :التعددية :الرابعاملطلب 
اية الستينيات وبداية السبعينيات بدأت أنه ابتداء من  )Richard little( ريتشارد ليتل ىير  

هي حتت  السياسة الدولية وبنية النظام الدويلأصوات من داخل حقل العالقات الدولية جتادل بأن طبيعة 
والسياسة  اخليةولقد جادلوا باخلصوص أن التقسيم أو الفصل بني السياسة الدطائلة التغري والتحول، 
بل إن  ،ليست فقط احلدود اليت تفصل بني الدول قد تالشتوكنتيجة لذلك،  .اخلارجية مل يعد ممكنا

 وهذه التطورات .داخل الدول أو السياسات احمللية حمركات وحمددات السياسة الدولية أصبحت تنبع من
 واإلعتماد املتبادل )Transnationalism(وصفت أساسا بأا تطور طبيعي لظاهريت العربوطنية 

)Interdependance(. وا بالتعددينييم1والذين ركزوا على هذه اخلصائص للنظام الدويل س.   
 .مدخل مفاهيمي: اإلعتماد املتبادلو التعددية: الفرع األول

والعالقة  ،العنصر حتديد ما نقصده بكل من التعددية واإلعتماد املتبادلسنحاول من خالل هذا 
 . ما، وكذا اإلشارة إىل بعض املصطلحات املشاة والقريبة منهمابينه

 .التعدديةيف معىن : البند األول
عديدة  ترد إىل األذهان تسميات يف مفهومه ومضمونهعند ذكر مصطلح التعددية والبحث 

اإلعتماد نية، العربوطجية العاملية، اإلندماحيث نصادف تسمية العاملية،  .بشكل ما العام تتقاسم معه املعىن
 تعددةروافد متنوعة وكتابات م إىل أا متثلوتشري نادية حممود مصطفى يف هذا الصدد  ".املعقد"املتبادل 

                                                
 لليربالية حتت مسمى الوظيفية أو اجتاه التكامل يف العالقات نشري إىل أن فترة اخلمسينيات والستينيات شهدت نسخة جديدة من ا

 .الدولية
1 Richard little, «The Growing Relevance of Pluralism? », In Steve Smith and Ken Booth and Marysia 
 Zalewski (eds), op. cit, p 66. 
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يف رفض الطروحات  صب مجيعهاإذ ت حول املوضوع نفسه، –بينها من بعض اإلختالفات  مع ما –
 ،وبالتايل .1هم السياسة الدوليةيف حتليل وف" مركزية الدولة"مسلمة النظرية الواقعية القائمة على 

اإلنطالق من فكرة وحقيقة وجود فاعلني آخرين ال يقلون شأنا وأمهية عن الدولة، مما ميكننا من إطالق 
ورفضهم هذا ليس جبديد، إذ سبقهم يف ذلك السلوكيون . على كل هذه الروافد" التعددية"مسمى 

لكن ما متيز به الليرباليون  .أخرى من غري الدولةلتشمل فواعل  الذين دعوا إىل توسيع دائرة التحليل
أي الفواعل (القوي وتأثريها العميق  هو التأكيد على بروزها) السبعينيات(هذه الفترة  التعدديون يف

. 2يف هيكل ومضمون السياسات الدولية، إىل درجة وصفت معها الدولة بأا يف أزمة) األخرى
حيث التعدديني إعادة تعريف من هو الفاعل يف العالقات الدولية،  كان لزاما على ،وكنتيجة هلذا الوضع

أصبح تعريف الفاعلني كل أولئك الذين تؤثر قرارام على املوارد والقيم، والذين يؤثر أحدهم على 
            .3اآلخر فيما وراء احلدود

يستخدم ت الدولية يف العالقا )Pluralism(" التعددية"فإن مفهوم  ،بالعودة إىل قاموس بنغوين
يضم إىل  ألنه تعدديا النظام الدويل يركز على الطبيعة اهليكلية للنظام الدويل، حيث يعترباألول : مبعنيني

ة، وبالتايل هو ضد لسياسة العامليهلا تأثري كبري على ا جانب الدول فواعل أخرى من غري الدول
إىل الطبيعة ينصرف املعىن الثاين  بينما ."مركزية الدولة"مسلمة من  الطروحات النظرية اليت تنطلق

لسياسية من القوى ا داخل الدول عدد والنفوذَ السياسيةَ حيث يتقاسم السلطةَاهليكلية لألنظمة السياسية، 
وتعددية على  ،الدويل فهناك تعددية للفاعلني على مستوى النظام ،وبالتايل .واإلقتصادية واإلجتماعية

  . 4هي نظرية للسياسة ضمن الدول وبني الدول –وفق املعنيني السابقني  –فالتعددية  .مستوى الدول
ءت التعددية باملعىن األول لتلفت جا حيث ،"السياسة العاملية"وللمعنيني صلة وثيقة بفهم وحتليل   
مل تعد  ،فمن حيث اهليكل .س هيكل السياسة الدولية وطبيعتهاإىل ذلك التحول الكبري الذي مانتباهنا 

لصاحل فواعل  –بفعل عوامل عديدة  –تراجعت مكانتها يف السياسة الدولية ، بل ة الفاعل الوحيدالدول
 زادت إىل نفسها بني الدولواإلعتماد املتبادل والتفاعل  كما أن درجة اإلتصال .أخرى من غري الدول

طي أصبح ال يغ الذي، "السياسة الدولية"وبالتايل ضرورة التحول عن مفهوم درجة مل تعرفها من قبل، 
 الذي يعكس مفهوم ومضمون التعددية ،"السياسة العاملية"إىل مفهوم  ،ويعكس حقيقة العالقات الدولية

واألبعاد  لصاحل العوامل تراجع دور العوامل العسكرية ،الطبيعةومن حيث  .على مستوى النظام الدويل
                                                

 .06مرجع سابق، ص اقعي والدعوة إىل منظور جديد،نادية حممود مصطفى، نظرية العالقات الدولية بني املنظور الو 1
 .09املرجع نفسه، ص 2
 .284أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 3
 ". مادة التعددية"قاموس بنغوين،  4

http://dc444.4shared.com/doc/6yOFGQCy/preview.html 
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وجوب النظر عنه  ينجرىن الثاين للتعددية املع .1"اإلقتصادي"اإلقتصادية وعلى رأسها اإلعتماد املتبادل 
ث حد، وهذا يال كفواعل عقالنية موحدة كما يفترض الواقعيون )تعددية" (جمزأة"إىل الدول كفواعل 

  .فرقا كبريا على مستوى فهم وحتليل سلوك الدول
  : 2على ثالثة أفكار أو مسائل أساسيةركز التعدديون بصفة عامة   

 .)The Fragemented state(الدولة ازأة  -1
 .)Transnationalism(العربوطنية  -2
  .)Interdependance(اإلعتماد املتبادل  -3

ر ودوره يف ج" اإلعتماد املتبادل"لكن أهم فكرة طرحها الليرباليون يف هذه الفترة متثلت يف   
القة بني لذا سنحاول تسليط الضوء على فرضية الربط أو الع .من السلمالدول بعيدا عن احلرب وقريبا 

  .زيادة مستوى اإلعتماد املتبادل وزيادة فرص السلم الدويل
    .اإلعتماد املتبادل يف معىن: البند الثاين

ال بد من اإلشارة إىل أن ظاهرة اإلعتماد املتبادل هي ظاهرة إنسانية قدمية قدم  ،يف البداية
بل عن بعضها البعض،  دا معزولةمل تكن أب والشعوب أن اتمعاتحيث ينبئنا التاريخ  .اتهاإلنسان ذ

اإلتصال بني بعضها البعض، وأنه مل يكن مبقدور أي منها أن تعيش التعامل وكانت تعرف حالة من 
يف الوقت نفسه مل  لكنإذ هناك قدر من اإلعتماد املتبادل بينها،  عن اآلخرين، بنفسها ومنكفئة مكتفية

قد  دم التقين والتطور النوعي يف وسائل النقل واإلتصاالتألن التقبالدرجة اليت هو عليها اآلن، كن أبدا ي
ولعبت العوملة ، 3دورا كبريا يف الربوز القوي هلذه الظاهرة بداية من النصف الثاين من القرن العشرين العب

بداية من  صوىالق إىل مستوياته )اإلقتصادي خاصة يف اال ( الدور احلاسم يف نقل اإلعتماد املتبادل
  .ياتالتسعين

أنصار اإلعتماد املتبادل أن الظاهرة كانت موجودة قبل بداية السبعينيات، ولكن اهليمنة  يرى
إال  ،جعلت املنظرين ال يلتفتون إليهاعلى حقل التنظري يف العالقات الدولية الكبرية اليت مارستها الواقعية 

" وطنية والسياسة العامليةالعالقات العرب" ناي من خالل كتاما روبرت كيوهني وجوزيفبعد جميء 
ضم الكتاب جمموعة من  .فيما بعد الذي عد املرجع األساسي للمنظرين الليرباليني التعدديني) 1971(

وتوصيفها لطبيعة وهيكلة  لنخبة من املفكرين الليرباليني الذين رفضوا مقوالت الواقعية املقاالت التنظريية
لى ع من املنظرين الليرباليني هذا الكتاب العديدز فَّح". ولةمركزية الد"فكرة  خاصة ،السياسة الدولية

                                                
 .املرجع نفسه 1
 ,op. cit, pp 74-77    Richard little:لتفاصيل أكثر حول هذه األفكار الثالثة، راجع 2
 .284أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 3
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وعلى  اإلعتماد املتبادل،" نظرية"وتطبيقية تدعم الطروحات األساسية لـ  وتأصيلية تقدمي أعمال تنظريية
وغريهم ممن دونالد المبتر، بيل فريجسون، ، شمانسباريتشارد ستانلي هوفمان،  :س هؤالء جندرأ

جديدة يف أقسام العلوم السياسية باجلامعات األمريكية وأصبحوا من أقطاب التحليل  تأسست هلم مقاعد
   . 1السياسي الدويل

ال يثري اإلعتماد املتبادل جدال كبريا يف تعريفه وحتديد مفهومه كبقية املفاهيم األخرى يف حقل 
 الدولية، كما ال يثري اديةالعالقات الدولية، حبيث حيصره الليرباليون أساسا يف جمال العالقات اإلقتص

اجلدد يقرون بوجود الظاهرة يف جمال العالقات  الواقعينيفحىت  .جدال حول وجوده واإلعتراف بذلك
مضامينها، وكذا إمكانية يف مبدى تأثريه يف السياسات الدولية ويتعلق  ية، ولكن اجلدل املثار حولهالدول

  .كما سنرى فيما بعدأن يكون عامال حمفزا ودافعا إىل السلم الدويل 
وجند  .2"موقف من التأثري املتبادل أو اإلعتماد على اآلخرين وبينهم"يعرفه جوزيف ناي بأنه 

حيث يقوالن بأنه  )الفارق يف الدرجة والكثافة" (املعقد"تبادل تعريفا آخر لإلعتماد املعند ناي وكيوهني 
ارتفاع وترية وأمهية العالقات اإلقتصادية العالقات األمنية والعسكرية مقابل اخنفاض أمهية وقيمة "

 . 3"واإلجتماعية املتعددة يف الربط بني دول العامل
  :نقطتني أساسيتني ن يركزان علىان التعريفوهذا

 ثنائية اإلجتاهاإلعتماد املتبادل هو عالقة تأثري وتأثر بني طرفني أو أكثر، أو هو عالقة تبادلية  -1
  .)اجتاه واحد عكس التبعية اليت هي اعتماد يف(

فهو يصف حالة للسياسة الدولية تتميز بتراجع األبعاد اإلعتماد املتبادل حمركاته اقتصادية حبتة،   -2
    . ومن ورائها اإلجتماعية ،األمنية والعسكرية لصاحل األبعاد اإلقتصادية

طا تفاعلية تتضمن أمناظاهرة عرب قومية معقدة "نادية حممود مصطفى اإلعتماد املتبادل بأنه تعرف 
متعددة األبعاد ومتعددة القطاعات بني الدول، ينتج عنها درجة عالية من حساسية التفاعالت بني أعضاء 

عرضة هؤالء أو قابليتهم للتأثر النظام للتغريات اليت تقع يف إطار أحدهم، كما ينتج عنها درجة عالية من 
م على مواجهة أو عدم مواجهة أعباء بالقوى واألحداث اخلارجية، ومن مث يتوقف عليها مدى قدر

  .   4"وتكلفة هذه التأثريات اخلارجية

                                                
 .76، ص14، العددإسالمية املعرفة، "مداخل دراسة العالقات السياسية الدولية"حممد وقيع اهللا،  1
 .96ص ،2012، شتاء 33، العددالة العربية للعلوم السياسية، "تأثري املنظمات الدولية يف سلوك الدول القومية"أمحد حممد أبو زيد،  2
 .96املرجع نفسه، ص 3
 .17مرجع سابق، ص ،"نظرية العالقات الدولية بني املنظور الواقعي والدعوة إىل منظور جديد"نادية حممود مصطفى،  4
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أية  ان عنجينتو مييزان أساسينيالكاتبة إىل عنصرين  ومما يستفاد من هذا التعريف هو إشارة
فاحلساسية تعين  .)Vulnerability( واهلشاشة )Sensitivity( ةاحلساسي :ومها ،عملية اعتماد متبادل

وإحدى وسائل قياس هذا ما أو عدة دول مبا حيدث من تغريات يف دولة أو دول أخرى، تأثر دولة 
ا عرب احلدود اإلقليمية، العنصر هي دراسة ما إذا كانت التغريات يف جماالت معينة ختتلف بالطريقة ذا

دى الدول ل بصورة آلية سعره أن ارتفاع سعر القمح يف الدول املنتجة له يؤدي إىل ارتفاعكالقول مثال 
 للتغريات ول على حتمل التكاليف عند تعرضهاقدرة الدمدى  أما اهلشاشة فتشري إىل .املستوردة له

مثال، ولكن قد ال تكونان  متساويتان يف احلساسية إزاء ارتفاع أسعار النفط فقد تكون دولتان ،اخلارجية
أن جتد  - من قدرات وإمكانات مبا متلكه -على الدرجة نفسها من اهلشاشة، فلرمبا تستطيع إحدامها 

فالفارق بني احلساسية . 1مصادر طاقة بديلة ختفف ا اعتمادها على النفط بينما تعجز األخرى عن ذلك
 اجتاهههلا افعأولكن ردود ، )احلساسية( واهلشاشة يتمثل باختصار يف أن الدول قد تتأثر بالفعل نفسه

          ).اهلشاشة(ختتلف 
زيادة وكثافة التفاعل والتعامل والتبادل عالقة طردية بني وجود ماد املتبادل يفترض مفهوم اإلعت

مستوى اإلعتماد املتبادل يف النظام وبني ارتفاع  ،)اإلقتصادي والتجاري نيخاصة يف اال(بني الدول 
وعلى العكس من ذلك، كلما . أو على األقل بني الدول اليت حيدث بينها تبادل كثيفالدويل ككل، 

وكلما  اخنفض مستوى اإلعتماد املتبادل بينهاالتبادل بني الدول كلما و التفاعل خنفضت مستوياتا
    .2اإلعتماد املتبادليقابل ويناقض ظاهرة فهذه األخرية هي ما  .زادت درجة اإلستقاللية

تعترب ركنه إذ  ،"املعومل"أو اإلقتصاد الصلة بفكرة اإلقتصاد العاملي  وثيقة اإلعتماد املتبادلفكرة و
 "الدويل"يف غياب درجة عالية من اإلعتماد املتبادل عن اقتصاد عاملي  أبدا فال ميكن احلديث، األساسي

توجيه وإدارة شؤون ولقد أصبح اإلقتصاد العاملي يلعب دورا كبريا يف  .الذي يكفل وجوده واستمراره
يف  –والفرضية املتداولة  .يف ظل العوملةطا وتبعية له خاصة ، وأصبحت الدول أكثر ارتباالسياسة العاملية

يتها واخنفضت كلما زادت درجة حساس ،كلما اخنرطت الدول يف اإلقتصاد العامليأنه هي  –هذا اال 
وبالتايل أصبحت أكثر عرضة لتغريات وتقلبات اإلقتصاد العاملي، بينما هشاشتها  فعالية استقالليتها،

  .جهة هذه التغريات والتقليل من آثارهاترتبط مبدى صمودها وقدرا على موا
كالشركات الكربى، والشركات  ،من الدول ومن غري الدولواإلقتصاد العاملي أطرافه متعددة  

وبالتايل قد تكون الدول يف حالة اعتماد متبادل  .إخل...ملؤسسات املالية الدولية، املتعددة اجلنسيات، وا
املثال قد تعتمد دولة نفطية ما على استثمارات شركة  ،لفعلى سبي .مع أحد األطراف من غري الدول
                                                

 .65مرجع سابق، ص، مارتن غريفيثس و تريي أوكالهان 1
 .18ص ، مرجع سابق،"عي والدعوة إىل منظور جديدنظرية العالقات الدولية بني املنظور الواق"نادية حممود مصطفى،  2



184 
 

ومن مث ينشأ اعتماد متبادل  ،بترولية عاملية، وتراهن هذه األخرية بكل استثماراا يف هذه الدولة النفطية
فكما يكون اإلعتماد املتبادل بني الدول، قد يكون بني دول وأطراف أخرى من غري الدول، يف . بينهما

ها فاعال فقد دعبل يللسياسة العاملية ال يعترف للدول بأسبقية وال بأفضلية، " تعددي"ايل ظل مفهوم ليرب
حتمل مسؤولياته الداخلية واخلارجية، عجزه وعدم قدرته على  حتت ضغوط ،مكانته لصاحل فواعل أخرى

  .وكذا الظروف والتحوالت الدولية اليت جتاوزته
يف العالقات ومتزايدا أصبح يلعب دورا كبريا  –دديني حسب التع – فاإلعتماد املتبادل ،إذن

وأصبح يفرض على املنظرين واملختصني  الثاين من القرن العشرين، النصفمن  ابتداء" اإلقتصادية"الدولية 
ريات لتغاضوء  على فهمه وحتليلهإمكانية تتيح  ،من زاوية بديلة أن ينظروا إليه يف شؤون العالقات الدولية

     .يت حدثت على مستوى النظام الدويل ومكوناتهاجلوهرية ال
تقود إىل القول بأن العامل بات يعرف حالة من اليت  أو املؤشرات العامة ما الدالئل ،لكن

 كما يدعي متاما ة مغايرةالنظر إىل السياسة الدولية بطريق وجب معهااليت ت" الدويل"اإلعتماد املتبادل 
  ؟ادلالتعدديون أنصار اإلعتماد املتب

  .مؤشرات تنامي ظاهرة اإلعتماد املتبادل يف العالقات الدولية: البند الثالث
اإلعتماد املتبادل جمموعة من اخلصائص أو السمات ليؤشروا ا على الوجود الفعلي يورد أنصار 

موعة ستندون إىل جميفمن الناحية النظرية  .لظاهرة اإلعتماد املتبادل وتنامي دورها يف العالقات الدولية
  :1تتمثل يف هذه املعايريووجود الظاهرة من عدمه، على حيكمون من خالهلا املعايري  من

 .نظام الدويلاملعامالت اليت تتم بني الفاعلني الرئيسيني يف ال حجم -1
 .درجة حساسية الفاعلني الدوليني -2
 .قابلية الفاعلني للتأثر بالعوامل اخلارجية -3
 .دات الدوليةحمؤسسية للتفاعل بني الو طرأتوافر  -4
حالة متقدمة  -  بالفعل - من املؤشرات العملية اليت تدلل على أن العامل بات يعرف هناك جمموعةبينما 

  :2من اإلعتماد املتبادل، واليت من خالهلا ميكن استشفاف املعايري السابقة، وهي
فة إىل الروابط لروابط غري الرمسية بني النخب احلكومية، باإلضااتمعات بالعديد من ا إرتباط -1

اخلارجية الرمسية، وكذلك العالقات غري الرمسية بني النخب غري احلكومية واملنظمات عرب 
 .القومية

                                                
 .292أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 1
 .295-294املرجع نفسه، ص ص 2
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، مبعىن تتضمن أجندة العالقات الدولية العديد من القضايا اليت ال تتميز بتراتبية معينة يف األمهية -2
أضحت تزامحها قضايا أخرى  أن قضايا األمن العسكري مل تعد حتتل األولوية كما كانت، بل

 .إخل... مثل اإلقتصاد والبيئة وحقوق اإلنسان
تصبح القوة العسكرية غري ذات مغزى يف حل اخلالفات حول القضايا اإلقتصادية بني الدول اليت  -3

    .تسود بينها حالة من اإلعتماد املتبادل
أصبحت  )والقضايا ذات الصلةومعها املسائل ( القوة اإلقتصاديةجنديل إىل أن يشري عبد الناصر 

  :1خاصة بعد اية احلرب الباردة، ومؤشرات ذلك كالتايل يف العالقات الدوليةتلعب دورا كبريا 
كاإلحتاد األورويب،  عاملي حنو تكريس سياسة التكتالت اإلقتصادية اإلقليمية هناك توجه -1

الصني واليابان،  بقيادة كل منباسفيكي  - الواليات املتحدة، واإلحتاد األسيوبقيادة " النافتا"و
  ".متوسطية -الشراكة األورو"ما يسمى بـ فضال عن سياسات التعاون يف إطار 

حمل اإلتفاقية العامة  1994كتكتل جتاري عاملي يف عام  )OMC( إحالل منظمة التجارة العاملية -2
 رة الدولية،مهمة اإلشراف على التجا ، حيث أوكلت هلا)GATT(للتعريفة اجلمركية والتجارة 

كما تعمل على إزالة احلواجز من احلجم الكلي للتجارة العاملية،  %95تساهم بنسبة  وهي
 .صص والتقسيم الدويل للعملى السلع واخلدمات، وتأسيس قواعد التخاجلمركية عل

والشرقية يف اإلقتصاد الرأمسايل  توسع وتنامي العوملة اإلقتصادية باندماج دول أوروبا الوسطى -3
وكذا يف اإلحتاد األورويب، وهي الدول اليت تنظر إىل اإلعتماد املتبادل كميكانيزم ملي، العا

 .أساسي لإلنضمام إىل أي تكتل
الصعود التدرجيي والسريع للقوة اإلقتصادية الصينية، والذي يؤهلها يف املدى املنظور إىل منافسة  -4

 . القوة اإلقتصادية للواليات املتحدة
كما أنه قد عميقا قد مس جوهر العالقات الدولية، تدلل بوضوح أن حتوال ا هذه املؤشرات وغريه

هي  فلم تعد القوة وحتقيق األمنأعاد ترتيب األولويات واملوضوعات يف السياسات اخلارجية للدول، 
اإلقتصاد والرفاه ا لتشمل وإمنا توسعت وتنوعت اهتماما ،)السياسة العليامسائل ( فقط ما يهم الدول

 واختالل ميزان، ومل تعد الرتاعات املسلحة ناي جوزيف بتعبري" السياسة الدنيا"مسائل تماعي أو اإلج
، تعددت وتنوعت هذه املصادر بللألمن الدويل التهديد الوحيد  امصدرفقط  عسكري مهاال وىالق

  . اليت تتهدده بشكل يدمج األخطار اجلديدة) توسيعه(وأعيد تعريف األمن الدويل 

                                                
، املستقبل العريب، "الباردة إشكالية تكيف املنظور الواقعي للعالقات الدولية مع التحوالت الدولية ملا بعد احلرب"عبد الناصر جنديل،  1

 . 34ص، 2010، جوان 376العدد 
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عديد من املنظرين المل حيظ بقبول  لواقع العالقات الدولية" عدديالت"الوصف الليربايل لكن هذا 
دور الفواعل  تضخيمو يف السياسة الدولية حتجيم دور الدولةيف حيث رأوا فيه مبالغة كبرية  الواقعيني،
ة الشؤون يف إدار على حساب القوة العسكرية) التجارة(ويف إعطاء أمهية كبرية لإلقتصاد  األخرى،

ليس عامليا بالشكل الذي صوره الليرباليون، واإلعتماد املتبادل  إن النشاط اإلقتصاديقالوا  لقد ،الدولية
 نتجفعلى سبيل املثال ي .خاصة الكربى منها مل يبلغ الدرجة اليت ميكنه معها ديد إستقاللية الدول

ميكن أن يقال على اإلقتصاديات  واألمر نفسهمما يستهلكونه من سلع وخدمات،  %90األمريكيون 
كما أن القوة العسكرية مازالت الوسيلة املفضلة لدى الدول لفض خالفاا  .1األوروبية الكربى

ال ميكن احلديث عن حتول جوهري يف طبيعة  ،وبالتايل .عضلة األمن الدويل ال تزال قائمةونزاعاا، وم
  . السياسة الدولية

حول دور اجلدد والواقعيني  اجلدد دل الذي قام بني الليربالينيإىل اجلمباشرة إن هذا يقودنا 
  .اإلعتماد املتبادل يف تعزيز وترقية السلم واألمن الدوليني

 .اإلعتماد املتبادل على األمن الدويل أثريحول تالواقعي  –الليربايل اجلدال : الفرع الثاين
لنظرة الواقعية وكبديل عن ا ءت كتحدأن مقاربة اإلعتماد املتبادل جاميكن القول يف البداية 

يف أنصارها أن العامل  ويعتقد .بعد احلرب العاملية الثانية العالقات الدوليةاملهيمنة على فهم وحتليل 
يف  واعتمادها الواقعيون رؤيتها درِأو مل يمل يستطع جوهرية  قد عرف تغرياتالستينيات والسبعينيات 

البحث عن مفاهيم ونظريات جديدة تستوعب التغري بات من الالزم ايل وبالتعملييت التحليل والتنظري، 
  .احلاصل يف البيئة الدولية

عكيوهني وناي ثالثة نقاط حتدى فيهم مفهوم اإلعتماد املتبادل نظرة الواقعيني  د كل مند
  :2للسياسة الدولية، متثلت يف

تعدديون أن السياسة الدولية باتت ، أوضح العلى العالقات بني الدولفقط بينما ركز الواقعيون  -1
كما أن من غري الدول،  أو فواعل والنشاطات اليت تتم بني أطرافلتفاعالت لعديد من امسرحا ل

التصرف بشكل مستقل يف هدد قدرات الدول نفسها على لفواعل أصبح يذه اهللتأثري املتزايد ا
 .العالقات الدولية

ومسائل السياسة الدنيا  )األمن( مسائل السياسة العليا اوي التمييز الذي أقامه الواقعيون بني  -2
 .التراتبية مثل تلك حتكمها فالسياسة العاملية مل تعد، )اإلقتصاد والتجارة(

                                                
 .418أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 1
 .66مرجع سابق، ص، مارتن غريفيثس و تريي أوكالهان 2
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جعل من القوة العسكرية أقل قابلية إن تنامي اإلعتماد املتبادل بدرجة عالية بني الدول  -3
 .وأقل أمهية من اخليار السياسيلإلستخدام 

روبرت كيوهني وجوزيف  مقارنة أجراها كل منعملية يوضح  التايل الذي دولاجلمي تقد وميكن
داف الفاعلني، أه: املعقد، باإلستناد إىل بعض املعايري متثلت يفواإلعتماد املتبادل ناي بني الواقعية 

نة املقار وهذه. األدوات السياسية للدول، تشكل األجندة، ترابط القضايا، دور املنظمات الدولية
 .توضيح الصورة املتعلقة بتأثريات اإلعتماد املتبادل على األمن الدويلتساعدنا يف 

   

  .مقارنة بني الواقعية واإلعتماد املتبادل املعقد حسب كيوهني وناي): 10(اجلدول  
 

  النظريات         
  املعايري   

  اإلعتماد املتبادل املعقد  الواقعية

أهداف الدول ميكن أن تتغري حسب   .هو اهلدف األهماألمن العسكري   أهداف الفاعلني
  .املناطق -القضايا

  
  األدوار السياسية للدول

هي األداة األكثر القوة العسكرية 
، وميكن استخدام الوسائل تأثريا

  .اإلقتصادية وغريها أيضا

 - القضايا(موارد القوة احملددة لـ 
أصبحت أكثر ارتباطا، ) املناطق

ولة أصبحوا الفاعلون من غري الد
  .أدوات أساسية

  
  

  تشكل األجندة
ت يف توازن القوى وديدات التحوال

األمن حتدد أجندة السياسات العليا 
  .على األجندات األخرىوتؤثر 

يتم التأثري على األجندة بالتغيري يف 
 -توزيع موارد القوة يف القضايا

  .املناطق
  

  ترابط القضايا
ائج بني الترابط يقلل من التمايز يف النت

املناطق ويدعم التراتبية  -القضايا
  .الدولية

أصبح  من قبل الدول القويةالترابط 
أكثر صعوبة حبيث جعل من القوة 

  . العسكرية غري جمدية
  

  دور املنظمات الدولية
  

  .أدوارها ثانوية وحمددة من قبل الدولة
املنظمات تضع أجندا، وتعمل على 

ت تشكيل حتالفات، وتتحول إىل ساحا
  .للعمل السياسي للدول الضعيفة

  

دراسة نقدية مقارنة يف ضوء النظريات : نظرية الواقعية يف العالقات الدوليةأنور حممد فرج، : املصدر
 .295، ص)2007مركز كردستان للدراسات اإلستراتيجية، : السليمانية( املعاصرة
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 .سلمللفز حمعامل كاإلعتماد املتبادل : الليرباليةفرضية ال: البند األول
واليت قد تكون مكلفة أن اإلعتماد بني الدول خيلق مصاحل متبادلة، يعتقد الليرباليون التعدديون 

فاإلعتماد املتبادل هو مرادف  .نا اللجوء إىل استراتيجيات احلربجدا يف حالة ما إذا تراجعنا عنها واختر
اإلعتماد املتبادل قة وثيقة بني بوجود عال ويرون .ه يؤسس لشروط التعاون بني الدولللسلم، ألن
 يف مستندين من جهة أخرى، املسلحة اعاتاحتماالت التقليل من احلروب والرتمن جهة، ووالتعاون 

   :1ذلك لألسباب التالية
 .يوفران مصاحل مشتركة ومنافع متنوعة -1
لتجاري التفاهم ويرتعان مشاعر عدم الثقة والشك املتبادل عن طريق زيادة التبادل امن يعززان  -2

 .واإلتصال
طمعا يف حتقيق  ،بالتنازل عن جزء من سلطتها لصاحل املؤسسات الدوليةيعربان عن رضا الدول  -3

د كما يروج لذلك الواقعيون مع الدول األخرى ال بالعمل املنفربالتعاون  ،السالم واإلستقرار
السياسات الدولية ما يف وطين هلا من التأثري  -وعليه تصبح املؤسسات الدولية فاعال فوق .اجلدد

النظام الدويل نظاما مؤسسيا ذا بنية تعاونية يغدو  ،وعليه .لقومية نفسهايفوق دور الدول ا
    .ومجاعية

التعدديون احلجج اليت يسوقها  ن السايحوعفاف ب )C. F. David( يفيددكل من تشارلز يلخص 
  :2على النحو التايل السلم يف التدليل على اإلرتباط القوي بني اإلعتماد املتبادل وحتقيق

مثل " الدوليني"الليرباليني  بعض الكتابعلى منوال ف التجارة على احلرب؛غالبا ما تفضل الدول   -1
يذهب  ،بأن الدول تفضل أن تتاجر أكثر مما حتاربنورمان اجنل وريتشارد كوبدن اللذين قاال 

أداة بالية وقدمية أن احلرب أصبحت إىل  )Richard Rosecrance( ريتشارد روزكرانس
. ملا أصبحت تقدمه وتسهم به يف تطوير اقتصادياا ،بالنسبة للدول اليت أصبحت تفضل التجارة

يف حتقيق مكاسب من خالل فإن جمرد الرغبة  ،آلخرين من أنصار اإلعتماد املتبادلوبالنسبة 
     .هو كاف جلعل العالقات الدولية أكثر تعاونية بني الدول التبادل

حقيقة واقعية فاإلعتماد املتبادل هو  وصيف األهم للنظام الدويل احلايل؛هو التعتماد املتبادل اإل  -2
لفهم التغريات اليت حتصل يف النظام الدويل بعد احلرب العاملية الثانية، جيب أخذها بعني اإلعتبار 

ركزية م"الذي قدمه كل من كيوهني وناي هو رد فعل على برادامي مؤسسايت  -والطرح العرب
                                                

 .95، مرجع سابق، ص"تأثري املنظمات الدولية يف سلوك الدول القومية"أمحد حممد أبو زيد،  1
2

 Charles-Philippe David et Afef Benessaieh, «La paix par l'intégration? Théories sur 
l'Interdépendance et les  Nouveaux Problèmes de Sécurité» , Études internationales, Vol. 28, N° 2, 
1997, pp 238-240. 
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كفاعل رئيسي  ودون إمهال لدور الدولة .العاملية الثانية الذي قدمته الواقعية بعد احلرب" الدولة
وطنية  –إن كيوهني وناي يقترحان اإلهتمام بدراسة تأثري الفواعل العربف ،يف العالقات الدولية

   .اجلديدة من أجل فهم السياسة العاملية
يقلل من اللجوء إىل " اإلقتصادي"فاإلعتماد املتبادل  تبادل؛يفترض ويقتضي اإلعتماد املالسلم   -3

ألن الدولة األكثر تبعية يف عالقة جتارية ما احلرب حىت يف حالة اإلعتماد املتبادل غري املتكافئ، 
كذلك فإن . عالقاا اإلقتصادية وتدخل يف نزاع ألا سوف ختسر أكثرسوف لن حتطم 

ميكن تفسري جزء كبري منه بالعودة إىل اإلعتماد  العاملية الثانية باستقرار النظام الدويل بعد احلر
 . املتبادل اإلقتصادي املتزايد بني الدول

فاإلعتماد املتبادل يؤدي إىل  بعضها البعض ويقودها إىل التعاون؛اإلعتماد املتبادل يربط الدول ب  -4
 .العالقات بني الدول لسري ودميومةالتقارب بني الدول من خالل التعاون الذي هو ضروري 

مثال ميكن أن يؤدي اإلعتماد املتبادل إىل أكرب قدر من الشفافية " مبدأ اإلقليمية"فعن طريق 
وهذه من شأا أن تسهل التعاون واألخذ السياسية بني األعضاء املشكلني للتجمع اإلقليمي، 

ن الوظيفية فإن الذين استلهموا مبالنسبة لبعض الكتاب . بعني اإلعتبار مصاحل كل طرف
اإلعتماد املتبادل خيلق مشكالت مشتركة تقتضي تعاونا بني الدول حللها، وهذا ما يربر ضرورة 

 .إنشاء مؤسسات تتوىل تأطري هذا التعاون
بديال حقيقيا عن يف العالقات بني الدول يشكل اإلعتماد املتبادل إذن، وحسب التعدديني، 

دولية  لعالقاتكما أنه يؤسس  ،قايضة والتبادل واملنفعة املشتركةملألنه يقوم على منطق ا، عالقات القوة
يف مقابل التقليل  ،اإلقتصادية والتجارية اإلعتبارات واإلهتمامات شأن سلمية من خالل اإلعالء من

  .  واحلد من اللجوء إىل التصورات والسياسات الدولية املبنية على فكرة القوة
  .رتاعللدافع عامل كاإلعتماد املتبادل : ةالواقعيفرضية ال: البند الثاين

حنو احلرب أو السلم، العامل اإلقتصادي يف تفسري امليل  بشكل عامبوضوح ويهمل الواقعيون 
يف السياسة  ومع ذلك فإن عددا من الكتابات املهمة قد حتدثت عن التأثري احملتمل لإلعتماد املتبادل

  .الدولية
، نظرا ألن اإلنفتاح اإلقتصادي يعين ة اخلارجية مصدرا للرتاعاتيف املنظار الواقعي تشكل التجار

وعليه يعترب اإلعتماد املتبادل مرادفا لعدم وفقدان اإلستقاللية،  )Vulnerability(مزيدا من اهلشاشة 
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ميكن تلخيصها  قدمها باألساس كينيث والتز، وتستند هذه الفرضية إىل عدة حجج. األمن والرتاع
  :1كالتايل
كل نزاع يتطلب فبالنسبة لـ والتز  حدوث عملية اعتماد متبادل مسبقة؛ زاع يفترضن كل  -1

وهذا  .هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى ، ألن احلرببداية درجة دنيا من اإلعتماد املتبادل
. عالقة صراعية أو نزاعية بني طرفني أو أكثر يقتضي ابتداء وجود عالقة بينهمايعين أن وجود 

حيث يعتربونه  خاص بالواقعيني،سست على تعريف لإلعتماد املتبادل يف احلقيقة أُوهذه احلجة 
على الدولة التخلص منه ينبغي مرادفا هلشاشة كبرية ومتزايدة، وبالتايل فهو ديد خارجي 

 .للحفاظ على استقالهلا
يس عنه كمفهوم ولفهو يتحدث  متطرف من فكرة اإلعتماد املتبادل؛يدافع والتز عن موقف   -2

إنه يعترب أن اإلقتصاديات الصناعية حاليا أقل درجة يف اعتمادها املتبادل منها على كواقع، 
يعين اإلعتماد املتبادل عالقة ألنه بالنسبة لـ والتز مستوى أوروبا قبل احلرب العاملية األوىل، 

الدالة على  ال يعتقد والتز بوجود أي من املظاهرومن جهة أخرى  ئة،اقتصادية متماثلة أو متكاف
واقعيني  اباتأن كُيف حني  .أن النظام الدويل يشهد حالة من اإلعتماد املتبادل املتزايد بني الدول

بأن الدولة لكنهم يرفضون الطرح القائل  ،يعترفون بوجود الظاهرة يلبنيجروبرت آخرين مثل 
للفواعل  كن أبداال مي ويعتقدون أنه سوف لن تكون الفاعل املهيمن يف النظام الدويل، بل

   .األمة -أن حتل حمل الدولة "اخلاصة"اإلقتصادية 
ال يرفضون أمهية  )Richard Cooper(ريتشارد كوبر كتاب آخرون من أتباع الواقعية مثل   -3

فاإلعتماد املتبادل  أخطاره؛إىل أكثر ولكنهم يشريون ظاهرة اإلعتماد املتبادل املتزايد بني الدول 
تقاللية الدول، ألنه يؤسس لعالقات تبعية تكون مرحبة لبعض األطراف رى كتهديد السهنا ي

فإن التجارة  ،وحسب هذا الطرح). اإلعتماد املتبادل غري املتكافئ(على حساب األخرى 
األمن الذي يشكل جزءا من  ذات عالقة باألمن اإلقتصادي يعاد صياغتها يف مدلوالتاخلارجية 

يقتضي مراقبة تأثري إىل األجندة التقليدية لألمن اإلقتصادي فإن إضافة األمن  ،وعليه .الوطين
تصبح متابعة أهداف األمن  ،وعندئذ .للدولة العوامل اإلقتصادية اخلارجية على اإلقتصاد الوطين

 .اإلقتصادي مرتبطة بااالت العسكرية لألمن الوطين
فاهلشاشة كما أشرنا  ؛احلساسيةاإلعتماد املتبادل بوظيفيت اهلشاشة ومييل الواقعيون إىل تعريف   -4

الكلفة املتعلقة بالدخول يف عملية اعتماد متبادل، وهذا األخري ال يعين بالضرورة سابقا تشري إىل 

                                                
1 Ibid, pp 233-236. 
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كل عالقة تبعية تقتضي التخلص من  عالقة تبعية متبادلة ومتماثلة، وبالتايل فإن مصلحة الدولة
عدم متاثل الكثري من العالقات اليت توصف فإن وبالنسبة لـ والتز . ميكن أن تضع أمنها يف خطر

فاستعمال استخدام املصطلح، ختضع ملبدأ اإلعتماد املتبادل يكشف عن عدم مالئمة بأا 
بني الدول اإلعتماد املتبادل هو جد حمايد ومضلل لوصف واقع العالقات اإلقتصادية مصطلح 

 .وخاسرين لعبة صفرية تنطوي على راحبني –حسبه  – اليت هي يف احلقيقة
تتضمن  ،بني الدول القوة لعالقةإىل أنه شكل  خيلص الواقعيون يف حتليلهم لظاهرة اإلعتماد املتبادل

حسب درجيت التبعية  دولة إىل أخرىوينجم عنها وضع من اهلشاشة خيتلف من متوقعة،  تكاليف ومنافع
 مما يعين أن توازنات القوة، 1ع الدولمرحبة جلميأن العالقة ليست يف واقع احلال وهذا يعين  .واإلستقاللية

اليت ستبحث دائما  ع الدولسوف لن تكون مرضية وعادلة جلمي –حىت وإن كانت حمدداا اقتصادية  –
ل احلروب والرتاعات شبحا خييم على ظن تألوهذا سبب كاف جدا عن وضع أفضل مما هي عليه، 

    .العالقات بني الدول
ة اليت أحلقت به كفكرة ضامني البسيطبعض املتماد املتبادل من لقد حرر الواقعيون مفهوم اإلع

 .لسلم واألمن الدولينيني اكما أم أبطلوا فرضية الربط بينه وب ،املنفعة املشتركةفكرة التعاون أو 
كما أنه حيتمل الصراع كما حيتمل فهو ظاهرة دولية حتتمل كل عالقات التأثر والتأثري،  ،وبالتايل
متقدمة  فإن وصف العامل بأنه يف حالة اعتماد متبادل وعليه، .مل الندية كما حيتمل غيااوحيت التعاون،

  .2ال يعين أنه سيكون سلميا بالضرورة
ظاهرة اإلعتماد املتبادل وبروز الفواعل  تناميبأن كيوهني وناي، وعلى رأسهم  ،اقتنع التعدديون

ال جيب أن لألجندة الدولية وغريها ة والبيئية وتصدر اإلهتمامات اإلقتصادياجلديدة من غري الدول، 
الذي يعانيه النظام الدويل، وأن اإلعتماد املتبادل وحده لن يكفي " الفوضى"يعميهم عن حقيقة مأزق 

دولية قوية قادرة على التخفيف من حدة الفوضى الدولية دون وجود مؤسسات  لتحقيق السلم العاملي
يف اية الثمانينيات عجل بتحول  هور الواقعية اجلديدة على يد والتزكما أن ظ .عنها واملشكالت النامجة

يف حماولة " الليربالية اجلديدة"أو " املؤسساتية اجلديدة"التعدديني أنصار اإلعتماد املتبادل إىل ما مسي بـ 
       .إلبقاء الليربالية يف معركة املنافسة النظرية مع الواقعية

  ".الفوضى"يف ظل  الدويل التعاون إمكانية :اجلديدة الليربالية: املطلب اخلامس
أقوى النسخ النظرية اليت ) املؤسساتية اجلديدة الليربالية كذلك بـ وتدعى(تعترب الليربالية اجلديدة 

قل منذ اهليمنة النظرية اليت مارسها الواقعيون على احلالقرن العشرين اة  مثانينياتقدمها الليرباليون يف 
                                                

1 Ibid, p 237. 
 .293أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 2
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حاول الليرباليون اجلدد بطريقة خمتلفة متاما، إذ  هذه املرة كان التحديلكن  .حلرب العاملية الثانيةاية ا
يؤدي إىل نتائج خمتلفة عما توصل إليه الواقعيون أن اإلنطالق من مسلمات الواقعيني اجلدد نفسها إثبات 
  .سنحاول من خالل ما يلي من عناصر توضيح كيفية ذلك. اجلدد

 !منطلقات واقعية لنظرية ليربالية؟: افتراضات الليربالية اجلديدة: لالفرع األو
بنية على فكرة وأطروحاا النظرية املالواقعية اجلديدة على يد كينيث والتز  عجل ظهور

إىل  -م كيوهني وناي وعلى رأسه - تعدديني أنصار اإلعتماد املتبادلبتحول ال" الفوضى الدولية"
أن بعض مصادر تفسري سلوك الدول توجد خارجها، أي يف برة امل لموا هذهسحيث  .اجلدداملؤسسيني 

   .طبيعة النظام الدويل
ختضع هلا  ة علياوذلك لغياب سلط، للنظام الدويل "فوضويةال"طبيعة بالم الليرباليون اجلدد لَّلقد س

 . حتديد سلوك الدولرا كبريا يفيف النظام الدويل دويلعب توزيع القوة والثروة مجيع الدول، وبالتايل 
الفوضى "أن لكن مع مالحظة  .الفاعل األساسي يف العالقات الدولية هي الدولة كما سلموا بأن

وإمنا ميكن  ،)فوضى صراعية على طريقة هوبز( احلدة اليت يفترضها الواقعيون اجلددليست ب" الدولية
اليت تعترب ة املؤسسات الدولية بواسط )لوك تنافسية على طريقة فوضى( تلطيفها والتخفيف من حدا

   .مثلها يف ذلك مثل الدول يف  التأثري على السياسة الدولية دور كبريفواعل مهمة وهلا 
على أن حالة الفوضى  بني منظري العالقات الدولية اإلعتراف واإلتفاق أن روبرت كيوهنييرى 

بني الواقعيني هنا إىل اإلتفاق احلاصل  يشري( الدولية هي التوصيف احلقيقي لطبيعة النظام الدويل السائد
وبذهلم الكثري من علماء السياسة والعالقات الدولية  إقبالمها اللذان يفسران  )اجلدد والليرباليني اجلدد

فلو كانت السياسة الدولية  .السالم والتعاون بني الدولاجلهد والوقت ملعرفة وسائل وسبل خلق وإدامة 
فما الداعي لكل  ،اون بني الدول بعيدا عن شبح وخطر احلروب والرتاعاتحالة يسودها التناغم والتع

أن ويضيف كيوهني . اليت يبذهلا الليرباليون من أجل عامل خال من احلروبهذا القلق واجلهود التنظريية 
متثلت يف املؤسسات  ،ضرورة وجود وسائط ختفف من حداحالة الفوضى هذه هي اليت فرضت 

          . 1األطرافالدولية املتعددة 
سلوك الدولة خيضع أن ب ضوئها رأوا علىو ،نظرية اإلختيار العقالين الليرباليون اجلدد اعتنق

م من مصاحلها اإلقتصادية عظِّتعلى السلوكات اليت  لقبِفالدولة ت .ملنطق حسابات الكلفة واملنفعة املرجوة
فسلوك الدول هو دالة  .عن تلك اليت تقلل منها مجِوحتُ ،)العسكرية كما يقول به الواقعيون فقط وليس(

                                                
 .50، ص2012، أكتوبر404، العدداملستقبل العريب، "مآالت القيادة األمريكية للنظام الدويل: مبين للمجهول"روبرت كيوهني،  1
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حيث يتحدد سلوك الدول كما أن الدولة فاعل وحدوي تبعا لذلك،  .ملتغريي القوة واملنفعة اإلقتصادية
   .  مبنطق حساباا العقالنية بغض النظر عمن يكون يف موقع السلطة

كيوهني  يرى اإلختيار العقالين انطالقا من فرضياتمقاربة وحتليل سلوك الدول يف تأكيد أمهية 
  :1يفيدنا يف ن ذلكأ

  .وجعل اإلستنتاجات أوضح للفهمتبسيط مقدماتنا املنطقية  -1
التركيز ضرورة ومنه يفرضها النظام الدويل على الفاعلني، حنو اإلكراهات اليت توجيه اهتماماتنا  -2

لثروة يف العامل ويف يف توزيع القوة وااليت تتولد من عدم املساواة النظام  إكراهات على
  . املؤسسات الدولية أكثر من التركيز على السياسات الداخلية

واحتالل الدولة مكانة متميزة اجلدد يسلمون بفوضوية النظام الدويل  أن الليرباليني من رغمبالو
ن ميأخذون كذلك  ، إال أم)اجلدد وهي مسلمات الواقعيني( وبعقالنية السلوك اخلارجي للدول ،ضمنه

بشكل كبري سلوكها  وخياراا السياسية حتدد الدولأفضليات أن ، حيث يعتقدون تراث الفكر الليربايل
كما  .2الواقعيون اجلدد يفترض بتوزيع القدرات كما ال فسلوك الدول مرتبط باآلداء .اخلارجي

أو ما يسمى ( يوالعسكرفقط على اجلانب السياسي التفاعل بني الدول ال يقتصر يعتقدون كذلك بأن 
مسائل ( والثقافية التفاعل ليشمل املسائل اإلقتصادية واإلجتماعيةبل ميتد  ،)مبسائل السياسة العليا

يراهنون على دور املؤسسات يف ظل الفوضى، و الدويل حىتيؤمنون بإمكانية التعاون  .3)السياسة الدنيا
  .الدولية يف حتقيق ذلك

  :4قامت عليها الليربالية اجلديدة على النحو التايل املبادئ األساسية اليتتيم دن يورد 
 يف العالقات الدولية، وهناك أطرافهي الفاعل األساسي  الدولة ؛Actorالطرف الفاعل   -1

 .أخرى على غاية من األمهية ولكنها ختضع للدول
فوضوي، لكن التعاون بني الدول أمر ممكن يف ظل هذه النظام الدويل  ؛Structure البنية -2

 .وضىالف
 .التكامل على الصعيدين اإلقليمي والعاملي يف ازدياد ؛Process العملية -3

                                                
 .405أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 1

  اإلستقالل النسيب عن استراتيجيات الفاعلني اآلخرين، وبالتايل حرية حتديد مسار العالقات "يعرف آندرو مورافسيك اآلداء بأنه
أمحد حممد أبو : انظر يف ذلك". غش، والتالعب باملعلومات وغريها من التكتيكاتالثنائية مع اآلخرين، مبا يف ذلك املخاطر اخلارجية، وال

  .      57، مرجع سابق، ص"عرض حتليلي: نظرية العالقات الدولية"زيد، 
 .57املرجع نفسه، ص 2
 .28عبد العايل عبد القادر، مرجع سابق، ص 3
 .337مرجع سابق، ص، دن وثيتيم 4
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تدخل الدولة يف عالقات تعاونية حىت لو كانت دولة أخرى ستكسب  ؛Motivation احلافز -4
       .فاملكاسب املطلقة أكثر أمهية من املكاسب النسبيةمن التفاعل، 

من الواقعية  أفكارها بالتساوي قد أخذت اجلديدة أن الليرباليةكيوهني إىل روبرت وبينما يشري 
يرى بأن الليربالية اجلديدة ما هي إال الواقعية اجلديدة حتت مسمى آخر، فإن جون مريشامير ، 1والليربالية

ومت إىل جانب الدولة كفاعل رئيسي يف العالقات الدولية،  الدولية إضافة بعض الفواعل حيث جرى
وبدال من اإلقرار بأمهية أمسى للدول بفكرة غياب التراتبية بني املوضوعات، استبدال فكرة األمن كهدف 

بالنسبة . 2بأا قد تكون غري مالئمة يف بعض احلاالتالقوة العسكرية يف العالقات الدولية فقد سلمت 
ال تكون بديأن فضال عن  ،لليربالية اجلديدة أن تكون منافسا للواقعية اجلديدةال ميكن ل لـ مريشامير

      .عنها
بني الواقعيني اجلدد والليرباليني  األساسية اشـالنققضايا  )D. Baldwin( ديفيد بالدوينخلص 

            :3فيما يلياجلدد 
 .طبيعة ونتائج الفوضى الدولية -1
 .التعاون الدويل -2
 .املكاسب املطلقة يف مقابل املكاسب النسبية -3
 .األولوية يف أهداف الدولة -4
 .ايا يف مقابل القدراتاملقاصد أو النو -5
        .دور املؤسسات والنظم الدولية -6

اقعيني اجلدد والليرباليني بني الوالنقاش حول هذه القضايا نتائج ووجهات نظر خمتلفة وقد أفرز 
لكنهما يف املقابل خيتلفان حول  ،فعلى سبيل املثال كال الفريقني يعترفان بفوضوية النظام الدويل .اجلدد

  .، واألمر نفسه بالنسبة للقضايا األخرىيف من حداإمكانية التخف
ومشروع  واملرتبط دائما بقضية ،طرحه الليرباليون اجلدد نشغال والسؤال الرئيسي الذيلكن اإل

وما الطرق والوسائل اليت ؟ بني الدول ملاذا متنع الفوضى الدولية التعاون: متثل يف إحالل السلم يف العامل،
  .سنورده يف العنصر املوايل نيلسؤاال اجلواب عن هذين 4عقبات ذلك؟ ميكن بواسطتها جتاوز

 
                                                

 .28احلوارات النظرية الكربى، مرجع سابق، ص: ت الدوليةعامر مصباح، نظرية العالقا 1
 .392أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 2

3 Steve Smith, «The Discipline of International Relations still an American Social Science? », op.cit, 
 p 381. 

 .92عامر مصباح، مرجع سابق، ص 4
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 .الدويل التعاونآلية دفع : املؤسسات الدولية: الفرع الثاين
يعرف حالة من  أن النظام الدويل –مع الواقعيني اجلدد  – يعترف الليرباليون املؤسساتيون

من ومرد ذلك إىل أن الفوضى جتعل  .لصعوبةا أمرا بالغ الدولالتعاون بني عملية من جتعل  ،الفوضوية
لدول ا اتسلوكنوايا و أو التأكد منوعدم اليقني  ،مشوبا دائما حباالت الشك والريبة ةسلوك الدول

 .عالقات التعاون مع الدول األخرى اخنراطا يفتكون أكثر حذرا وأقل  ةفالدول ،وبالتايل .األخرى حنوها
 جنديصورة سلوك الدول يف حالة الفوضى هذه، ل صورة جد قامتة رسم إىل اجلدد بل يذهب الواقعيون

فال ميكن احلديث  ،وإذا كانت احلال هذه .دائما ملواجهة العدو امتأهبو سالحهيف ساحة املعركة حامال 
هذه عن عملية التعاون بني الدول، إذ يقتضي التعاون درجة معينة من الثقة املتبادلة بني أطرافه، جبدية 

  .الخنراط الدول يف عالقات تعاونية مستدمية) إىل جانب عوامل أخرى(الضامن األساسي الثقة هي 
رحت مسألة غياب الثقة والشك وعدم التأكد من نوايا اآلخرين كأهم املعضالت اليت تواجه طُ

 يفوبينما راهن الواقعيون اجلدد على عدم قدرة الدول  .فيما بينها الدول يف بناء عالقات سلمية تعاونية
لتأمني  إىل اإلعتماد على نفسها ةدولكل باعتبار أن حالة الفوضى تدفع التغلب على هذه املشكلة، 

 ،تكون وسيلة خللق الثقة بني الدولمن شأا أن فإن الليرباليني اجلدد سعوا إىل إجياد آليات  مصاحلها،
 هذه اآلليات متثلت يف .يما بينهاللتفاعل والتعاون ف اوإطار ،وأداة لقياس والتأكد من نوايا بعضها البعض

  .الدولية "املؤسسات"أو  "املنظمات" ما مسي بـ
أن اخلالصة والنتيجة  1984الذي نشره عام " بعد اهليمنة"جيادل روبرت كيوهني يف كتابه 

أن  فيمكن للدولأن تكون نتاج حالة الفوضى وفقط،  اليت وصل إليها الواقعيون اجلدد ال ميكناملتشائمة 
واملؤسسات الدولية تلعب دورا كبريا يف تسهيل هذا التعاون، على ون حىت يف ظل بيئة فوضوية، تتعا

تسعى إىل تشكيل منظومات دولية وفق قاعدة املصاحل سوف  - ككيانات عقالنية - أن الدول اعتبار 
ق ملصاحل بالوجود املسب يتعلق ،دوليةالؤسسات امل نشاءيشري هنا إىل سبب ثان إلكيوهني  .1املشتركة

تربز احلاجة إىل هنا حتقيقها، ومن  عنمشتركة بني الدول، هذه املصاحل املشتركة تعجز الدول مبفردها 
 ،ال تبحث يف كيفية إجياد املصاحل املشتركة بني الدولكيوهني أن نظريته يقول . ضرورة التعاون بينها

إىل  –املوجودة مسبقا  –احل حتاول فحص الظروف اليت ميكن من خالهلا أن تؤدي هذه املصوإمنا 
    .2التعاون بني الدول

                                                
1 R. Harrison Wagner, War and the State: The Theory of International Politics, (USA: The 
University of Michigan Press, 2007). P40. 

 .403أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 2
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القواعد جمموع " تألكسندر ون ما أوردهحسب تعين املؤسسات الدولية بالنسبة لليرباليني اجلدد
تزيد من ، إا تقيد النشاط واليت حتدد قواعد السلوك املقبول دوليا) رمسية وغري رمسية(والقوانني واملعايري 

ال شك أن و .1"شكل التوقعات، ويف النهاية تلطف من تأثري الفوضوية، وتنمي الثقةتدفق املعلومات، وت
هي كذلك هياكل ت يدخل يف صلب تكوين وعمل املؤسسات الدولية، لكن هذه األخرية ما ذكره ون

 .إخل... هلا وجود يضاهي وجود الدول من حيث اإلعتراف واألمهية والتأثري ،وبىن قائمة بذاا
هي أحد أطراف اتمع الدويل وأحد  )وظائفهاو أشكاهلا وأحجامها اختالفعلى (لدولية فاملؤسسات ا

  .الفواعل املهمة يف العالقات الدولية
اإللتقاء  فرص إذ توفر .يف التفاعل والتواصل بني الدول "الوسيط"تلعب املؤسسات الدولية دور 

وحتسني النوايا بني ملناسب لزرع الثقة توفري اجلو اوالتفاهم بني الدول، كما تعمل على والتحاور 
العالقة، وهي يف  طرح املشكالت املشتركة وحل الرتاعاتناسب وحمايد لاألعضاء، كما أا مكان م

   .املشتركة واألهداف املستقبلية للجماعة البشرية ككل املصاحل لرسم معاملإطارا الوقت نفسه 
اليت تعين غياب  - الدوليةالفوضى يف ظل  هأن مارتن غريفيثس و تريي أوكالهانيرى كل من 

فإن اخلوف من الغش واخلداع  -سلطة دولية قادرة على إنفاذ وتطبيق أحكام اإلتفاقيات الدولية 
لكن احلل بيد والتملص من أحكام هذه اإلتفاقيات ميثل العائق األكرب أمام أي عملية تعاون ممكنة، 

   :2املؤسسات الدولية اليت تعمل على
 .من طرف الدولنوع من اإللتزام القانوين إجياد  -1
 .خفض نفقات الصفقات بني الدول -2
وحول أي إجراءات تتخذها  ،تقدمي املعلومات يف إطار من الشفافية حول أي مسائل نزاعية -3

الدول على مزيد من األمر الذي يشجع  ا أن ختفض درجة اإلرتياب بينها،الدول من شأ
سسات قد خففت من حالة عدم اليقني والغموض الذي يكتنف وذا تكون املؤ .التعاون بينها

    .نوايا وسلوك الدول
املؤسسات الدولية تلعب دورا كبريا يف عملييت التعاون وحتقيق إىل أن من جهته أنور حممد فرج يشري 

  :  3األمن والسالم الدوليني، وذلك من خالل
 .العمل التعاوين بني الدولة ، فهي تضمن دميومة وديناميكتوفر اإلحساس باإلستمرارية -1
 .رصة لتبادل اإلمتيازات بني الدولتوفر الف -2

                                                
 .ز: ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 1
 .396مرجع سابق، ص، مارتن غريفيثس و تريي أوكالهان 2
 .397أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 3
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 .وتعزيز الثقة بني األعضاء تتيح فرصة لتبادل املعلومات -3
  .تتيح سبال وأدوات حلل الرتاعات بني الدول -4

، بل لكن وجود املؤسسات الدولية وانتشارها ال يعين بالضرورة جناحها يف آداء املهام املنوطة ا
    :1خلصها كيوهني يف ما يلي ،اك أسباب وعوامل تقودها إىل النجاح أو الفشلهن

 .ومدى امتثاهلم لقواعدهااألعضاء بسياسات املنظمة أو املؤسسة من عدمه،  مدى متسك -1
 .مدى التقارب اإلجتماعي والسياسي واإلقتصادي والقيمي بني أعضائها -2
 .مدى عمق املصاحل املشتركة اليت جتمع أعضاءها -3

على أن هناك عوامل أخرى يد أن هذه األسباب تتعلق باملنظمات أو املؤسسات الدولية ذاا، ب
وهي بدورها كذلك تلعب دورا حامسا  اليت تنشط فيها هذه املؤسسات، )الدولية( تتعلق بالبيئة اخلارجية

لذات يثور اجلدل بني يف هذه النقطة با. قدرة املؤسسات الدولية على أداء املهام اليت أنشأت من أجلهايف 
 املؤسسات الدولية يف أن تكون عنصرا أساسيا الليرباليني املؤسساتيني والواقعيني اجلدد حول مقدرة

دفع هل تستطيع املؤسسات الدولية حقا : ، وبصفة أخص وأكثر حتديداشؤون الدوليةوفاعال يف إدارة ال
   ؟من العاملينيقيق مزيد من السلم واألومن مث حت ،عملية التعاون الدويل

إذ يروجون على التغريات اليت حصلت بعد اية احلرب الباردة، يراهن الليرباليون املؤسساتيون 
ففي دراسة مقارنة أجراها  .و العصر الذهيب للمؤسسات الدوليةلفكرة أن عامل ما بعد احلرب الباردة ه

 1970ويف العام لثالثني منظمة، ال يربو عن ا 1910يف عام  وجد أن عدد املنظمات الدولية ،كيوهني
 )عقد اية احلرب الباردة(بينما وصل عددها حبلول العقد الثامن قارب عددها السبعني منظمة دولية، 

عميق مس عن تغري  –حسب كيوهني دائما  – هذه األرقام تنبئوداللة . 2حوايل ألف منظمة دولية
واية احلرب الباردة من جهة، ومن اإلحتاد السوفيييت  بعد ايار النظام الدويليف السائدة  منظومة القيم

وتفسري التحول الذي مس طبيعة العالقات بني الدول، عجز الواقعية اجلديدة عن إدراك  ،أخرى جهة
اليت  العوامل اإلقتصادية لصاحلإدارة الشؤون الدولية  يف والذي كشف عن تراجع دور القوة العسكرية

   .حمركاا األساسية اقتصادية وجتارية بامتيازيف ظل عوملة خاصة  ،اعتلت األولوية واألمهية
 جعلهم يعتقدون بإمكانية –اجلدد يف تصور الليرباليني  –هذا املشهد اجلديد للعالقات الدولية 

ؤسسات امل وتراجع نفوذها وتأثريها لصاحلور الدول كفواعل أساسية يف السياسة العاملية، حتجيم د
يف التأثري يف سلوك  دورها ونفوذها تزايد ما، ومعهرا واسعنيت تعرف منوا وانتشااليت بات الدولية

                                                
 .101، مرجع سابق، ص"تأثري املنظمات الدولية يف سلوك الدول القومية"د حممد أبو زيد، أمح 1
 .102املرجع نفسه، ص 2
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دور  تفعيل. 1إىل أقصى مداهاالدفع بعملية التعاون الدويل  ، ومنهلدولية املشكلة للنظام الدويلالوحدات ا
عن احلروب  ال بعيديف قيادة النظام الدويل يعين يف احملصلة اإلجتاه بالعالقات بني الدواملؤسسات الدولية 
           .لينيمن العاألواالسلم والرتاعات وصوب 

إدارة لمؤسسات الدولية يف والتأثري املتزايد ل دورالإن التحليل الذي ساقه املؤسساتيون اجلدد عن 
عن ما جيري  وبعيد ،تفاؤل مفعم بالرغبويةمل يعن عند الواقعيني اجلدد سوى  السياسة العامليةشؤون 
أطر تنظيمية جمرد الدولية  أو املؤسسات تظل املنظمات ،فبالنسبة هلم. ساحة العالقات الدوليةيف حقيقة 

 .قيق السالم والتعاون فيما بينهاوبال أي تأثري يذكر يف سلوك الدول يف سعيها حنو حت وتنسيقية شكلية،
وليس هلا يف النظام الدويل  ى منهافال تأثري يرج ،ية قوة كربى تدعمهافإذا مل يكن وراء املؤسسات الدول

وغطاء  اإطار املؤسسات الدولية إال أن تكون دعال ت ،إذن من وجهة النظر هذه .2دور ميكن أن متارسه
الدول الكربى أو القوية يف النظام الدويل من أجل مترير سياساا وحتقيق مصاحلها،  اتستعملهوأداة 

قدم  ،يف هذا الصددو. حاجة هذه الدول إليها ىمبد مرتبط )أي املؤسسات( ومدى وجودها وفعاليتها
دراسة معمقة حول دور املنظمات  )J. Ikenberry(أحد كبار املؤسساتيني اجلدد وهو جون إيكنربي 

منذ اية احلرب العاملية الثانية، وتوصل إىل نتيجة مفادها أن استراتيجيا الدولية يف تقييد القوى الدولية 
مثل األمم املتحدة وصندوق النقد الدويل والبنك  ،استغلت خمتلف املنظمات الدوليةالواليات املتحدة قد 

يف تدعيم مركزها ومكانتها الدولية، ويف مواجهتها لإلحتاد السوفيييت طوال فترة احلرب  ،الدويل وغريها
رأى  الذيومثله جوزيف ناي . 3على سياساا اخلارجية إلضفاء غطاء شرعيوأخريا كوسيلة الباردة، 

  . 4احلرب الباردة فترة املؤسسات الدولية كانت من أهم أدوات القوة الناعمة األمريكية طوالأن 
ذهب بعيدا يف نقد " العامل الذي صنعته أمريكا"ومن خالل كتابه املوسوم بـ كاجان  روبرت

ري حيسب بل وأنكر مطلقا أي دور أو تأثوإيكنربي،  مثل كيوهني وناي أطروحات املؤسساتيني اجلدد
األمم املتحدة وقوات حفظ السالم التابعة هلا، البنك الدويل، صندوق  مبا يف ذلك للمؤسسات الدولية

بأن معظم التطورات اليت  ،وجادل باملقابل .النقد الدويل، واإلحتاد األورويب مبختلف املؤسسات التابعة له
الدويل، ومنو اإلقتصاد العاملي، وتضاعف  من تأسيس للنظام حدثت يف العامل بعد احلرب العاملية الثانية

                                                
 .103املرجع نفسه، ص 1
 .107املرجع نفسه، ص 2
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إمنا يرجع الفضل فيها للقوة األمريكية اليت ال تزال مهمة من أجل احلفاظ على  إخل،...الدول الدميقراطية 
  . 1النظام الدويل

املؤسسات تلعب دورا فقط عندما تقتضي مصلحة الدول بأن ستيفن والت جيادل ومن جهته، 
 يف حاالت كثرية ال تستطيع فرض سلوكات معينة الدولية لي أن املؤسساتذلك، لكن من الواضح واجل

ولنا يف حالة إسرائيل مع قرارات الشرعية . 2على الدول إذا كان ذلك يتناىف مع مصلحة هذه األخرية
    . الدولية خري دليل على ذلك

ورغم األدوار ت، العدد اهلائل للمنظمات الدولية وانتشارها السريع يف مجيع ااالإذن ورغم 
كثرية تبقى  يف حاالتزيادة التواصل والتفاعل والتعاون بني الدول، إال أنه والوظائف اليت تؤديها يف 

وتظل مسألة . يف احملافظة على ما حققته من إجنازات لصاحل اموعة الدوليةهذه املنظمات عاجزة حىت 
) املعين األول بالعملية(إذ ال يزال للدول  ولية،د مؤسساتتضمنها  التعاون الدويل أكرب من أن تديرها أو

           .وأفضليات مما تتوقعه من مكاسب ومنافعنطالقا يف مسألة التعاون ا تبقرر وت، وهي اليت ترأي يف ذلك
 . الواقعي حول مسألة املكاسب املتوقعة من التعاون -اجلدل الليربايل: الفرع الثالث

وقعة من التعاون بشكل مباشر وحاسم على حدوث عملية التعاون من تؤثر مسألة املكاسب املت
يعتنقها كل من الليرباليني اجلدد والواقعيني اجلدد على فبالرجوع إىل نظرية اإلختيار العقالين اليت  .دمهع

الالزمة لتحقيق  املنفعة املتوقعة يف ضوء الكلفةحسابات إن سلوك الدول بصفة عامة حتكمه ف ،حد سواء
سوف تنخرط يف فإذا كانت املنفعة املتوقعة من عملية التعاون أكرب من الكلفة فإن الدول  املنفعة، هذه

دخول يف الكلفة أكثر من املنفعة املتوقعة فإن الدول سوف حتجم عن ال، وإذا كانت عملية تعاون واسعة
فكرة الذين جعلوا من  ليرباليني اجلددلا اجلدل قد ثار من جديد بني لكن .عمليات تعاون مع اآلخرين

 الذين جعلوا  اجلددينيالواقع ونظرائهم من ول حنو التعاون؛الد حمركا ودافعا لسلوك "املكاسب املطلقة"
  .مثبطا وكاحبا لرتوع الدول حنو العملية التعاونية" املكاسب النسبية"فكرة من 

ق واسع هو عملية مرحبة جيادل الليرباليون اجلدد أن اخنراط الدول يف عالقات تعاونية على نطا
فالتعاون يضمن مكاسب للجميع  .حىت وإن تفاوتت درجات املكاسب احملققة لكل منها للجميع،

ى مداه، فكلما زاد حجم كيفية توسيع هذا التعاون إىل أقص وعليه فما يهم الدول هو ،)مكاسب مطلقة(
كلما زادت العوائد املتأتية منه،  بني الدول) اإلقتصادي والتجاري(املصاحل املشتركة وحجم التبادل 

                                                
 .48روبرت كيوهني، مرجع سابق، ص 1
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وبالتايل فما يهم وهذا يوفر للدول مزيدا من املنافع والفوائد جراء اخنراطها يف عالقات دولية تعاونية، 
  . 1من املنافع اإلمجالية لألطراف كافةحتقيق احلد األقصى  هوالليرباليني اجلدد 

توسيع على لدول جيد لفز حمو هي حمرك )Absolute Gains( "سب املطلقةاملكا"إن فكرة 
 عقالنية الدول تفرض عليها أن من حيث واستمرارها ن دميومتهابينها، كما أا تضمعملية التعاون 

 –كما جيادل الليرباليون املؤسساتيون  –أن التعاون  ومبادائما تعظيم مكاسبها والتقليل من خسائرها، 
نخرط بشكل واسع يف عالقات تعاونية فيما تدول سوف فإن ال، يقلل من التكاليف ويزيد من املنافع

   .بينها
هو تشجيع الدول ما يرومه الليرباليون املؤسساتيون من خالل طرحهم لفكرة املكاسب املطلقة و

 عوض در من التعاون بينهاقلتحقيق أكرب  ،يف إطار املؤسسات الدوليةواإللتزام به " العمل اجلماعي"على 
ما يهم . مع بعضها البعض قد تقودها إىل مواجهات وصدامات ،يجيات انفردايةحبلول واسترات هامتسك

  .ال نصيب كل طرف منها )املنافع( الدول هو حجم الكعكة
كة مقارنة مبا حيصل عليه يهم الدول هو نصيبها من الكع ما ،بالنسبة للواقعيني اجلددأما 

وفق قاعدة  –اليت تدفع الدول  )Relative Gains( "املكاسب النسبية"إم يهتمون مبسألة  .اآلخرون
يكون حجم استفادا منها  ن اإلخنراط يف عالقات تعاونيةاإلحجام عإىل  –احلسابات العقالنية كذلك 

وحتقيق تعتمد الدول يف تأمني بقائها ففي ظل بيئة فوضوية للنظام الدويل  .أقل من استفادة اآلخرين
وتعظيم  زيادة قوا ، وتسعى دائما إىل)Self-Helpاملساعدة الذاتية مبدأ (مصاحلها على قدراا الذاتية 

إىل أن  دويلتعاون إذا ما اخنرطت يف عملية  وهذا يدفع الدولموقعها النسيب ضمن ميزان القوى الدويل، 
 )J. Grico( جوزيف قريكووتربير ذلك حسب كل من  ،هنع النامجةتقلق بشأن توزيع املكاسب 

مكاسب تفوق مكاسب شركائها تستحوذ على أن الدول اليت  )S. Krassner(ستيفن كراسنر و
بطرحهم والذي يقصده الواقعيون اجلدد  .2بينما يصبح شركاؤها أكثر هشاشةستصبح بالتدريج أقوى، 

ال تضحي مبصاحلها من  –عقالنية ال وفق افتراضات – التنبيه إىل أن الدولهو  يةكاسب النسبامللفكرة 
أكثر مما تستفيد كما أن الدول غري مستعدة لدفع فاتورة تعاون قد يستفيد منه اآلخرون أجل اآلخرين، 

                                                
 .361مقاربات جديدة للنظريات الدولية، مرجع سابق، ص ،ستيف مسيث 1

  يفترض منطق التعاون بصفة عامة تقاسم األعباء والتكاليف بني املنخرطني فيه، وباملقابل فإن عوائده تكون أكرب بكثري مما حيققه
  . طرف ما لو قام بالعمل لوحده، وعليه فإن عملية التعاون دائما ما تكون مرحبة للجميع
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 ، وأن الدول كذلك ال تغامر باإلخنراط يف عملية تعاون دويل قد )مشكلة الراكب ااين( هي منه
اجتاه  رادائما أكثر حذفالدول تكون  ،وعليه .تضعف من موقعها النسيب ضمن ميزان القوى الدويل

    .الدخول يف عالقات تعاونية مع اآلخرين
مسأليت ونظرائهم من الليرباليني اجلدد حول  مما يستفاد من هذا اجلدل الدائر بني الواقعيني اجلدد

األخري هو ممكن احلدوث، ، أن هذا بعملية التعاون الدويلاملكاسب املطلقة واملكاسب النسبية وعالقتهما 
حركية  من إذ ال خيل جمال من جماالاالعالقات بني الدول يف الفترة الراهنة،  بل هو الطاغي على وصف

حتقيقه وتنفيذه عدد كبري من املؤسسات ضطلع مبهمة يوكبريين مبا فيها ااالت العسكرية،  وتفاعل
املنظرين لكن تظل مشكلة ضمان استمراره وبقائه تؤرق  ،إىل جانب احلكومات الوطنية ذاا الدولية

يف ظل البيئة  وصناع القرار على حد سواء، إذ تظل إمكانيات اندالع احلروب والرتاعات ممكنة كذلك
  .ال العالقات التعاونية فقط برمتها فسوف تنسف الدول ،حدثت ، وإذ"الفوضوية"الدولية 

عرب قرن من مبختلف النسخ اليت قدمتها حاولت الليربالية  أن ،نستخلص يف اية هذا املبحث
سلمية وخالية من احلروب، وقدمت  لعالقات دولية وكذا املمارسايت التأسيس الفكري والنظريزمن ال

للتطور استجابة  كانت يف بعضهاوقد . العديد من الوسائل واآلليات واإلستراتيجيات لتحقيق ذلك
الفكرية اليت  جعاتانعكاسا للمراويف بعضها اآلخر العالقات الدولية،  والتغري املستمر الذي عرفه واقع

نسخها املتالحقة، وكانت يف معظمها حتديا ومنافسا  طالتاليت على ضوء العيوب والنقائص عرفتها 
  . فكريا ونظريا للواقعية اليت هيمنت على احلقل

  
  
  
  
  

                                                
  ،وهي أحد املشكالت اليت تواجه منظري التعاون الدويل، إذ الدول املنخرطة يف عملية التعاون ليست متماثلة القدرات واإلمكانات

دفع هذه  وبالتايل ال تسهم يف دفع تكاليف عملية التعاون الدويل بقسط متساو، فالدول الضعيفة واملتخلفة قد ال تساهم إطالقا يف
وهذا قد يهدد العملية التعاونية برمتها على املدى البعيد، إذ وراء حكومات . التكاليف، بينما قد تستفيد أكثر من غريها من الدول

 .   شعوب تسائلُها عن كل ما تنفقه –خاصة الدميقراطية منها  –الدول الكربى 
 أقل مما تستفيد منه الدول املنافسة هلا مباشرة، وهذا يؤثر على مكانتها يف  قد تدفع الدول تكاليف أكثر مما تستفيد، أو تستفيد

  .   التراتبية الدولية للقوى
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أمام حتديات اإلقصاء  يف الصمود لفترة طويلة من الزمن –على األقل  –لقد جنحت الليربالية 
على كل منافسيهم من النظريات األخرى، ويدل هذا الصمود على قدرة اإلبداع  الذي فرضه الواقعيون

يشفع هلا يف البقاء  النجاح يف تقدمي شيء ما على ،ومن جهة أخرى ؛من جهة والتجديدوالتكيف 
     . على املنافسة النظرية يف احلقل

 جمرد عدسة ،رة أخرىأو بعبا .يف فهم وحتليل العالقات الدولية لكنها تظل جمرد وجهة نظر
وإذا كان من املتفق عليه أا ليست العدسة ". ليربايل"نرى من خالهلا الواقع الدويل ولكن بلون  ملونة

عدسة الواقعيني فماذا نرى من خالل  ،نتجت يف احلقل النظري للعالقات الدوليةاليت أُ الوحيدة" امللونة"
     ترى؟ يا

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 يقول مورافسيك أن هناك على األقل ثالثة ظواهر أفلحت الليربالية يف تفسريها:  

مثال عن تفسري التغري اجلوهري يف قدمت تفسريات مقبولة لتغري احملتوى اجلوهري للسياسة اخلارجية، فيما تعجز الواقعية  -1
 .األهداف والغايات اليت جتعل من الدول تتنازع وتتعاون

 .تقدم تفسريا مقبوال للتغري التارخيي يف النظام الدويل، فيما تعتربه الواقعية من طبيعة ثابتة ال تتغري -2
" اإلعتماد املتبادل املعقد"حسب دويتش، و" ددةاجلماعة األمنية املتع"تقدم تفسريا مقبوال لتميز السياسة الدولية احلديثة ب  -3

 . بتعبري كيوهني وناي
 op. cit, pp,  534-535.  Andrew Moravcsik :للمزيد انظر



203 
 

  ثايناملبحث ال
 .للعالقات الدولية علمية يف بناء نظرية  الواقعية جهود 

 

مبسألة أساسية حددت اخلط وعرب خمتلف اجلهود اليت قدموها انشغل الواقعيون على مر التاريخ 
وإذا حتدث احلروب بني الدول؟ ملاذا : وهي ،يف جمال العالقات الدولية العام لتوجههم الفكري والنظري

على  ورجال الدينمن طرف العديد من املفكرين والفالسفة  وجلتوع رحتهذه املسألة قد طُ تكان
اختالف مذاهبهم وأمكنتهم وعصورهم، وقُدمت بشأا أحباث وتفسريات ونظريات مألت صفحات 

الواقعيون هو مقاربة املسألة من وجهة ) عند البعض ما يزعمه ويدعيه(فإن ما متيز به كتب وجملدات، 
ة تجاوزمبنية وفق أسس املنهج العلمي، وم صلبةفهومات وتفسريات  تتيح هلم تقدمي ،نظر علمية

  .واملسبقة واحلدس واآلراء واألحكام الذاتيةاملبنية على التخمني  "التقليدية"أو التفسريات الطروحات 
ظواهر (فيها  أهم الظواهرللعالقات الدولية تستطيع تفسري  ل الوصول إىل نظرية علمية وعامةمثَََََّ
 أين برزت الواقعيةبعد اية احلرب العاملية الثانية اهلدف األساسي للواقعيني، خاصة ) واحلربالصراع 

نقل العالقات الدولية من  يسعى إىل فكري ونظري كمشروع )حتت تأثري الوضعية يف العلوم اإلجتماعية(
املسلح بأدوات  لميةإىل حقل الدراسات الع ،املثقلة بأمناط التفكري املثايل حقل الدراسات التقليدية
  ."الوضعي"وأساليب التفكري العلمي 

الواقعية  تتبوأ ،بعد أكثر من سبعني سنة من ظهورها على املسرح النظري للعالقات الدوليةو
ظرية أو بل ويطلق عليها النصدارة النظريات األكثر متثيال وتأثريا يف العالقات الدولية تنظريا وممارسة، 

  عامة للعالقات الدولية؟ هدف الوصول إىل نظرية علمية وحققت  لكن هل .ئداإلجتاه املهيمن والسا
التطرق إىل بعض العناصر املمهدة لطريق اإلجابة عن من املفيد  ،قبل اإلجابة عن هذا السؤال

  .يف هذا املبحثسريد ذكرها وتفصيلها تواليا مع التقدم واليت هذا السؤال، 
  .ة للعالقات الدوليةالواقعيلنظرية ل تارخيي وامتداد فكري عمقك "القوة"فلسفة : املطلب األول

نسبيا من تعريف باقي النظريات املوجودة يف حقل يسر يبدو للوهلة األوىل أن تعريف الواقعية أ
مبنهجها وموضوع  ،أو على األقل ،امسها بالكثري من مضموا يبوحيوحي وإذ العالقات الدولية، 

يتبدد  ،دمت حوهلاإىل التعاريف اليت قُلكن بالعودة  .موجودكما هو  الدويلدراستها املتمثل يف الواقع 
حد اإلقتناع بعدم  هذه التعاريفاإلختالف الذي مييز تعدد واليف ظل  ذلك اليسر وتزداد املهمة صعوبة
خيربنا أن الواقعية ليست  مثال )Jack Donnelly( دونلليجاك . جدوى البحث يف هذه املسائل
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 وروبرت جيلبني .1"ه عامتوج"واإلقتراحات بل هي باألحرى حة من الفرضيات جمموعة واض
)Robert Gilpin(  وتنظيما يعتربها ترتيبا)Disposition (بالنسبة لـ فريغيسون  .2فلسفيا

 Colin(إملان  وحسب كولني .3"جمموعة من التأكيدات املعيارية اليت تشكل نظرية"هي  ،ومنسباش
Elman(،  ا  ،أما ستيفن والت .4تضم عددا من النظريات املختلفة" ريةخيمة كب"فهيفيشري إىل أ

العديد من النظريات املتنافسة، جتمع بينها عدة افتراضات رئيسية يتفق  برنامج حبثي واسع يضم داخله"
 يراها أكرب من جمرد برنامج حبثي )Randall Schweller(راندل شويلر  .5"عليها أغلبية الباحثني

(Research Program) منوذج معريف"هي  بل"  (Paradigm)  6"فلسفة عاملية"أو.               
نظريتهم  يف تقدمي الواقعيون يتفق "الواقعية"ـ هذا اإلختالف حول حتديد ما نقصده بمقابل يف 

 إذ ميكن .من النظريات األخرى ارنة مبنافساامن الناحية التارخيية مقعلى أا األسبق ظهورا  "الواقعية"
 واهلند) صان تزو(العصور القدمية يف كل من الصني مفكري بالتراث الفكري الواقعي إىل العودة 

 اإليطايلالسياسي الفيلسوف  ثيوسيديدس، وإىل املفكرين الغربيني القدماء مثل املؤرخ اليوناين، )كوتيليا(
لقرن السابع عشر السري توماس واملنظر السياسي اإلجنليزي يف ا، )1527-1469( يمكيافيللنيكوالي 

هؤالء املفكرون اعتقدوا أن العناصر املركزية املتحكمة يف السياسة الدولية هي ف .)1679-1588(هوبز 
  . 7"األمن"و" القوة"

ين عليه التفكري كانت القاعدة احملورية اليت بإىل أن فلسفة القوة ويشري إمساعيل صربي مقلد  
مبدى ارتباطها ينبئنا التاريخ الطويل من الصراعات الدولية ذلك أن لية، الواقعي بشأن العالقات الدو

 مارتن وايتأما  .8مهما سيق حوهلا من تربيرات قانونية وأخالقية ،وخضوعها ملعادالت وتوازنات القوة
أي يف (فيشري إىل أن أهم ما مييز التاريخ احلديث عن التاريخ الوسيط  ،)Martin Wight( وايت

وبالتايل ال نكون ، "احلق"عن فكرة " القوة"هو تفوق فكرة  )القومية ة عن ظهور الدولاملرحلة السابق
د هانس عضوي .9قوةال حول صراعاتمبالغني إذا وصفنا العالقات الدولية بأا ليست أكثر من 

                                                
1

 Jack Donnelly, Realism and International Relations (UK: Cambridge University Press, First 
Edition, 2004), p06. 
2 Ibid, p06. 
3 Idem. 
4 Idem. 

 . 36، مرجع سابق، ص"حنو نظرية عامة: كيف تتحرك الدول الصغرى"أمحد حممد أبو زيد،  5
 .36املرجع نفسه، ص 6

7 Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty, op. cit, p 19. 
 .17إمساعيل صربي مقلد، مرجع سابق، ص 8
 .17املرجع نفسه، ص 9
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هذا الكالم بقوله أن الصراع من أجل القوة بني الدول هلو ظاهرة  )Hans Morgenthau( مورغنتاو
تتحكم يف سلوك الدول  ،أثبت التاريخ صحة وجودها كحقيقة ثابتة ومستقرةلة مكانا وزمانا، شام

 .1، فالقوة تظل ظاهرة إنسانية دائمةمهما اختلفت يف أوضاعها اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية
اليت تنسب إىل الواقعية أدركت هذه  أن خمتلف النظريات يرى )B. Frankel( بنجامني فرانكل

         . 2احلقيقة، فهي كلها تلتقي حول فكرة الصراع الدائم والرتاع حول القوة واألمن
بالعودة إىل تاريخ فلسفة القوة كأداة لفهم واقع التفاعالت اليت كانت حتدث بني الشعوب 

 ،)عشر يف منتصف القرن السابعانتظامها يف شكل دول باملفهوم احلديث مل يتجسد إال (واتمعات 
 - اسربطة وأثينايف مقدمة كتابه عن تاريخ احلرب الكبرية بني  -  أن ثيوسيديدسل روبرت جيلبني يقو

وجه خطابه إىل أولئك الباحثني الذين لديهم الرغبة يف معرفة دقيقة عن املاضي لتساعدهم على 
مبعادالت  رتبطوامل عام لديناميكية العالقات الدوليةالقانون الاكتشف استشراف املستقبل، معتقدا أنه 

 .، فالقوة هي احملدد األساسي لسلوك الدول، وتوازناا هي احملددة للعالقات بني الدول3القوة بني الدول
يتفقون مع ثيوسيديدس يف رؤيته لشمولية منطق سياسة القوة  بأن الواقعيني تيموثي دن وجيادل .الدول

ما حدث بني أملانيا يلوسيني على ميكننا إسقاط ما حدث بني األثينيني وامله مكانا وزمانا، ذلك أن
، وأندونيسيا مع 1956 العامواإلحتاد السوفيييت مع ار يف ، 1939عام يف الوتشيكوسلوفاكيا " النازية"

سيطر منطق غلبة الطرف األقوى على الطرف ففي احلاالت مجيعها  .1957تيمور الشرقية يف العام 
روبرت كيوهني من  .4عتبارات األخالقية والقانونيةوحساباا اإل القوةاعتبارات  وحجبت ،األضعف

الفاعل األهم يف : ثيوسيديدس، وهيللواقعية جلية يف كتاب إن الفرضيات األساسية " ؤكديجهته 
، وأن سلوك الدول ميكن )دول املدن يف تلك الفترة(السياسة الدولية هو الكيانات اإلقليمية املنظمة 

      .5"مفهوم القوة وتقوم حبساب مصاحلها انطالقا من ،ث عن القوةالدول تبحعقالنيا، وأن تفسريه 
الذي  ،الذي ينسب إليه الفضل يف تأسيس علم السياسة احلديث - الرجوع إىل مكيافيلليوب

لطابع  فإننا جنده قد انطلق من نظرة فاحصة ودقيقة - يبحث فيما يفعله الناس ال ما ينبغي أن يفعلوه
وبني اتمعات أو الدول، وتوصل إىل أا خاضعة ، وبني األفراد واحلكام، األفراد بني العالقة اليت تقوم
 )الداخلية واخلارجية(لكي يسود احلكام ويضبطوا شؤون دوهلم ف ".القوة" وإمالءات ملنطق وتفاعالت

                                                
 .52املرجع نفسه، ص 1

2 Annette Freyberg-Inan, what moves Man: The Realist Theory of International Relations and Its 
Judgment of Human Nature, (USA: State University OF New York Press, 2004). P 02. 
3 Robert Gilpin,  The  Theory of  Hegemonic War,  Journal of Interdisciplinary History, Vol 18, No 
04, Spring 1988,  p 591. 

 .332جون بيليس وستيف مسيث، حمرران، مرجع سابق، ص: ، يف"الواقعية"تيموثي دن،  4
 .179حممد أنور فرج، مرجع سابق، ص 5
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كرية جيب عليهم دائما أن يهتموا بالقوة حىت يف زمن السلم، فأولئك الذين يهملون املصادر العسه فإن
القوة عند مكيافيللي  .يعرضون مصاحل دوهلم للخطر، وبالتايل 1القوة هذه للقوة واألمن سيفقدون حتما

اليت جعلت الفرد يعيش يف صراع الطبيعة البشرية  هي وسيلة ال غاية يف حد ذاا، إذ اقتضتها مساوئ
  .دائم مع اآلخرين

س الفلسفي لفكرة القوة كمحدد لسلوك توماس هوبز الدور األكرب يف التقعيد والتأسيكان لـ 
اجلنس البشري كله لديه جنوح عام إىل الرغبة املستمرة يف إنين أعترب "حيث يقول  األفراد والدول معا،

القوة عامل حاسم "ويف موضع آخر يقول  .2"سبيل القوة بعد القوة، وال ينتهي هذا اجلنوح إال باملوت
ون هوادة حنو امتالك املزيد من القوة، وال يتوقف هذا السعي إال السلوك اإلنساين، فاإلنسان يسعى ديف 

ليست إال كلمات ال طاقة هلا على محاية عند املوت، والعهود أو املواثيق اليت ال تظللها السيوف 
 ايعين  اليت ،"حالة الطبيعة"ومفهوم القوة عند هوبز يكتسي أمهية بالغة عندما يربطه مبفهوم  .3"اإلنسان

 ،غياب سلطة أو أي شكل من أشكال الضبط اإلجتماعي والتنظيمي للوجود اإلنساين –راضيا افت –
حبيث يتساوى الناس مجيعا يف ما جبِلوا عليه من الفطرة، ويتساوون كذلك يف الطموحات واألهداف، 

 فإن ،ومن هنا .ها إىل جعلهم أعداء لبعضهم البعضاألهداف نفس ومن مث يقودهم سعيهم إىل حتقيق
، ويلجأ إىل استعمال القوة يف اإلنسان ويف سبيل حتقيق مصلحته يضطر إىل اإلضرار مبصاحل اآلخرين

إنسان هو  وإن ما يعود لكلوليست قضية مالك ومايل،  فالقضية ليست قضية عدل أو ظلم،" .ذلك
     .4"وما لديه القوة على اإلحتفاظ به ما يستطيع أن ميتلكهفقط 

ففي  .اليت حتكم عامل البشر وحاول إسقاطها على عامل الدولة اإلفتراضية هوبز هذه الصورنقل   
ل دولة إىل متيل ك) "الفوضى"يت فيما بعد حبالة مس( ظل غياب سلطة عليا فوق سلطات الدول

 ،يرتفع لديها هاجس األمن كما، الدول األخرى والشك يف نوايا وسلوكاتذر التوجس واخلوف واحل
 ،وحينئذ .طبيعة العالقات بني الدول، بل ومسة غالبة على اعات أمرا ممكن احلدوثوتصبح احلروب والرت

 رعبي .اة اآلخرين عندما يتطلب األمر ذلك زيادة نصيبها وحجمها من القوة كل دولة يتوجب على
 إن: "هوبز عن القلق الدائم الذي يعانيه حكام الدول جراء وجودهم يف حالة الطبيعة هذه بالقول

يف حالة خشية دائمة، ويف موقف املقاتل، جيعلهم يف كل حلظة استقالل امللوك وأصحاب السيادة 
األقوياء، عن الفرق العسكرية وعن باآلخر، إنين أتكلم عن سلحة جمهزة، وعيون كل منهم حتدق فاأل

                                                
1 Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty, op. cit, p 19. 

 .196حممد أنور فرج، مرجع سابق، ص 2
 .62رت بالتسغراف، مرجع سابق، صجيمس دوريت وروب 3
 .202حممد أنور فرج، مرجع سابق، ص 4
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وكل ما  املدافع املوجودة على حدود دوهلم، وعن جواسيسهم الذين يعملون باستمرار عند جريام،
  . 1"ميكن أن ميثل حربا

ورغم اعتراف هوبز بأن حالة الطبيعة مل توجد يف أي عصر من العصور، أو على األقل يصعب   
بدون جمتمع مهما كان نوعه وشكله (إثبات أن اإلنسان قد عاش لوحده منفصال عن اآلخرين 

من  حيكم الدول، والذي استقاهإىل منطق التفاعل والسلوك الذي ، إال أنه أراد لفت اإلنتباه )وحجمه
2يف ظل تصور افتراضي حلالة الطبيعة تفاعل وسلوك اإلنسان منطقعلى  كمهح.  

س لفكرة القوة كمحدد لسلوك األفراد ولسلوك الدول سأَ )R. Niebure( رينهولد نيبور
اليت تدفع  األصليةباعتبارها انعكاسا وجتليا لفكرة اخلطيئة  ،للطبيعة اإلنسانيةانطالقا من تصور ديين 

جترب  ،وبالتايل .ة على حساب اآلخرينوحتقيق املصلحة الذاتي ،واألنانية ورالشر اإلنسان إىل كل أنواع
  . 3على زيادة قوته ملواجهة هذه الشرور – يف سبيل تأمني بقائه – اإلنسان

و أن هناك حيث تبقى الدول ألا قوية أ .بني القوة والبقاء نيكوالس سبيكمانمن جهته ربط 
تتعاظم أمهية  ،وعليه .هناك خطر دائم يتهدد الدول، ويف احلالتني 4دول أخرى تضمن محايتها وبقاءها

      .كمحدد فعلي لسلوك الدول يف حميطها اخلارجيالقوة 
تلك القوة التفسريية لسلوك الدول  "القوة"يف إعطاء مفهوم  ينسب إليه الفضلف ،مورغنتاو أما 

" صراع من أجل احلرب والسلم: السياسة بني األمم"من خالل كتابه املرجعي  ،ليةوللتفاعالت الدو
ترتكز على  ،)كما سنرى فيما بعد(والذي حاول فيه تقدمي نظرية علمية للعالقات الدولية  .1948

 ،حسبهفالقوة  .أو استعماهلا أو التباهي ا ستمرة يف امتالك القوةاملرغبة ال قوامها يتالطبيعة البشرية ال
السياسة الدولية، ككل سياسة، هي " :الغاية احلامسة اليت تربر السلوك العدواين للدول، إذ يقولهي 

القوة هي دائما اهلدف ] فـ[صراع من أجل القوة، ومهما تكن األهداف النهائية للسياسة الدولية، 
وبالتايل فهم وحتليل ( أن استخدام مفهوم القوة يف تعريف مصلحة الدولةمورغنتاو يعتقد . 5"العاجل

هو املعلم البارز الذي يعني الواقعيني على تلمس طريقهم يف حقل السياسة الدولية، ) سلوكيات الدول
     .6"يؤثر يف سلوك الفاعلني اآلخرين وتوجهام ومعتقدام وميوهلم السلوكية صاحب القوة"ألن 

                                                
 .204املرجع نفسه، ص 1

2 Jack Donnelly, «Realism»,  In : Scott Burchill and All (eds.), op. cit, p 32. 
 .210حممد أنور فرج، مرجع سابق، ص 3
 .66جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 4
 .06ر، مرجع سابق، صحجار عما 5
الة ، "هل باتت املدرسة الواقعية يف العالقات الدولية شيئا من املاضي؟: القوة والثقافة وعامل ما بعد احلرب الباردة"أمحد علي سامل،  6

 .   122ص، 2008، خريف 20، العدد العربية للعلوم السياسية
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يف حتليل وتفسري سلوك الدول وتفاعالت " القوة"على أمهية وحمورية  إذا كان الواقعيون يتفقون
أنصار الواقعية التقليدية أو حيث جند  .ديد معىن القوة ومكوناافإم خيتلفون بشأن حت ،السياسة الدولية

حيوي عناصر مادية وأخرى غري مادية أو معنوية، فإىل  ،يعتربون القوة مبثابة مركب كليالكالسيكية 
حسب ادوارد  واملشاعر اإلنسانية والقيم صادية هناك أيضا األفكارواإلقتالعسكرية جانب املكونات 

فإن الدول تسعى دائما إىل زيادة رصيدها من القوة بعناصرها  وبالنسبة إىل هانز مورغنتاو .هاليت كار
 )...شكل نظام احلكم،  اخلصائص القومية، الروح املعنوية، اإليديولوجيا،: متثلت يف( املادية واملعنوية

حتت تأثري (ا الواقعيون البنيويون أو اجلدد فإم قصروا معىن القوة على األبعاد املادية أم .1ن بقائهالضما
 )، ولتفادي مشكلة قياس القوةضغط السلوكية يف إخضاع دراسة الظواهر السياسية للمناهج التكميمية

ردها املادية إلجبار دولة أخرى استخدام دولة ما ملوا"أقصوا األبعاد املعنوية، حبيث أصبحت القوة تعين و
  . 2"على فعل شيء ال ترغب يف القيام به

 ،املفهوم التقليدي للقوةجتاوز املشكالت املنهجية اليت خيلفها الواقعيني اجلدد وبالرغم من حماولة   
ر العناصر املادية ألا سهلة القياس والتكميم يف مقابل صعوبة ذلك بالنسبة للعناص علىوذلك بالتركيز 

) اجلامدة(ن النظرة الستاتيكية ألإال أن املشكلة ظلت قائمة بالنسبة لتحديد وقياس قوة دولة ما، املعنوية، 
حبيث ميكن قياس قوة دولة ما دون األخذ بعني اإلعتبار غري حركي وغري عالئقي، اعتربت القوة مفهوما 

القوة،  "نسبية"الدولية على مبدأ  قوى الدول األخرى، بينما يتفق العديد من مفكري ومنظري العالقات
     .3التأثري والتأثرعالقة بني طرفني أو أكثر من خالل عالقات أي النظر إىل القوة على أا 

كمفتاح لتفسري حممد أنور فرج أسبابا ثالثة تواجه مفهوم القوة الذي قدمه الواقعيون يورد 
  : 4سلوك الدول، وهذه األسباب هي

 .وجيب مقارنتها بقوى الدول األخرىهي نسبية  بل ،القوة ليست مطلقة -1
 .بل تتغري مع تغري عناصرها ،القوة ليست مستقرة على حال -2
   .ليس هناك عامل واحد ميكن من خالله التحكم بالقوة حىت ولو متثل يف القوة العسكرية -3

 ،بدقةإن هذه املشكالت اليت تعيق الواقعيني يف تقدمي مفهوم موحد للقوة وكذا حتديده وضبطه 
حتليل وتفسري مفاهيمهم وافتراضام حول خمتلف  ثن الواقعيني على تبنيهم عنصر القوة يف بناء تمل

                                                
 .122املرجع نفسه، ص 1
 .123صاملرجع نفسه،  2
 .124نفسه، صاملرجع  3
 .230حممد أنور فرج، مرجع سابق، ص 4
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توازن القوى، التحالفات،  السيادة، ال ميكن فهم املصلحة الوطنية، ،فعلى سبيل املثال .السياسة الدولية
  .إال يف إطار القوة وعالقات القوة احلرب

نظريا للباحثني واملفكرين يف جمال مرشدا وجها تارخييا وملفكر الواقعي يف ا "القوة"تعترب  ،إذن
الدول، وهي للعالقات القائمة بني واحلاكم الفعلي كما أا تعترب مبثابة الناظم العملي العالقات الدولية، 

ة من مقاربة العالقات الدوليوتتيح  .تأخذ حيزا كبريا من اهتمامات الفالسفة واملفكرين عرب العصور
انتباه الباحثني واملنظرين وحىت الفالسفة واملفكرين إىل ضرورة عدم اإلغراق يف لفت  زاوية القوة

تتجاوز حقيقة ارتباط الواقع الدويل والكثري من سلوكيات الدول بظاهرة ومنطق " مثاليات"التأسيس لـ 
 .جتاوزها واحلد منها هولةأو اخلطأ يف اإلعتقاد بس ،عدم إمهال وجتاهل مسألة احلربوكذا ، "القوة"

 العميقة اليت فهم ومعرفة األسبابالقناعة مبحورية القوة يف العالقات الدولية يساعد يف فاإلنطالق من 
  .1تفسري احلرب أسهل من حماولة فهم شروط السالم :أو كما قال والتز إىل اندالع احلروب، تؤدي

  .للعالقات الدولية  التنظري الواقعييف وافتراضات أساسية مفاهيم مفتاحية: املطلب الثاين
يف تأسيس النظرة  ةريله مطلبا مستقال نظرا ألمهيته الكب الذي خصصنا "القوة"إىل جانب مفهوم 

العناصر احملددة لفهم ، وهي مبثابة شأنا اعنههناك مفاهيم ال تقل  ،الدوليةية لفهم وحتليل العالقات الواقع
كما أن هذه املفاهيم كذلك  ،"السياسة الدولية"ليت حتدث يف نطاق السلوك الدويل للدول وللتفاعالت ا

    .حجر البناء الذي تتأسس عليه افتراضات الواقعيةتعترب 
 .مفاهيم أساسية يف التحليل الواقعي للعالقات الدولية: الفرع األول

وحتليل ظواهر  تعترب يف احلقيقة أدوام األساسية يف فهماليت يقدم الواقعيون حزمة من املفاهيم 
    :لية، نذكر منهاالعالقات الدو

 : Balance of powersتوازن القوى مفهوم: البند األول
فال ميكن احلديث  .مبدأ القوة يف العالقات الدولية والذي يرتبط كلية باآلثار النامجة عن وجود

الذي قد يفضي إىل (ة أبدا عن مفهوم توازن القوى يف غياب القوة يف حد ذاا، فالصراع على القو
 ،وبالتايل ).لنظام القائمالذي حيافظ على استقرار ا(هو ما خيلق احلاجة إىل توازن القوى ) احلرب

وليس مسألة اختيار سياسي من طرف حكام الدول  ،فالتوازن هو ظاهرة طبيعة مالزمة لظاهرة القوة

                                                
1 Kenneth N. Waltz, «Structural Realism after the Cold War»,  International Security, Vol 25, No 01, 
Summer 2000, p 08. 

  قصود به، إذ يشري كل من مارتن ، وهو يعرف نوعا من اإلرباك وعدم اإلتفاق يف حتديد امل"ميزان القوى"يترجم كذلك إىل مصطلح
وايت وهربرت باترفيلد إىل وجود ما يزيد عن األحد عشر معىن له ظهرت يف كتابات أو خطابات أنصار هذا املفهوم، كما أنه غري 

    .121كريس براون، مرجع سابق، ص: انظر يف ذلك. مستقر يف استخدامه حىت من طرف هؤالء األنصار أنفسهم
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قد ( رب مالزمة كذلك الختالل التوازنوإذا كان التوازن مالزما للقوة فإن احل. 1كما يرى به مورغنتاو
، فعندما متيل كفة القوة إىل أحد األطراف )عادتهإلأو  تكون احلرب يف بعض احلاالت أداة خللق التوازن

املشكلة للتوازن تصبح إمكانية اندالع احلرب كبرية، ألن الطرف األقوى سيميل إىل استخدام قوته ضد 
 وضع مورغنتاو، ولتفادي اندالع احلرب وجبت العودة إىل اآلخرين حسب قانون القوة الذي قدمه

وهنا قد تضطر الدول إىل استخدام إحدى أدوات حتقيق التوازن كالتسلح  .التوازن أو خلق توازن جديد
الذي  "نظام التحالفات"اإلطالق يتمثل يف إخل، على أن أمهها على ...والتعويضات اإلقليمية والتدخل 

  .2على الوصول إىل وضع التوازن أو احملافظة عليه عندما يكون قائماتعمل من خالله الدول 
اخللل املوجود يف  إىل تباهاإلن تفَلَ -  احملسوبني على الواقعية أحد األكادمييني - ستيفن والت

ضد القوة اليت قد  أن الدول تتوازن حيث يرد يف املفهوم الشائع ،وحاول تصويبه توازن القوى مفهوم
 الدول تتوازن ،بينما يف احلقيقة .أمنها وبقاءها ومصاحلها القومية الدول األخرى مبا يهددحتوزها بعض 

عنصر ينقص هو  حسب براون ما .3وليس بالضرورة ضد القوة ثله دول أخرىمتقد التهديد الذي ضد 
لف مع بريطانيا إىل أن تتحا ما الذي يدعوا ،فعلى سبيل املثال .وهو من طبيعة غري مادية "اإلدراك"

ذلك كحتما ليس التوازن ضد القوة، فلو كان  ؟إخل...املتحدة ضد إيران، أو كوريا الشمالية،  الواليات
  .األمريكية لتوازنت ضد قوة الواليات املتحدة

  Statism: مفهوم الدوالنية: البند الثاين
للمجتمع  الوحيداملمثل هي التعبري الشرعي وذات السيادة ويرتبط هذا املفهوم بفكرة أن الدولة 

ر مجيع احتكا تتيح السيادة للدولة ؛املستوى الداخلي فعلى .4على املستويني الداخلي واخلارجي السياسي
أن يشاركها يف ذلك أي أدوات اإلكراه والعنف، كما أن سلطتها نافذة على إقليمها وشعبها دومنا 

لطة واحدة معترف ا ومتلك حقا ففي الدولة الواحدة هناك سأو من اخلارج، طرف سواء من الداخل 
فتتيح السيادة للدولة حق اإلعتراف ا ومساواا  ؛أما على املستوى اخلارجي . شؤواا يف تسيريحصري

الداخلية بأي شكل من وعدم التدخل يف شؤوا وعدم اإلعتداء عليها، ، القانونية مع غريها من الدول
  . إخل... األشكال،

أما أن الدولة هي الفاعل األساسي يف العالقات الدولية، فهذا يعين  ،اقعينيوبالنسبة للمنظرين الو
الفواعل األخرى اليت أنتجها التفاعل بني الدول كاملنظمات احلكومية وغري احلكومية فهي تأيت يف مرتبة 

                                                
 .235، صع سابقكريس براون، مرج 1
  .79إمساعيل صربي مقلد، مرجع سابق، ص 2
 .46، مرجع سابق، ص"حنو نظرية عامة: كيف تتحرك الدول الصغرى"أمحد حممد أبو زيد،  3
 .249جون بيليس وستيف مسيث، حمرران، مرجع سابق، ص: ، يف "الواقعية"تيموثي دن،  4
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هذه للسياسة الدولية جيب أن ينطلق من   فأي حتليل وتفسري ،وعليه .من حيث األمهية والتأثري ثانوية
     .املسلمات

   Anarchy مفهوم الفوضى: البند الثالث
من دون " حرفيا الذي يعين، و)Anarkos(" أنارخوس"املصطلح اليوناين يعود أصل الكلمة إىل   

 هانتائجهو أحد  يرتبط هذا املفهوم ارتباطا مباشرا مبفهوم السيادة، بلويف احلقيقة . 1"حكومة أو حاكم
 السيادة اخلارجية للدول عدم خضوعها ألي سلطة فوقهاتعين  إذ .ى الدويلاألكثر أمهية على املستو

فهذا يعين أن النظام الدويل  ،ا متماثلة السيادة من الناحية القانونيةهمهما كانت، وملا كانت الدول مجيع
   .غياب أي سلطة عليا فوق سلطات الدولبتعبري الواقعيني، واليت تعين " الفوضى" حتكمه

للفيلسوف اإلجنليزي توماس هوبزدام هذا املصطلح يف وصف العالقات الدولية نسب استخي، 
بالدخول يف عقد اجتماعي أتاح له العيش " حالة الطبيعة"الذي رأى أن اإلنسان استطاع أن خيرج من 

" حالة الطبيعة"اخلروج من  نت له بقاءه وصانت حريته، بينما مل تستطع الدولميف كنف الدولة اليت أَ
   .الفوضىذه وظلت خاضعة ملبدأ ه

ال ميكن  أن فوضوية النظام الدويل هي حالة مستدميةعلى ) اجلدد منهم(ويتفق الواقعيون 
إذ ال ينتظر أن تتنازل الدول عن سيادا أو عن جزء منها بأي حال ، التخلص منها بسبب عنصر السيادة

حيث تزداد عدوانية حكم يف سلوك الدول، ية هي اليت تتوعليه فإن بنية النظام الفوضومن األحوال، 
احلرب نتيجة لذلك الدول ويزداد معها الشك وعدم التيقن من نوايا وسلوكات الدول األخرى، وتصبح 

، كما أا تعتمد ممكنة احلدوث يف أي حلظة، وعليه يصبح األمن والبقاء هاجس الدول وهدفها األول
  .على أنفسها يف حتقيقه

  Survivalالبقاء م مفهو: البند الرابع
 ،خاطر اليت تتهدد الدولفإنه يف ظل البيئة الفوضوية للنظام الدويل تزداد امل ،كما ذكرنا سابقا

وعلى ( للفقدان، وعليه تسعى الدول إىل استخدام كل وسائلها املتاحة ويصبح أمنها معرض بشكل كبري
قد بعد دافع البقاء، "فكما يقول والتز  ".ءالبقا"ضمان أمنها املتمثل يف  من أجل) رأسها القوة العسكرية
بقاء الدولة هو "ومثله يذهب هنري كيسنجر إىل أن  .2"ال اية هلا متنوعة بأشكال تكون أهداف الدول

  .3"مسؤوليتها األوىل والقصوى، وال ميكن املساومة عليه أو تعريضه للخطر

                                                
 .324، صمرجع سابق مارتن غريفيثس و تريي أوكالهان، 1
 .242تيموثي دن، الواقعية، مرجع سابق، ص 2
 .243املرجع نفسه، ص 3
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مفهوم البقاء لكنها ال تساويه، هناك بعض املفاهيم اليت يستخدمها الواقعيون والقريبة من 
وعلى الرغم ستخدمه العديد من الواقعيني خاصة الكالسيكيني منهم، الذي ا "املصلحة الوطنية"مفهوم ف

والبقاء، فاملصلحة األوىل بفكرة القوة  بِطدائما ما ر ، إال أنهمن أنه مصطلح فضفاض وال ميكن ضبطه
.  يتأتى هلا ذلك إال بامتالكها للقوة اليت متكنها من ذلكوال للدول تتمثل يف استمرار وجودها وبقائها

وربط مفهوم املصلحة الوطنية عند الواقعيني اجلدد مبفهوم األمن الذي هو أمشل من مفهومي القوة 
 واإلجتماعيالبقاء، ولكن يتضمن كذلك الرفاه اإلقتصادي  فاألمن ال يتوقف عند حدودوالبقاء، 

  .للدول
  Self-Helpاملساعدة الذاتية هوم مف: البند اخلامس

ضد  حينما ال ميكن للدولة أن تعتمد على سلطة فوقها أو على دولة أخرى لضمان بقائها
ففي ظل البيئة الدولية الفوضوية التهديدات اليت تأتيها من خارجها فإا تضطر إىل اإلعتماد على نفسها، 

ومعه تقل فعالية ة شؤون العالقات بني الدول، اليت تتكفل بضبط وإدار يغيب وجود احلكومة العاملية
إخل، وحتت ...أدوات الضبط األخرى املتمثلة يف املنظمات الدولية كاألمم املتحدة، واحملاكم الدولية، 

اإلعتماد على التهديدات اليت تفرضها مثل هذه البيئة الفوضوية فإن الدول جتدها أنفسها جمربة على وطأة 
   . ق وضمان أمنها وبقائهالتحقي قدراا الذاتية

اة اآلخرين عند اإلقتضاء، ويف زيادة خمزوا من القوة يقتضي هذا املبدأ جلوء كل دولة إىل   
اق ا بينها يف سبن الدول تدخل فيمفإ ، الدولظل حاالت الشك واخلوف اليت تطبع العالقات بني

  . )Security Dilemma( "منيةاملعضلة األ" بـ لتسلح، وهذا خيلق ما يسمى عند الواقعينيل
أدوات الفهم والتحليل األساسية لدى الواقعيني، هذه املفاهيم وغريها مما مل يرد ذكره هنا متثل   

   .والعنصر التايل سيوضح ذلكوهي مبثابة مفاتيح لفهم افتراضام ونظريام عن السياسة الدولية، 
  .لدوليةواقعية حول السياسة اإفتراضات ال: الفرع الثاين
نظرية واحدة من الواقعية حىت نتحدث هكذا  توجد نسخةبد من اإلشارة يف البداية إىل أنه ال ال 

للواقعية تتعلق اهات يتحدث عن أربعة اجت ،مثالفـ مايكل دويل  .ساسيةبعمومية عن افتراضاا األ
 "األساسية"أو  "األصولية"والواقعية لـ ثيوسيديدس،  )Complex( "املركبة"الواقعية : بالرواد األوائل

)Fundamentalist(  ،اهليكلية"أو  "البنيوية" والواقعيةلـ مكيافيللي" )Structuralist(  ،لـ هوبز
هناك متييزا شائعا أن أشار إىل تيموثي دن و .1لـ روسو )Constitutionalist( "الدستورية"والواقعية 

، )1979-1939( "احلديثة"، والواقعية )لقرن العشرينحىت ا( "الكالسيكية" الواقعية :يصنف الواقعية إىل

                                                
 .171حممد أنور فرج، مرجع سابق، ص 1
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ورغم اعترافه بعدم وجود شكل حمدد لتصنيف اإلجتاهات النظرية ، 1)فصاعدا 1979(والواقعية اجلديدة 
  :من خالل اجلدول التايلالنظرية للواقعية، إال أنه حاول حصرها 

  
  .اإلجتاهات النظرية للواقعية حسب تيموثي دن): 11(اجلدول 

  

  األفكار الكربى  أبرز النصوص  أبرز املفكرين  قعيةنوع الوا
  
  

الواقعية البنيوية 
  األوىل

  )الطبيعة البشرية(

  
 ثيوسيديدس

  
  

  مورغنتاو

  
 احلرب البيلوبونيزية 

  
  

  السياسة بني األمم

من الصراع  تسري بدافع السياسة الدولية
على السلطة تكمن جذوره يف الطبيعة 

 واتمع والقانونأما العدالة . البشرية
    .فهي إما ال مكان هلا أو مطوقة

  
  الواقعية التارخيية 

  أو العملية

  
  مكيافيللي
  هــار

  
  األمري-

أزمة األعوام -
  1939-1919العشرين

تقر الواقعية السياسية بأن املبادئ ختضع 
للسياسات، وتكمن املهارة القصوى 
لزعيم الدولة يف تقبله أشكال سياسة 

دان السياسة الدولية القوة املتقلبة يف مي
  .وتكيفه مع ذلك

  
الواقعية البنيوية 

النظام (الثانية 
  )الدويل

 
 روسو 
  والتز  

  
  حالة احلرب -

  نظرية السياسة الدولية -

النظام الفوضوي وليس الطبيعة البشرية 
هو الذي يدفع إىل اخلوف والشك 

أن ينشأ الصراع  وانعدام األمن، وميكن
نية نوايا حىت إذا كانت لألطراف املع

  حسنة بعضها اجتاه البعض
  

  
  

  الواقعية الليربالية

  
  زهوب-

  هيديل بول-

  
  اللفياثان-

  اتمع الفوضوي-

ميكن امتصاص الفوضى الدولية من قبل 
الدول اليت هلا القدرة على ردع الدول 
األخرى عن العدوان، والقدرة على 
  .استنباط قواعد أولية كأسس لتعايشها

 
 جون بيليس وستيف مسيث، حمرران، عوملة السياسة العاملية: يف ،"الواقعية" ،دن تيموثي: املصدر

  .237-236ص ص ، )2004مركز اخلليج لألحباث، : اإلمارات(

                                                
 .234جون بيليس وستيف مسيث، حمرران، مرجع سابق، ص: ، يف "الواقعية"تيموثي دن،  1
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أنه بعد اية احلرب الباردة ظهرت شعارات وأطروحات  )Jack Snyder(جاك سنايدر جيادل 
على األقل تصف كل  العالقات الدولية نظريتان هناك اآلن يف حقل"يدعي كل منها متثيل الواقعية، فـ 

منهما نفسها بأا واقعية بنيوية، وهناك حنو ثالثة أنواع من الواقعية اهلجومية، وعدة أشكال من الواقعية 
  .1"حديثة، ومشروطة، وخاصة، ومعممة - الدفاعية، باإلضافة إىل نظريات واقعية تقليدية 

تفسريات للسياسة  رية للواقعية، والواقعيون طوروات النظيف احلقيقة هناك تنوع يف اإلجتاها 
 ومع ذلك ميكن حتديد العناصر اجلوهرية، األحيان ا كبريا من اإلختالف يف بعضالدولية تصل حد

  .اليت تلتقي حوهلا معظم التوجهات النظرية اليت تنسب للواقعية واإلفتراضات األساسية
حيدد اهتمامات النظريات املنتمية  ،ى سبيل املثالعل )Benjamin Frankel( بنجامني فرانكل

 .2رة الصراع الدائم والرتاع حول القوة واألمنيف نقاط مشتركة تلتقي كلها حول فكإىل التيار الواقعي 
حاول من جهته اجلمع بني طروحات وافتراضات الواقعيني  )Randall Schweller( وراندل شويللر

  :3التايل ا إياها على النحومقدم )الكالسيكيني واجلدد منهم(
يف مجاعات سياسية تتوىل تنظيم ال يواجه األفراد بعضهم البعض بصورة فردية، وإمنا كأعضاء  -1

. ومن خالله األفراد واجلماعات/ فالدولة هنا هي اإلطار العام والوحيد الذي يتفاعل فيه ،والئهم
حورية وأمهية الدولة بالنسبة للوجود هو عام بالنسبة للواقعيني، فكلهم يسلمون مب وهذا اإلفتراض

اإلنسان حسب  ا ميكن أن يبلغهأمسى فكرة وموجود هي الدولة(اإلنساين وضمان حريته وبقائه 
املمثل الوحيد للشعوب ، وعلى املستوى الدويل تعترب الدولة الفاعل األساسي و)هيغل مثال

    واتمعات؛
ورغم أن فكرة الفوضى كتجسيد حلالة الطبيعة  .الفوضى هي املبدأ الناظم للعالقات الدولية -2

ميكن العودة ا إىل توماس هوبز، إال أن اعتمادها كمنطلق يف التنظري للعالقات الدولية هو 
وأصبح من . حديث جدا، ويرتبط أساسا بأعمال الواقعيني اجلدد ويف مقدمتهم كينيث والتز

أن النظام الدويل ) اجلدد(بعض الليرباليني  املسلم به على نطاق واسع عند الواقعيني بل حىت عند
 ارس تأثريا كبريا على سلوك الدول؛هو فوضوي بطبيعته ومي

. إن القوة هي العامل الرئيسي يف العالقات الدولية، وهي الوسيلة الرئيسية لتحقيق أهداف الدول -3
عتبارها أو ا) عند الكالسيكيني(عن اجلدل الواقعي حول اعتبار القوة كهدف وبغض النظر 

                                                
 .121، صمرجع سابق أمحد علي سامل، 1

2Annette Freyberg-Inan, op. cit, p 02. 
 .42، مرجع سابق، ص"حنو نظرية عامة: كيف تتحرك الدول الصغرى"مد أبو زيد، أمحد حم 3
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تحليل فإن القوة تعترب املوضوع اجلوهري يف الرؤية وال ،)عند اجلدد(كوسيلة لتحقيق األمن 
 الواقعيني للسياسة الدولية؛

طبيعة العالقات الدولية هي أساسا عالقات صراعية، وبدون الصراع يفقد العامل مربرات إن  -4
حول حتديد األسباب املفضية  لفونورغم اتفاق الواقعيني حول هذه النقطة إال أم خيت. وجوده

 إليه؛
فهم هنا خيالفون ما . ال ميكن للبشر تقليل حدة الصراعات الدولية عن طريق العقل واملنطق -5

حول طرق ووسائل احلد من  فيما بينهم كذلك لكنهم يف املقابل خيتلفون ،ذهب إليه الليرباليون
  توازن القوى؛أغلبهم حيبذون فكرة  هذه الصراعات، حىت وإن كانوا يف

فحسب الواقعيني تعترب األخالق منتجا من منتجات القوة وليس . للقوة وظائف أخالقية ليس -6
 وكات الدول؛وبالتايل وجب الفصل بني األخالق والسياسة عند حتليل سلالعكس، 

ا، فالدول ـمى أخالقياا عند حدوث تضارب بينهحاجات الدول وضرورياا تتغلـب علإن  -7
    .ال تضحي مبصاحلها من أجل مبادئ تؤمن ا –ألفراد على عكس ا –

 يعتربها أساسية بالنسبة للواقعية اإلفتراضات جمموعة منيسوق لنا أمحد علي سامل  ،ويف الصدد نفسه
  : 1وهي، إمجاال
ري هي الفاعل الرئيس واألهم يف العالقات الدولية، وهذا يعين عدم اإلعتراف بأمهية وتأثالدولة  -1

    األخرى من غري الدولة؛الفواعل 
عند  ككتلة واحدة ةالدولإىل  ، وهذا يعين النظرالدولة كفاعل دويل وحدة واحدة ال تتجزأ -2

   طاولة البليارد؛ على كسلوك الكرة حتليل وتفسري سلوكها اجتاه الدول األخرى متاما
فيها  متيلوكات اليت وتدفعها عقالنيتها دائما إىل القرارات والسلالدولة فاعل عقالين باألساس،  -3

 كفة املنفعة عن كفة الكلفة؛
األمن القومي يأيت على رأس أولوية القضايا الدولية، ومفهوم األمن لدى الدولة يرتبط  -4

قوة مطلبا ضروريا بالتهديدات العسكرية اليت تأتيها من غريها من الدول، وهنا يصبح امتالك ال
 ".سكريالع"الدول على أمنها القومي  حتافظ من خالله

مارتن غريفيثس وتريي أوكالهان مخس افتراضات أساسية تقوم عليها الواقعية اجلديدة وقدم كل من 
ال : تنال قبوال عاما لدى أغلب الواقعيني، وهي نذكر واحدة منهاورد البعض منها فيما سبق، لكننا 

فاملصلحة  ،2عدو الغد إذ أن حليف اليوم قد يصبح ،دول من بعضها البعضميكن الوثوق أبدا مبواقف ال
                                                

 .120ص، مرجع سابق أمحد علي سامل، 1
 .395مارتن غريفيثس و تريي أوكالهان، مرجع سابق، ص 2
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يف السياسة ال "ة مقولة عامة يرددها الواقعيون هي ما ترتبط به سلوكات الدول، وتترجم هذه الفكر
  ". توجد صداقات دائمة، وال عداوات دائمة، ولكن توجد مصاحل دائمة

حماولة  اليت تنفرد ا الواقعية اجلديدة عن الواقعية الكالسيكية، وذلك يفهناك بعض اإلفتراضات 
كما سنرى يف املطلب " (النظرية العلمية"قات الدولية تستجيب أكثر لشروط تأسيس نظرية للعال

  :1، ومن هذه اإلفتراضات جند)املوايل
 والصراع املتواصل؛" الفوضى"بـ  تتميز العالقات الدولية -1
 يوي؛ون استنادها إىل التحليل البنليس هناك أي تشكيل ألي نظرية للعالقات الدولية بد -2
السياسية يف النظام  توزيع القوة بني الوحداتإن التغريات اجلذرية واخلطرية تقع على مستوى  -3

 الدويل؛
  .إستقاللية احلقل السياسي عن بقية احلقول املعرفية األخرى -4

 إن معرفة هذه اإلفتراضات مفيد جدا يف فهم النظرة الواقعية لطبيعة العالقات الدولية ومكوناا  
تعرفها السياسة الدولية ة، ويف فهم وحتليل سلوكيات الدول وخمتلف التفاعالت اليت األساسي وحمركاا

هذه العمل على التنسيق بني  للظواهر الدولية يفترض التحليل العلمي ،لكن باملقابل .بشكل عام
احث وتقدميها يف شكل أطر نظرية قابلة ألن تكون مرجعيات عامة لكل ب ،بينهاوالربط اإلفتراضات 

من خالل سعيها جلعل هذه ذلك ما حاولته الواقعية يف احلقيقة و .تم بفهم وحتليل العالقات الدوليةمه
 .منطلقا لنظريتها العلمية للعالقات الدولية) السابق ذكرها(اإلفتراضات 

إىل " الطبيعة البشرية"من  :الواقعية للعالقات الدولية" العلمية"النظرية  أسس: املطلب الثالث
 .الدولية" لفوضىا"
فإنه مل يقصد " فيزياء إجتماعية"نعم لـ  )Auguste Comte(حينما قال أوغست كونت    

 ."الوضعية"لصرامة املناهج العلمية واإلنسانية إخضاع دراسة الظواهر اإلجتماعية  فكرة أكثر منبذلك 
واليت صيغت يف شكل  ،الظواهر الفيزيائية كما متكن نيوتن من اكتشاف القوانني اليت حتكم ،وحسبه

بالنسبة للقوانني اليت حتكم ظواهر اإلنسان فإن ذلك ممكن جدا  ،تعرب عنها وتفسرها نظريات عامة
 ، إذ نادوا"الكونيت"حاملوا املشروع  –ق ـحب – ال العالقات الدولية يعترب الواقعيونـيف جم. واتمع

رفعوا سقف طموحهم عاليا ، و"يزياء اجتماعيةف"على شاكلة " فيزياء للعالقات الدولية"بـ  –جمازا  –
فما هو  .عمليات التنظري للعالقات الدوليةبالوصول إىل نظرية علمية وعامة غري مسبوقة بالنسبة إىل 

  ؟سبيلهم إىل ذلك

                                                
 .175ابق، ص، مرجع س"التنظري يف العالقات الدولية بني اإلجتاهات التفسريية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جنديل،  1
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 .التصور الواقعي لعلم العالقات الدولية: الفرع األول
ىل فترة دميي للعالقات الدولية تعود به إذكرنا سابقا أن أحد الروايات التقليدية لنشأة احلقل األكا

ملنع وكسبيل أو حل وقائي ما بعد احلرب العاملية األوىل، كرد فعل على اآلثار الفظيعة اليت خلفتها 
حيث فكر املثاليون يف إمكانية ضبط وتقييد الرغبات الالعقالنية لإلنسان  .اندالع احلروب مستقبال

  .إال بواسطة العلمحسبهم  على حد سواء، ولن يتأتى ذلك وللدول
 .العلمية لظواهر العالقات الدوليةلكن الواقعيني يؤرخون بشكل خمتلف لتاريخ بداية الدراسة 

يرجع التأسيس الفعلي لقيام فرع علمي للعالقات الدولية إىل ما بعد احلرب العاملية الثانية  ،وحسبهم
واإلستخفاف مبا  للمثاليني وصل حد السخريةعيا الذعا نقدا واقوليس األوىل، حيث عرفت هذه الفترة 

، بل كانوا يرون أن "علمية"اعتبار املعرفة اليت ينتجها املثاليون لقد شككوا يف إمكانية  .ينتجه هؤالء
   . 1ة بالقيمغري حيادية وهي جد متحيزة أو مثقلمقاربة املثاليني للعالقات الدولية غري موضوعية و

املثاليني بأم ركزوا على ما ينبغي أن  و وادوارد هاليت كارلقد ام كل من هانس مورغنتا
 الفرق بني –يف هجوم جد قاس  –كار  هبوش .ورفضوا التعامل معه كما هو موجود ،يكون عليه العامل

وفكرة التركيز على دراسة ما هو  .2تدرسه الواقعية وما تدرسه املثالية كالفرق بني العلم والكيمياء ما
الذي خالف منهج و ،ميكن العودة ا إىل أرسطو قدميا )اقع احلقيقي ال املفترض أو املرغوبالو( كائن

ويف العصر  .بدل اإلستنباط من مسلمات عقلية ومثاليةأستاذه أفالطون بالدعوة إىل استقراء الوقائع 
يث، إذ يقول احلد احلديث إىل املفكر اإليطايل مكيافيللي الذي كان له الفضل يف تأسيس علم السياسة

حنن مدينون بالفضل ملكيافيللي وآخرون ألم كتبوا ما يفعله الناس ال "فرانسيس بيكون يف هذا الصدد 
هو علم ال  –حسب الواقعيني  – علم العالقات الدولية املنشود إذن. 3"ما ينبغي عليهم أن يفعلوه

م يبحث عن العلل واألسباب وال يدرس ما هو غري موجود، بل هو عل ،تخيالتيبحث يف الرغبات وال
  .موجود كما هو موجود) السياسي للظواهر اليت تنتمي ال العالقات الدولية(اليت جعلت من الوجود 

ستشف ذلك يعود كار ليقر بأن العالقات الدولية كعلم مل يكن هلا وجود قبل جميء الواقعية، وي
أي أن ، 4"ةـكر ما قبل العلمي إىل املرحلة العلمين الفـتعين اإلنتقال م"من خالل تعريفه للواقعية بأا 

مل تتخلص من  - ة القرن العشرين ـع حماوالت املثاليني يف بدايـحىت م - ة العالقات الدولية ـدراس
 ار يعترب بيار دو سيناركلونسـمنوال ك وعلى .ة امليتافيزيقا على مواضيعها وكيفيات دراستهاـغلب

                                                
1 Milja Kurki and Colin Wight,  op. cit, p 17. 
2 Ibid, p 18. 

 .192حممد أنور فرج، مرجع سابق، ص 3
4 Aziz Hasbi, op. cit, p 60. 
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)Pierre de Senarclens( تفرض إرادة التحليل بطريقة منظمة وصارمة لديناميكية "اقعية أن الو
  .، وهذا ال يتأتى حسبه إال باتباع قواعد املنهج العلمي1"العالقات بني الدول

 Good( قال أن العلم اجليد" خادم أم سيد؟: العلم"املوسوم بـ مورغنتاو ومن خالل كتابه 
Science(  الكذب أو البهتانهو الذي يرتكز على متييز احلقيقة من )Falsehood(  لفهم العامل بطريقة

منظمة، وأن فشل النظريات السابقة يعود لكوا مل تتحدث أي شيء عن العامل احلقيقي، ولكوا دائما 
 ،احلقيقة بالنسبة لـ مورغنتاو هي أكثر املفاهيم أمهية .2ما استخدمت لغة تتسم بامليتافيزيقا واليوتوبيا

  .يف قوالب جاهزة، ولكن يف احلكم املتعقل الذي جيد جذوره يف الفلسفة والتاريخ وال ميكن أن توجد
بالنسبة لـ مورغنتاو تتمثل يف عزل احلقيقة ) وعلم العالقات الدولية بالطبع(مهمة علم السياسة 

مة عن املمارسة السياسية، فاحلقيقة هي قيمة متعالية تعطي للعلم املعىن وتربر وجوده، وهي ليست بامله
إذ تقتضي من الباحث التجرد الكامل من كل ما ميكن أن يشوه أو يشوب احلقيقة اليت  ،السهلة حسبه

        . 3يبحث عنها، وعليه فإن دور املنظر كما يقرر مورغنتاو هو حتديد ما هو حقيقي وما هو غري حقيقي
ملة، فوحدها يعتمد على شكل النظرية املستع – حسب مورغنتاو دائما – واكتشاف احلقيقة

تساعد املرتكزة على مالحظة الفعل السياسي ميكنها أن  )Pragmatic Theory( النظرية الرباغماتية
ظروف املاضي واحلاضر املتعلقة بالوجود وبإدراك ومعرفة  ،على توقع سري األحداث يف املستقبل

رغنتاو عن أحد الوسائل وهنا يتحدث مو .4السياسي ميكن اكتشاف احلقيقة املوضوعية للخربة السياسية
املتجردة " (املالحظة العلمية"خطوة / واخلطوات األكثر أمهية يف الدراسة العلمية للظواهر واملتعلقة بوسيلة

، واملالحظة هنا تعتمد على اخلربة احلسية كطريق أوحد للحصول )من الذاتية والقيم واألحكام املسبقة
ويعكس هذا . وتصنيفها واستعماهلا يف عملية التفسري فيما بعد على املعطيات األولية بغية فرزها وحتليلها

  ".الوضعي"بشكل واضح تبين الواقعيني لقواعد املنهج العلمي 
حيث  املفهوم الوضعي للعلم، )خاصة اجلدد منهم( يتبىن الواقعيون ؛من الناحية اإلبستمولوجية

وبالتايل إمكانية (وماديته  )ارفة أو الدارسة لهعن الذات الع(باستقاللية عامل العالقات الدولية  يؤمنون

                                                
1 Idem. 
2

 Seán Molloy, The Hidden History of Realism: A Genealogy of Power Politics (New York: 
Palgrave Macmillan, First Edition, 2006), p 80. 
3 Idem. 
4 Ibid, p 81. 

  تنبغي اإلشارة هنا إىل أن الواقعيني التقليديني مل يكونوا متحمسني كثريا لألخذ بكل ما متليه الفلسفة الوضعية، هذه األخرية اليت
الذين حاولوا إخضاع دراسة وجدت هلا متحمسني ومناصرين كثر من دارسي ومنظري العالقات الدولية وقد عرفوا بالسلوكيني، 

العالقات الدولية لشروط علمية ومنهجية صارمة، حيث أقصوا من الدراسة كل مسألة ال ميكن تكميمها وقياسها، والعبارة الشهرية اليت 
لة وغري إذا مل تستطع قياسه، فمعرفتك ضئي"كتبت على جدار بناية العلوم اإلجتماعية جبامعة شيكاغو تدلل عل ذلك، إذ نقرأ فيها 
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قوانني ل ، وخضوعه)حدوث الظواهر فيه وفق منط متكرر( وبانتظامه ،)لتكميملقياس واإخضاعه ل
إم يبحثون كما يقول حممد أنور فرج  .باستخدام قواعد املنهج العلمي موضوعية ميكن الكشف عنها

خيي ومنطق األشياء بدل اإلغراق يف عملية السرد التار وعن املتكرر ،وجوهر الظواهرعن الثوابت 
واألمناط  حتديد املفاهيم والكشف عن القواننيإم يرومون بذلك  .لألحداث والوقوف عند مظاهرها

اإلهتمامات السابقة املرتبطة بالوصف التارخيي  جاوزتت ،التعليلية لظواهر العالقات الدولية بطريقة مغايرة
    .1أو التركيز على دراسة املؤسسات والقواعد القانونية) ناكما ذكر(لألحداث 
كما يف باقي احلقول املعرفية األخرى اليت تكتسي ( العالقات الدولية علم خمرجاتفترض أن ي

قابلة للفحص  تقف على أرضية صلبة من املفاهيم واإلفتراضات، ،نظريات علميةهي ) صفة العلمية
فإىل أي مدى وفقت  .صالحية التعميمكذا هلا قدرة الشرح والتفسري، و ،ومثبتة بالتجربة ،واإلختبار

ما سنحاول إثارته فيما تبقى من   ذلك؟ هذاومن بعدهم الواقعيني اجلدد يف جهود الواقعيني الكالسيكيني
      .عناصر

 .عيةالواق" العلمية"كأساس لبناء النظرية " الطبيعة البشرية: "مورغنتاو واقعية: الفرع الثاين
على دراسة الطبيعة البشرية واإلنطالق منها يف حتليل  إىل أن التركيزبداية  املفيد اإلشارةمن 

، بل فقط قصره على مورغنتاوسلوك الدول ال ميكن  ومن مث يف فهم وحتليل ،وفهم السلوك اإلنساين
فـ  .ئل للفكر الواقعييعتربون مبثابة الرواد األوا سبقه يف ذلك العديد من املفكرين والفالسفة الذين

إىل التأثري الكبري الذي تلعبه طبيعة البشر البيلوبونيزية ب وع يف حتليله ألسباب احلررجِي ،ثيوسيديدس مثال
على  إذ ينبئ التاريخ بأن البشروحسبه هذه الطبيعة ثابتة وال تتغري،  ،وأفعاهلم يف حتديد سلوكام

 اقهم ومذاهبهم يتصرفون وفق النحو نفسه، حيثاختالف أمكنتهم وأزمنتهم وعلى اختالف أعر
 غريهمتدفعهم طبيعتهم الشريرة إىل حسد وبغض وكره اآلخرين، وتدفعهم قوم إىل العدوان على 

مكيافيللي كذلك كان له قسط من تعزيز فكرة أن  .2وغزوهم، وهذا ما حصل متاما بني إسربطة وأثينا
و مزيد من ـما هو شر فيها، وهي تدفع احلكام دائما حن هي ثابتة وجمبولة على كل الطبيعة البشرية

تفسر سبب سلوكام وأفعاهلم، ) أي طبيعة البشر(السلطة والنفوذ وامتالك كل شيء، وبالتايل هي اليت 

                                                                                                                                                   
هانز مورغنتاو وبالرغم أنه من أوائل . (If you cannot measure it, your Knowledge is meager and unsatisfactory)" كافية

" اهلوس"الذين دافعوا عن فكرة الدراسة العلمية للعالقات الدولية، إال أنه، يف انتقاده هلجمة السلوكيني، اعترب أن البحث املنظم شيء و
)Obsession ( مبجموعة البيانات واللعب على اخلطوط الوضعية شيء آخر، فدراسة العالقات الدولية حسبه تتضمن أحكاما تصورية

      .Milja Kurki and Colin Wight, op. cit, pp 18-19 : انظر يف ذلك. وتأويلية مهمة، وهو الشيء الذي ال يعترف به السلوكيون
 .225حممد أنور فرج، مرجع سابق، ص 1
 .180املرجع نفسه، ص 2
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وإنه تأثر يف املاضي، ويتأثر يف احلاضر، وسوف يتأثر يف اإلنسان هو واحد يف كل زمان ومكان، "فـ 
هوبز مثل ذهب  .1"والدوافع، وإنه تعود على حل املشاكل بنفس الوسائل املستقبل بنفس البواعث

 الدولبالنسبة لألفراد و الطبيعة البشرية هي املرجع األساسي يف تفسري السلوكات واألفعال إىل أن سابقيه
اليت ميكن اإلنطالق منها يف فهم وحتليل " احلقيقة األولية"، فطبيعة اإلنسان الفرد هي على حد سواء

ال أثر  )غريزة البقاء واحملافظة على حياته(وهذه الطبيعة حتركها دوافع مادية حبتة سلوكاته وأفعاله، 
، فليس من حمدد لسلوك األفراد أو الدول إال مصلحتهم )القيم أو األخالق(للجوانب املعنوية فيها 

   .2املتمثلة يف البقاء
لبشرية يف حتليل وفهم سلوك األفراد ما يستخلص من احلديث عن أمهية النظر إىل الطبيعة ا

ومبادية األسباب  بصفة الدميومة والثبات يف السلوك ويف بواعثه، الفالسفة الثالثة والدول هو إقرار هؤالء
 وهذا يعين من الناحية العلمية إمكانية استخراج القانون املوضوعي العام الذي حيكم .فيه اليت تتحكم

   . نظري للعالقات الدوليةسلوك الدول، وعليه إمكانية الت
ال أحد من هؤالء راهن على بناء نظرية للعالقات الدولية تركز على دور  ،يف احلقيقةلكن 

سعى جاهدا إىل ختليص التفكري  هفإنمورغنتاو، وكما أشرنا سابقا  بيعة البشرية يف ذلك كما فعلالط
، وذلك عرب التأسيس واملثاليات واألخالق خمالب اإليديولوجياالنظري حول العالقات الدولية من 

  .علمية يف حتليل السياسة الدوليةمنهجية ولقواعد 
هي عزل حقل السياسة يف سبيل بناء نظريته العلمية أوىل اخلطوات اليت قام ا مورغنتاو 

فالظاهرة السياسية هي ظاهرة مستقلة  .3احلقول اإلجتماعية األخرىوالعالقات الدولية عن باقي 
واخلطوة الثانية متثلت يف  .هلا قوانينها املوضوعية اليت حتكمهاو ،باقي الظواهر اإلجتماعية ومتميزة عن

السياسة الداخلية اليت حتكمها سلطة عليا يف الدولة مبا حتتكره من أدوات  ظواهرالتمييز بوضوح بني 
ولية اليت تنتفي فيها مثل اإلكراه والعنف ومبا هلا من سيادة على إقليمها وشعبها، وبني ظواهر السياسة الد

بغية  اخلطوة الثالثة هي التركيز بالدراسة والتحليل املوضوعي على ظواهر السياسة الدولية .4هذه السلطة
  . ها واستخراج القواعد العامة اليت حتكمهامنطقالوصول إىل تفكيك 

                                                
 .188املرجع نفسه، ص 1
  .198املرجع نفسه، ص 2
  .224املرجع نفسه، ص 3
 .224املرجع نفسه، ص 4
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أو الواقع  وصف العاملهو اإلعتماد على ) كما يعتقد مورغنتاو(ومما يساعده يف مهمته هذه 
وهو هنا خيالف منهج املثاليني الذين نأوا  .1الدويل على ما هو عليه وحماولة تفسري كيفية اشتغاله وعمله

فعلى العكس منهم يرى أن إىل البحث يف كيفيات إصالحه وحتسينه، " املرير"بدراسة الواقع الدويل 
فمهمة تغيريه تقع على عاتق غيريه، مهمة الباحث يف العالقات الدولية هي وصف العامل وتفسريه ال ت

التحلي  أهاب بالباحثني والطلبة ضرورة هكما أن .القرار يف خمتلف الدول واحلكوماتالساسة وصناع 
  .والفكرية عند مقاربة وحتليل ظواهر العالقات الدوليةالقناعات اإليديولوجية  باملوضوعية واإلبتعاد عن
وما  إىل الشرامليالة اإلنسان  طبيعةعن  يني الذين حتدثواالفالسفة الواقعأفكار تأثر مورغنتاو ب

ومبقارنام اليت تتحدث عن  ،فيه منط العالقات اليت تقومر على اتمع وايستتبع ذلك من نتائج وآث
وكما يشري كريس براون فإن مورغنتاو قد تأثر كثريا  .الشبه الكبري بني جمتمع األفراد وجمتمع الدول

نتيجة للوضع وهي (الد نيبور، إذ رأى أن املنبع الرئيسي للواقعية ال يكمن يف الندرة بشخصيات مثل رون
كنتيجة للطبيعة  )كما افترض نيبور(يكمن يف اخلطيئة وإمنا  كما يفترض إدوارد هاليت كار،) البشري
             .2البشرية

ة ما حيدث يف السياس ي لفهم وحتليلهي املدخل اجلوهرقناعة مورغنتاو بأن الطبيعة البشرية 
جد جذورها يف طبيعة واليت و ،ية اليت حتكم هذه األخريةاملوضوعالقوانني قادته إىل البحث عن  ،الدولية

إن اتمع الدويل حيكم بواسطة قوانني جتد جذورها يف الطبيعة البشرية، "إذ يقول  .اإلنسان ذاته
طبيعة البشر وملا كانت  .3"اليت حنيا يف ظلها ولتحسني هذه اتمعات يتوجب علينا فهم هذه القوانني

مالحظته للواقع  فإن ،)وضحنا ذلك سابقا(حسب مورغنتاو  كهدف أويل وائي" القوة"إىل تدفعهم 
هي حقيقة  ]والعالقات الدولية بدرجة أوىل[ حقيقة علم السياسة" جعلته يفترض أن" الدويل" السياسي

 )القوة( وأن احلقيقة اليت توصل إليها .4"دها، مضامينها، وقوانينهاجتلياا، أشكاهلا، حدو حول القوة،
  .5هي عاملية وشاملة وصاحلة لكل األزمنة ولكل الظروف

احلضور الطاغي لفكرة القوة كمحدد أساسي لسلوك الدول وللتفاعالت السياسية  هذاويتجلى 
 إذ .لواقعية السياسيةمورغنتاو بشأن ا اليت صاغها يف املبادئ الستة ،وكذا كمفهوم حتليلي هلما ،الدولية

                                                
 .38كريس براون، مرجع سابق، ص 1
 .36املرجع نفسه، ص 2
 .50عرض حتليلي، مرجع سابق، ص: أمحد حممد أبو زيد، نظرية العالقات الدولية 3

4 Seán Molloy, op. cit, p 81. 
5 Idem. 
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هذه متثلت  .ة املقاربة العلمية لظواهر العالقات الدوليةـة نظره يف كيفيـوجهعن يف احلقيقة تعرب 
  :1يفاملبادئ 

، وأي الطبيعة البشريةأعماق  يف جتد جذورهاكومة بقواعد موضوعية العالقات السياسية حمإن  -1
  ؛اعد حتت أي ذريعة كانت لن يكون مآهلا إال الفشلحماولة لتحدي أو جتاهل هذه القو

 ؛لقوةعرف بـ املفهوم املصلحة الوطنية امل قاطب تصرفوي رالسياسي يفك ئدالقاإن  -2
بقائهـا  تـأمني  ب رتبطةكل دولة ممصلحة القوة، تصبح  كالمتالدول الكل فيه  سعىيف عامل ت -3

 ؛باعتباره احلد األدىن من أهدافها
يق مصلحتها القومية تكون حمكومة بقيم ختتلف عـن قـيم األفـراد يف    ة يف سعيها لتحقالدول -4

يقة معيار احلكم علـى هـذه   لسياسة معينة هي يف احلق والنتائج السياسية ،عالقام الشخصية
  السياسة؛

انني األخالقية اليت حتكم القومعينة و الواقعية السياسية ال تطابق بني الطموحات األخالقية لدولة -5
 ؛العامل

جيب أن حيكم عليـه مـن    السياسيالسلوك  مبعىن أن، ظاهرة السياسيةة الأكيد على استقالليالت -6
أو قطاع  كيف تؤثر سياسة ما على رفاهية اتمع: االقتصادي يسألف ... معايري سياسيةخالل 

: واألخالقي يسألمع قواعد القانون؟  متوافقةسياسة هل هذه ال: القانون يسأل ورجل...  ؟منه
هذه كيف تؤثر : الواقعي يسألالسياسي و ...ه السياسة منسجمة مع املبادئ األخالقية؟ هل هذ

 على قوة الدولة؟سياسة ال
وبالتايل إمكانية  ،العامة اليت حتكم السياسة الدولية معرفة القوانني توصل إىل هاعتقد مورغنتاو أنلقد 

أثريت قد إال أن عديد األسئلة واإلنتقادات  .ات الدولية على ضوء هذه القواننيللعالق عامة صياغة نظرية
كيف ميكن اإلنتقال من احلكم على طبيعة البشر إىل احلكم على طبيعة  :من قبيل ،بشأن مشروعه هذا

أا من الدول؟ مث كيف ميكن التأكد علميا من أن طبيعة البشر هي شريرة؟ وكيف ميكن التأكد كذلك 
نسان اخلرية؟ ومبا نفسر عالقات التعاون بينهم؟ كيف نفسر ذلك على ثابتة ال تتغري؟ ومبا نفسر أفعال اإل

وغريها العديد مستوى الدول؟ ومبا نفسر فترات السلم اليت عرفتها العالقات الدولية على مر العصور؟ 
  .من األسئلة اليت تعجز واقعية مورغنتاو عن اإلجابة عنها

طرف الواقعية  قد أتت من مورغنتاو  اليت طالت املشروع العلمي لـ اإلنتقادات أهملكن  
        .الواقعية على أسس بديلة كما سنرى يف العنصر املوايل "العلمية"اليت أعادت بناء النظرية  ،اجلديدة

                                                
 .71-68جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص ص 1
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 .الواقعية" العلمية"كأساس لبناء النظرية  الدولية" الفوضى": والتز واقعية: الفرع الثالث
 تدين بالفضل إىل كتاب هانز مورغنتاو –كية حتديدا والواقعية الكالسي –إذا كانت الواقعية 

الذي حاول من خالله شرح القوانني ) 1948" (صراع من أجل احلرب والسالم: السياسة بني األمم"
نظرية " كينيث والتز تدين بالفضل إىل كتابالعامة اليت حتكم السياسة الدولية، فإن الواقعية اجلديدة 

وضع نظرية علمية للعالقات الدولية ترتكز على طبيعة حاول من خالله  الذي) 1979(السياسة الدولية 
   .اليت متيز النظام الدويل" الفوضى"وخمرجات 

اإلنسان، الدولة، "عنونه بـ  1959هناك كتاب مهم لـ والتز صدر يف العام  ،لكن قبل ذلك
 الصور تعكسهذه  احلرب، حيث وجد أنحاول من خالله حتليل الصور السائدة يف تفسري " واحلرب

أما املستوى  ،الفرد صانع القرارحتليل اخلصائص املتعلقة ب املستوى األول يركز على: مستويات ثالثة
واملستوى الثالث ينطلق يف  ،)الدولة(الثاين فريكز على حتليل اخلصائص املتعلقة بطبيعة النظم السياسية 

بعد مناقشات مستفيضة  -  ولقد توصل والتز. ويلتفسري احلرب من اعتبارات البيئة الدولية والنظام الد
ستويني األول إىل أن امل -تقدمي تفسريات كافية ألسباب اندالع احلروب  علىحول قدرة كل مستوى 

ميكن اعتماده كمنطلق يف بناء  فقط بينما املستوى الثالث والثاين يقدمان تفسريات جتزيئية وإختزالية،
  .وليةنظرية عامة وعلمية للعالقات الد

 ونيبور أوغسطني كل من حماوالت صةاواقعيني الكالسيكيني وخألعمال ال مراجعات والتز
إثبات أو دحض التحليالت املبنية على  حسبه إذ ال ميكن مورغنتاو قادته إىل تقدمي نقد الذع بشأا،و

لثامن عشر والتاسع يف القرنني ا شهدا أوروبا احلروب اليتتفسري بأن مثال  فالقول .1الطبيعة البشرية
وهتلر على التوايل، أي أن الطبيعة البشرية هي اليت  يرجع إىل الطموحات التوسعية لكل من نابليون عشر

أن الطبيعة البشرية نفسها ال ميكن  زد على ذلك .للحقيقة جانبمهو  ،دفعت بالدول إىل هذه احلروب
، )السلبية كما يقول الواقعيون األوائل(ط معني أو إثبات دميومتها واستمرارها على منقياسها أو حتديدها 

     .اء نظرية علمية للعالقات الدوليةلبن ومنطلقا قاعدةالطبيعة البشرية كون أن تال ميكن أبدا بالتايل و
إعادة توجيه وتغيري طبيعة النظرية الدولية جلعلها ومن هنا بدا هدف والتز واضحا، إذ سعى إىل   

اإلدعاء  –حسبه  –فال ميكن أبدا  مع املعايري اليت تفرضها فلسفة العلم، تناسبوعلمية، ولتأكثر صرامة 
    :2املتمثلة يف ،بافتراضات الوضعية بإقامة علم للعالقات الدولية دون اإللتزام

                                                
  .  ، قراءات إستراتيجية، مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية"القوة الثابتة للواقعية بعد احلرب الباردة"فضيلة حمجوب،  1

          mhttp://acpss.ahram.org eg./ahram/2001 .1/1/read104.ht  
2 Anne Marie D’Aoust, Abusing History: A Critical Analysis of Mainstream International Relations 
Theory Misconduct, Occasional Paper n°6.  

https://dandurand.uqam.ca/uploads/files/publications/etudes_raoul_dandurand/tude_rd_06_amdaoust_interieur.pdf 
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 ن كذلك العلوم اإلجتماعية؛اإلعتقاد والتسليم بوحدة العلم واملتضم -1
 التمييز بني احلقائق والقيم؛ -2
 اإلجتماعي كما يف العامل الطبيعي؛ العامل يفوجود انتظامات  -3
   .التحقيق اإلمربيقي هو وسيلة إثبات اإلدعاءات املعرفية يف العالقات الدولية -4

أنه  إال ،لصعوبات تطبيق مناهج العلوم الطبيعية على العلوم اإلجتماعيةوالتز ورغم إدراك 
 غرقت يف دراسة كما يعتقد هو أا ةفمشكل نظرية العالقات الدولي .جتاهلها يف سبيل حتقيق هدفه

اإلحتكام  بدل ،تكون مبثابة القاعدة لنظرية عامة للعالقات الدوليةالتاريخ ألجل الوصول إىل تعميمات 
  .1اليت تضعها فلسفة العلموالقواعد إىل املعايري والعودة 

ة للتطبيق يف قابل ،(A Historical)ال تارخيية نظرية يقترح والتز  ،للتغلب على هذا املشكل
إنه على مر القرون، تغريت الدول يف "فكما يقول  كل السياقات بغض النظر عن اإلطار الزمين التارخيي،

إىل هذه النظرية كذلك وتستند  .2"أشكال كثرية، لكن طبيعة احلياة الدولية ظلت هي دوما نفسها
كما أن  ."الطبيعة البشرية"م عوضا عن مفهو" الفوضى"كمفهوم  ،مقومات ميكن التحقق منها إمربيقيا

قصد إخضاعها " الدولية"جيب أن تعزل الظاهرة السياسية  –ملقتضيات منهجية استجابة  – هذه النظرية
قد حدد النظرية اليت يريدها على حنو حاسم، ويشري كريس براون هنا إىل أن والتز  .للدراسة العلمية

  . 3ا عاما جلميع جوانب العالقات الدوليةوليس سرد" النظام الدويل"فهدفه إنتاج نظرية لـ 
  :من يف هذا االوالتز  ستفاداولقد  

 البنيةو )System( املتعلقة مبفاهيم النظام ؛(Systems Theory)األفكار األساسية لنظرية النظم  -1
)Structure( والوحدات )Units(،  حتديد طبيعة العالقة والتفاعل القائم فيما حماوال بذلك

    .4بينها
أعاد والتز طرح اجلدل القائم يف العلوم اإلجتماعية حيث  التحليل البنيوي يف علم اإلجتماع؛ -2

 اليت أثارها إميل دروكامي من قبليف حتليل الظاهرة اإلجتماعية الفاعل  –واملتعلق بإشكالية البنية 
قد احناز إىل البنية  فإن والتز ،وكما ذكرنا سابقا .)اإلنطالق يف التحليل من الفرد أم من اتمع(

                                                
1 Seán Molloy, op. cit, p 116. 

 .50حجار عمار، مرجع سابق، ص 2
 .52كريس براون، مرجع سابق، ص 3
  .165ص ، مرجع سابق،"التنظري يف العالقات الدولية بني اإلجتاهات التفسريية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جنديل،  4
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 ،كمحدد لسلوك الوحدات املكونة هلا )أي النظام الدويل كمستوى حتليلي للعالقات الدويل(
 .1النظام الدويل القائم ال يفهم إال يف عالقته ببنيةفسلوك الدولة 

أن منط بنية  حيث لبنية السوق كمحدد لسلوك الشركات؛يف اإلقتصاد السائد التحليلي  النمط -3
فإن السلوك  هو الذي حيدد السلوك املتوقع من كل شركة، فإذا كانت السوق احتكاريةالسوق 

املتوقع هو هيمنة احملتكر على باقي الشركات املوجودة، وإذا كانت السوق تنافسية فإن السلوك 
وطبيعة أو منط السوق حيددها عدد  ".املوازنة"املتنافسة هو " الكربى"املتوقع من الشركات 

على حتليل سلوك الدول يف السياسة  التحليلي هذا النمط طسقيوالتز  .لكربى فيهاالشركات ا
 :2ويفترض ما يلي ،الدولية

 .الشركة كفاعل يف نظام السوق تقابلها الدولة كفاعل يف النظام السياسي الدويل - أ
 .التوازن يف نظرية اإلقتصاد اجلزئي يقابله توازن القوى يف نظرية والتز -ب
     . ية وتعظيم الربح يف نظرية اإلقتصاد اجلزئي تقابلها العقالنية والقوة يف نظرية والتزالعقالن -ج

النظرية اليت أرادها والتز للعالقات الدولية هي نظرية بنيوية تنطلق من حتليل بنية وطبيعة النظام  ،إذن
هو الذي يمكِّننا من ن حتليل خصائص النظام واألسس اليت قام عليها إحيث لفهم سلوك الدول،  الدويل

وملاذا تتصرف الدول ملاذا تتشابه الدول يف سلوكاا؟ : 3مثل ،اإلجابة على عدد من األسئلة اجلوهرية
؟ وما هي أسباب احلرب وأدوات بطريقة ما وال تتصرف بأخرى؟ ملاذا تندلع املنافسة األمنية بني الدول

   السلم؟
بنية األنظمة تتكون من  أن جيادل والتز ،دويلالنظام ال ومكونات لطبيعة يف وصفه وحتديده

أناركي أو (مبدأ منظِّم أو ناظم : 4وأن األنظمة هلا كذلك ثالثة عناصر مكونة هلاووحداا املتفاعلة، 
أن جيادل والتز كذلك  .وتوزيع القدرات، )متماثلة وظيفيا أو خمتلفة(خاصية الوحدات ، )هرياركي

أو " الفوضى"مها ثابتني، ويتعلق األمر باملبدأ املنظم الذي هو نية النظام لبالعنصرين األولني املكونني 
الذي يعين أن الوحدات متماثلة وظيفيا، بينما العنصر املتغري هو  "املساعدة الذاتية"ومبدأ  ،"األناركية"

وهذا  ،ووزا النسيب يف النظام الدويلالدول  موقعالذي حيدد و ،)أو توزيع القوة( 5توزيع القدرات
  .األخري يتحدد بعدد القوى الكربى املوجودة فيه

                                                
 .249ص عامر مصباح، مرجع سابق، 1
 .372-371ص صحممد أنور فرج، مرجع سابق،  2
 .249ص عامر مصباح، مرجع سابق، 3

4 Colin Elman,  « Realism », In Martin Griffiths (ed.), op. cit, p 13. 
5 Ibid, p 13. 
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 وهي اليت ختلق ما يسمىاخلاصية األساسية واجلوهرية للنظام الدويل حسب والتز، الفوضى هي  
ففي غياب سلطة عليا على املستوى الدويل تستطيع أن تفرض النظام  ".املأزق أو املعضلة األمنية"بـ 

ولتحقيق ذلك ينبغي عليها  مان أمنها وبقائها،على نفسها من أجل ض دولة تعتمدفإن كل  ،واإلنضباط
القوة هنا كوسيلة لتحقيق األمن وليست غاية يف حد ذاا كما يقول (احلصول على مزيد من القوة 

حصول دولة ما على قوة إضافية ( ، ومبا أن الدول متماثلة وظيفيا فإا تسعى إىل اهلدف نفسه)مورغنتاو
واستعمال هذه القوة  تهديدالإمكانية بل التقليل من قدرات الدول األخرى، ويف الوقت نفسه باملقا يعين
يف يؤدي بالدول  يف ظل حالة الشك وعدم تأكد الدول من نوايا بعضها البعض فإن هذا، و1)هاضد

  .إىل إمكانية أن تواجه بعضها البعض من خالل احلروباألخري 
وتوزيع القدرات املادية العسكرية  يعة الفوضوية للمنظومة الدوليةالطب"واقعية والتز ختربنا أن  إن

يف تلك املنظومة هي املتغريات املستقلة الرئيسية الشارحة لسلوك الدول، فالدول ال تبحث عن القوة وإمنا 
يف أساسها فإن  تدفعها الفوضوية للدخول يف توازنات للقوة، وألن املنظومة الدولية ذات طبيعة فوضوية

   .2"دول األقوى تلعب دورا رئيسيا يف رسم سياسات الدول األخرىال
، الذي قدمه الليرباليون "السلم الدويل"كبديل عن مفهوم " اإلستقرار الدويل"قدم والتز مفهوم 

فال ميكن أبدا تصور عن حالة من املثالية اليت تتناىف مع الواقع والتاريخ،  -  حسبه - إذ يعرب هذا األخري
احلرب ال  ألنبدون حروب، يف املستقبل دول منذ وجوده كان بال حرب أو أنه سيستمر أن عامل ال

وحينئذ ال يسعنا  .ن مبا تفرضه طبيعة النظام الدويلولك ،)أو صناع القرار فيها( ترتبط مبا تريده الدول
للنظام املشكلة  غياب احلروب بني القوى الكربى مفهوم اإلستقرار الذي يعين فقط عن إال أن نتحدث

 ة استقرار النظام الدويل تقتضيـودميوم ).ي الدولود حروب طاحنة بني باقـوج حىت يف ظل(الدويل 
  :3توفر شرطني أساسيني –دائما حسب والتز  –

 .أن يبقى النظام فوضويا -1
 . ال وجود ألي حتول على مستوى الوحدات السياسية املشكلة للنظام -2

يا فوق سلطات الدول تستطيع أن تفرض النظام العام، وإذا الشرط األول يعين أن ال توجد سلطة عل
، "اهلرياركية" صفة ل حملهاتنتفي صفة الفوضوية وحتفسوف  ،)كوجود حكومة عاملية مثال(حدث 

                                                
1 R. Harrison Wagner, War and the State: The Theory of International Politics, (USA: The 
University  of   Michigan Press, 2007), p 26. 

 .و -ه: ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص ص 2
 .176ص ، مرجع سابق،"التنظري يف العالقات الدولية بني اإلجتاهات التفسريية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جنديل،  3
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فيعين عدم حدوث تغري يف عدد القوى  ؛أما الشرط الثاين". حتوال للنظام الدويل"ويغدو بذلك التحول 
  ".حتوال يف النظام الدويل" يصبح التحول  ،ذا حدث العكسالكربى يف النظام الدويل، وإ

فعلى عكس ما  .يربط والتز بني صفة القطبية املشكلة للنظام الدويل وإمكانية اإلستقرار فيه
جيادل والتز أن  ،حيقق اإلستقرار من أن النظام الدويل متعدد األقطاب العديد من الواقعينيذهب إليه 

يف األنظمة متعددة هو األقدر على ضمان اإلستقرار الدويل، ذلك أن املنافسة النظام ثنائي القطبية 
األقطاب هي أكثر تعقيدا منها يف النظم ثنائية القطبية، ألن درجة عدم التيقن حول مقارنة قدرات الدول 

هناك  .1التحالفات تصبح بالغة الصعوبة متاسك وقوة وألن التوقعات حولتتضاعف بشكل أكرب، 
بأن عدد احلروب بني الدول  ت أخرى تساق يف هذا املوضع وتدعم ما ذهب إليه والتز، كالقولتربيرا

الكربى يف النظام الدويل لفترة ما بعد احلرب العاملية الثانية هو صفر حىت يف فترة األزمات الكربى بني 
، التحالفات إستراتيجية الردع بسيطة حيث أن أي عدم توازن يف القوة ميكن مالحظته، 1963- 1954

  .2قوا الذاتية على أقل أمهية ألن القوى الكربى تركز
باقي ( سواء من داخل التيار الواقعي أو من خارجه مل ينج والتز من انتقادات عديدة طالته  

أن لكن نشري فقط إىل  .سنرجئ احلديث عنها ومناقشتها إىل املطلب املوايل ،)النظريات األخرى املنافسة
كل ما ذهب بعدم صواب  إقرار -بشكل من األشكال  - فتها الواقعية فيما بعد والتز هي النسخ اليت عر

على منطلقاته ومفاهيمه األساسية اليت صاغها حول نظرية  ، على الرغم من أم يعتمدون كليةإليه والتز
  .السياسة الدولية

 ."البنيوية" النظرية العامة ضمنتنوع نظري  :واقعيات ما بعد والتز: الرابعالفرع 
علميا يف  "فتحا"ينيات قد مثلت لـ كينيث والتز يف اية السبع" نظرية السياسة الدولية"رغم أن 

أمال يف نقل علم العالقات الدولية إىل ) الوضعيني(وأعطت املنظرين جمال التنظري للعالقات الدولية، 
وإمكانية الفحص  ،هجيواإلنضباط املن ،الصرامة العلميةو ،التخصص الدقيق مستوى جديد من

إال أن خاصية اجلدل واإلختالف  حول كل ذلك؛" اإلمجاع"وإمكانيات  اإلمربيقي ملقوالته ونظرياته،
كل منها ينطلق  ،حيث أصبح بدل الواقعية الواحدة واقعيات متعددة ،حىت بني الواقعيني أنفسهم الزمته

  . يل السياسة الدوليةمن مسلمات والتز، لكن لكل منها كذلك رؤيتها اخلاصة لتحل
  

                                                
 سوف لن . إلستقرار الدويلنشري إىل أن هناك جدال كبريا بني الواقعيني حول مسألة حتديد العالقة بني أنظمة توازن القوى وحتقيق ا

  .املسألةهذه خنوض يف هذا اجلدل وسنكتفي هنا فقط بإبراز وجهة نظر والتز حول 
1 Kenneth N. Waltz, op. cit, p 05. 

 .24جوين عاصي، مرجع سابق، ص  2
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  .ة حول مدى توفري األمنجوميواهل ةدفاعيال تجاذب النظري بنيال: البند األول
يتفقون حول املسلمات الرئيسية اليت يقوم عليها النظام  على الرغم من أن الواقعيني اجلدد

  :1يف )J. Mearsheimer( مريشامير الدويل، واليت خلصها جون
 .ال توجد حكومة عاملية -1
 .كل الدول هلا استعداد الستعمال القوة ضد الدول األخرى -2
 .أن تكون متيقنة بأن الدول األخرى لن تستعمل القوة ضدهاال ميكن ألي دولة  -3
 .كل الدول تسعى إىل احلفاظ على سالمة إقليمها واستقالهلا الداخلي -4
  .الدول هي فواعل عقالنية -5

 هي اليت تؤدي إىل ما يسمى "الفوضوية"نظام الدويل بنية اليتفقون على أن كذلك وعلى الرغم من أم 
سياسة الدولية يف ال) أي األمن(بشأن مسألة مدى توفره إال أم انقسموا  ،"األمنأو مأزق معضلة "بـ 

  ".الواقعية اهلجومية"مسي بـ  ؛والثاين ."الواقعية الدفاعية"مسي بـ  ؛األول :رئيسيني إىل توجهني
) G. Quester(وجورج كويستر  )R. Jervis( فيسوبرت جرير كل من دفاعيةالواقعية ال مثََََّل  

حسبما يورده  )S. Walt(وستيفن والت  )J. Snyder( وجاك سنايدر )S.V. Evra( ستيفن فان إفراو
كينيث والتز و فان إفرا  اه همـفإن رواد هذا اإلجت ،وحسب ستيفن والت نفسه .2حممد أنور فرج
    .3وجاك سنايدر

ستتبع سياسات دفاعية اجتاه  -كفواعل عقالنية  -أن الدول دل أنصار الواقعية الدفاعية جيا  
ألن تكاليف احلرب أصبحت مكلفة وتفوق بكثري حجم املنافع املتوقعة من ورائها،  ،غريها من الدول

خاصة يف ظل التطور الرهيب الذي (كما أن احتمال تغلب الدول على بعضها البعض أصبح ضئيال 
تتراجع لصاحل زيادة األمن وبالتايل إمكانية حدوث احلروب  ،)ه جمال األسلحة واألسلحة النوويةعرف

  .فالدول تبحث عن األمن ولكن بتكلفته األدىن .وتوفره
إىل بعض جنوحها الذين أعابوا عليها طرف العديد من املفكرين دت الواقعية الدفاعية من نتقاُ  

على رأس هؤالء املفكرين جند كل من و ،قول بإمكانية توفري األمن الدويلافتراضات الليرباليني اجلدد كال
 )R. Schweller( شويللر راندلو )J. Mearsheimer( جون مريشاميرو )E. Laps( إريك البس

  .الذين مثلوا تيار الواقعية اهلجومية )P. Liberman(ليربمان  وبيتر

                                                
1 R. Harrison Wagner, op. cit, p 13. 

 .384حممد أنور فرج، مرجع سابق، ص  2
 .قستيفن والت، مرجع ساب 3
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 .إىل حتقيق احلد األقصى من القوة كل الدولجادل بأن حالة الفوضى الدولية تدفع  إريك البس  
يف أي وقت قد تظهر القوة اليت تطالب : مسألة ألن أي دولة ال تستطيع أن تتأكد من ،وذلك ببساطة

القوى الكربى هي صراع أبدي من أجل القوة " مأساة"أن  جون مريشامير يرى .1بتغيري الوضع القائم؟
فإن  ،وعليه .احتماالت تعرضها هلجوم دولة أخرىلما تضاءلت ك ،فكلما كانت الدولة أقوى .2واهليمنة

وهذا ما جيعل من  قدراا وتضعف من قدرات أعدائها، الدول متيل إىل اتباع سياسات أمنية تزيد من
حياجج بأن افتراض الواقعية الدفاعية املتعلق بسعي الدول  راندل شويللر. صعبة للغاية مهمة توفري األمن

، ويدلل على ذلك بسلوك كل من "سياسة الوضع القائم"ويكرس  ها فقط هو غري صحيحإىل تأمني بقائ
بامتالك املزيد من القوة  ،اللتني سعتا إىل تغيري الوضع القائمأملانيا يف عهد هتلر وفرنسا يف عهد نابليون 

ال أضحت ل الدو"أن حاول إبطال فرضية بيتر ليربمان . 3والنفوذ رغم املخاطر اليت كانت حمدقة بذلك
حيث يورد عددا من الشواهد  ".ماذا جيين الغزاة"كتابه  من خالل" الغزو أصبح مكلفاحتارب ألن 

ليؤكد أن فوائد  –النازي ألوروبا الغربية واهليمنة السوفييتية على أوروبا الشرقية  كاإلحتالل –التارخيية 
  .4الغزو تفوق تكاليفه

وهذا نادرة، مثينة وجد ياسة الدولية هو سلعة جد هؤالء دافعوا عن فكرة أن األمن يف الس  
، إذ ينتج عن هذه األخرية كما يقول مريشامير "الفوضى"الوضع فرضته هيكلية النظام الدويل املتسمة بـ 

يقع على عاتق كل دولة محاية أمنها بنفسها، وهذا ، وبالتايل 5مكان صغري جدا للثقة بني الدول
    ". املتفوق"دائما على بلوغ مرتبة يستوجب منها يقظة تامة وحرصا 
  :اجلدول التايلمريشامير جون  اهلجومية يقدم لناقعيتني الدفاعية ووكتلخيص ألهم الفروق بني الوا

  

  
  
  
  
  
  

                                                
 .388حممد أنور فرج، مرجع سابق، ص  1
 .54روبرت كيوهني، مرجع سابق، ص  2
 .ستيفن والت، مرجع سابق 3
 .املرجع نفسه 4
 .22 جوين عاصي، مرجع سابق، ص 5
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  .اهلجومية حسب جون مريشامير/الدفاعية/ الفرق بني الواقعية الكالسيكية): 12(اجلدول 
  

 الواقعية إجابة  املطروحة األسئلة
  الكالسيكية

 - اجلديدة الواقعية إجابة
  الدفاعية

 - اجلديدة إجابة الواقعية
  اهلجومية

ما هي األسباب اليت 
جتعل الدول تتنافس 

  من أجل القوة؟

الرغبة يف احلصول على 
القوة متأصل يف طبيعة 

  .الدول

  
  "الفوضوية"بنية النظام 

  
  "الفوضوية"بنية النظام 

  
ما حجم القوة الذي 

  تريده الدول؟

ة اليت تستطيع كل القو
احلصول عليها، تسعى 
الدول إىل احلد األقصى 
من القوة، مع اهليمنة 

  .كهدف ائي

ليس أكثر مما عندها، 
تسعى الدول إىل احملافظة 
  .على ميزان القوى القائم

كل ما تستطيع احلصول عليه 
من قوة، تسعى الدول إىل 
احلد األقصى من القوة، مع 

  .اهليمنة كهدف ائي

  احلوارات النظرية الكربى: نظرية العالقات الدوليةعامر مصباح، : املصدر
  )بتصرف( .50ص ،)2009دار الكتاب احلديث، : القاهرة(

  

جدوال مفصال يوضح فيه أهم مظاهر اإلختالف بني  كذلك جنديل بدورهعبد الناصر قدم 
  :الواقعية الدفاعية والواقعية اهلجومية على النحو التايل

  

  .جنديلعبد الناصر مظاهر اإلختالف بني الواقعية الدفاعية والواقعية اهلجومية حسب  ):13(اجلدول 
  

  الواقعية اهلجومية  الواقعية الدفاعية  عنصر اإلختالف
سياسية، (إدارة األزمة 

  )اقتصادية، عسكرية
الرد على السلوك العدواين 

  .املسلط على الدولة
  .املبادرة مبواجهة السلوك العدواين

مدى (ث العسكري التحدي
فعالية الترسانة العسكرية 

  )للدولة

حتديث دف حتقيق مستويات 
متساوية أو شبه متساوية مع 

أقرب خصم استراتيجي 
  .للدولة

حتديث سريع وتدعيم فعال 
للترسانة العسكرية بتوظيف موارد 

الدولة من أجل تعظيم قوا 
  .العسكرية

السياسة اإلجتماعية الداخلية 
إلثنية والعرقية األقليات ا(

  )والدينية واللغوية

حماولة مراقبة اخلالفات 
الداخلية إىل حد تظهر معه 

  .الدولة موحدة سياسيا

دحض املعارضة الداخلية بدون 
اإلستجابة للتدخالت الدولية 

  .والضغوط اخلارجية
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القناعة السياسية، النوايا 
والقناعات الفكرية 

  واإليديولوجية

نوايا وقناعات واضحة 
  .حمددةو

مفتوحة، هجومية، ونوايا غري 
  .واضحة

مدى (احلدود اجلغرافية 
احترام مفهوم الدولة الوطنية 

  )وفقا ملعاهدة ويستفاليا

إلتزام مبجال الدولة احليوي 
للمحافظة على تأمني قوا 

  )م املعاهدةلدول حتترا(

  توسعية  
  )الدول ال حتترم املعاهدة(

املشاركة يف املنظمات الدولية 
قدرة وثقة الدولة ( واإلقليمية

  )يف التعاون

يف املنظمات مشاركة واسعة 
اإلقليمية والدولية ألا تسعى 

  .إىل تكريس مبدأ التعاون

تفقد الدولة ثقتها لدى بقية 
األعضاء، ألا تسعى إىل تكريس 

  .اهليمنة وبسط نفوذها
ذات (تشكيل التحالفات 

  ).عسكري -طابع أمين
يف وية حتالفات دفاعية جه

حدود ما يضمن أمن الدولة 
من أي عدوان داخلي أو 

  .خارجي

حتالفات هجومية ممكنة يف سعيها 
قدراا العسكرية إىل تعظيم 

  .وحتسني ترسانتها

توسيع (السياسة اإلقتصادية 
اإلقتصاد، تأمني املوارد، 

  ).وتوفري رؤوس األموال

متتني العالقات مع الدول 
مع املصدرة للبترول والتعاون 
دول اإلحتاد األورويب 

والواليات املتحدة من اجل 
  .الدفاع عن مصاحلها

مراقبة األسواق النقطية العاملية 
للتأثري على أسعار النفط، من 

تسليط العقوبات : خالل
اإلقتصادية، استغالل العمالة 

  .الرخيصة يف الداخل
  

: اجلزائر(التكوينية  النظرياتالتفسريية و اإلجتاهاتالتنظري يف العالقات الدولية بني جنديل، عبد الناصر : املصدر
  .189-188ص ص ،)2007، 1دار اخللدونية، ط 

  

 .ن القوة يقف عند سقف توازن القوىالواقعيون الدفاعيون إىل أن حبث الدول عيذهب  ،إذن
رب لنا ويض .اهلجوميون بأن حبث الدول عن القوة ليس له من سقف سوى اهليمنةالواقعيون جيادل بينما 

حول مدى توفر األمن يف السياسة الدولية  اهلجومي/ الدفاعي نتائج اجلدل الواقعيعن  ستيفن والت مثال
أن بإفرا ستيفن فان  وعلى رأسهم بأوروبا ما بعد احلرب الباردة، حيث جيادل الواقعيون الدفاعيون

أن السياسات األمنية  ما دامت القوى الكربى فيها قد أدركت وتعلمت أوروبا ستنعم باإلستقرار
ستركن الدول إىل أصبحت مكلفة جدا وغري مرحبة، وبالتايل  والغزو اهلجومية املرتكزة على فكرة احلرب
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بقيادة مريشامير أن الواقعيون اهلجوميون بينما جيادل . لكن غري عدوانية "سياسات دفاعية حذرة"تبين 
النظر عما  بغض ،ما بينها من أجل مزيد من القوةالدولية سيدفع الدول إىل التنافس في" الفوضى"مبدأ 

ألن معضلة األمن تنشأ عن أسباب هيكلية متعلقة بالنظام الدويل وال ترتبط  .أدركته وتعلمته الدول
إال حالة ظرفية  –حسب مريشامير  –وما اإلستقرار الذي تشهده أوروبا خبصائص داخلية للدول، 

 .1املنطقةملظلة األمنية األمريكية يف فرضتها ا
إال أما يتفقان  املوجود بني كل من الواقعية الدفاعية والواقعية اهلجوميةرغم هذا اإلختالف 

وأن احلروب ممكنة احلدوث دائما ما ميثالن جوهر السياسة الدولية، " العسكرية"على أن األمن والقوة 
   . بقيت بنية النظام الدويل فوضوية

        من توازن : حتديد مفهوم اإلستقرار الدويلوإعادة  "اإلقتصادية" اجلديدةالواقعية : البند الثاين
  ."اإلقتصادية"إىل اإلستقرار باهليمنة " العسكري"القوى                  

 ذاما: السوفييتية –العالقات األمريكية " يف مقال له عن  )William. Phil( يشري وليام فيل      
تغريا بنيويا قد حدث يف  هناك إىل أن 1989العام " شؤون دولية"در عن جملة الصا" احلرب الباردة؟بعد 

العالقات الدولية منذ الثمانينات، حيث أن التوزيع اجلديد للقوة على املستوى الدويل أصبح يرتكز على 
فالنمو اهلائل حلجم اقتصاد دول مثل  .من قبل ةاليت كانت سائد" العسكرية"بدل " حمددات اقتصادية"

والصني يف ظل تراجع اقتصاد اإلحتاد السوفيييت دفع بالرئيس ميخائيل غورباتشوف إىل  وأملانيااليابان 
ويدل كالمه هذا على إدراكه  .2بأن بالده حماصرة باقتصاديات متطورة وليس جبيوش ال تقهر القول

وليام فيل ليقر بأن ال يعود . الدولية "القوة"للدور الكبري الذي أضحى يلعبه اإلقتصاد يف توازنات العميق 
بني الواقعية اجلديدة وتيار آخر واقعي يركز على القوة اإلقتصادية بدل القوة جتمع  يف رؤية لديه مشكلة

  .العسكرية
وبتوزيع  بتعريف للقوةيلتزمون أم الواقعيني اجلدد  واملسلم به لدىمن املعروف وإذا كان   
مبا فيها  أبعادويهملون ما عداها من  ،د املادية العسكريةكز على األبعاتيربني الدول  للقدرات

   اقتصادية يف الوقت نفسه؟ومبنطلقات  عن واقعية جديدةحينئذ احلديث ميكن  فكيف ،اإلقتصادية
طبيعة النظام أن  )Robert Gilpin( يؤكد أحد رموز هذا اإلجتاه النظري وهو روبرت جيلبني  

الثروة  هي صراع متجدد حول –حسبه  – فالعالقات الدولية .دسدويل مل تتغري منذ عهد ثيوسيديال

                                                
 .ستيفن والت، مرجع سابق 1

  نظرية اإلستقرار باهليمنة"، "ليرباليةالواقعية ال"، "الواقعية املاركنتيلية"يرد هذا اإلجتاه النظري كذلك حتت مسميات عدة، منها  ." 
 .26جوين عاصي، مرجع سابق، ص  2
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 ،بالفرضيات األساسية للواقعية اجلديدةجيلبني يقبل . 1والقوة بني فاعلني مستقلني يف حالة من الفوضى
منها أن  تغريات مهمة يف السياسة الدولية، بني وحدات النظام استطاع أن يسببلكنه يعترب أن التفاعل و

هذه التغريات  ،فحسبه .النظام الدويل قتصادي أصبح قاعدة التغريات يف توزيع القدرات بنيالعامل اإل
أي اإلنتقال  .ت يف العامل أو البعد احملدد لهوإمنا غري ،الدولية مل تغري من الطبيعة الفوضوية للنظام الدويل
ه األساسية هي اقتصادية إىل نظام دويل مست" العسكرية"من نظام دويل يرتكز على عنصر ومفهوم القوة 

   .2بامتياز
واآلليات اإلقتصادية  للسلطة السياسيةيف دراسة وحتليل التأثري احلاسم  جيلبني متثل طموح

وذلك حينما حاول حتديد املكيانيزمات املتحكمة يف عملية اإلستقرار  .3على استقرار النظام الدويل
نظام الدويل عن طريق قوة مهيمنة اقتصاديا تأسيسي لفكرة استقرار ال نظريعرب طرح الدويل، 
يف السياسة الدولية الذي ال يرد إطالقا يف األجندة البحثية " التغري"كما أنه اهتم مبوضوع . وعسكريا

   .4فسري صعود وهبوط الدول عرب التاريخحاول ت حيثللواقعيني اجلدد، 
فكرة اإلستقرار باهليمنة من حول يستلهم جيلبني منوذجه الذي قدمه بالنسبة لطموحه األول، 

أولسون و )J. Modelski( جورج مودلسكيو )C. Kindlberger( تشارلز كندلربغرأعمال كل من 
)Olson( أورغانسكي و)Organski( كيغلر و)Kugler(  الذين يعتقدون أن النظام الدويل يتطور حتت

  .5هيمنة قوة متفوقة
 –يف ظل الفوضوية اليت يشهدها  –ه أن العامل على طرح مفادستقرار باهليمنة تقوم فكرة اإلو

تقوم بوضع وتنفيذ قواعد التجارة بني الدول، وجيب على دولة ما لتكون حيتاج إىل دولة مسيطرة واحدة 
 .6ي القيام بذلكـعلى ضمان ومتابعة تطبيق قواعد النظام والرغبة فز القدرة هي الدولة املهيمنة أن حتو
مل خيف  "نظرية اإلستقرار املهيمن"صياغة  رب من األوائل الذين أسهموا يفتشارلز كندلربغر الذي يعت

                                                
1 Jean-François Rioux, Ernie Keenes et Gregg Légaré, «Le Néo-Réalisme ou la Formulation du Paradigme  
Hégémonique en Relations Internationales» , Études internationales, Vol 19, N° 01, 1988, p74. 
2Aziz Hasbi, op. cit, p 93. 

 اقتصاديا وعسكريا على النظام الدويل املقصود هنا بالسلطة السياسية هو الدولة املهيمنة. 
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4 Martin Griffiths, Fifty Key Thinkers in International Relations, (London: Routledge, First 
Edition, 1999), p12. 
5 Jean-François Rioux, Ernie Keenes et Gregg Légaré, op. cit, p 75. 

 .430مارتن غريفيثس وتريي أوكالهان، مرجع سابق، ص  6
  تعين " هيمنة"، وكلمة 1980تعود يف أول استخدام هلا إىل املنظر النيوليربايل روبرت كيوهني العام " نظرية اإلستقرار املهيمن"عبارة

، إال أن هذا التعبري األخري استهجن من طرف املؤلفني والباحثني، فاكتفوا بلفظة الزعامة، وهو "الزعامة السياسية"يف أصوهلا اليونانية 
 اإلقتصاد السياسي للعالقاتروبرت غيلبني، : انظر يف ذلك". مسؤولية"التعبري الذي استخدمه كندالربغر وأحيانا يرادفه مع لفظة 
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 .اقتصاد عاملي ليربايل واستمراره ميوالته اإليديولوجية الليربالية حينما ربط بني هذه النظرية وبني قيام
ه وضمان دتعمل على إنفاذ قواع ،1حيتاج اقتصاد عاملي حر وليربايل إىل وجود قوة مهيمنة ،فكما جيادل

 .ويتراجع إىل حد كبري" الدويل"وجود هذه القوة يضعف النظام اإلقتصادي  بقائه واستمراره، فبدون
نظرية استقرار اهليمنة، "يقول أن حيث  ،من جهته كذلك أسهم يف تطوير هذه النظريةروبرت كيوهني 
ان املوارد املادية، تعرف اهليمنة على أساس رجحيف جمال اإلقتصاد السياسي الدويل، وكما طرحت 
املواد اخلام، : من املوارد مهمة جدا، والقوة املهيمنة جيب أن يمن عليها، وهيأنواع وهناك أربعة 

 "القوة املهيمنة"ويذهب إىل أن هياكل  .2"مصادر الرأمسال، األسواق، وإنتاج احلاجات العالية القيمة
 .3ظمة حكم دولية قوية، دقيقة القواعد نسبيا، ومطاعةتسيطر عليها دولة واحدة تفضي إىل تطوير أناليت 

لضمان نشوء واستمرار اقتصاد  ليس كافيا أن وجود قوة مهيمنة )John Ruggie(جون راغي يضيف 
   .4دويل ليربايل، إذ يقتضي أن تكون القوة املهيمنة ملتزمة بقيم وقواعد الليربالية نفسها

فعلى  .التنظيم متيز العالقات بني الدولة عالية من درجافتراض وجود من  يلبنيجروبرت انطلق 
ختتلف يف (نوعا من السيطرة على سلوك الدول  إال أن فيه ،الرغم من أن النظام الدويل ذا طبيعة فوضوية

  :5وهذه السيطرة تنتج عن ثالثة عوامل، )طبيعتها ومداها عن تلك اليت ميارسها اتمع على األفراد
خمتلف الوحدات السياسية، تتحدد على إثره القوى الكربى املُشكِّلة  توزيع للقوة بنيهناك  -1

دف على النظام  يل، وهي تسعى إىل ممارسة السيطرةيف النظام الدو) املهيمنة(واملُتحكِّمة 
يقوم النظام الدويل "يف هذا الصدد  )R. Aron(يقول رميون آرون . تعزيز مصاحلها الذاتية

النظام أكثر من قلة، ففي كل فترة حيدد األعضاء الرئيسيون دائما على أساس احتكار ال
 ."حتديدهم أو التزامهم به

يف جمال العالقات الدولية " اهليبة"إذ يقابل مفهوم  مكانة الدولة وهيبتها بني الدول األخرى، -2
وللهيبة أساس أخالقي وعملي، . ودورها يف جمال السياسة الوطنية أو احمللية" السلطة"مفهوم 

إقرارا وقبوال بشرعية النظام قيادة الدول األقوى ) إىل حد ما(دول األقل قوة ختضع وتتبع فال

                                                
 .99املرجع نفسه، ص 1
 .398حممد أنور فرج، مرجع سابق، ص  2

 ف اهليمنة باحتكار أو ليس بالضرورة أن تكون القوة املهيمنة هي دولة واحدة، بل ميكن أن تكون أكثر من دولة، لكن عادة ما تعر
  . سيطرة القلة، ويف جمال اهليمنة على مستوى العالقات الدولية ينصرف مفهوم القلة ذاته إىل اإلحتكار أو السيطرة األحادية

 .99روبرت غيلبني، مرجع سابق، ص 3
 .99املرجع نفسه، ص 4
 .378-377حممد أنور فرج، مرجع سابق، ص ص 5
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الدويل القائم، وطمعا يف اإلستفادة مما تقدمه الدول املهيمنة من سلع دولية يأيت على رأسها 
 .األمن والنظام اإلقتصادي

يف التفاعالت الدولية، أو على األقل تؤثر  حكمتوجود جمموعة من احلقوق والقواعد اليت ت -3
القواعد املتعلقة بالتصرف الدبلوماسي واإلتصال السياسي بني : وهذه القواعد تتمثل يف

الدول، قواعد احلرب يف حالة الدول اليت هلا دين مشترك أو حضارة مشتركة، القواعد 
رة اإلقتصادية بسبب أن املصلحة التجارية املتبادلة تقتضي ضمان نوع من احلماية للتجا

 .والتجار
املرتبط لديه ارتباطا (جيلبني من خالل فكرة وجود نوع من السيطرة يف النظام الدويل يدافع 

ومن ورائه  ،النظام اإلقتصادي الدويلعلى أمهية ودور اهليمنة يف استقرار  )وثيقا باإلقتصاد الليربايل الدويل
عمل اإلقتصاد يف التأثري على وارا حامسة بأن اإلقتصاد املهيمن يلعب أدإذ جيادل  .ككل النظام الدويل

مبادئ "خللق نظم دولية معرفة ببساطة بكوا  )أي اإلقتصاد املهيمن( هو يستخدم نفوذهف، الدويل
، وهذه النظم "فيها توقعات الفاعلني يف جمال معني من القضايااختاذ قرارات وقواعد وإجراءات ومعايري 

  . 1الدولية تعمل كمشرع ومراقب وضابط ألمناط السلوك املقبولة وغري املقبولة على املستوى الدويل
فإن  ،سيخلق عاملا مستقراالثنائية القطبية نظام أن من  كينيث والتزوعلى عكس ما ذهب إليه   
د وقعت يف ظل الثنائيات خيربنا كم من احلروب ق ،حسبه التاريخ ألن هذا الزعم، ال يقنعه جيلبني

القطبية ابتداء من احلرب البيلوبونيزية، كما أن هناك حاالت عديدة لإلستقرار الدويل قامت على منطق 
والسيطرة ، وأن التفوق "السلم األمريكي"و" السلم الربيطاين"و" السلم الروماين"مثل " القوة املهيمنة"

القدرات العسكرية وإمنا هو كذلك تفوق يف جمال  على مستوى النظام الدويل ال يرتبط فقط بتوزيع
   .2القدرات اإلقتصادية

 ذلك أن الواقعيني اجلدد .يف السياسة الدولية "التغري" الطموح الثاين لـ جيلبني متثل يف تفسري
مبعرفة وتفسري كيف أتى النظام ) ويف رأي نقادهم مل يستطيعوا(مل يهتموا  وعلى رأسهم كينيث والتز

 .بقدر اهتمامهم مبعرفة وتفسري كيفية اشتغال النظام القائم ىل الوجود؟ وكيف ميكن أن يتغري؟الدويل إ
 "صعود وسقوط العظمى" )Paul Kennedy(وبالرغم من اهلالة اليت أحيطت بكتاب بول كينيدي 

كان  )1981" (احلرب والتغيري يف السياسة الدولية"إال أن عمل جيلبني  ،أواخر الثمانينيات الذي نشر يف
. دوليةلوضع النقاش يف صورة نظرية عامة لصعود وسقوط الدول املهيمنة يف العالقات ال حماولة مهمة

                                                
 .102روبرت غيلبني، مرجع سابق، ص 1

2 Jean-François Rioux, Ernie Keenes et Gregg Légaré, op. cit, p 75. 
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اإلفتراضات املتعلقة بكل من  دمجتكمن يف أنه حاول مارتن غريفيثس  وأصالة هذا العمل كما يعتقد
ل الدول بغية تفسري حيث انطلق من بعض اإلفتراضات حو .مستوى النظام الدويل ومستوى الدولة
   . 1"اإلختيار العقالين"ظهور وتغري النظم الدولية ضمن إطار 

  :2مييز جيلبني بني ثالثة أمناط للتغري يف العالقات الدولية
والذي يشري ببساطة إىل تغري العالقات فيما بني  ؛Interaction Changeالتغري يف التفاعل  -1

 .الدول يف إطار ميزان القوى املعطى
ويشري إىل التغري يف تركيبة النظام، يف عدد القوى الكربى  ؛Systemic Change النظمي التغري -2

 .هوية القوى املهيمنة يف ضمنه، وبالتايل إىل التحول
يشري إىل التحول األساسي واجلذري يف الفواعل، وبالتايل  ؛Systems Changeتغري املنظومة  -3

  .   يف طبيعة النظام نفسه
ذلك أن التغري بتعبريه، " التغري النظمي"أي  .لبني إىل تفسريه هو النمط الثاينيسعى جيومنط التغري الذي 

تغري "يف التفاعل ليس له أثر يذكر على طبيعة وهيكلة النظام الدويل القائم، كما أن التغري الثالث 
    ."الفوضوية"املتسم بـ النظام الدويل فكرة ينسف متاما " املنظومة

سياسة الدولية من يف النظم ال )النظمي( ريرح رؤيته لكيفية حدوث التغيف شجيلبني  ستندي
النظام نشوء وقيام إذ جيادل بأن  .احمللية وإسقاط لعملية التغري يف النظم السياسيةخالل عملية مقارنة 

السبب نفسه املتعلق بنشوء أي نظام سياسي واجتماعي، وهو تعزيز جمموعة من املصاحل كمه حيالدويل 
النظم السياسية احمللية تتنافس ففي  .3من وحداته أو مكوناته معينة أو فئة اسية واإلقتصادية موعةالسي

التوازن "ا داخل النظام، ويرتبط التغيري داخله مبعادلة هالقوى الداخلية من أجل حتسني مواقعها ومصاحل
وحيدث التغيري إذا مالت الكفة ريه، لتغي القوى الداعيةعلى الوضع القائم و القوى احملافظةبني  "يف القوة

تتم بالطريقة نفسها، إذ تعكس عملية التغري يف النظم  دراسة التغري يف النظام الدويل .لصاحل هذه األخرية
  .تغيري الوضع القائم أو /الدولية كذلك لعبة الدول يف احملافظة على  السياسية

                                                
  نشري إىل أن واقعية مورغنتاو انطلقت يف حتليلها للسياسة من مستوى حتليل الدولة، وواقعية والتز انطلقت من مستوى حتليل النظام

 .اولت واقعية جيلبني دمج املستوينيالدويل مع افتراض مسبق بثبات طبيعة وهوية مكوناته أي الدول، بينما ح
1 Martin Griffiths, op. cit, p 13. 
2 Idem. 

 .379حممد أنور فرج، مرجع سابق، ص  3
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 ، واليت بناهاإلفتراضات املتعلقة بسلوك الدوليعطينا جيلبني جمموعة من ا ،استنادا إىل هذه الرؤية
هذه اإلفتراضات  .اإلقتصاد اجلزئياليت استقاها من  "اإلختيار العقالين"نظرية ما متده به باإلعتماد على 

  :1تتمثل يف
تنعة بأن تغيريه إذا مل تكن هناك دولة مق) أي يف حالة التوازن(مستقرا  يكون النظام الدويل -1

 سيكون مرحبا هلا؛
 املتوقعة تفوق اخلسائر املتوقعة؛ النظام الدويل إذا كانت األرباحستحاول الدولة تغيري  -2
واإلقليمي إىل  والسياسيالنظام الدويل من خالل التوسع اإلقتصادي ستسعى الدولة إىل تغيري  -3

 تساوي أو تفوق األرباح املتوقعة؛ مستوى تصبح معه التكاليف احلدية للتغري
عن مزيد من التغري والتوسعات فإن لة التوازن بني التكاليف واألرباح املترتبة عند الوصول إىل حا -4

اإلجتاه حنو تغطية التكاليف اإلقتصادية للمحافظة على الوضع القائم ينمو بشكل أسرع من 
 لتحمل الوضع القائم؛القدرة اإلقتصادية 

دويل سيتغري وسيتم إقامة توازن إذا مل يتم حل مشكلة عدم التوازن يف النظام الدويل فإن النظام ال -5
  .جديد يعكس إعادة توزيع القوة

وأا قد جاءت  ،كانت نظمية ةأن تغريات النظم الدوليالحظ جيلبني باإلستناد إىل استقراء التاريخ 
أو ما يدعوه باحلرب  وعليه فقد اعتقد أن اآللية األساسية للتغيري هي احلرب .2بعد حروب كربى

، أي أن احلرب هي اليت حتدد أي دولة أو أي الدول ستهيمن وحتكم )Hegemonic War( املهيمنة
  .3العامل

، ويف الوقت املبشرين امن و باهليمنة ورغم أن روبرت جيلبني يعترب من أعمدة نظرية اإلستقرار
فة التغيري كإال أنه رجح يف النهاية  ،إىل وضع نظرية تفسر احلرب والتغيري يف السياسة الدوليةنفسه سعى 

 أن كل قوة مهيمنة إذ يرى. نظام الدويل ولو من خالل اهليمنةكفة استقرار ال يف السياسة الدولية على
     .4بشكل أسرع من قدرة احملافظة عليهاهي زائلة، ألن تكاليف احلفاظ عليها متيل إىل اإلرتفاع 

                                                
1 Martin Griffiths, op. cit, p 13. 
2 Jean-François Rioux, Ernie Keenes et Gregg Légaré, op. cit, p 75. 

  يار 1981الصادر يف عام " احلرب والتغيري يف السياسة الدولية"الحظ أن استنتاجه هذا قد ورد يف كتابهأي مثاين سنوات قبل ا ،
دون حدوث حرب بينهما، وهذا يبطل فرضيته من أن تغريا حامسا يف ) اهليمنة(اإلحتاد السوفيييت وانفراد الواليات املتحدة بقيادة العامل 

  .  ملشكلة للتوازنميزان القوى القائم يأيت بعد قيام حرب بني القوى ا
3 Martin Griffiths, op. cit, p 13. 
4 Ibid, p 14. 
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مل تستطع التنبؤ اقعية والتز فهي على غرار و .عديدة لنظرية اإلستقرار املهيمن جهت انتقاداتو
فعدد حاالت اإلستقرار املبنية إثباتات إمربيقية كافية،  كوا ال تقدمإضافة إىل . بنهاية احلرب الباردة

وغري كاف من أجل صالحيتها واعتمادها يف  ة الدولية هو قليل جداقوة مهيمنة على السياس على وجود
هنا هو كم عدد احلاالت املرجعية كي تعتمد وتقبل  والسؤال املطروح( 1حتليل السياسة الدولية

كما أا ذات . هناك حاالت تارخيية تثبت عكس ما تذهب إليه هذه النظرية ،وباملقابل .)النظرية؟
وميكن استخدامها . حمتوى معياري من حيث دعوا إىل تبين الليربالية على مستوى اإلقتصاد الدويل

بكوا ) البعض يصنفها على أا وصف خالص لوضع الواليات املتحدة(للدفاع عن دور القوة املهيمنة 
   .2ضرورية فحسب بل مفيدة أيضا الستقرار النظام الدويلليست 

ة، إذ لفت بعض يجهت انتقادات كذلك لنظرية جيلبني حول التغري يف السياسة الدولكما و
رون بأن تشاؤم جيلبني خبصوص بينما جادل آخ ،غموض وعدم حتديد النظريةإىل اإلنتباه الكتاب 

استند بصفة شبه كلية على ميله اإليديولوجي للواقعية، وبأن نظريته ال تزيد على مستقبل النظام الدويل 
  .3يف دراسة العالقات الدولية) فكرة البقاء لألصلح واألقوى(املقاربة اإلجتماعية الداروينية 

 .الدوليةالواقعي للعالقات  التنظري حدود: املطلب الرابع
لنظرية جبدارة لقب ا للعالقات الدولية استطاعت أن تنالنظرية يف تقدمي الواقعيون جنح بقدر ما 

معاجلة والنظرية األكثر تأثريا ونفوذا يف احلقل املعريف للعالقات الدولية، بقدر ما أخفقوا يف  ،املهيمنة
وا بذلك أيضا لقب النظرية األكثر تعرضا ، ونال)أو أمهلوها باملرة(العالقات الدولية جوانب العديد من 

  .للنقد واملساءلة
من ظواهر الواقعية تفسريه ما الذي تستطيع  من خاللهيوضح جدوال  )Kegley(قدم كيجلي 

 :واجلدول كالتايل. وما الذي ال تستطيعهالعالقات الدولية 
  

  
  
  
  
  

                                                
1 Anne Marie D’Aoust, op. cit, p 06. 

 .117روبرت غيلبني، مرجع سابق، ص 2
3 Martin Griffiths, op. cit, p 15. 
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  تطيعهيوضح ما الذي تستطيع الواقعية تفسريه وما الذي ال تس): 14(جدول 
  

  الواقعية ال تستطيع تفسري  الواقعية تستطيع تفسري
  السلوكات الرتاعية بني الدول أثناء

 .احلرب الباردة
 الرغبة يف امتالك القوة. 
 امليل حنو التوسع اإلستعماري. 
 الصراع من أجل اهليمنة. 
 سباق القوى العظمى حنو التسلح. 
 اهلوس باألمن القومي.  

 ا بعد احلرب واقع التعاون بني الدول مل
 .الباردة

 مسرية الدميقراطية وجناحها. 
 زيادة اتفاقيات التبادل التجاري احلر. 
 بعث دور األمم املتحدة إعادة. 
 نزع السالح انتشار اتفاقيات. 
 الرتعة اإلنسانية الدولية.   

  
   

Source: Cynthia Weber, International Relations Theory  : A Critical Introduction 
 (New York, Routledge, Third  Edition, 2010), p 40. 

  
نا هنا هو مساءلة املشروع همفإن ما ي ،وبغض النظر عما قدمته الواقعية وما استطاعت تفسريه

والعقبات أو التحديات اليت  ،النظري للواقعية من حيث طموحه يف تقدمي نظرية علمية للعالقات الدولية
  . تواجه ذلك

ميكن احلديث عن بناء نظرية علمية للعالقات الدولية يف ظل وجود ال تداء أنه نستطيع القول اب
تتجه إىل  )بكل ما عرفته من تغريات وحتوالت( ويف ظل بيئة دوليةمفاهيم غري مضبوطة وغري دقيقة، 

من طرف  ويف ظل املنافسة الشرسةدحض املقوالت الواقعية بشأن املبادئ أو القواعد اليت حتكمها، 
على التعامل مع العديد من املشكالت ) أي الواقعية(يات األخرى اليت حتاول إظهار عدم قدرا النظر

  .يني بالقدرة على تفسري خمتلف الظواهر الدوليةواألزمات الدولية اليت فضحت ادعاءات الواقع
ما ذكرنا ك فإا أكثر النظريات تعرضا للنقد ،وباعتبارها النظرية السائدة أو املهيمنة على احلقل

حيث أن ما كتب يف جمال نقدها يوازي أو رمبا يفوق ما كتب يف شرحها أو تبسيطها من طرف ، سابقا
وفرزها لذا سنحاول من خالل هذا املطلب فحص هذه اإلنتقادات . املفكرين واملنظرين غري الواقعيني

   .بشأاد الواقعيني دور وكذا معرفةعلى ضوء املناقشات اليت أثريت بشأا، 
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 .للعالقات الدوليةوعامة والقدرة على تقدمي نظرية علمية  ضبط املفاهيم شكلةم: الفرع األول
أمرا شائعا  ودقيقة وواضحة تعد مسألة عدم القدرة على تقدمي مفاهيم ومصطلحات مضبوطة

ية الدول يف مجيع فروع العلوم اإلجتماعية واإلنسانية، وبالتايل ليست حكرا على حقل العالقاتومنتشرا 
على  يسعى إىل أعلى درجات العلميةحاملة ملشروع نظري لكن بوصفها  .وال على النظرية الواقعية فيه

  .ل حتديا كبريا بالنسبة للواقعينيفإن هذه املشكلة متث ،شاكلة ما تقدمه العلوم الطبيعية والفيزيائية
غياب الدقة يف حتديد تعلق بت يف جمال التنظري للعالقات الدوليةمشكلة حادة  الواقعيةتواجه 

بل يشري . إخل...القوة، ميزان القوى، املصلحة الوطنية، األمن، : األساسية مثلاملفاهيم واملصطلحات 
أمحد علي سامل إىل أن إحدى أكرب الصعوبات اليت عجز الواقعيون عن جتاوزها هي بناء مفهوم موحد 

 "القوة"هلم بني بقية املنظرين، ألن جز مصدر إحراج يف العالقات الدولية، واستمر هذا الع وحمدد للقوة
إىل فإن الواقعية تفتقر  ،وبالنسبة إىل كيوهني .1واألهم يف املدرسة الواقعية ببساطة تعترب املفهوم احملوري

عندهم تقود إىل افتقارها قاعدة مناسبة من املصطلحات العلمية، فغموض هذه األخرية وازدواجيتها 
  Emreلغموض واإلام، وهذا ما ال يتناسب مع تعريف إمري الكاتوشللوضوح، أي إىل ا

Lakatos والغموض  الدقة إىل عدمضافة باإلأنه  إىلجنديل ويشري عبد الناصر . 2جلودة ونقاوة النظرية
فإا تقدم مفاهيم سياسية ال تعكس حقيقة النظام الدويل احلايل،  ،الذي يلف املفاهيم األساسية للواقعية

ي أن القاموس املفاهيمي للواقعية جامد وال يساير احلركية والديناميكية الكبرية اليت عرفتها العالقات أ
كالقوة (قصر أهداف الدولة على غايات حمددة  :الدولية خاصة بعد اية احلرب الباردة، ومثال ذلك

، الدبلوماسية )فعله العوملةيف ظل كل ما ت(فصل السياسة اخلارجية عن السياسة الداخلية ، )واألمن مثال
كوسيلة إلدارة الصراع الدويل استخدام توازن القوى ، )يف عصر ثورة اإلتصاالت واإلنترنيت(السرية 

أصبحت غري صاحلة يف العالقات فهذه املفاهيم  .إخل... ،)يف ظل تنامي اإلعتماد املتبادل والتعاون(
     .3الدولية ملا بعد احلرب الباردة

                                                
 .119أمحد علي سامل، مرجع سابق، ص 1

 فكرة  قرن العشرين إىل جانب كل من كارل بوبر وتوماس كون، وصاحبيعترب إمري الكاتوش من أبرز فالسفة العلم يف ال
 .    يف تفسري كيفية تطور العلم واملعرفة Program Research" الربامج البحثية"

2 Seán Molloy, op. cit, p 20. 
 ، مرجع سابق،"بعد احلرب الباردةإشكالية تكيف املنظور الواقعي للعالقات الدولية مع التحوالت الدولية ملا "عبد الناصر جنديل،  3
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عملية بناء  يف مسعاهمة يف ضبط املفاهيم وحتديدها تنعكس بالطبع سلبا على وهذه املشكل
هذا املسعى وتزيد من أخرى تواجه وحتديات بيد أن هناك عقبات  .نظرية قوية ومتينة من الناحية العلمية

  .مهمة الواقعيني صعوبة
لفلسفة املا أقسى اإلنتقادات اليت وجهت للواقعيني يف هذا الصدد جاءت من طرف مفكري ا

شككوا  نالذيو ،)أكثر تيارات ما بعد الوضعية تطرفا( أنصار ما بعد احلداثةوعلى رأسهم  وضعية بعد
قالوا بعدم إمكانية حيث  أو النظريات الكربى السائدة يف احلقل، فكرة السرديات وحاولوا تقويض

ود يف الفيزياء وعلوم الطبيعة، الوصول إىل نظرية علمية وعامة للعالقات الدولية على شاكلة ما هو موج
وخضوعها  وانتظامها ألن الظاهرة السياسية الدولية ال تشبه متاما الظاهرة الطبيعية من حيث منط حدوثها

وبالتايل ال ميكن إخضاعها للمناهج نفسها، وإذا فعلنا ذلك، فسوف  إخل،... ة حتكمها،لقوانني عام
لية من الدراسة، وسوف نقصي كذلك عددا كبريا من نستبعد جزءا كبريا من ظواهر العالقات الدو

هؤالء دعوا الواقعيني ألن  .املناهج ومصادر التفسري اليت تتضمنها فلسفات أخرى غري فلسفات الوضعية
كظاهرة إجتماعية ذات خصائص فريدة  ،يكونوا أكثر واقعية ويعترفوا بالتعقيد الشديد للظاهرة الدولية

ضرورة قبول التعدد ) كتحد أول(ينبغي على الواقعيني  ،وعليه .حوهلا يصعب حىت حتديدها واإلتفاق
وليست (يف املرجعيات اإلبستمولوجية واألنطولوجية واملنهجية إذا ما أرادت تقدمي نظرية مقبولة والتنوع 

  .قياسا مبنطلقااوذلك  ،للعالقات الدولية) عامة
تسعى فقط إىل حتليل وتفسري وتربيرية، حمافظة  النقديون رأوا يف الواقعية نظرية ال تزيد عن كوا
وحل املشاكل اليت أرقت الشعوب النقد  جمال ما هو موجود وقائم دون أن تكون هلا وظيفة تذكر يف

الذي يراه النقديون جديرا بالواقعيني هو إمكانية ختلصهم من عباءة خدمة والتحدي . واتمعات الدولية
ليت متثلها على مستوى السياسات الدولية، وبناء نظرية تستجيب آلفاق النقد والدول ا الرأمسالية العاملية

  .الذي تتيحه نظريتهم النقدية
النساء بدعوى  تستبعد وتقصي" ذكورية"مل يروا يف الواقعية أكثر من نظرية  بدورهم النسويون
واإلعتماد على  نيةوتوازن القوى والسيطرة واحلرب والعقال فمفاهيمها عن القوة .العلمية واحليادية

كلها مفاهيم تعكس ما هو عليه الرجل وما يرغب فيه، وهي ال تعكس حقيقة مكونات  ،إخل...  الذات
 – فإذا ما أرادت الواقعية حقا الوصول إىل نظرية عامة للعالقات الدولية. السياسة الدولية وال طبيعتها

ية هم نساء، وأن كل مفاهيم السياسة جيب أن تعترف أن أكثر سكان الكرة األرض – حسب النسويني
  .بشكل أو بآخر "جمندرة"الدولية هي 

                                                
  سنتحدث عنه الحقا يف املبحث اخلاص بالنسوية يف العالقات الدولية" اجلندر"مصطلح. 
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يف ) اجلدد(بصواب املنطلقات اإلبستمولوجية للواقعيني ورغم تسليمهم  "احلداثيون" البنائيون
 املادية املتطرفة اليت أنكرت أنإال أم أعابوا عليهم أنطولوجيتهم  ،مقاربتهم النظرية للعالقات الدولية

 ،وعليه .و يف عملية التحليل والتنظري هلاأ ،يكون للمعىن والفكر والقيم دور مؤثر يف السياسة الدولية
هو املزج  - )وهو مشروعه يف احلقيقة(حسب ألكسندر ونت  - فالتحدي الذي يواجهه الواقعيون 

  .اإلبستمولوجيا املادية واألنطولوجيا املثاليةواملؤالفة بني 
جاءت من طرف مفكرين ومنظرين يتقامسون مع ال تقل عنها أمهية وحتديات  هناك انتقادات    
لكن خيتلفون معهم يف وصف وحتليل وتفسري ظواهر فلسفتهم ومناهجهم الوضعية، بعضا من الواقعيني 

  .املراد بناؤها، وبالتايل يف شكل النظرية العالقات الدولية
ألغلب النظرية الطبيعة الالعلمية ى ركز نقده عل ،كيوهني روبرت خطىجون فاسكويز على 

توماس كون وإمري خاصة تأثريات  – منطلقا ومستندا إىل فلسفة العلم ،الواقعية للعالقات الدولية
فهناك نقد ملدى  .1الواقعية ملعايري العلميةمالءمة واستجابة وذلك يف مشروعه املتعلق مبدى  – الكاتوش

 اليت قدمها كون، خاصة فيما تعلقوتكيفها مع معايري الربادامي  علمية النظرية الواقعية ومدى استجابتها
ال يتقامسان مورغنتاو فمثال كار و .للمفاهيم واملصطلحات واألفكارمبدى تقاسم أعضاء اموعة العلمية 

خيتلفان حىت بتحديد دور القوة يف العالقات الدولية، بل والتقنيات نفسها املتعلقة  والقيم اإلعتقادات
فال يوجد  . من مارتن وايت إىل كينيث والتزبالنسبة لبقية الواقعينيواألمر نفسه  .املسألة الواحدةحول 
       .2كعناصر ضرورية للممارسة الباراداميية باملعايري والقواعد اليت حددها كونإلتزام مشترك هناك 

ملآزق ومشكالت  قيةيتعلق باحللول احلقي ،العنصر الثاين املفقود لدى الواقعية كما حدده كون
فهذه احللول ال توجد يف جمال العالقات الدولية كما توجد يف العلوم الطبيعية، بل ال  .العالقات الدولية

ليت يصف ا الدارسون الطبيعيون يوجد حىت منهج أو طريقة لوصف اتمع الدويل بالطريقة نفسها ا
 . 3ظواهرهم املدروسة

فـ مورغنتاو يعتمد مستوى حتليل  .واقعية إشكالية حقيقيةتعاين ال ،من حيث مستوى التحليل
طبيعة وسلوك الدول يف  مرجعا لفهم طبيعة وسلوك اإلنسان عترب، إذ ييف بناء نظريته العلمية الفرد

والنقد األساسي جاءه من داخل الواقعية نفسها، حيث يذهب كينيث والتز  .استقراء أو حكم غري مربر
افه رغم اعتر ،ل النظام الدويل فقط ميكن تقدمي نظرية علمية للعالقات الدوليةإىل أنه عرب مستوى حتلي

عزل ال ميكن إذ ، اليت طالت نظريته من اإلنتقاداتومل يسلم هو اآلخر  .بوجود ثالثة مستويات للتحليل

                                                
1 Seán Molloy, op. cit, p 20. 
2 Ibid, p .23  
3 Idem. 
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 ، يستطيع املرء أن يفصل الكل عن األجزاءأي ال ).الدول(يل عن وحداته املكونة له الدوالنظام 
ال  ،وبالتايل .فليس مثة كل صرف أو جزء صرف واألسباب عن النتائج، ،األهداف عن الوسائلو

إىل اخللل  ونت ألكسندرلقد أشار . 1حبتة للعالقات الدولية نسقية - يستطيع والتز أن يبين نظرية بنيوية
بالنسبة للبنية ) كليا( حتليليا إبستمولوجيا بنيويا مستوى هذا األخري يعتمد ، إذاملوجود يف نظرية والتز

 اإلبستمولوجيا التحليلية فإن) الدولأي ( كونة له، لكن عندما يتعلق األمر بالوحدات امل)النظام الدويل(
كل الدول تبحث عن ( الثابتة للدول "العقالنية"من الطبيعة  ، حيث ينطلق"فردية"تنقلب إىل  "البنيوية"

ا يفسر مبوقعها اواختالف سلوك .تتماثل عنده وظائفها ايل، وبالت)تعظيم مصاحلها املتمثلة يف األمن
. فهذا األخري هو الذي يفسر سلوك الدول يف النظام الدويل، )قدراا املادية العسكرية حتديدا(النسيب 

وأن البنية هي اليت تشكل  ،حول اإلستقالل التام بني البنية والوحدات املكونة هلا افتراض والتز ،إذن
هو أساس  ،)التفاعل والتشكيل هنا أحادي اإلجتاه من البنية إىل الوحدات( التابعة هلاسلوك الوحدات 

النظرية  مجود  –حسب ونت  – وهذا اإلفتراض هو الذي يفسر .ه البنيوية حول العالقات الدوليةنظريت
   .إىل الوجود هذا النظام الدويلأتى بيعة النظام الدويل، أو حىت كيف طوعدم قدرا على تفسري التغري يف 

) ويف مقدمتهم الليرباليون(ينفي عنها النقاد  ،من حيث التصور األنطولوجي للعالقات الدولية
الصراعات نطاق مل يتجاوز إذ حصر الواقعيون الظواهر الدولية يف نطاق ضيق جيدا،  .صفة الشمولية

أعطوا  ،ثلوبامل .والدول تمعاتوالرتاعات واحلروب، وجتاهلوا ظواهر التعاون والتكامل والتواصل بني ا
ية احملددات األخرى وجتاهلوا بق ،يف السياسة الدولية ةالعسكري القوة أو حمدد ملتغري قصوى أمهية

إىل أن النظرية الواقعية ال النقاد  يذهب ،وعليه .إخل... واإلثنية اإلجتماعية والثقافية والدينيةاإلقتصادية و
العالقات الدولية ليست نظرية لكل ] نظرية[إن "يرد بالقول والتز لكن . والعمومية الشموليةب تتصف

 فإم قصروها على الدولة ،ناحية الفواعل ومن .2"شيء، فهي نظرية حول أشياء تعترب مهمة يف العامل
كبريا يف السياسة الدولية، وبالتايل  امتجاهلني بذلك دور الفواعل األخرى اليت أصبحت تلعب دور

ويرد الواقعيون خبصوص هذه املسألة أن الدولة ما زالت . ية كذلك يف عملية التنظريوجب أن تنال أمه
هي الفاعل األساسي يف العالقات الدولية، وأن بقية الفواعل األخرى ما هي إال امتدادات وأدوات يف يد 

املتحدة خضع هذه الفواعل دولة قوية مثل الواليات الدول خاصة القوية منها، فال ينتظر مثال أن ت
  .إلمالءاا

                                                
 .185، مرجع سابق، ص"تكوينيةالتنظري يف العالقات الدولية بني اإلجتاهات التفسريية والنظريات ال"عبد الناصر جنديل،  1
 ، مرجع سابق،"إشكالية تكيف املنظور الواقعي للعالقات الدولية مع التحوالت الدولية ملا بعد احلرب الباردة"عبد الناصر جنديل،  2
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ال يتفق الواقعيون حول منهج واحد يف عملية التنظري للعالقات الدولية، من الناحية املنهجية 
قصد الوصول  متبعني قواعد اإلستقراء يعتمد الكالسيكيون منهم بشكل واسع على التاريخفعلى حني 

قعيني اجلدد يرتعون أكثر إىل استعمال فإن الواتعميمات تكون مبثابة اإلفتراضات األساسية للنظرية،  إىل
باعتبارهم بنيويني يف التحليل فإم يعتمدون على اإلستنباط بدل و ،والتجريبية املناهج السلوكية

   .اإلستقراء الستخراج القواعد العامة اليت حتكم سلوك الدول
ت الدول العظمى، شرح وتفسري سلوك وعالقايتعلق بتوجه التنظري الواقعي حنو هناك انتقاد آخر    

كيف تتفاعل الدول يف العامل الثالث؟ : على أسئلة من قبيل أجوبة كافية ائهعطه وعدم إاهلملقابل جتوبا
إفرا  -ستيفن فان  1يف سبيل حتقيق هذه األهداف؟وما الذي تريده هذه الدول؟ وما الطرق اليت تسلكها 

ة ودول العامل الثالث عامة ال م وال أمهية هلا يرد بالقول أن الدول الصغري -أحد كبار الواقعيني اجلدد 
 .2سواء يف اال النظري أو يف الواقع الدويل لعامل ما بعد احلرب الباردة

 .اية احلرب الباردة مدى قدرة الواقعية على التكيف مع :الفرع الثاين
واملعيار احلقيقي  مثلت اية احلرب الباردة يف نظر العديد من منظري العالقات الدولية احملك

للحكم على مصداقية وصالحية النظرية الواقعية، إذ أن األحداث الدراماتيكية اليت عرفها النظام الدويل 
الثنائية زوال ، و)اقتصادية باألساس(يف اية الثمانينيات من ايار لإلحتاد السوفيييت بفعل عوامل داخلية 

جعلت من الواليات ) خاصة من الناحية العسكرية( لصاحل أحادية قطبية ،القطبية دون حرب تذكر
مل تستطع الواقعية التنبؤ ا وال حىت تفسريها وازن، كل هذه األحداث قوة عاملية بال ماألمريكية املتحدة 

من بعد ذلك انطالقا من مقوالا املعروفة، خاصة مقوالت الواقعيني اجلدد حول تفسري السياسات 
  .الدولية وسلوكات الدول

مل يستطع  -صاحب الكتاب الشهري عن صعود القوى الكربى وهبوطها  -فـ بول كينيدي  
أما . 3قليلة قبل هذا احلدث الكبري على الرغم من صدور كتابه أعواماتوقع سقوط اإلحتاد السوفيييت 

ة فإنه مل بىن نظريته على منطق الثنائية القطبية اليت كانت سائدة أثناء فترة احلرب البارد والتز الذي
يستطع تفسري التغري الكبري أو احلاسم يف التوزيع النسيب للقوة بني القوى الكربى يف النظام الدويل يف 

بني القوى الكربى " العسكرية"فعلى حني افترض أن توزيع القدرات  ،4من القرن املاضي اية الثمانينات
 تأىب األحادية، إذ ال بد من رجوع ميزان هو الذي حيدد ميزان القوى الدويل وأن طبيعة النظام الدويل

                                                
 .25، مرجع سابق، ص"حنو نظرية عامة: كيف تتحرك الدول الصغرى"أمحد حممد أبو زيد،  1
 .53املرجع نفسه، ص 2
 .130محد علي سامل، مرجع سابق، صأ 3
 .130املرجع نفسه، ص 4
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أن ميزان القوى بني اإلحتاد السوفيييت والواليات املتحدة  إال، إىل حالة التوازن –إذا ما اختل  –القوى 
األمريكية يف اية الثمانينيات قد حتدد واختل بفعل العوامل اإلقتصادية ال العسكرية، وأن انفراد 

يمنة أو األحادية قد طالت مدة رجوعه إىل حالة التوازن، بل ال يبد يف األفق الواليات املتحدة بوضع اهل
  . القريب أنه كذلك

بالقول أن نظريتهم هي عن على مسألة التنبؤ بسقوط اإلحتاد السوفيييت اجلدد لقد رد الواقعيون 
ة بعينه وإمنا تضع نظرية للسياسة اخلارجية، إا ليست موجهة لتفسري سلوك دول تالسياسة الدولية وليس

إطارا عاما ميكن من خالله فهم سلوك الدول يف ظل البيئة الدولية الفوضوية بصفة عامة، ووالتز نفسه 
أنه إذا ما أردنا فهم سلوك دولة بعينه فنحن يف حاجة أكثر إىل اإلستفادة مما متدنا به باقي يعترف 

فإن فهم السلوك اخلارجي لإلحتاد هذه ويف احلالة ). الفردي والوطين(مستويات التحليل األخرى 
          . 1إىل تغري النظام الدويل ككل السوفيييت يرتبط بإدراك التغريات اليت حدثت داخله وأدت

فإن املسألة الثانية بقيت بال رد، إذ ال ميلك الواقعيون وإذا كان هذا الرد غري مقنع للكثريين، 
لقوة الواليات إال التمسك خبيط أمل يف ظهور موازن جديد  )ألسباب متعلقة فقط مبصداقية النظرية(

الواقعيون  ال يزال ألخريوإىل حني حدوث هذا ا. املتحدة حىت يعود النظام الدويل إىل وضع التوازن
فهناك من  ،"نظام ما بعد احلرب الباردة"الذي يطلقون عليه  توصيف النظام الدويل احلايلبشأن  خمتلفني

عسكريا  على اعتبار أن اهليمنة دانت للواليات املتحدة" األحادية القطبية"ه بـ الواقعيني من يصف
خيتلفون فيما بينهم حول ، وحىت هؤالء "متعدد القطبية"واقتصاديا وسياسيا، ومنهم من يذهب إىل أنه 

، األمريكية هي أوالها يتفقون مجيعا على أن الواليات املتحدةفبينما ماهية هذه األقطاب وعددها، 
خيتلفون بشأن الباقي، فعلى أساس عسكري يضيفون روسيا اإلحتادية والصني بدرجة أقل، وعلى أساس 

من اليابان وأملانيا، وبالنظر إىل الدور السياسي الذي تلعبه القوى  اقتصادي يضعون بدل روسيا كال
اامها بالتبعية  على الرغم من(الكربى يف السياسة الدولية يقصون الصني ويضعون مكاا بريطانيا 

يدعي سهولة حتديد القوى وعلى الرغم من أن والتز إذن ). السياسية يف املواقف للواليات املتحدة
يف حتديد القوى الكربى يف اإلختالف  إال أن ،2منذ بداية العصر احلديث الكربى يف أي نظام دويل

                                                
 ، مرجع سابق،"الباردة إشكالية تكيف املنظور الواقعي للعالقات الدولية مع التحوالت الدولية ملا بعد احلرب"عبد الناصر جنديل،  1

  .27ص
 م إدعاء احليادية واملوضوعية من طرف منظري الواقعية من الناحية العملية يعترب هذا الوضع مثاليا للواليات املتحدة وملصاحلها، ورغ

  .  إال أن هناك دالئل كثرية توحي بتوظيف هذه النظرية ومنظريها يف خدمة أهداف السياسة اخلارجية األمريكية
 .127أمحد علي سامل، مرجع سابق، ص 2
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يه الواقعية يف حتديد وضبط التخبط والغموض الذي تعانذلك بوضوح  احلايل يعكس النظام الدويل
       .ذكرنا من قبل كما" القوة"مكونات أهم مفاهيمها على اإلطالق، أال وهو مفهوم 

 حدود العجز كما يصورها النقاد مل تتوقف هنا، بل تعدته إىل عدم القدرة على تفسري ظواهر
رقية واحلروب األهلية داخل تفجر الرتاعات اإلثنية والعف .وأحداث عرفتها مرحلة ما بعد احلرب الباردة

اعتبارات قيمية وثقافية تتعلق باهلويات اجلماعية  املصلحة الوطنية ولكن بسبببداعي  مل يكنالدول 
نتيجة ( اليت حتدث بني الدوليتجاوز يف احلقيقة مفهوم الواقعيني التقليدي عن احلرب وهذا  ،1ومصاحلها

مث إن قدرات الدول يف توفري األمن  .دول كذلك ديداا اليت تأيت منو )اختالل ميزان القوى
العوامل والتهديدات غري العسكرية مثل مشكالت البيئة والنمو ملواطنيها قد تراجعت بسبب عدد من 

عل الواقعيني مما جيإخل، ... الالجئني وشح املوارد ومشكالت السكاين واألمراض الوبائية واملعدية
ذات غري قادرين على مواكبة وتقدمي إسهامات ) والعسكرية دون سواها بتركيزهم على املخاطر املادية(

كاألمن اإلنساين وجوانبه املتعددة إجتماعيا وثقافيا (غري العسكرية يف جمال الدراسات األمنية  أمهية
بل إن  عي الواقعيونكما يدمرتبطة مبصادر خارجية فقط  للدول ومل تعد التهديدات األمنية .2)وسكانيا

 سواء بالنسبةبعد احلرب الباردة اعتلت األولوية واألمهية  ديدات الداخلية للدول يف مرحلة ماالته
لدارسي العالقات الدولية أو لصناع القرار يف الدول واحلكومات، وهنا نعود للمقولة التارخيية لرئيس 

بل أن حنمي أنفسنا من دعونا ال ننس أن حنمي أنفسنا من الداخل، ق"الواليات املتحدة األسبق أيزاور 
، الذي أمهله الواقعيون اجلدد) الدولة(يقع يف املستوى الثاين  وحتليل هذه التهديدات .3"اخلارج

كل من املؤسسات الداخلية وطبيعة التوجه ودور ق من هذا املستوى يتيح لنا دراسة تأثري فاإلنطال
أمحد  يرى .شكيل السياسات الدوليةالنخب السياسية احلاكمة يف ت سلوك وكذلك ،اإلقتصادي للدولة

                                                
 .79مارتن غريفيثس وتريي أوكالهان، مرجع سابق، ص 1

  حاول باري بوزانBarry Buzan تقدمي تفسري واقعي للرتاعات اإلثنية، وذلك بافتراض ما يلي:  
الدولة املتعددة اإلثنيات واليت تعاين ضعفا ومتزقا شديدين حبيث تفقد السيطرة والتحكم يف شعبها وإقليمها هي أشبه حبالة  -1

 .الفوضى يف النظام الدويل
 .قلة، تسعى كل منها إىل حتقيق املصاحل اخلاصة ااموعات اإلثنية داخل الدولة تصبح مبثابة فواعل مست -2
ال تكون أي جمموعة إثنية متأكدة من نوايا وسلوكات ) غياب سلطة الدولة بسبب الضعف والتمزق(يف ظل وضع الفوضى  -3

ها من يف ضمان بقائها ومحاية نفس) مبا يف ذلك استعمال القوة(اموعات األخرى، وبالتايل تعتمد على قدراا الذاتية 
 .ممكنة جدا )الرتاعات اإلثنية(ديدات اآلخرين، وعليه تصبح احلرب الداخلية 

 .ستيفن والت، مرجع سابق: انظر يف ذلك
 .54، مرجع سابق، ص"عرض حتليلي: نظرية العالقات الدولية"أمحد حممد أبو زيد،  2
 .51املرجع نفسه، ص 3
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ن إمهال الواقعيني اجلدد لدراسة التاريخ وتركيزهم على دراسة املتغريات أيف هذا الصدد حممد أبو زيد 
    .1إال من الداخل أنساهم حقيقة أن كل روما مل تنهر والتهديدات اخلارجية
اليت تعرفها أوروبا بعد قرار أو اإلستحالة السلم  عن عجز الواقعية يف تفسريكذلك هناك حديث 

وعلى رأسهم مريشامير على أن زوال " اهلجوميني"إذ راهن عدد من الواقعيني اجلدد  .اية احلرب الباردة
 يفعلى اعتبار أن القوى الكربى ، 2الثنائية القطبية سيؤدي إىل تفجر العنف على نطاق واسع يف أوروبا

الف مع الواليات املتحدة ضد اإلحتاد السوفيييت، لكن زوال كانت يف حت أوروبا يف فترة احلرب الباردة
عاد  .ن القوى بينهاازمن أجل ضبط ميب وستدخل يف حراألخري يعين أن الدول األوروبية  وايار هذا

بسبب راعي السلم املتمثل يف الواليات املتحدة األمريكية األورويب بأا مؤقتة،  مريشامير ليربر فترة السلم
مل كضابط للتوازنات يف أوروبا، ومبجرد انسحاا ستعود الدول إىل لعبتها املفضلة، لعبة اليت تع

  .توازنات القوة
 11بـ أحداث  أو املعروف 2001اهلجوم الذي طال مدينيت نيويورك وواشنطن عام ولقد كان 

ر عامل ما بعد احلرب لظواهلقدرة التفسريية للواقعية أمام اسبتمرب احلدث األبرز الذي شكل حتديا حقيقيا 
  :3والتحدي هنا من وجهنيالباردة، 

 .مل تقم ذه العملية اهلجومية دولة وإمنا تنظيم دويل وصف باإلرهاب -1
كته دوافع هو إحداث توازن مع قوة الواليات املتحدة وإمنا حرمل يكن القصد من هذا اهلجوم  -2

 .ثقافية دينية باألساس
 ،ن الدول فقط هي الفواعل األساسية يف العالقات الدوليةوبالعودة إىل مسلمات الواقعيني فإ

ومن جهة أخرى متثل مواضيع األمن باعتبارها متلك القدرات العسكرية لشن احلروب أو التهديد ا، 
الواقعيني إعادة  تفرض على 2001سبتمرب  11لكن أحداث ". السياسة العليا"فقط مسائل " العسكري"

وحملركات السياسة الدولية، باعتبار أن عامل ما بعد احلرب لعالقات الدولية مراجعة أنطولوجية لفواعل ا
أو باألحرى فتح األعني املغمضة حول التأثري الكبري الذي أضحت متارسه / الباردة قد أعاد إىل الواجهة

العوامل الثقافية والدينية يف العالقات الدولية، وعليه جيب أن يظهر كذلك يف حتليالت املفكرين 
    .واملنظرين
  م الواقعيون بسهولة هلذه اإلنتقادات، إذ يؤكد ويليام وولفورثسلِّال ي )William C. 

Wohlforth(  النظرية الواقعية مل تفقد شرعيتها ومصداقيتها العلمية مع ما حصل يف أوروبا الشرقية أن
                                                

 .51املرجع نفسه، ص 1
 .128، صأمحد علي سامل، مرجع سابق 2
 .132املرجع نفسه، ص 3
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التطهريية كأزمة كوسوفو الرتاعات الداخلية واحلروب تفكك اإلحتاد السوفيييت واندالع العديد من (
التغيري يف النظام  اليت مل مسألة) اجلديدة(الواقعية البنيوية فبغض النظر عن ، )إخل... والبوسنة واهلرسك

من نظريات واقعية طيفا  وولفورث يقترح فإن الدويل لفهم النهاية املفاجئة والسلمية للحرب الباردة،
 )اإلستقرار باهليمنة( نظرية التنافس على اهليمنةون القوى نظرية توازمنها  ،تستطيع تفسري ذلك أخرى

يف أن الواقعية مازالت وستظل النظرية املهيمنة  يؤكد جون مريشامير ،ومن جهته .1ونظرية حتول القوة
السياسة الدولية، ذلك أنه ولألسف الزلنا نعيش يف عامل شرير ووحشي أين تتنافس القوى الكربى على 

هي غاية الدول ووسيلتها يف " القوة العسكرية"وال تزال . لوغ وضع التفوق واهليمنةمزيد من القوة لب
حتقيق مصاحلها، فهي العملة الرئيسية املتداولة يف السياسة الدولية، وتكفي األحداث التالية لتدلل على 

ت وتلك اليت كان 1999وكوسوفو  1991احلروب اليت خاضتها الواليات املتحدة ضد العراق : ذلك
أن إقليم كشمري، بني اهلند وباكستان، الرتاع بش سباق التسلح، 1994وشيكة ضد كوريا الشمالية يف 

   .2رغبة إيران يف امتالك السالح النووي
جنديل أن ما حيسب للواقعية هو تقدميها لفكرة القوة كمتغري أساسي يف عبد الناصر  ادلجي  

العسكرية إال أن مفهوم القوة بشكل عام يتخلل كافة  فبالرغم من تراجع دور القوة .السياسة الدولية
 يففالواقعية باعتمادها متغري القوة تعد حماولة جادة  ،ااالت األخرى اإلقتصادية والتكنولوجية والثقافية

  .  3صياغة نظرية عامة للعالقات الدولية
تقول لنا الكثري حول فهي ال تستطيع الواقعية أن تفسر كل ظواهر العالقات الدولية،  ،ومع ذلك

يف العديد من القضايا األخرى يف العالقات  )أو جيب أن تصمت(سياسة القوة، ولكنها تصمت 
  .4الدولية

جمع النقاد على أن الواقعية هي نظرية صيغت وبنيت لتعكس معطيات البيئة الدولية يف النهاية ي
جيب عليها أن تتكيف مع ما تفرضه معطيات  احلرب الباردة، وإذا ما أرادت البقاء ومكوناا أثناء فترة

وتفسره، والنظرية الفعلي تنشأ يف النهاية لتعرب عن الواقع ) الوضعية(فالنظرية . فترة ما بعد احلرب الباردة
وال هي نظرية ال تستطيع  املتغرية باستمرار متلك وسائل التغري والتكيف مع أحداث الواقعال اليت 

                          .البقاءتستحق 

                                                
 .33جوين عاصي، مرجع سابق، ص 1
 .جون مريشامير، مرجع سابق 2
 ، مرجع سابق،"الباردة إشكالية تكيف املنظور الواقعي للعالقات الدولية مع التحوالت الدولية ملا بعد احلرب"عبد الناصر جنديل،  3

 .41ص
4 Jean-François Rioux, Ernie Keenes et Gregg Légaré, op. cit, p 74. 
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  .طبيعة النظام الدويل تغريتراجع سيادة الدولة يف ظل  دىم: الفرع الثالث
يف ظل  تتعلق مبصري الدولة القومية مشكلةضوء ما ذكرناه يف العنصرين السابقني أثريت  على  

قدرات لة، فواعل من غري الدو السياسة الدولية واجهةت إىل وأبرز ،التغريات اليت عصفت بالنظام الدويل
بعض التنظيمات اإلرهابية كالقاعدة (العسكرية  من الناحية منفردةبعض الدول قدرات تفوق بعضها 

كالشركات الكربى املتخطية (، ومن الناحية اإلقتصادية رمبا تفوق قدرات عدة دول جمتمعة )مثال
أن تفعله دول بعينها  ، ومن الناحية السياسية تأثريها ونفوذها يفوق ما ميكن)القوميات وما أكثرها

  ).كاألمم املتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان(
اية  حول طبيعة النظام الدويل ذاته بعدحادا  هناك جدال وجبت اإلشارة إىل أن ،لكن قبل ذلك  

سيسهل  حوهلا موقف بشأن اآلراء املطروحة أو على األقل اختاذاحلرب الباردة، والبت يف هذا املسألة 
  . هظلالدولة يف ) سيادة(موقع ومصري من عملية حتديد 

أن إىل أنصار العوملة ومن قبلهم الليرباليون املؤسساتيون والتعدديون أنصار اإلعتماد املتبادل  يشري  
 : النظام الدويل منذ بداية السبعينيات قد عرف حتوال أساسيا من جهتني

لدولة أصبحت تلعب من جهة فواعل السياسية الدولية، حيث برزت فواعل أخرى من غري ا -1
دورا كبريا يف توجيه السياسات الدولية وتؤثر بشكل حاسم يف خيارات الدول ويف رسم 

 . سياساا اخلارجية
من جهة املسائل والقضايا اليت تعتلي األولوية واألمهية يف أجندة السياسة الدولية، حيث تراجعت  -2

  ).السياسة الدنيا(سائل اإلقتصادية لصاحل امل )السياسة العليا(والعسكرية املسائل األمنية 
وخارطة  يف تغيري وجه النظام الدويلبالغ األمهية  دورا من بعد ذلكالعوملة لعبت  لقدو

قد جعل ) دوليت(الدولية، حيث أن اختراق كل ما هو عاملي لكل ما هو حملي  التفاعالت السياسية
ومن السياسي إىل  ،الثقايف إىل التقين من، ية تتميز أكثر بالتشابك والترابطظواهر العالقات الدول

وإمنا أصبحت  ،وبالدول وحول الدول الدولية هي سياسة للدول ومل تعد معه السياسة. 1اإلقتصادي
 الفواعل واحلصرية يف تراتبيةالأين غابت  ،ويف جماالت خمتلفة ةتنتظم حول عدد وافر من الفواعل املختلف

، وغابت التراتبية واحلصرية كذلك يف املوضوعات )لفواعل األخرىأولوية وأسبقية الدولة على باقي ا(
وبدل احلديث عن سياسة دولية صرنا نتحدث عن سياسية عاملية، وبدل احلديث عن نظام واملسائل، 

                                                
  ففي األوىل يذهب بعض املفكرين "تراجع سيادة الدولة"ختتلف عن عبارة " مصري الدولة القومية"نلفت اإلنتباه هنا إىل أن عبارة ،

لة، أما يف الثانية واملنظرين إىل أن التنظيم الدويل يف عصر العوملة بلغ درجة من التطور والنضج مل يعد حباجة معهما إىل شيء امسه الدو
 .     فتقل حدة اإلقصاء والنفي لفكرة الدولة كفاعل أساسي يف العالقات الدولية

 .137ص، 2010، جوان 33، العدد جملة العلوم اإلنسانية، "الرشادة يف زمن العوملة"عبد السالم خيلف،  1
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 James(و روزنجيمس ويف هذا الصدد وصف كل من  .دويل صرنا نتحدث عن نظام عاملي
Rosenau( ماري ديريف  و)Mary Durfee( اآلخذ يف التشكل منذ السبعينيات والذي  ،نظام الدويلال

مركزية "منوذج  يتجاوز الربادامي الواقعي املتمحور حول بأنه ،بدأت تتضح مالحمه مع اية احلرب الباردة
القوة لالعبني غري مراكز نظام متعدد  الذي يشري إىل ،"منوذج اإلضطراب"اه بـ يما أمسإىل  "الدولة

يتبادلون مع  ،الدولة، يتنافسون، يتصارعون، ويتعاونون، وبكلمات أخرى عن نظامدوليني، مستقلني 
   .1النظام الدويل

على هذا النحو جيعلنا نسري يف اجتاه فرضية تراجع سيادة الدولة النظام الدويل  طبيعةإن وصف 
ثبات صحة إلوهنا تتهاطل األمثلة والدالئل واحنسار أدوارها على املستوى اخلارجي كما الداخلي، 

قد بدأت تفقد السيطرة على " الدول السيادية"د به علماء اإلقتصاد من أن اجما ويف مقدمتها الفرضية، 
قتصادي الذي مستوى النشاط اإلواملعلومات، وأن  حتركات رؤوس األموال والبضائع والشركات

خذت زمام إدارة شؤون ، وأن الشركات الكربى قد أيتجاوز حدود الدولة قد فاق بكثري ما يتم داخلها
علماء السياسة يتحدثون عن تزايد الصعوبة يف التمييز بني ما هو دويل أو  عاملي . إخل... اإلقتصاد الدويل

) اإلحتاد األورويب مثال(ية إقليمية وهمن دولتية إىل جوبني ما هو داخلي، وعن حتول الوالءات السياسية 
تأثري املتزايد للعدد املتزايد من املنظمات الدولية واإلقليمية، بروز ، ال)فكرة املواطنة العاملية(وإىل عاملية 

اخلطوط بشكل كبري العوملة  غريتحيتني اإلجتماعية والثقافية من الناو .إخل... يفكرة اتمع املدين العامل
فية من األمناط اإلجتماعية والثقا ، وكذلك غريت)عام(وما هو عاملي ) خاص(الفاصلة بني ما هو حملي 

إىل  )خاصة الضعيفة منها( الدول جهتت عليهو ،الدولحدودها من قبل داخل دائرة  رسماليت كانت ت
  .ضبط هوياا اإلجتماعية والثقافيةفقدان السيطرة على 

جلديد الذي الوضع اعن أنصار الفرضية السابقة يتحدثون كل هذه األوصاف وغريها جعلت 
السيادة "، "أزمة السيادة: "رب العتييب مثال يورد جمموعة من التسمياتآلت إليه الدولة، فـ عبد اهللا بن ج

، كلها أطلقت واستخدمت لوصف حالة "ضحلة"، "خمتلة"، "متالشية"، "السيادة يف ايتها"، "يف خطر
تعكس ذلك النخر الشديد الذي يتعرض له  وهي ،Deadlus(2(الدولة يف أحد أعداد الة ديادلوس 

إىل أن  )Susan Strange( ستراينجسوزان تذهب  .يف السيادة تقليديا املتمثل" نيعامل"حصن الدولة 
فهي جتادل أنه بفعل يف البنية الويستفالية للمنظومة الدولية، احنسار السيادة أضحى ميثل حتوال جوهريا 

 السياسة قد مت إزاحة الدولة من موقعها املركزي يف الواضحة يف عاملنا املعاصر "الكونية"التغريات 
                                                

 .49جوين عاصي، مرجع سابق، ص 1
الة العربية للعلوم ، "حبث يف أمهية مفهوم السيادة يف نظرية العالقات الدولية: يادة الدولة الوطنيةالعوملة وس"عبد اهللا بن جرب العتييب،  2

 .72، ص2009، صيف 23، العدد السياسية
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حتدث عن املأزق الكبري الذي  - العامل اإلجتماعي األمريكي - )Daniel Bell( دانيال بالو .1الدولية
وضعت فيه الدولة بفعل ما شهده العامل من تغريات مؤثرة يف العشريتني األخريتني من القرن العشرين، 

ضعف الذي أضحت تعانيه الدولة إزاء وهو إن مل حيسم أمره يف هذه املسألة إال أنه يورد جانبا من ال
الدولة أصبحت أصغر من أن تتعامل مع املشكالت " إن ، حيث يقول"الدولية"املشاكل واألزمات 

     .2"الكربى، وأكرب من أن تتعامل مع املشكالت الصغرى
اجلديد يف عملية التنظري  الدويل يراهنون على ضرورة انعكاس هذا الوضع مجيعهم هؤالء  

إىل هذه األخرية الواقع ل بينما حيي ،الدولةمتمحورة حول  النظريةت الدولية، إذ ال يعقل أن تظل للعالقا
لكن يف اجلانب املقابل ال يبد أن الواقعيني ). كاإلقتصاد مثال(مراكز ثانوية خاصة يف بعض ااالت 

ثبت عكس الفرضية هلم من احلجج ما يو ،إلنتقادات اليت طالتهم يف هذه املسألةرضخون بسهولة لي
  .السابقة

يعتقدون أن  إذ يقول والتز أن طلبة العالقات الدولية. البداية من مسألة تغري طبيعة النظام الدويل  
قد أصبحت مهملة، إم جيادلون بأن أزمنة جديدة تستدعي تفكريا جديدا، وأن تغري الظروف الواقعية 
إم جيادلون بأن األسلحة النووية قد . ظريات جديدةمراجعة النظريات املوجودة أو استبداهلا بنتتطلب 
بشكل حاسم كيف أن بعض الدول أصبحت حتتاط ألمنها ورمبا ألمن اآلخرين، لكن األسلحة غريت 

للنظام السياسي الدويل، فالتغري يف طبيعة وبنية النظام " الفوضوية"النووية يف احلقيقة مل تغري من الطبيعة 
    .3)الدول(عن التغري على مستوى الوحدات متاما  خمتلفومتميز الدويل هو 

والتز بإمكانية حدوث تغري يف طبيعة النظام الدويل يف حالة واحدة فقط، وهي حالة يعترف  
، وهذه األخرية تعين وجود مؤسسات هرمية التسلسل، أي "اهلرياركية"إىل " الفوضوية"حتوله من 

حدث عنه دعاة التغري وعلى رأسهم الليرباليني نستنتج بوضوح حكومة عاملية من نوعا ما، ومبراجعة ما يت
  .4الدويل احلايل باق على فوضويته اليت تعود إىل أواخر القرون الوسطىأن النظام 

ببقاء الدولة هو اإلقرار " فوضوية النظام الدويل"أوىل وأهم النتائج املترتبة عن افتراض استمرارية 
بشكله احلاضر سيستمر " الدولة القومية"ولية، وأن النموذج الذي متثله الفاعل األساسي يف العالقات الد

ليس بسبب عجز اإلنسان عن ابتكار كيان سياسي آخر، وإمنا بسبب اجلوهر الذي إىل أمد غري منظور، 

                                                
 . 73املرجع نفسه، ص 1
 ، مرجع سابق،"لباردةا إشكالية تكيف املنظور الواقعي للعالقات الدولية مع التحوالت الدولية ملا بعد احلرب"عبد الناصر جنديل،  2

 .29ص
3 Kenneth Waltz, op. cit, p 05. 

 .53كريس براون، مرجع سابق، ص 4
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اليت شكلت العقبة األساسية أمام إمكانية جتسيد أي  "السيادة"إنه  عليه مفهوم الدولة القومية ذاته، قام
اليت سعت  –خاصة من جانب الليرباليني  –م كل احملاوالت ورغ. 1ن سياسي آخر على أرض الواقعكيا

حنو  تمعات والشعوبكإطار سياسي لتنظيم التجاوز فكرة الدولة  متهيدا وتفكيك السيادة إىل تفتيت
األورويب  مبا يف ذلك جتربة اإلحتاد ،حد اآلنإىل الفشل بأا باءت  إال ،أطر أخرى أرحب وأوسع

  .اآلخذة يف التراجع حسب العديد من املتتبعني
جيادل الواقعيون أن الدولة ال تزال احملرك األساسي واألكثر نفوذا وتأثريا يف السياسة الدولية،   

كما أا تعترب الساحات الرئيسية جلميع التفاعالت الدولية أيا كان منط الفاعل، فالفواعل األخرى ال 
وتبقى إال من خالل الدول، وهي يف الوقت نفسه أدوات ووسائل يف يد الدول  وتنشط ميكن هلا أن تنشأ

بشأن املكانة اليت  يضيف الواقعيون. تستطيع حتجيم دورها وتأثريها مىت ما أرادت) خاصة القوية منها(
ة تزال الفاعل الرئيسي والوحيد على مستوى الفضاءات اخلارجيال  أن هذه األخرية ،حتتلها الدولة

على  )املقصود هنا هو السلطة( فحىت إمكانية وجود منافسني للدولة، 2بالنسبة إىل العامل الثالث والداخلية
  .الداخلي معدومة بسبب غياب أو ضعف الفواعل ما حتت الدولةاملستوى 
 من الليربالينيعنها الواقعيون أن املدافعني  ، يرىوبالنسبة لفكرة اهتزاز سيادة الدولة وتراجعها  

، حيث أن السيادة مبفهومها "السيادة الفعلية"و" القانونية السيادة"قد وقعوا يف اخللط بني وأنصار العوملة 
مل تتجسد يوما على أرض الواقع، حىت ) اإلستقالل التام يف السياستني الداخلية واخلارجية(القانوين 

لويب اإلسرائيلي على تأثري ال(رب الباردة كالواليات املتحدة األمريكية بعد اية احل بالنسبة للدول الكربى
وبالتايل القول بوجود سيادة مطلقة ال تتم خمالفتها أبدا هي فكرة من النادر  ،)مثال صانع القرار األمريكي

هل يعين احلديث : يضيف الواقعيون متسائلني .3إن مل يكن من املستحيل حتققها يف واقع املمارسة الدولية
ملفروضة على سيادة الدولة القومية أن هذه السيادة كانت حرة من أي قيد قبل جميء عن القيود اجلديدة ا

أن متتعت باحلصانة الكاملة ضد اإلنتهاكات هذه القيود؟ لريدوا بالقول أنه مل يسبق للسيادة قط 
  .4ومع ذلك فهي باقية ومستمرة ،واملخالفات

روبرت فـ ، ن للدولة يف ظل العوملةدور وتأثري متزايدي راهنة علىهناك من ذهب إىل حد امل  
 ،اإلعتماد املتبادل اإلقتصادي قد أضعف من دور الدولةجادلوا بأن منو الذين مثال يناقض أولئك جيلبني 

وقلل من أمهية القوة العسكرية لصاحل تزايد دور وتأثري العامل اإلقتصادي يف الشؤون الدولية، حيث يرى 

                                                
 .94حممد وقيع اهللا، مرجع سابق، ص 1
 .56، مرجع سابق، ص"عرض حتليلي: نظرية العالقات الدولية"أمحد حممد أبو زيد،  2
 .75عبد اهللا بن جرب العتييب، مرجع سابق، ص 3
 .76املرجع نفسه، ص 4
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يعتمد على العوامل نفسها اليت زعم بأا تقوضه، فهو يقتضي  ال التجارةالنظام الليربايل الدويل يف جمأن 
ستيفن كراسنر يؤكد أن سيادة و. 1"السلع العامة الدولية"حضور الدولة القوية لتقدمي ما ميكن تسميته 

 الدولة يف املرحلة األخرية من القرن العشرين قد قويت ومل تضعف بتاتا، فالدولة وجدت لتبقى، ولذلك
من يذهب إىل أن الدولة قد انتقلت  )Phil Cerny( وفيل سريين. 2فقد اكتسبت طرقا جديدة للمناورة

الدويل، ومهما يكن للدولة  يقصد الوقوف يف وجه التدخل اإلقتصاد" دولة املنافسة"إىل " دولة الرفاه"
مع الواقع ا سوف تتكيف مغايرة ملا هي عليه اآلن، ألفإن أدوارها ستكون  ،من استمرار يف ظل العوملة

       .3اجلديد بطرق ستبتكرها كما فعلت يف السابق
نتيجة مفادها أن النظام الدويل مازال فوضويا، وذلك بسبب أن الدول مل  إىلخيلص الواقعيون   

ى تبق ،وعليه .ها، ومل يستطع أي كيان سياسي آخر أن حيل حملوال عن جزء منها تتنازل عن سيادا
العسكرية (، وتظل القوة مستها األبرز هي الصراع سياسة دوليةألساسي يف ظل لفاعل اهي ا الدولة

   .يف احملافظة عليهايف حتقيق مصاحلها أو  ا احلقيقيهي ضما) بدرجة أوىل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
1 Martin Griffiths, op. cit, p 12. 

 .144صمرجع سابق، عبد السالم خيلف، الرشادة يف زمن العوملة،  2
 .144املرجع نفسه، ص 3
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   ثالثاملبحث ال
  .رأمساليةن  بدوحنو عامل :للعالقات الدولية املاركسي التنظري

 
حلقل، بدليل داخل ا اإلهتمام األكادمييقليال من  إالاركسي للعالقات الدولية التنظري املينل  مل  

، ومن بعدها الليربالية يف مقام ثان، لواقعيةهيمنة واضحة لس عكت املوجودةالنظرية أغلب األدبيات  أن
 على كما أن نظرة سريعة .عتبارات اإليديولوجيا واجلغرافياالفقد بقيت حبيسة أما املاركسية 

تذكر إسهامات جندها ال  التطور النظري للعالقات الدولية النقاشات الكربى اليت تتحدث عن أطراف
بني (النقاش الثالث خالل من ) التبعية(النيوماركسية لـ  احلضور احملتشمإال من خالل املاركسيني 

الذي مثل الطرف  نيو -ف نيولصاحل التحال يف اية األمرمنه  أقصيت يتالو ،يف الثمانينيات )املنظورايت
عرف عودة  الذي دشن فترة التسعينياتية والتأملية قالنعبني الالنقاش  .العقالين ضد التأمليني فيما بعد

لكن التهميش واإلقصاء استمر كذلك من طرف العقالنيني بدعوى النظرية النقدية، املاركسيني من بوابة 
قابلة لإلثبات والتحقق ال يقدمون نظريات علمية ا فيها النقدية مب" التأملية"أن منظري اإلجتاهات النظرية 

      . اإلمربيقي
جندها  ،إىل نشأة التنظري املاركسي للعالقات الدولية وبالعودة إىل األسباب العملية اليت أدت    

وكذا مبختلف مظاهر التفاوت على املستوى الدويل،  بظهور الرأمسالية وامتدادهاوثيقة الصلة 
النظام  )Capitalization(" رأمسلة"لـ  اليت جنمت عن احملاوالت احلثيثة "اإلمربيالية"ومساواة والال

من طرف الدول الرأمسالية الكربى وعلى رأسها بريطانيا مث من بعدها الواليات  ،اإلقتصادي العاملي
الواليات " رأمسالية"اإلحتاد السوفيييت و" إشتراكية"بني ولئن شهدت مرحلة احلرب الباردة . األمريكية

النموذج الرأمسايل عن انتصار أعلنت  هذه احلرباية فإن  ،حاداصراعا إيديولوجيا املتحدة األمريكية 
زادت العوملة من فرص واحتماالت انتشار هذه النموذج ليصبح األوحد الذي لن تعرف لقد ، والليربايل

اية التاريخ والرجل "ابه ذائع الصيت له البشرية مثيال حسب ادعاءات فرنسيس فوكوياما يف كت
بوجود التنظري املاركسي للعالقات الدولية كان مقترنا لكن وكما ذكرنا من قبل بأن وجود  ".األخري

بغض والدراسة يستحق املزيد من اإلهتمام  هذا التنظريجيعل من يف احلقيقة ما  فإن هذا ،وبقاء الرأمسالية
 .لدوائر األكادميية الغربية على وجه اخلصوصالنظر عن مدى تقبله وحضوره يف ا

  
                                                

 ويتركز أغلبها كما هو معلوم يف الواليات املتحدة وبعض دول أوروبا الغربية وعلى رأسها بريطانيا. 
 ية وإفريقيا وآسيايف البعض من دول كل من أمريكا الالتين. 
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  .اإلقتصاد كمدخل لفهم السياسة: املنهج املاركسي يف حتليل العالقات الدولية: املطلب األول
فكار ورؤى متنوعة قدمها العديد من الفالسفة ألحصيلة تعترب نشري يف البداية إىل أن املاركسية 

ففي  .لبشرياومن ختصصات أو جماالت شىت للفكر  ،ةواملفكرين عرب العديد من العصور واألزمن
 .اإلقتصاد نلمس تأثرها الواضح بعلماء اقتصاد اجنليز كـ آدم مسيث وديفيد ريكاردو وتوماس مالتوس

تريي  وعلى رأسهم كل من من العديد من املؤرخني" الصراع الطبقي"فكرة وا ويف التاريخ استق
ويف ميدان السياسة تأثرت ". أب الصراع الطبقي"تريي هو  بأن ماركس عترفوي عتربي وغيزوت، إذ

حول الطبقة العاملة وكيفية  اإلشتراكية الطوباوية وبأفكار شارل فورييهبأفكار سان سيمون حول 
 ،يف ميدان الفلسفة دانت بالفضل إىل فكرة الديالكتيك أو اجلدل اليت أتى ا هيغلو. وصوهلا إىل احلكم

هيغل واقفا على رأسه فأجلسته  وجدت ديالكتيك"إذ يقول ماركس  ،عليه مع تغيري جوهري ولكن
  . 1"على قدميه

 أساسية تلتقي حوهلا عناصرأربعة  )Robert Heilbroner( هيلربونر روبرتيوجز  ،وعموما
  :2وهي على النحو التايل ،معظم كتابات املاركسيني

 ومثرية ديناميكية بوصفها احلقيقة بيعةط وحيدد واتمع املعرفة إىل يفضي الذي، اجلديل النهج -1
 ونشوء الطبقي الصراع إىل عنه الناجم والتغيري االجتماعي التوازن اختاللويرجع  ،للخالف

 .والسياسية االجتماعية الظواهر يف املتأصلة التناقضات
 ئيسير عامل االقتصادية والفعاليات اإلنتاجية القوى تطوير إن إذ ،التاريخ إىل يفضي مادي ج -2

 .االجتماعي الناتج توزيع أجل من الطبقي الصراع خالل من ويعمل، التارخيي التغري يف
 القوانني"ن م جمموعة ومصريه لإلنتاج الرأمسايل بالنمط تتحكم إذ، الرأمسايل للتطور مةاع نظرة -3

 ".احلديث اتمع حلركة االقتصادية
 الضرورية الغاية هو اشتراكيا جمتمعا أن نياملاركسي مجيع يعتقد إذ، باالشتراكية معياري التزام -4

  .التارخيي للتطور واملستصوبة
فعلى خالف  .ملاركسيني يف دراسة الظواهر اإلجتماعيةإسهامات اأبرز املنهجي من  اجلانب يعتربو

نهج فإن املاركسيني دعوا إىل تبين قواعد امل، ميتافيزيقيةمثالية وواليت كانت يف أغلبها  ،املناهج السابقة
 اليت حتكم خمتلفإىل معرفة القوانني املوضوعية الوصول  - حسبهم -الذي يتيح " املادي"اجلديل 

                                                
 .194، مرجع سابق، ص"التنظري يف العالقات الدولية بني اإلجتاهات التفسريية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جنديل،  1
 .56روبرت جيلبني، مرجع سابق، ص 2

 اية القرن التاسع، وازد هرت مع جميء الثورة السلوكية يف تبين العلوم اإلجتماعية ملبادئ الوضعية منهجيا مل يتم إال بداية من
 .منتصف مخسينيات القرن العشرين
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سنحاول من خالل . الدائم واملستمر تغريها وحتوهلاعملية األشياء يف ن من رؤية مكِّيكما أنه الظواهر، 
فة نتائج استخدامه يف دراسة معرتبيان القواعد واألسس اليت يقوم عليها هذا املنهج، مث املطلب هذا 

     . إبراز جتلياته يف طبيعة التنظري املاركسي للعالقات الدولية ، مث من بعد ذلكالظواهر السياسية
  .كبديل عن املنهج امليتافيزيقي" املادي" املنهج اجلديل: الفرع األول
بيس، جي جورج بوليتزر،  كل من من تأليف" أصول الفلسفة املاركسية"يف كتاب ورد 

  :1وموريس كافني ما يلي
 الواقع، ويعرف هذا نعرف أن علينا جيب فإنه اتمع أو الطبيعة كان سواء الواقع تغيري أردنا إذا -1

 حياة من أجل نضاهلم يف للعمال توافق املختلفة، وال العلوم بواسطة أو العامل اإلنسان الواقع
  .اجلدلية املادية أو املاركسية الفلسفة هي العلمية النظرة وهذه للعامل، علمية بنظرة إال أفضل

 من معني جبزء املتعلقة القوانني دراسة هو والنفس والبيولوجيا الفيزياء علوم من كل غرض  -2
 :أساسيني لغرضني دف فهي اجلدلية املادية أما الواقع،

 الواقع وانبج مجيع فيها تشترك اليت القوانني وهي الكون، قوانني أعم اجلدلية املادية تدرس  •
 .وباتمع احلية بالطبيعة مرورا  ،وفكر فيزيائية طبيعة من
 تتفق اليت أي الوحيدة، العلمية النظرة وهي للعامل، علمية نظرةهي  املاركسية الفلسفة نإ• 

 ليس اإلنسان وأن مادية، حقيقة الكون أن العلوم تعلمنا التعاليم؟ هذه هي العلوم، فما وتعاليم
 العملية النتائج ذلك على تدل كما ،تغيريها مث ومن معرفتها، ميكنه وأنه احلقيقة، هذه عن غريبا
 .العلوم خمتلف إليها توصلت اليت

 أي بدون هي، كما الطبيعة إىل النظرة للعامل املادية النظرة تعين" اجنلز جون فريدريك يقول  -3
 ".خارجية إضافة

 للطبيعة العامة النظرة" فهي املاركسية لفلسفةا ، أما"هي كما الطبيعة"من  جانبا علم كل يدرس  -4
 ".هي كما

 التارخيية اجلدلية املادية اتمع، وتكون فتشمل اجلدلية املادية مبادئ ميدان التارخيية املادية توسع  -5
 .الشيوعية أو العلمية لالشتراكية النظري األساس

 قوانني بدراسة يقوم الذي العلم هي املاركسية: "يقول فكتب ذلك كل ستالني اختصر لقد  -6
 العلم أا كما املستغلة، املضطهدة الطبقات ثورة يدرس الذي العلم وهي واتمع، الطبيعة تطور

                                                
منشورات املكتبة العصرية، : بريوت(شعبان بركات، : ترمجةأصول الفلسفة املاركسية، جورج بوليتزر، جي بيس، موريس كافني،  1

  .15-14، ص ص)اجلزء األول، د س ط
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 اتمع بناء يعلمنا الذي العلم هي وأخريا البلدان، مجيع يف االشتراكية انتصار لنا يصف الذي
  ".الشيوعي

التعامل مع كيفية  حولري الفلسفي للماركسية لب وجوهر التفك -  حبق -تعكس هذه املقتطفات 
ملا ينبغي أن تكون  تصوراا اإلبستمولوجية واملنهجية ،إا تصف لنا أكثر من ذلك .الظواهر اإلجتماعية

  .ككلواإلنسانية عليه دراسة الظواهر اإلجتماعية 
ذي اعتمدته الفلسفة لتحارب املنهج امليتافيزيقي ال املادي لقد جاءت املاركسية مبنهجها اجلديل

تم امليتافيزيقا بدراسة الكائن الذي  ،فحسبها .الغربية لقرون طويلة يف دراسة ظواهر اإلنسان واتمع
فإن الكائن الذي يوجد وراء الطبيعة هو أبدي وال  طبيعة، وملا كانت الطبيعة متغريةيوجد فيما وراء ال

رؤية وإدراك جوهر ت على نفسها فرصة فوهي بذلك تو ،1)إخل...  قد يكون إهلا، أو املطلق،( يتغري
 – إضافة إىل رفضها القول بالتغري – ومتتاز امليتافيزيقا. دائم وحتول مستمر تغري يف هو الواقع الذي

، لكن ال ترى "الثنائيات أو األضداد املتنافرة"مفهوم بالفصل بني ما ال ميكن فصله، أي باإلرتكاز على 
دراسة األشياء يف ثباا  املنهج امليتافيزيقي ىنََّبت ،وعليه .2عل بني هذه األضدادوجه الصراع والتفا

أما املنهج اجلديل .ا بغية الوصول إىل كنهها وجوهرهاوسكو "يقترحه املاركسيون الذي" املادي، 
يف تغريها  يف تناقضها، يف الصراع الذي ينشأ داخلها وبينها، بوصفها صورا مادية فهو يرى األشياء
يف كل أشكاهلا بواسطة ما يدعوه بـ مبدأ  احلركة إنه يهتم مبعرفة. يف نشوئها وزواهلاووحتوهلا الدائم، 

   .أو قانون صراع األضداد
ج امليتافيزيقي املنهاليت قدمها  ه بالرغم من األدوار املهمة واخلدمات اجلليلةيعتقد املاركسيون أن 
طور الذي نه مل يستطع أن يساير التإال أكيف يرسم األشياء الثابتة،  لعقل البشري، إذ علمهللفكر، ول

وكان كيفية رسم األشياء املتحركة،  ل وأمشل يعلمهكممفكان ال بد من منهج  .عرفه العقل والواقع معا
   .ذلك هو املنهج اجلديل

 هج اجلديل املاركسي،املسلمات األساسية اليت يرتكز عليها املن نستطيع متييز ،بالعودة إىل ما سبق
  :3وهي .ترب مبثابة الدعامات الفلسفية لهتعواليت 

                                                
 .23املرجع نفسه، ص 1
 .24املرجع نفسه، ص 2

 اجلدل كطريقة للتفكري والفهم وعرض األشياء يف تناقضها وصراعها ضد بعضها البعض تعود إىل ما قبل هيغل وماركس  مفهوم
ال يستطيع الشخص "بكثري، إذ عرف يف زمن اليونان من اهتم به وأشهرهم على اإلطالق هرياقليطس، الذي دعا من خالل مثاله الشهري

  .عتبار أن التغري صفة أساسية ومالزمة لألشياء بينما السكون هو حالة عرضية عنهإىل ا" نفسه أن يلج النهر نفسه مرتني
 .134-35جورج بوليتزر، جي بيس، موريس كافني، مرجع سابق، ص ص: للمزيد من التفصيل، انظر 3
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 عن بعضها األشياء والظواهر املنفصل من عن جمموعة عبارة أا على الطبيعة إىل اجلدلية تنظرال  -1
 األشياء والظواهر تتصل حيث ،منسجم كل موحد أا على بل ،)كما تفترض امليتافيزيقا( بعض

 ؛منها باآلخر تبط كلوير عضويا اتصاال
كما تفترض ( التغري وعدم والركود والثبات اهلدوء من حالة أا على الطبيعة إىللية اجلد تنظرال  -2

والنمو  والتجدد الدائمني، والتغري احلركة من حالة أا على إليها تنظر بل ،)امليتافيزيقا
 ؛ويزول آخر شيء ينحل بينما شيء كل يولد حيث املستمرين،

 حتوالت إىل الكمية التحوالت ا تؤدي ال مناء عملية جمرد أا على النمو عمليةاجلدلية  تربعت ال -3
 الضئيلة الكمية التحوالت من ينتقل منو عملية أا على بل ،)كما تفترض امليتافيزيقا( كيفية

 الكيفية التحوالت هذه وليست ،الكيفية التحوالت هي أساسية ظاهرة حتوالت إىل الكامنة
 هذه وليست، ألخرى حالة من قفزات بواسطة حتدث مباغتة سريعة حتوالت هي بل درجييةت

 ؛ا نشعر ال تدرجيية كمية حتوالت مثرة ألا ضرورية هي بل عارضةكذلك  التحوالت
 على حتتوي الطبيعة وظواهرها أشياء بأن القول على –يتافيزيقا امل عكس – اجلدلية تعتمد -4

 ،مستقبل وهلا ماض فلها ،إجيايب سليب وجانب جانب على مجيعها حتتوي ألا داخلية، تناقضات
 ما بني واحلديث، القدمي بني ( األضداد هذه بني لصراعوأن ا تنمو، أو تزول عناصر مجيعا وفيها
 وحتول التطور لعملية الداخلي احملتوى هو )ويتطور ينمو وما ما يزول بني يولد، وما ميوت

 .كيفية غرياتت إىل الكمية التغريات
  : 1يؤمن املاركسيون بأن ،من الناحية اإلبستمولوجية

 .العامل مادي بطبيعته -1
 .املادة هي املعطى األول والوعي هو معطى ثانويا مشتقا منها -2
 . ميكن معرفة العامل وقوانينه معرفة تامة -3

، حبتا يااملاركسيون جدال ماد ن بهوهذه اإلفتراضات اإلبستمولوجية جعلت من اجلدل الذي يؤم
اليت  "اجلدل"منطق وقوانني اإلعتماد على باستقى وحدد مفهومه للمنهج اجلديل  حيث أن ماركس

أن املادة هي ) أي هيغل(بصبغة مادية، فعلى حني افترض هذا األخري  اأصبغهلكنه  ،وضعها هيغل

                                                
 .220-148املرجع نفسه، ص ص: للمزيد من التفصيل، انظر 1

 نفي "املوجود داخل األشياء، وعلى مبدأ " صراع األضداد"أو " التناقض الداخلي"مبدأ  يقوم مفهوم اجلدل كما قدمه هيغل على
، حيث يؤدي وجود الشيء إىل وجود ما يناقضه، والتفاعل الذي حيدث بينهما ينتهي إىل مركب يتجاوز عيوب كل منهما، وهذا "النفي

فسلسلة . إىل مركب جديد يتجاوزمها، وهكذا دواليك املركب بدوره يؤدي إىل وجود ما يناقضه والتفاعل الذي حيدث بينهما ينتهي
هي اليت ختلق احلركة والتقدم حنو األمام يف مسار خطي ال ينتهي من الناحية النظرية " نفي النفي"التجاوزات اليت حتدث وفق مبدأ 
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ماركس يذهب إىل  فإن ،1انعكاس للفكر وأن التقدم البشري هو انعكاس ونتاج لتطور العقل أو الروح
وأن تاريخ التطور البشري هو مظهر  ،العكس من ذلك متاما، حيث يعترب أن املادة هي اليت ختلق الفكرة

  . 2وجتل واضح لسلسلة من التطورات والتحوالت اليت تعتري املادة يف مسار خطي حتمي وال ائي
لطبيعة يف تصورمها  سينثيا ويرب جدوال مصغرا يوضح أهم الفروق بني ماركس وهيغلوضعت 

  :املنهج اجلديل، وهو كالتايل
  

  مفهوم اجلدل عند كل من هيغل وماركس ): 15(اجلدول 
  

  ماركس  هيغل  
  جديل  جديل  فهم التاريخ
  مادي  مثايل  طبيعة اجلدل

  الطبقات اإلقتصادية  اإليديولوجيات  ماذا يتصادم يف اجلدل؟
       

Source: Cynthia Weber, International Relations Theory  : A Critical Introduction 
 (New York, Routledge, Third  Edition, 2010), p .113   

  

املادية ( باستخدام قواعد املنهج اجلديل إعطاء تفسري شامل لتاريخ البشريةماركس  حاول
تماعية وتطورها، ، ومنه استخالص القوانني العامة واملوضوعية اليت حتكم سري الظواهر اإلج)التارخيية
يف كل الصور اليت ميكن أن (الصراع املادي  تاريخ البشرية هو تاريخ الصراع، وأن إىل القول بأن وانتهى

 أشكال الصراعات اإلجتماعية األخرى، ويف قلب الصراع املادي تكمنهو احملدد لكل  )يتجلى فيها
   .تناقضات الرأمسالية

  .ةيظواهر السياسالدراسة  على" املادي"املنهج اجلديل  افتراضات وقواعد تطبيق: الفرع الثاين
حاولت املاركسية استبدال النظرة امليتافيزيقية يف دراسة وحتليل الظواهر السياسية بنظرة تقوم 

عرب عن ت ،هي ظاهرة ماديةفسلمت ابتداء بأن الظاهرة السياسية  ."املادية اجلدلية"على أسس وافتراضات 
                                                                                                                                                   

". الدولة"اية التاريخ عند فكرة هيغل طبق هذا اجلدل على دراسة تاريخ الفكر البشري وانتهى به املطاف إىل القول بنه. واملنطقية
وماركس قلب اجلدل الفكري اهليغلي إىل جدل مادي لتفسري تطور التاريخ البشري، وانتهى به املطاف كذلك بوضع حد خلطية وحتمية 

 ".  الشيوعية"التطور التارخيي عند فكرة 
، )1992الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، : الكويت(عزت قرين، : ، ترمجةالفلسفة املعاصرة يف أوروربابوشنسكي،  .م. إ 1

 .92ص
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حول توزيع القيم والثروات  )حكام وحمكومني( بني الطبقات املختلفةالقائم ذلك التناقض والصراع 
 .ظاهرة مشتقة وتابعة لظاهرة أسبق منها وجودا وتكوينا هي الظاهرة اإلقتصاديةهي و .داخل اتمع

، إذ ال ختل ظاهرة بشكل عام الذي يعتري املادةالداخلي ختضع ملبدأ الصراع والتناقض ظاهرة وهي 
هي ظاهرة يعتريها التغري والتحول باستمرار، ذلك و. كانت أم اجتماعية من صراع األضداد فيهاطبيعية 

ومن خالل  ،الصراع والتناقضإال احلالة اليت تستعد فيها الظاهرة للتغري من خالل  أن السكون ما هو
منا ختضع لقوانني ال تتطور بشكل عشوائي وإ ظاهرة وهي .قانون التغري الكمي املفضي إىل التغري الكيفي

  .ناظمة هلا، وبإدراك هذه القوانني ومعرفتها ميكن تغيري قدر البشرية ومصريها
على مقاربة ودراسة درجت علم السياسة األدبيات التقليدية يف  إىل أن يشري عصام سليمان

نطالقا مما قائمة حبد ذاا، وميكن حتليلها وفهمها ا مستقلةإجتماعية بوصفها ظاهرة  الظاهرة السياسية
غري أن املاركسية جاءت لتفند هذا الزعم بزعم آخر مفاده أن  .به مفاهيم ومقوالت السياسة ذااجتود 

عالقات عن ، وأن الظاهرة السياسية هي انعكاس وتعبري ال وجود لظواهر سياسية مستقلة وقائمة بذاا
  .حملدد األساسي للسياسةاحملرك وا صاداإلقت يعترب ،آخر بتعبريو .1السائدة يف اتمع وقوى اإلنتاج

ما أمساه بـ ظواهر تنتمي إىل : هي أحد صنفنيلقد جادل ماركس بأن الظواهر اإلجتماعية و
، باعتبارها الظاهرة اليت تعكس املادة وتناقضاا بشكل اإلقتصاد فقطظواهر تتمثل يف و "البنية التحتية"

وتتمثل يف كل مظاهر احلياة والنشاط اإلنساين  "ية الفوقيةالبن"ما أمساه بـ وظواهر تنتمي إىل  ،مباشر
، وهذه املظاهر ال تنعكس إال من إخل... من سياسية واجتماعية وقانونية وثقافية ودينية وأخالقية ،ككل

أمناط العالقات القائمة فيه شكل وأمناط خالل مكونات البنية التحتية وطبيعتها، إذ حيدد شكل اإلنتاج و
أن البنية التحتية هي اليت تحدد  يذهب ماركس إىل ،إذن. قات اإلجتماعية األخرى وخمرجاامجيع العال

بفهم األوىل ومعرفة قوانينها ومساراا يتحقق إدراك الثانية أنه شكل البنية الفوقية، وبصفة حامسة 
  . وفهمها

فهم الظاهرة لعالقات اإلقتصادية من أجل البنية املادية لأكد ماركس على ضرورة دراسة 
دراسة تقوم على وصف الواقع اإلجتماعي كما موجود دون تزييف أو حتريف، ودون السياسية، 

اليت عرفتها اتمعات  "الطبقية"ختفي حقيقة ادعاءات إيديولوجية أو تربيرات أخالقية اإلنسياق وراء 
ي من حيث تركيزه على وهنا نرى اجلانب الواقعي يف الفكر املاركس .2الرأمسالية على وجه اخلصوص

دراسة الواقع الفعلي للمجتمعات السياسية، وهذا يقتضي وصفا دقيقا وموضوعيا ملكوناته دون أحكام 
كس حقيقة ما هو موجود، لكن اية التحليل من أجل إعطاء حكم سليم يع ،ذاتية أو إيديولوجية
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ليخرج بذلك من دائرة الواقعية د، املاركسي ملا هو موجود تفضي به إىل دراسة وحتليل ما هو غري موجو
يف وصف حقيقة كلما حتدث املاركسيون بواقعية كلما أجادوا ف. ةويقع يف شراك املثالية والطوباوي

  .ع، وكلما توجهوا حنو التفكري الغائي والرغبوي كلما ابتعدوا عن الواقع وأغرقوا يف اليوتوبياالواق
ماركس أن أمناط  ، يرىمن خالل اإلقتصاد بالعودة إىل حتليل وتفسري الظاهرة السياسية

طبقة الذين : قسمت اتمعات عرب التاريخ إىل طبقتني أساسيتني )خاصة ظهور امللكية( وعالقات اإلنتاج
كل التمايزات األخرى يف  ت، وعلى أساس هذا التمايز اإلقتصادي حدثميلكون وطبقة الذين ال ميلكون

الصراع "فإن ألشياء لطبائع ا هو مسة مالزمةوالصراع أن التناقض ، ومبا شىت مناحي احلياة اإلنسانية
اال اإلجتماعي كانت بني وجتلياته يف  ،تارخييا كان بني الذين ميلكون والذين ال ميلكون "اإلقتصادي

اال السياسي أما يف  ،السادة والعبيد، بني اإلقطاع والعمال أو اخلدم، بني البورجوازية والربوليتاريا
كانت أنظمة  تاريخخمرجات الصراع يف كل فترة من فترات ال .بني طبقيت احلكام واحملكومني تكانف

لباقي ) املالكة(دائما ما عكست فكرة التفاوت الطبقي واستغالل الطبقة األقوى إجتماعية وسياسية 
، "الطبقية"ته الطبقات، وعليه فإن هذه اتمعات مل تستقر على حال بسبب هذا التناقض الذي أوجد

لكل التفاعالت والتغريات اليت عرفتها  األساسي ومنه فإن الصراع بني هذه املتناقضات كان احملرك
  . الشعوب واتمعات على مر التاريخ

تطبيق قواعد املنهج عرب  – ماركس ويف مقدمتهم – يوناركسامليصل إليه هذا اإلستنتاج و
الطبقة (ونقيضها  ،)طبقة احلاكمةال(الفكرة هنا هي ف ".يالصراع الطبق" ظاهرة اجلديل املادي على

فالتناقض والتفاوت  .1)نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي جديد(والفكرة املركبة هي  ،)احملكومة
لدى الطبقات احملكومة بضرورة  عميق مبرور الوقت إىل تكون إدراك ووعياملوجود بني الطبقتني يؤدي 

ويتم ذلك  .عتبار مصاحل وطموحات هذه الطبقاتيأخذ بعني اإلع جديد حنو وض ،تغيري الوضع القائم
قتصادي قائما على نه مادام النظام اإلأ هنا يستنتج املاركسيون. كما يفترض ماركس" الثورة"عن طريق 

مستمر لعدم اإلستقرار، ومنه التغري ودائم ض بشكل عرفإنه م ،اإلستغالل والالمساواةو التفاوت

                                                
  تمع ) كما يفترض املاركسيون(حددت بشكل حاسم " تقنية اإلنتاج"يشري األستاذ مربوك غضبان إىل أنمنوذج الدولة أو ا

  :ث أنالسياسي القائم، حي
  ).الدولة العبودية(التقنيات البدائية ولدت طريقة اإلنتاج القدمية مع الصراع بني األسياد واألرقاء  -
 ).الدولة اإلقطاعية(التقنيات الزراعية ولدت طريقة اإلنتاج اإلقطاعي مع الصراع بني األسياد والعبيد أو اخلدم  -
 ).الدولة الرأمسالية(الصراع بني البورجوازية والربوليتاريا التقنيات الصناعية ولدت طريقة اإلنتاج الرأمسايل مع  -

  .67غضبان مربوك، مرجع سابق، ص: انظر يف ذلك
 .171جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق،  ص 1
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املختلفة، وهذا بدوره ينعكس توازنات القوة واملصاحل بني الطبقات تعكس أشكال جديدة والتحول حنو 
  .فيما بعد اتمعات السياسية واإلجتماعيةوأشكال على طبيعة 
نظرت إىل اتمع السياسي نظرة اليت ) خاصة احملافظة منها(على عكس النظريات الكالسيكية و
 ،منفصلة عن الشروط اإلقتصادية اليت نشأت يف ظلها ة القائمةمن خالل دراسة البىن واألنظمسكونية 

من خالل تصارع  حيوية وديناميكيةإىل الظاهرة السياسية بوصفها ظاهرة  ينظرون املاركسيني فإن
تدفعه حنو التبدل والتغري، وهذا  فالتناقضات املادية اليت يعرفها الواقع اإلجتماعي والسياسي .األضداد

تمعات إىل التطور والتقدم، على أساس أن النظم اجلديدة أفضل وأرقى من تلك القائمةاألخري يقود ا .
تفسري ماركس لتطور اتمعات والشعوب من خالل قواعد املنهج اجلديل املادي وتعامله مع دراسة 

   .1"علم السياسة نيوتن" جعل من موريس دوفرجيه يطلق عليهحركيتها وصريورا الظواهر يف 
عامل وخضوعه لنواميس طبيعية تتحكم فيه للادية امل رؤيتهم انطالقا من - املاركسيون  يؤمن 

تنتظم وفق قوانني ثابتة ميكن الكشف عنها أن الظاهرة السياسية  - وإمكانية املعرفة التامة هلذه األخرية
ميق للبنية املادية اليت ومعرفتها من خالل استخدام املاديتني اجلدلية والتارخيية، وعرب النفاذ والتحليل الع

املتمثلة يف عالقات وأمناط اإلنتاج القائمة، وبذلك فقط ميكن فهم وتفسري ظواهر السياسة وحتركها 
   .   وتطويعها فيما بعد لتحقيق جمتمع العدالة واملساواة املنشود

  .دوليةللعالقات ال التنظري املاركسيطبيعة يف  املادي جتليات املنهج اجلديل: الفرع الثالث
  على الرغم  لعالقات الدوليةمن األفكار بشأن ا جمموعة منتظمةعرف عن ماركس أنه طور ال ي

" احمللية"اهتماماته على دراسة وحتليل بنية الرأمسالية تركزت ، وإمنا 2من اعتباره الرأمسالية اقتصادا شامال
وضع اآلليات الكفيلة حماولة ومعرفة كيفية استحواذها وسيطرا على اتمع والدولة معا، وكذا 

ومع ذلك فإنه وضع اللبنات األساسية ملن جاء بعده يف  ."الشيوعية"بـ بتفكيكها واستبداهلا مبا أمساه 
مفاهيمه وتوظيفها يف حتليل وتفسري ظواهر العالقات الدولية، خاصة ما تعلق منها بقضايا الصراع نقل 

  .عية والتخلف والفقر السائدة يف اجلنوبواحلرب واإلمربيالية، وفيما بعد قضايا التب
أحد إفرازات اليت متثل حسبه  "الدولة"حقيقة  الكشف عنيف  يف هذا اال إسهام ماركسمتثل   

إخضاع باقي الطبقات األخرى ووأداة الطبقة البورجوازية يف استغالل وسيلة هي و سيا،الرأمسالية سيا
 .ه وجب أن تزول الدولة كمرحلة متهيدية لقيام اتمع الشيوعيوعلي اليت متثل الفئة الواسعة من اتمع،

البورجوازيات احمللية اليت تتحكم يف دوهلا يدفعها إىل البحث عن موارد  يقر ماركس أن تعاظم أطماع
وثروات خارجية لصناعاا، كما يدفعها للبحث عن أسواق خارجية لتصريف منتجاا، وعليه تدخل يف 
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فيما بينها قد تنتهي حبروب، إال أنه ال يقبل بفكرة حضور ودميومة الدولة على منافسات ونزاعات 
معناه ومربر " العالقات بني الدول"يفقد مسمى املستوى الداخلي أو على املستوى اخلارجي، فبزواهلا 

رمبا و. 1أو معاجلة ما يعترب اجلوانب األساسية للعالقات الدولية /عن وجوده، وبالتايل ال ميكن احلديث
عدم اهتمام ماركس الكايف بتحليل وتفسري السياسات الدولية كما اهتم  –جزئيا  – هذا ما يفسر

   .احمللية أو الوطنيةبتحليل وتفسري السياسات 
حتليل يف  دمهااستكشاف قدرة املفاهيم اليت قالذين جاؤوا من بعده ماركس حاول أنصار   

اعتربوا أن ، واحلروب والصراعات الدولية اليت ال تكاد تنتهيالظواهر الدولية، خاصة ظواهر اإلمربيالية و
: ما حيدث بني الدول هو وثيق الصلة مبا حيدث داخلها، إذ ميكن معاجلة وحتليل العالقات الدولية مبفاهيم

، حتمية التغيري، "العاملية"و" احمللية"تناقضات الرأمسالية قواعد وأمناط اإلنتاج، الطبقة والصراع الطبقي، 
     . إخل...العالقات الدولية كبنية فوقية، اإلقتصاد العاملي كمحرك للسياسة الدولية، 

اإلنتاج  يشري إىل أن عالقات ،على سبيل املثال )Justin Rosenberg( جوستني روزينبريغ فـ  
ف أمناط باختالتتخلل اتمع كله مبا يف ذلك العالقات الدولية، وبناء عليه تتخذ الدولة أشكاال خمتلفة 

بني الدول، وبالتايل فإن نقطة البداية يف فهم اإلنتاج، وهو األمر الذي ينعكس بدوره على العالقات 
   .2العالقات الدولية هي دراسة عالقات اإلنتاج القائمة

أحد الوجوه البارزة يف تطوير التحليل  – )Rosa Luxemburg( روزا لوكسمبورغو
على فكرة أن السياسة العاملية ما هي يف احلقيقة إال انعكاس  أكدت –املاركسي للعالقات الدولية 

 .رأس املال مالكوواستمرار للسياسات احمللية الوطنية، باعتبار أن األطراف الفاعلة يف كل منهما هي 
إىل اكتشاف ثالثة مظاهر تؤكد على الدور قادا دراستها عن السياق التارخيي لتطور الرأمسالية  وقد

  : 3تتمثل يفوهذه املظاهر  .حتدث على مستوى العالقات الدوليةأمسالية يف الصراعات اليت األساسي للر
من  بدءا بالكشوف اجلغرافية يف املنتصف الثاينحدوث تسابق هائل الحتالل املنافذ اإلقتصادية  -1

 .من عشراوقيام الرتعة الوطنية يف أوروبا خاصة فرنسا يف القرن الث القرن اخلامس عشر
لتموينها  استعمارية ضروريواجهة بني الدول الرأمسالية من أجل بناء إمرباطورية حدوث م -2

  يف أوروبا وخارجها؛ )19 -16صراعات القرن (باملواد األولية 

                                                
1 Bahgat Korany, «Un, Deux, ou Quatre… : Les Ecoles des Relations Internationales», Études 
Internationales, Vol 15, N° 04, 1984, p715. 
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إىل  مع مصاحلها الوطنيةاليت تتناقض  املستمرة بني القوى اإلستعماريةحتول هذه الرتاعات  -3
 ).حروب القرن العشرين(املواجهة املباشرة 

وضع نظرية ماركسية الذي ينسب له الفضل األكرب يف  – )Vladimir Lenin( فالدميري ليننيو
ليله وتفسريه هلذه الظاهرة من فكرة يف حت ينطلق – لتحليل ظاهرة اإلمربيالية يف العالقات الدوليةمتكاملة 

، ويتجلى ذلك من خالل وعنده أن الثانية هي امتداد لألوىل .الربط بني السياسيتني الداخلية واخلارجية
إذ يؤكد أن اإلمربيالية هي نتيجة الرأمسالية يف  ".مربيالية أعلى مراحل الرأمساليةاإل"عنوان كتابه الشهري 

وعلى  ،التحول من املنافسة إىل اإلحتكارماليا وبنكيا خاصيته ، تتضمن تطورا فضائها اإلحتكاري األمسى
للعمل الذي استغالل رؤوس األموال وميالد التقسيم الدويل  لمن خالهذا التطور جتلى الدويل املستوى 

بالنسبة هلذه اجلماعات هي أدوات ووسائل  ، والدولعاد بالفائدة والربح على اجلماعات اإلحتكارية
قادت إىل حرب ) الدول(ألن املنافسة بني القوى الرأمسالية اإلمربيالية شجعت وقوت اإلستعمار . الربح

احلروب على املستوى  ألقاليم املستعمرة، وهذا التنافس احملموم بينها هو ما أشعل فتيلتوسع وحتكم يف ا
تعكس يف احلقيقة صراع وكفاح الطبقات على  احلروبيستخلص لينني يف النهاية أن هذه  .الدويل

     .1وكنتيجة لتناقض املصاحل بني البورجوازيات الوطنية ،مستوى هذه الدول
تبهناك من يسميها نظرية رفض ( "التبعية" نظريةوعلى رأسهم أنصار  اجلدد املاركسيون ىن

من حتليل وانطلقوا ، دراسة العالقات الدولية يف منهجا بنيويا "العامل - النظام"نظرية  وأنصار) التبعية
لفهم ف .احملدد األساسي للتفاعالت الدولية اإلقتصادية منها والسياسية ، بوصفهابنية اإلقتصاد العاملي

الفردي، البريوقراطي، اتمعي، وبني اتمعات أو (السلوك على أي مستوى حتليلي كان وتفسري 
   . 2العاملي واليت حيدث ضمنها مثل هذا السلوك جيب أوال فهم البنية الشاملة أو الكلية للنظام) الدول

 ،واقعيون اجلدد مثالكما يفعل ال فصل بني النظرية واملمارسةيتفق املاركسيون على عدم ال
ويتهموا بأا حمافظة  ،حيادية النظريةعلمية وبشأن اإلدعاء ب ينكرون عليهم موضوعيتهم الزائفةبل و

حسب  – فالنظرية .الذي متلك زمامه الدول الرأمسالية الكربى تسعى إىل تكريس الوضع الدويل القائم
الواقع " بناء"رشادية لـ ووظيفة إاملوجود، للواقع  "تغيريية"تؤدي وظيفة إجتماعية  – املاركسيني

                                                
1 Aziz Hasbi, op. cit, p 121. 

 القات الدولية، وحتديدا على مفهوم الطبقة والصراع عكس املاركسيني التقليديني الذي ركزوا على مستوى الدولة يف حتليل الع
 . الطبقي وأمناط اإلقتصاد املتمثلة يف الرأمسالية احمللية

 .24حجار عمار، مرجع سابق، ص 2
 حماولة  من هذه الناحية تعترب املاركسية تنظريا معياريا، ال يسعى فقط إىل دراسة الواقع الدويل وحماولة تفسريه، وإمنا يتعدى ذلك إىل

  . تغيريه واستبداله بواقع دويل آخر ال تكون الرأمسالية أحد مكوناته، أو على األقل املكون الرئيسي له
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 ،"...  يف حديثه عن املاركسية ونعود هنا إىل ما ورد يف مقولة ستالني اليت ذكرناها سابقا .املنشود
  ". الشيوعي اتمع بناء يعلمنا الذي العلم هي وأخريا

ظام الدويل التحليل التارخيي لبنية الن على أمهية كذلك) اجلدد(كما يتفق املاركسيون 
 ،العالقات الدولية نظرية" ال زمنية"و "ال تارخيية" عكس ما يدعيه الواقعيون اجلدد حول ،"اإلقتصادية"

فالعامل التارخيي  .دويل فقط ميكن فهم بنيته احلاليةالتطور التارخيي للنظام ال فمن خالل اقتفاء أثر
بأنه إذا سلمنا بفصل النظرية عن  غروزينبريل جياد .1الرئيسي والصفة احملددة للنظام ككل هي الرأمسالية

متكنها من تطوير فهم تارخيي للكيفية اليت تطورت ا السياق التارخيي والزمين فإن ذلك حيول دون 
 ن فوارق واضحة بنيت له عكشفدراسة مقارنة أجراها العالقات الدولية، ويدلل على ذلك من خالل 

 ،مدن إيطاليا/تلك اليت قامت بني دولاملدن اليونانية و /الدولبني اليت كانت قائمة طبيعة العالقات 
  .2تنظري الواقعية اجلديدة اليت قام عليهايفند فكرة ثبات طبيعة العالقات الدولية يف احلقيقة وهذا 

تكون حساسة للطبيعة املتغرية ا قدمه والتز هو نظرية للعالقات الدولية عم غبديل روزينبري
لكن على أساس أن هذه األخرية  .ابع الشمويل للعالقات اإلجتماعيةوتستجيب للط، للسياسة الدولية

فنمط اإلنتاج السائد يف فترة ما هو الذي حيدد يف النهاية  ،رهن بنمط وعالقات اإلنتاج ثباتا وتغرياهي 
 .   3ومن بعدها شكل العالقات اليت تقوم بني الدول ،شكل الدولة
  .تنظري املاركسي للعالقات الدوليةاجتاهات ال :املطلب الثاين

إذ شهد  .ة أفضل حاال من سابقيه الليربايل والواقعيمل يكن التنظري املاركسي للعالقات الدولي
، بالرغم من اإلتفاق حول هو اآلخر تنوعا يف الرؤى النظرية املقدمة حول حتليل وتفسري العالقات الدولية

بكل (اعتبار الرأمسالية "ويف مقدمتها  ،عموما لفكر املاركسيعليها ابعض املسلمات األساسية اليت قام 
ويعزى . "املصدر األول واألساسي لكل الرتاعات والصراعات على املستوى الدويل) جتلياا ومستوياا

األجيال املتعاقبة من مفكري  اليت مارستهاوالنقد الذايت  إىل عمليات املراجعة املستمرةهذا التنوع 
مستجدات الواقع الدويل من جهة، يتماشى ويواكب بغية جعل التنظري املاركسي  كسية،ومنظري املار

سنحاول من خالل هذا  .من جهة أخرىالنظرية مع باقي النظريات  أكثر قدرة على املنافسةوجعله 

                                                
 .24حجار عمار، مرجع سابق، ص 1
 .حممد محشي، مرجع سابق 2

 ا على تفسري ذلك ما أمهلته الواقعية عندما عزلت النظام الدويل عن سياقاته التارخيية اقتصاديا واجتماعيا، وهو ما حال دون قدر
بالنظام الدويل على مر التاريخ، بل عدم قدرم حىت على تفسري كيف جاء النظام الدويل إىل و الدولية التغريات اليت حلقت بالعالقات

 .  الوجود
 .حممد محشي، مرجع سابق 3
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بدءا من املطلب عرض أهم اإلجتاهات النظرية اليت مثلت املاركسية يف حتليل وتفسري السياسة الدولية، 
العامل، فاجتاه  -فاجتاه النظام، ، مث اجتاه التبعيةاجتاه التنظري الذي ركز على ظاهرة اإلمربيالية

  ".الثقافية"اهليمنة 
 .اجتاه اإلمربيالية: الفرع األول

قد ولد يف القرن السابع عشر  من الناحية التارخيية "اإلمربيالية"يشري عزيز حسيب إىل أن مفهوم 
مث بعد ذلك أخذ شكله الفكري يف بداية القرن التوسع اإلستعماري الربيطاين، من أجل وصف 

 الالتينية الكلمة من مشتقةمن الناحية اللغوية  "اإلمربيالية"أنور حممد فرج إىل أن  ويشري .1العشرين
(Imperium) التسلط سياسة مبعىن باستعماهلا سواء صورها، أعلى يف السلطة اليت تعين السيادة أو 

جوزيف يفترض ذالك  كما القوة إرادة من نابعا التوسع جلأ من توسعا فيكون اخلارجي والتوسع
ربطا اإلمربيالية استخدمه كل من هوبسون ولينني حينما  الذي باملعىن أو ،)J. Schumpeter( شومبيتر

لبحث ومعرفة أسباب  وكمحاولة تنظريية. 2القائمة على الرأمسالية املالية اإلحتكاريةبالسيطرة اإلقتصادية 
من أن طبيعة  الكالسيكية ما ذهبت إليه الواقعية ةمنتقد تقد جاء افإ ،احلروب والرتاعات الدولية

لة يف الوقت جاد، ومهي من تدفعه إىل الدخول يف نزاعات مع اآلخرين) الشريرة واألنانية(اإلنسان 
موارد جديدة عن  املستمر" ول الرأمساليةالد"احلروب والرتاعات الدولية حتدث نتيجة حبث بأن نفسه 

لصناعاا واقتصادياا، وكذا البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاا واستثمار فوائضها املالية، 
ترى يف اإلستعمار  وعندما يتزايد عدد الدول الرأمسالية اليت، "اإلستعمار"وهذا ما يدفعها إىل فكرة 

فإن الرتاع يثور بينها بشأن تقاسم هذه  ا وتطوير اقتصادياامنفذا لسد احتياجا "املستعمرات"و
ادم تنافس والتصضبط الاألسواق وهذه املستعمرات، وإذا مل تتوافق هذه الدول على آلية سلمية كفيلة ب

  .3فإن احلسم سيكون عسكريا من خالل احلروبالذي سوف حيدث بينها 

                                                
 بصفة عامة، لكن ما يعنينا هنا هو تفسريات املاركسيني هلا ننوه إىل أن هناك تفسريات عدة لظاهرة اإلمربيالية يف العالقات الدولية  . 
  ال يوجد اتفاق بني الباحثني واملختصني يف العالقات الدولية حول تصنيف حمدد لإلجتاهات النظرية داخل املاركسية، فهناك من

العامل  –وهناك من جيعل من اإلمربيالية والنظام . لعاملا -احمليط، النظام -التخلف، اإلمربيالية، املركز: يورد حتت مسمى التبعية تيارات
ة كال من نظرية اإلستغالل، موقف اإلمهال اإلمرباطوري، مدرسة التنمية التابعة أو قلني بينما يورد حتت مسمى التبعيكتوجهني مست

 .    إخل...اإلجتماعية العاملية، ة، اإلمربيالية اجلديدة، مقترب العالقات ك من يضيف نظرية اهليمنة الثقافيوهنا. املرتبطة
1 Aziz Hasbi, op. cit, p 115. 

 .337أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 2
 .حممد محشي، مرجع سابق 3
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النتائج املترتبة دوليا عن ما حاوال إبراز  ، حبيثهذا اإلجتاه رموز أبرز من يعترب هوبسون ولينني
ميكن أن تسببه تناقضات الرأمسالية، فال ميكن قصر ضحاياها على الطبقات الكادحة داخل الدول وإمنا 

  ".خارجيا"إىل البحث عن أمكنة تستوعبها " حمليا"يؤدي منوها املتزايد 
السبق يف تطوير سب له فضل ينهو عامل اقتصادي إجنليزي : John Hobson جون هوبسون - أ

ظاهرة اإلمربيالية يف ينطلق يف تفسريه ل. مع أنه مل يكن ماركسيا 1نظرية ماركسية لإلمربيالية
، إذ داخل النظام الرأمسايلالذي حيدث  والتوازن اإلختالل وعدم التوافقفكرة من العالقات الدولية 

نتاج اإلقتصادي على حساب باقي فئات تستأثر األقلية البورجوازية بكامل الثروة ومقومات اإل
إنتاج الصناعة، وعليه حيدث اخللل بني الطلب  من استيعاب الفائضاتمع األخرى اليت ال تستطيع 

فيض اإلنتاج "يف املأزق املتمثل يف والعرض لصاحل هذا األخري، وهنا تدخل اتمعات الرأمسالية 
وبدال من التوجه إىل إقرار سياسات ، التسغرافبتعبري جيمس دوريت وروبرت ب "وغيض اإلستهالك

 اقتصادية واجتماعية داخلية لدعم الفئات العريضة من اتمع قصد تصريف فائض اإلنتاج داخليا
توظيف أمواهلم يف مشروعات مرحبة يسعى الرأمساليون إىل  ،وإعادة استثمار رأس املال داخليا

سعي كبار املشرفني على الصناعة "الية اليت عرفها بأا هي قيام اإلمربي ،باخلارج، وتكون نتيجة ذلك
لتوسيع قنوات تدفق فائض ثروم بالبحث عن أسواق واستثمارات خارجية لتستوعب السلع ورأس 

      .2"ال يستطيع اتمع الذي يعيشون فيه أن يبتاعها أو يستخدمه على التوايلاملال الذي 
حتديدا، إذ يعد املال العصب الرئيسي للنظام " املالية مساليةالرأ"بني اإلمربيالية وهوبسون يربط 

اإلقتصادي الرأمسايل، ومن ميلكون رأس املال هم الذي يتحكمون يف قوى ومؤسسات النظام 
الداخلية  –بالقوى الوطنية إن الرأمسالية املالية تتالعب "  هذا الصدديفحيث يقول الرأمسايل األخرى، 

يني واجلنود وأهل اإلحسان والتجار، وإن احلماس للتوسع الذي يصدر عن تتمثل يف السياساليت  –
غري منظم بل إنه أعمى، واملصلحة املالية هي بدورها  –رغم قوته وحيويته  –هذه القوى هو محاس 

يقر  ،إذن .3"ة موضع التنفيذلوضع اإلمربيالي –كالتمركز ودقة احلسابات املطلوبة  – متتلك املزايا اليت
 ،وأهدافها هامصاحللتحقيق  تتبعه الدول الرأمساليةاستراتيجيا ليست خيارا أن اإلمربيالية  هوبسون

تتمثل حتديدا يف أصحاب رؤوس  ،داخل هذه الدولفئات خاصة مصاحل وإمنا هي وسيلة لتحقيق 
     .الذين تنمو ثروام بشكل هائل جراء الغزو واحلروباألموال 

                                                
 .205ص ، مرجع سابق،"التنظري يف العالقات الدولية بني اإلجتاهات التفسريية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جنديل،  1
 .173تسغراف، مرجع سابق، صجيمس دوريت وروبرت بال 2
 .173املرجع نفسه، ص 3
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مقاربة هوبسون حول تفسري ظاهرة استفاد لينني كثريا من  :Vladimir Lenin فالدميري لينني - ب
يف نشوء وبروز  "الرأمسالية اإلحتكارية"اليت تناولت دراسة دور  اإلمربيالية، وباألخص حتليالت هالفرونغ

 يكون فيها الرأمسال املايلالرأمسالية يف مرحلة من التطور إن اإلمربيالية هي "اإلمربيالية، حيث يقول لينني 
هي القوى املهيمنة، وهي املرحلة اليت يصبح فيها تصدير رأس املال يف غاية األمهية  واإلحتكارات

أراضي الكون بني القوى يكون فيها تقسيم مجيع املرحلة اليت وتقسيم العامل بني التروستات، وهي 
  .1"الرأمسالية الكربى قد اكتمل

    :2فر أربعة عوامللينني جراء تو الرأمسالية اإلحتكارية عندتنشأ 
 .رأمسالية كأدوات احتكارية كارتالت ومنظمات تشكيل -1
 .السيطرة اإلحتكارية ألغلب املواد اخلام املهمة -2
 .ظهور بنوك مالية كمؤسسات حمتكرة للتمويل الصناعي -3
     .إىل مناطق نفوذتقسيم العامل املستعمر  -4

ت من عقال األزمة اليت كانت تقد أفل لقد جادل لينني أن الرأمسالية بتبنيها خليار اإلمربيالية
منفذ النجدة الذي من خالل  إذ استطاعت أن تتجاوز قوانني حركاا الثالث ،)مؤقتا(حمدقة ا 

ر إليها الفائض من السلع ورأس املال وتتحصل منها باملقابل على صدتمتثل يف املستعمرات، حيث 
األوىل تتمثل يف التخلص : ألنظمة الرأمسالية من جهتنيمواد خام بأسعار رخيصة، وبذلك تستفيد ا

من الركود اإلقتصادي وإمخاد الثورة الداخلية احملتملة، والثانية تتمثل يف تنمية وتطوير اقتصادياا 
 اإلقتصادي هذا يدفع النظامإن . جراء الفارق يف كلفة املواد اخلام اليت حتصل عليها من املستعمرات

وهذا التوسع هو سبب تدمري النظام الرأمسايل خارجيا، الية إىل مزيد من التوسع القائم على الرأمس
   كيف ذلك؟. 3الدويل يف اية املطاف

                                                
 .175جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 1
 .337أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 2

  ألن يحسب ما ادعاه كارل كاوتسك" جمرد سياسة مفضلة"وليست " حتمية"يعترب لينني أن اإلمربيالية بالنسبة للدول الرأمسالية هي ،
 .   الرأمسالية اإلحتكارية سيفضي ا إىل هذا املآلتطور 
 تتمثل هذه القوانني يف:  

 .قانون الالتناسب بني العرض والطلب حبيث دائما ما يفوق العرض الطلب -1
 .قانون تركيز رأس املال -2
 .معدل األرباح املتدين -3

  .  58-57ص روبرت جيلبني، مرجع سابق، ص: انظر يف ذلك
 .60املرجع نفسه، ص 3
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يعمل على تطوير اقتصاديات دول العامل ولكن لينني أن اإلقتصاد الرأمسايل الدويل  يعتقد  
 ى حساب باقي اإلقتصاديات،بدرجات متفاوتة، حيث تزداد قوة اإلقتصاديات الرأمسالية الكربى عل

كاوتسكي  كارل وبدال من حتالف هذه اإلقتصاديات الكربى ضد باقي اإلقتصاديات كما يفترض
، فإا )على أساس أن عقالنية هذه الدول تدفعها إىل عدم الدخول يف حروب ضد بعضها البعض(

  .1"املتفاوت قانون التطور" تدخل يف حروب فيما بينها لتغيري الواقع السياسي الدويل خضوعا ملنطق
ما الذي ميكن استنتاجه من هذا؟ يقول روبرت جيلبني أن لينني أراد إثبات فرضية أن النظام   

الرأمسايل الدويل بطبيعته ال ميكن أن يؤدي إىل استقرار السياسة الدولية ومنع الرتاعات واحلروب، ألن 
لبحث عن مستعمرات كمنافذ جندة، وتنافسها تدفعها دائما إىل اأزمات الدول الرأمسالية الداخلية 

فيما بينها جيعلها تتقاسم هذه املستعمرات وفقا لقواها النسبية، وبالتايل فإن أكثر اإلقتصاديات تقدما 
منو ، على أن )بريطانيا مثال يف القرن التاسع عشر( وحيازة ملناطق النفوذ هي أكثرها سيطرةوحجما 
. احلروبالرتاعات وقيام بإعادة النظر يف التقسيم القائم، ومنه  أخرى سيعجل قوى رأمساليةوصعود 

الصراع بني بريطانيا العظمى اآلفلة احلرب العاملية األوىل كانت نتاج فإن ووفق هذا املنطق التحليلي 
إىل نتيجة  ليصل لينني .والقوى الرأمسالية األخرى الناشئة حول إعادة تقسيم أراضي املستعمرات

بسبب حروب التقسيم وإعادة التقسيم (نظام الدويل لن يعرف استقرارا أبدا مفادها أن ال
يف حالة مترد املستعمرات والطبقة الكادحة يف الدولة الرأمسالية ضد النظام الرأمسايل  إال) اإلستعماري

     .2اإلقتصادي واإلطاحة به
املباشر،  بفكرة اإلستعمار) ومن بينهم لينني(لقد مت ربط اإلمربيالية عند املاركسيني التقليديني 

منذ لواقع الدويل الذي ساد طوال النصف األول من القرن العشرين، لكن وذلك انعكاسا ومتاشيا مع ا
من  كبري بعض التحوالت املهمة بعد استقالل عدد الدولية اخلمسينيات من القرن نفسه عرفت العالقات

ومن ورائه ظاهرة  بنهاية عصر اإلستعمار إيذانا وكان ذلك من الناحية النظريةاملستعمرات السابقة، 
باحنسار تواجه مأزقا حقيقيا تفسري اإلمربيالية  وبدا أن النظرية اللينينية يف ،اإلمربيالية يف العالقات الدولية

والوسائل  الطرقلكن  ،3منه اصة الربيطاين والفرنسي واهلولندي والبلجيكيوخب ،وحتلل اإلستعمار
بعض  تخدمتها الدول الرأمسالية يف إدامة هيمنتها واستغالهلا ملستعمراا السابقة جعلاجلديدة اليت است

يقول كوامي يف هذا الصدد . "اإلستعمار اجلديد"و "اإلمربيالية اجلديدة"املاركسيني يتحدثون عن 
األداة  دميالقاجلديد بدال من اإلستعمار لقد أضحى اإلستعمار  " )الرئيس السابق لـ أندونيسيا( نيكروما

                                                
 .60املرجع نفسه، ص 1
 .61املرجع نفسه، ص 2
 .185جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 3
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اليت  –يف أن الدولة جوهر اإلستعمار اجلديد ويتمثل ، )1965(يف الوقت احلاضر  الرئيسية لإلمربيالية
يف  – ولكنمجيع عالمات السيادة دوليا، فهي متلك تغدو مستقلة نظريا،  –هي يف حقيقتها خاضعة 

      . 1"، وبالتايل سياساا، مسريان من اخلارجيظل اقتصادها –الواقع 
فرضية لينني األساسية حول يف جمملها اليت تفند مربيالية العديد من اإلنتقادات واجه تيار اإل

كلها  نمل تك وظاهرة اإلمربيالية كنتيجة حتمية هلا، فالواقع يبني أن الدول الرأمسالية الربط بني الرأمسالية
تنامي عدد الدول فإن  ،جهة أخرى ومن. 2إمربيالية، كما أن الدول اإلمربيالية مل تكن كلها رأمسالية

والرتاعات بينها على املستوى  ال يقود بالضرورة إىل اندالع احلروبالرأمسالية وازدهار اقتصادياا 
اإلقتصادي للتعاون عديدة ، فالتاريخ يشهد على أمثلة )من أجل األسواق واملواد اخلام(الدويل 

الرأمسالية تؤدي إىل ، ومنه ال ميكن احلكم جزما بأن 3والعسكري الوثيق بني القوى الصناعية املتقدمة
، رحلة ما قبل اإلمربياليةإىل إمهال هذا اإلجتاه التنظريي مل أشارمورغنتاو . الرتاعات واحلروب بني الدول

فحرب البوير وحرب ، ملرحلة اإلمربيالية الرأمسالية) غري املقنعة حسب اعتقاده(بل هاجم حىت تفسرياا 
وحرب القرم مل تكن  وليفا والبارغواي واحلروب النمساوية الربوسية واألملانية الفرنسيةشاكو بني ب

رميون آرون يؤكد أنه ال و. 4اقتصادية بالرغم من حدوثها يف فترة نضوج الرأمساليةدوافعها وحمدداا 
حسبه ال ميكن جتاهل ميكن تفسري احلربني العامليتني األوىل والثانية بالعودة إىل أسباب اقتصادية حبتة، ف

. بني الدول والتنافس العسكري والقومية اجلاحمة ثر أمهية مثل سياسات توازن القوىأخرى أك عوامل
املزيد السعي حنو "أمام الدافع احلقيقي املتمثل يف إال ذريعة مل تكن اإلعتبارات اإلقتصادية وبتعبري آخر 

      .5آرون حسب" من القوة
عن صراع شامل  يدورني يف اية الستينيات وبداية السبعينيات املاركسيحديث أضحى لقد 

واستخدامه لوسائل  بني هيمنة األولوحتديدا بني الشمال واجلنوب،  )اقتصادي وسياسي وثقايف(
إن الدول الغربية "ويف هذا يقول خروتشوف ، مستدمية" تبعية"وإبقائه يف حالة  الثاينمستحدثة إلخضاع 

وكان ال بد  .6"على سبل جديدة إلبقاء الدول املتخلفة يف حالة تبعية دائمة هلا وردائم للعثتسعى بشكل 
  .  ما اضطلع به أنصار التبعية من خالل كسي أن يواكب هذا الواقع املستجدعلى التنظري املار

                                                
 .340أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 1
 .71مارتن غريفيثس وتريي أوكالهان، مرجع سابق، ص 2
 .ستيفن والت، مرجع سابق 3
  .181جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 4
 .182سه، صاملرجع نف 5
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 .اجتاه التبعية: الفرع الثاين
، "النيوماركسية"ـ تدعى كذلك بأهم اجتاهات التنظري املاركسي للعالقات الدولية، من هي 

) املاركسية( ريةالنظ اتاإلجتاهوعلى خالف  .بداية الستينيات ظهرت يف أمريكا الالتينية يفوقد 
 ،إذن. ختلف دول العامل الثالثيف تفسري أسباب فإن جمال حتليلها خاص وحمدد جدا، إذ تبحث األخرى 

   .1ديولوجي عن مدرسة التحديث الليرباليةأن تقدم البديل املفاهيمي واإلييف هذا املسعى حتاول التبعية 
من قبل دول أجنبية فيما الشروط املفروضة "واملقصود بالتبعية كظاهرة يف العالقات الدولية هو 

، وتسديد املباشر، واإلتفاقيات التجارية غري املتساويةلإلستثمار األجنيب  يتعلق بتعرض بلدان العامل الثالث
وء نشة إىل أن تبادل املواد األولية لسلع مصنعة غالية الثمن يسبب باألساس الفوائد على الديون، باإلضاف

بقوله  )Dos Santos( دوس سانتوسيعرفها و. 2"املركز واألطراف عالقات بنيوية غري متوازنة بني
 البلدان من جمموعة اقتصاديات فيه تكون ،)Conditioning(شرطي  موقف األول، املقام يف التبعية"

 أو اقتصادين بني املتبادل اإلعتماد عالقة فإن هنا ومن .أخرى جمموعات وتوسع طوربت مشروطة
 بعض تتمكن حني تابعة عالقة تصبح الدولية التجارة نظام وبني االقتصاديات تلك بني أو أكثر

 من تابع وضع يف لكوا  أخرى بلدان تتمكن بينما الذايت، الدفع قوة خالل من التوسع من البلدان
 تنميتها على سلبية أو إجيابية تأثريات إىل ضييف قد مما املهيمنة، البلدان لتوسع كانعكاس فقط عالتوس

   .3"ومستغلة متخلفة البلدان تلك جيعل للتبعية األساسي  املوقف فإن احلالة، كانت وأيا .املباشرة
املدرسة بأعمال  ايةيف البد ارتبطتمن ناحية الرواد واملؤسسني فإا  ،أما التبعية كمقاربة نظرية

 Prebisch( شاد األمريكي الالتيين راوول بريبيالبنيوية لإلقتصاد السياسي الدويل التابعة لعامل اإلقتص
Raoul( بإسهامات منظرين يف أغلبهم هلم عالقة مباشرة  مث من بعد ذلك ،4الذي برز يف الثالثينيات

ملت حتت إشراف األمم املتحدة يف الستينيات اليت ع) ECLA(باللجنة اإلقتصادية ألمريكا الالتينية 
فرناندو، كاردوسو، دوس سانتوس من : ، ومن أبرز هؤالء املنظرين5والسبعينيات من القرن العشرين

  .من إفريقيار فرانك من أمريكا الشمالية، باإلضافة إىل مسري أمني أمريكا الالتينية، وأندريه غاند
فلقد منا يف احلقيقة يف أعوام "... يقول بريار  ن فيليبفإ ،من ناحية املضمون الفكري هلاو   

إىل تأكيد واستمرار  تيار من الفكر املاركسي اجلديد ينكر حقيقة زوال اإلستعمار، ويسعىاخلمسينيات 

                                                
1 Bahgat Korany, op. cit, p718.  

 .117مارتن غريفيثس وتريي أوكالهان، مرجع سابق، ص 2
 .349أنور حممد فرج، مرجع سابق، ص 3
 .117صمارتن غريفيثس وتريي أوكالهان، مرجع سابق،  4
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وهذه املقاربة تشدد بوجه خاص على عالقة تبعية العامل املعاصرة، بقاء اإلمربيالية يف العالقات الدولية 
يرى أن ستيفن والت  .1"ان الرأمسالية الصناعية، وتؤكد وجود رابط بني اإلمربيالية والتخلفللبلد الثالث

ل دراسة العالقات بني القوى الرأمسالية األكثر تطورا ونظريا من الدول األق من واطلقمنظري التبعية ان
ا وبها لثروات بفضل استغالهلأصبحت أكثر غىن بأن األوىل  واادلمنوا أو الدول املتخلفة، حيث ج

البلدان اليت استعمرا، مدعومة يف ذلك بالتواطؤ والتحالف مع النخب احلاكمة يف هذه الدول اليت 
وللخروج من هذا املأزق وجب القضاء على هذه النخب العميلة وتأسيس . كانت مستعمرة سابقا

خالل اإلجابة على جمموعة من  جنديل يشري إىل أنه منعبد الناصر . 2حكومات ثورية تلتزم بتنمية ذاتية
األسئلة احملورية اليت تطرحها التبعية ميكن حتديد أهم مالمح تنظريها للعالقات الدولية، وهذه األسئلة 

  :3تتمثل يف
، وباملقابل أدت إىل تنمية ة اليت أدت إىل منو وتطور النظام الرأمسايل العامليياألسباب احلقيقما  -1

 يس تبعيتها؟ل العامل الثالث وتكردو ختلف
والوسائل واآلليات اليت يستخدمها النظام الرأمسايل العاملي لإلبقاء على الوضع ما املكيانيزمات  -2

 ؟القائم
غيري حماوالت أو استراتيجيات أو بعض التكتيكات من قبل بعض دول العامل الثالث لتهل هناك  -3

 الوضع القائم؟
تخلف، وبالتايل احلد من استغالل وسيطرة ما البدائل واخليارات املمكنة للخروج من بوتقة ال -4

 رأمسالية على دول العامل الثالث؟الدول ال
  :4إىل أن أي حتليل يدعي انتسابه إىل نظرية التبعية جيب أن يعاجل املسائل التاليةروبرت جيلبني يذهب 

 .طبيعة النظام الرأمسايل العاملي وقواه احملركة -1
 .املتخلفةالعالقة بني الدول الرأمسالية والدول  -2
 .اخلصائص الداخلية للدول التابعة نفسها -3

إال أن مجيعهم يعتقدون أن مكونات  ،اختالف املنظرين حول نقاط حمددة ويضيف قائال أنه بالرغم من
  . النظرية هذه تفسر ختلف الدول املتخلفة وتشري إىل طريق احلل

                                                
  .213، مرجع سابق، ص"قات الدولية بني اإلجتاهات التفسريية والنظريات التكوينيةالتنظري يف العال"عبد الناصر جنديل،  1
 .ستيفن والت، مرجع سابق 2
  .217، مرجع سابق، ص"التنظري يف العالقات الدولية بني اإلجتاهات التفسريية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جنديل،  3
 .  351 روبرت جيلبني، مرجع سابق، ص 4
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دول العامل الثالث، وكان  ميزت جلاليت  "التخلف"ظاهرة  تفسري علىأنصار التبعية  كفعلقد 
عليها اقتصاديات العامل إن التخلف مل يكن حالة أصلية وجدت : "اضهم يف ذلك على النحو التايلافتر

نشأ وتطور يف حلظة تارخيية واحدة مع نشأة وتطور التقدم يف الثالث قبل إخضاعه للنفوذ األورويب، بل 
تارخيية واحدة بدأت مع والدة قدم مها وجهان لعملية أي إن التخلف والتاملراكز الرأمسالية املتقدمة، 

التبعية أن حالة التخلف اليت وقعت  ، يرى منظروإذن. 1"النظام العاملي للرأمسالية منذ القرن السادس عشر
نصار بأسباب داخلية كما يفترض أا بعوامل خارجية حبتة، وال تتعلق فيها دول العامل الثالث تتعلق أسبا

تقدم الدول الغربية ظاهرة فنشأة ظاهرة التخلف تزامنت متاما مع  .الليربالية" يثمدرسة التحد"
هذه األخرية أقلعت اقتصاديا بفضل ما جنته من اإلستعمار الذي يعد السبب اجلوهري يف والرأمسالية، 

سوى اإلقتصادي والتقدم اإلقتصادي ليسا فالتخلف  ،وبالتايل .الدول اليت كانت مستعمرة متخلفة بقاء
   .2وجهني لعملة واحدة كما افترض ذلك غاندر فرانك

اآللية املباشرة اليت سببت حول ختتلف فيما بينها ثالثة تنويعات  يورد جيلبنيضمن اجتاه التبعية 
  : التخلف وأدامت وضع التبعية، وهي

نهب يرتبط بعملية الأن فقر وختلف دول العامل الثالث وتقوم على فكرة  ؛نظرية اإلستغالل - أ
له من طرف الدول الرأمسالية الكربى، عن طريق آلية التجارة  الذي خضعتواإلستغالل املنظم 

دول العامل (يعمل على انتقال الثروة من احمليط  ،اليت تتيح تبادال اقتصاديا غري متكافئواإلستثمار 
ظل هذا الوضع لن يف " املتخلفة"فالدول  ،وعليه ).ىالدول الرأمسالية الكرب(إىل املركز ) الثالث

      . 3حتقق منوا اقتصاديا وال حتررا من التبعية
إمهاهلا جيادل بأن سبب ختلف دول العامل الثالث يرجع إىل  ؛موقف اإلمهال اإلمرباطوري -ب

، مما وجتاوزها عمدا من طرف الرأمسالية العاملية اليت توسعت وتغلغلت بشكل كاف يف بعض البلدان
يف  مل يكن تغلغلها كافيا، بينما وبالتايل تقدم اقتصادياا ،اإلنتاج وعصرنتها أتاح هلا تطوير وسائل

 .4متخلفة هذه الدول وبالتايل بقيت ،أساليب اإلنتاج القدميةعلى  أغلبية الدول األخرى كي تقضي
   ه الدول كي خترج من حالة التخلف؟هل كان جيب استعمار هذ: املفارقة طرح السؤاليوهنا 

                                                
 .350حممد فرج، مرجع سابق، صأنور  1
  .96، صروبرت جيلبني، مرجع سابق 2

 ا اليت وردت عند روبرت جيلبنيسنذكر هذه التنويعات بتسميا.  
 .352، صروبرت جيلبني، مرجع سابق 3
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 حتقيق الدول املتخلفة تعتقد أنه بالرغم من إمكانية  ؛"التنمية التابعة أو املرتبطة" مدرسة -ج
أمثلة الربازيل وكوريا اجلنوبية ( عالقات التبعيةمعدالت عالية من النمو اإلقتصادي يف ظل 

قي استقالل وطين كامل، مما يبإىل  إىل تنمية حقيقية وشاملة، وبالتايل ؤديإال أنه ال ي ،)وتايوان
   . 1هذه الدول يف حالة تبعية مستدمية

  ما احلل للخروج من حالة التخلف والتبعية؟
أمسايل العاملي فك اإلرتباط القائم بني اإلقتصاد الريف  –كما يقدمه منظرو التبعية  - يتمثل احلل 

ة وخادمة اليت هي يف نظرهم عميلة وتابع(عن طريق تغيري النظم السياسية القائمة  ،واإلقتصاد احمللي
تعمل على حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية، وسبيلها يف  ،"وطنية"بأخرى ) للميتروبول العاملي

  .  ذلك هو تبين وإحالل اإلشتراكية حمل الرأمسالية
فأوالها تعلق باخللط الذي وقع فيه أنصارها بني  .العديد من اإلنتقادات بدوره لتبعيةاجتاه القي 

هي ظاهرة عامة متيز مجيع  - كظاهرة تصف العالقة بني الدول -، فالتبعية "التخلف"و" ةالتبعي"مفهومي 
عالقات الدول بال استثناء، فال توجد دولة مستقلة بنفسها استقالال تاما عن اآلخرين، وإمنا يكمن الفرق 

، 2ككندا مثال يف درجة تبعية الدول لغريها، وعليه ميكن أن تكون الدول متطورة وتابعة يف الوقت نفسه
ويصدق هذا بصفة عامة على الدول الصغرى املتقدمة اقتصاديا، كما أن الدول الرأمسالية الكربى هي 

من جهة أخرى هناك و. نفسها كذلك تعاين تبعية يف جمال املواد األولية الالزمة لصناعاا مثل النفط
املتعلقة مبسؤولية النظام الرأمسايل العاملي  "التبعيني"دحضت افتراضات  اليت العديد من الشواهد اإلمربيقية

وشرق ) ، األرجنتنيالربازيل(عن ختلف دول العامل الثالث، فتجارب بعض الدول يف أمريكا الالتينية 
أن حتقق وثبة أثبتت أن هذه الدول استطاعت ) ، أندونيسيا، سنغافورةدتايالنكوريا اجلنوبية، (آسيا 

تنظري التبعية يعاين مشكلة يشري إىل أن روبرت جيلبني  .3قتصاد العاملياقتصادية واندماجا كبريا يف اإل
لتفسري عدة متغريات تابعة خمتلفة ) اإلقتصاد الرأمسايل العاملي(واحد  حبيث يستعمل متغريا مستقال منهجية

    .4)التخلف، التهميش، التنمية التابعة(ومتباينة 
من التنظري املاركسي حاولت تعميق التحليل برزت نسخة  ،على إثر هذه اإلنتقادات وغريهاو

لالمتكافئ تأثريها على التطور او ،بنية النظام الرأمسايل العامليمفصل لوتشريح  شاملة على دراسةاملستند 
 .العامل –هذه النسخة عرفت بـ اجتاه النظام  .القتصاديات دول العامل

                                                
 .353املرجع نفسه، ص 1
 .118مارتن غريفيثس وتريي أوكالهان، مرجع سابق، ص 2
 .ت، مرجع سابقستيفن وال 3
 .356، صروبرت جيلبني، مرجع سابق 4
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 .العامل -اجتاه النظام: الفرع الثالث
منطقة  على والتنمية التخلفقضايا يف دراسة وتفسري لتبعية الذي ركز اه اـعلى عكس اجت

 )Immanuel وعلى رأسهم إميانويل والرشتاين" العامل - النظام"فإن منظري  ،حتديداأمريكا الالتينية 
)Wallerstein عن اإلقتصاد العاملي وتأثريه على كل الدول ويف فترات زمنية دراسة شاملة  ميقدأرادوا ت
    . 1إىل التطور الالمتكافئ يف اقتصاديات الدول أدت من أجل الوصول إىل األسباب احلقيقية اليت ،بةتعاقم

كرد فعل على إخفاقات التبعية  ،تصف السبعينيات من القرن العشرينمنيف  بقوة برز هذا اإلجتاه
ف والتنمية يف مأزق التخليف تفسري بعض األحداث اإلقتصادية اليت ناقضت افتراضاا حول  هاعجزو

واليت أصبحت مبوجبه تتحدى  ،النمو السريع الذي عرفته بعض دول شرق آسيامثل  ،دول العامل الثالث
بعض  وكذلك ،)الصناعات اإللكترونية مثال(اقتصاد الواليات املتحدة األمريكية يف بعض ااالت 

إىل اإلنفتاح على الرأمسالية  –وقع بشكل غري مت –األزمات اليت عرفتها الدول اإلشتراكية واليت دفعتها 
 -  بعد خالفات إيديولوجية - التقليدي بني اإلحتاد السوفيييت والصني التحالفحتول ومثال ذلك  ،العاملية

  .2الواليات املتحدة األمريكيةواملمثل األول للرأمسالية العاملية  نيبني الص إىل حتالف
  :3متثلت يف ،العامل –ام ه من فكرة النظاألفكار توضح مقصودوالرشتاين جمموعة من قدم 

مع  ومل يأت ،ال يرتبط بالقرن العشرين )Economy-World( العامل -إن مفهوم اإلقتصاد -1
وإمنا كان موجودا على أقل  ،وال مع التقسيم املؤسسي الكامل للعمل ،القومية االقتصاديات

 .تقدير يف جزء من العامل منذ القرن السادس عشر
منذ قدومه إىل الوجود ميتلك حدودا هي أوسع من حدود أية  "الرأمسايل"العامل  - إن االقتصاد -2

هي أنه ال  "رأمسايل"عامل  -وحدة سياسية، لذا فإن واحدة من أهم الصور األساسية القتصاد
 .يوجد كيان سياسي يسيطر على كامل املناطق اخلاضعة له

من خالله تأخذ  ،هو نظام بني الدول "رأمسايل"عامل  -إن اهليكل السياسي األكرب القتصاد -3
لذلك ال توجد دولة  شرعيتها ويتم حتديدها،" ت السيادةالدول ذا"بـ اهلياكل السياسية املسماة

ك لتكون مستقلة بشكل كلي، وكل ما هنا -حىت تلك اليت متتلك قوة عظمى -داخل النظام
 .من غريهاأكثر هو أن بعض الدول تأخذ مساحة من االستقالل 

ولكن هذا التكوين  ،)لغويا ودينيا وإيديولوجيا( العامل هو تكوين معقد من ثقافات -لنظامإن ا -4
 .ليس عشوائيا

                                                
 .225، مرجع سابق، ص"التنظري يف العالقات الدولية بني اإلجتاهات التفسريية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جنديل،  1
 .158مصباح عامر، مرجع سابق، ص 2
 .329-328صأنور حممد فرج، مرجع سابق، ص  3
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عامل رأمسايل  - يف اقتصاد) الدول والطبقات واألمم واألسر(إن املؤسسات االجتماعية الكربى  -5
 .العامل -كلها يتم تشكيلها من خالل تطور عمل االقتصاد

ونسبة احتمالية التغيري يف هذا النظام  ،هو نظام اجتماعي تارخيي "رأمسايلال"العامل  -إن االقتصاد -6
 .آخر مرتفعة إىل درجة ميكن أن يزول يوما ما ويتحول إىل نظام

يعترب وحدة اقتصادية ال وحدة العامل  -من توضيحات والرشتاين هو أن النظام ما ميكن استخالصه
املُحدد األساسي واملوجه  وهو ،مهما كانتدة سياسية وح أو حتتكره وهو أكرب من أن جتسدهسياسية، 

 ،باإلضافة إىل أنه يعكس سياقا تارخييا معينا األصعدة، لكل التفاعالت اإلجتماعية اليت حتدث على مجيع
     .وبالتايل سيتغري بتغريه
  :1العامل حسب والرشتاين صفتني حتددانه -ملفهوم النظام

بطة ومتفاعلة فيما بينها، وبالتايل ال ميكن فهم وتفسري سلوك أنه يتكون من جمموعة عناصر مترا -1
). العامل -بنية اإلقتصاد(كل عنصر على حدا إال بوضعه ضمن السياق العام الذي يتفاعل فيه 

السياسية  ،ل بني أبعادها املختلفةال يفص" كالّنيا"حتليال  فتحليل الظواهر ينبغي أن يكون ،ومنه
 .إخل... واإلقتصادية واإلجتماعية

من خارج (اخلارجية تغريات املتأثر بال يداخل النظام  التفاعل الذي حيدث بني خمتلف العناصر -2
وبالتايل فإن أي حماولة لفهم التغري الذي قد حيدث داخل النظام جيب أن تنطلق من  ،)النظام

  .  داخل النظام نفسه
: أساسيني منطني ة قد جتلى من خاللالبشريتاريخ العامل عرب  -مفهوم النظام أن والرشتاين يرى 

ويكمن التمايز بينهما يف آلية اختاذ  .العامل -منط اإلقتصاد ؛والثاين ،العامل -منط اإلمرباطورية ؛األول
العامل من خالل سلطتها  - فعلى حني تعمل اإلمرباطورية). من يأخذ ماذا؟(القرارات بشأن توزيع املوارد 

 - فإنه يف منط اإلقتصاد ،"دفع الضرائب" املركز عرب آلية األطراف إىلعلى تدفق املوارد من املركزية 
أن لكن والرشتاين يشري إىل  ".السوق"تتمثل هذه اآللية يف ) أين تتعدد املراكز والقوى املتنافسة(العامل 

   .2إىل املركز حبيث دائما ما تنتقل املوارد من األطراف ،هي واحدة النتيجة يف كال النمطني
الذي نشأ يف أوروبا  العامل –العامل احلديث هو مثال لنمط اإلقتصاد  –أن النظام لرشتاين وايقر 

بوصفها تراكما (القرن السادس عشر، مث توسع ليشمل العامل كله، وقد كانت الرأمسالية  بداية من
  .  3القوة الدافعة واحملركة هلذا التوسع) مستدميا لرأس املال

                                                
 .276-275صص  جون بيليس وستيف مسيث، مرجع سابق،: يف ، "نظرية النظام العاملي" ،جونزستيف هوبدن وريتشارد وين  1
 .276صاملرجع نفسه،  2
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األساسية هو وحدة التحليل احلديث العامل  -النظام اعتبار ي من ينطلق هذا اإلجتاه التنظري
حيث الحظ ، وتفسري خمتلف الظواهر اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية يف دول العامل الثالثلدراسة 

عدم  -من خالل دراساته املعمقة حول أوضاع عدد من الدول اإلفريقية قبل وبعد استقالهلا - والرشتاين 
وعليه التحليلية املتبعة يف فهم وتفسري حالة الفقر والتخلف اليت الزمت دول العامل الثالث،  كفاية األطر

واملراحل  وتتبع جذوره التارخيية ،افترض وجوب اإلنطالق من حتليل بنية اإلقتصاد العاملي الرأمسايل احلايل
  .اليت مر ا

يعكس تراتبية  ،"هرمي"ويل يكل د - حسب والرشتاين - يتميز اإلقتصاد العاملي احلديث 
وعدد كبري من  ،)دول املركز(اقتصادية جتعل من عدد قليل من الدول الرأمسالية يعتلي وحيتكر قمة اهلرم 

وهذه التراتبية تعكس يف احلقيقة التقسيم الدويل للعمل  ).دول األطراف أو احمليط(قاعدته  الدول يقبع يف
ل على تثبيط وتأخري التطور يف موباملقابل ع ،الية املتقدمةالذي راكم من رأس املال يف الدول الرأمس

ما أنتجته تفاعالت السوق الرأمسالية والرشتاين فئة ثالثة تكونت من خالل يضيف . البلدان املتخلفة
  ".شبه األطراف أو احمليط"الدولية وهي دول 

ضمن تراتبية  ف معينةبوظائ )املركز، احمليط، شبه احمليط(تقوم كل فئة من الفئات السابقة 
  :، فـالعامل -اإلقتصاد العاملي، وبالنتيجة ضمن النظام

من خالل  ،دول الفئتني األخرينيتعمل على احملافظة على هيمنتها وتفوقها على  دول املركز؛ -1
والتلويح  عرب عالقات اإلستغالل اإلقتصادية ،ضمان تدفق الثروة واملواد اخلام من هذه الدول

    .1العسكرية إن اقتضى األمر ذلك باستخدام القوة
ة تتوىل زمام احلكم يف طبقة طفيلية وعميل( .2املوطن األمثل لطبقة الكومربادورتعترب  دول احمليط؛ -2

 نظري حصوهلا على امتيازات مادية )املركزدول (لكن تعمل لصاحل الرأمسالية العاملية  هذه الدول
  ).ومنافع شخصية وضمان بقائها يف احلكم

  .3جعل العامل آمنا للرأمسالية شبه احمليط؛ دول -3
خصائص دول كل فئة وكذا العالقات اليت  ستيف هوبدن وريتشارد وين جونز خلص كل منولقد 
  :من خالل الشكل التايل دول الفئات املختلفة تقوم بني
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  يالعامل -ترابط العالقات بني دول املركز، احمليط، شبه احمليط ضمن اإلقتصاد): 09(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجتاه استخراج الفائض                           
  

 
  

 جون بيليس وستيف مسيث،: يف ، "نظرية النظام العاملي" ،ستيف هوبدن وريتشارد وين جونز: املصدر
 .280ص ،)2004مركز اخلليج لألحباث، : اإلمارات( عوملة السياسة العاملية

  

تشويه وإعاقة اقتصاديات دول خالل هذا التقسيم الفئوي للدول على  يعمل اإلقتصاد العاملي من
للعمل دورا كبريا يف جعلها دوال مصدرة للمواد اخلام  "اجلائر" حيث يلعب التقسيم الدويل(احمليط 

خاصة اإلستثمارات احلقيقية (وعدم متكينها من أدوات اإلقالع اإلقتصادي  ،)للمواد املصنعة ردةستووم
والتبعية والضعف  من التخلفها يف حالة إبقاء ،بالتايلو .)تية وهياكل وأساليب اإلنتاجالبىن التح
كلما ازداد اإلقتصاد العاملي تقدما كلما ازدادت صعوبة تطور دول احمليط وتعاظمت  ،وعليه. املستدمية

    .1جهد ثوري لإلفالت من القوى السوقية العامليةاحلاجة إىل 

                                                
 .96، صروبرت جيلبني، مرجع سابق 1

  :املركز
  حكومات دميقراطية

  أجور مرتفعة
  املواد اخلام: اإلسترياد
  منتجات مصنعة: التصدير

  استثمارات عالية
 )اجتماعي(خدمات رفاه 

  :شبه الطرف
  حكومات استبدادية

منتجات نصف مصنعة، : الصادرات
  مواد خام
منتجات مصنعة، مواد : الواردات

  خام
  أجور متدنية

  :األطراف  خدمات رفاه متدنية
  .حكومات غري دميقراطية

  الصادرات مواد خام
  منتجات مصنعة: الواردات

  أجور أدىن من مستوى املعيشة
 خدمات الرفاه غري متاحة
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قد  "الطبقية"بأن طبيعة النظام اإلقتصادي العاملي القائم على فكرة ورغم اعتراف والرشتاين   
واستمرت ملدة قرون عديدة بال تغيري  ، األورويب منذ القرن السادس عشرولدت مع نشأة النظام الرأمسايل

  . املتأصلة فيه وأزماته احلتمية سوف تعمل على زواله يف اية املطاف التناقضاتإال أن  ،جوهري فيها
 صاغحيث اإلنتقادات اليت وجهت إليه، مل يسلم هذا اإلجتاه النظري كسابقيه من عديد   

    :1فيما يليبعضا منها روبرت جيلبني 
 .كما يؤثر النظام اإلقتصادي العاملي يف سياسات الدول القوية فإنه يتأثر ا بالقدر نفسه -1
وإمنا هناك اعتبارات  ،بني الدول ميكن اعتبار مسائل اإلقتصاد هي األساس الوحيد للعالقات ال -2

 .بل وحتددها ،تعلو اإلعتبارات اإلقتصادية سياسية وإستراتيجية
يف اإلقتصاد العاملي تتأثر بشكل كبري  )متقدمة أم متخلفة( اإلقتصادية قوة الدولة ومكانتها -3

 .)اليابان مثال( بالعوامل اإلجتماعية والسياسية الداخلية
هو أن ما حيدد وضع اتمع يف التقسيم الدويل للعمالة  ياأملانبله قأثبتت جتارب اليابان ومن  -4

 .طبيعة اتمع وسياساته أكثر من أي شيء آخر
على مدى القرون العديدة األخرية من جراء التطور الدويل تغري هيكل السوق الدولية دراماتيكيا  -5

 .عاملياإلقتصادي ال يف النظام تلتقسيم العمالة وتغري موقف اإلقتصاديا
 احلايل إالبشكله  –كما يدعي والرشتاين  –العامل احلديث مل يربز  –يضيف روبرت جيلبني أن النظام 

وأن التقسيم ، )حبوايل مائة سنة .Lewis  Aلويس ره آرثردقَ( يف عقود قليلة سبقت احلرب العاملية األوىل
 الصناعي واملتخلف مل يتم إال يف الدويل املعاصر للعمل بني الشمال الصناعي املتقدم واجلنوب غري

جاء نتيجة لتطور الدول الرأمسالية ومل يكن هو سببا ، وأن هذا النظام النصف الثاين من القرن العشرين
               .  2لتطورها

                                                
 ى النحو التايلالعامل عل-يسوقها أنصار نظرية النظام:  

أن القرارات حول طبيعة السلع والكميات اليت جيب إنتاجها ما زالت تصنع على  وطاملا. استمرار اخللل بني العرض والطلب -1
 .مستوى املؤسسات، فإن اخللل سيظل النتيجة غري املقصودة الستمرار املكننة والتسليع

لى املدى القصري بسحب الفائض من االستهالك املباشر، إال أن إنتاج بينما يكون منطقيا بالنسبة للرأمساليني حتقيق أرباح ع -2
 .فائض إضايف على املدى الطويل سيحتاج طلباً كثيفا ميكن تلبيته فقط بإعادة توزيع الفائض

 .يلتوجد حدود للدرجة اليت تستطيع ا الدولة إحلاق العمال قسراً للمحافظة على شرعية النظام الرأمسا -3

توسع  فبينما سهل هذا التعايش. بني الواحد والكثرة، أي تعايش نظام متعدد الدول ضمن نظام عاملي واحد هناك تناقض ما -4
 .النظام، إال أنه يعيق أي حماولة لتطوير تعاون أكرب ملواجهة أزمات تطال النظام بذاته

 .438، صمارتن غريفيثس وتريي أوكالهان، مرجع سابق :انظر يف ذلك
 .112، صجع سابقروبرت جيلبني، مر 1
 .113، صاملرجع نفسه 2
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 .الثقافية"اجتاه اهليمنة : الفرع الرابع
مل يسع إىل وضع نظرية حتلل تنظرييا قائما بذاته، فهو  اال يعترب هذا اإلجتاه يف احلقيقة اجتاه

فشل املاركسية جد حمددة تتعلق بوإمنا جاء ليعاجل مسألة  وتفسر خمتلف أمناط العالقات بني الدول،
مع الثورة  اإلستباقي وقوا يف الصمود والتكيف ،توقع مآالت اتمعات الرأمساليةحتليل والتقليدية يف 

التحليلي  ونظرا لطرحه .الطبقي اإلستغاللالالمساواة و جراء استمرار احملتملة من طرف الربوليتاريا
  .بعنصر مستقل يدة ومفهوم مبتكر آثرنا أن نفردهبرؤية جد" املاركسي"

الذي طرح  )Antonio Gramsci(غرامشي  ينسب هذا اإلجتاه لإلشتراكي اإليطايل أنطونيو 
لية األكثر نضجا كما تنبأ به ماركس من يف اتمعات الرأمساملاذا مل حتدث الثورة : مفاده سؤاال جوهريا

  1قبل؟ وما األسباب اليت حالت دون اإلنتقال إىل اإلشتراكية يف جمتمعات أوروبا الغربية؟
 أن غرامشيارة إىل ـمن املهم اإلش ،ذا السؤالـه غرامشي هلـقدم وقبل عرض اجلواب الذي

التحليل املاركسي قد احنرف عن تقاليد   –بالرغم من اعتماده الكبري على املنهج اجلديل يف التحليل  -
املتمثلة يف اإلقتصاد لتحليل مجيع أشكال النشاط اإلنساين  البنية التحتيةالقاعدة أو املنطلقة من مفهوم 

، وابتكر لنفسه طريقة حتليل ماركسية تنطلق من البنية الفوقية نفسها لفهم ما )البنية الفوقية( األخرى
ر أن كل أوجه النشاط البشري ال ااعتبإىل  "تارخيانيته"ته دولقد قا .واإلجتماعحيدث يف عاملي السياسة 

    .2معىن هلا سوى يف إطار السياق التارخيي الذي وقعت فيه
كأداة حتليلية " اهليمنة"فإنه تمثَّله من خالل مفهوم  ،بالعودة إىل اجلواب الذي قدمه لسؤاله

كيف تقوت أنظمتها لفهم دول الرأمسالية املتقدمة، بل واستعصاء حدوث الثورة يف المالئمة لفهم 
هيمنتها توظيفها اجليد هلذا املفهوم يف إدامة من خالل  )الربجوازيةطبقة رة من طرف كَتحاملُ( السياسية

  .وسيطرا على باقي طبقات اتمع
ال يف هو واسع اإلستعم - وريتشارد وين جونزكما يقول ستيفن هوبدن  - ومفهوم اهليمنة
أو يف  ،ككلحبيث يشري إىل وصف الدولة األكثر قوة وتأثريا يف النظام الدويل ، نظرية العالقات الدولية

يف القرن التاسع  نظر إىل بريطانيا كقوة مهيمنة يف النظام الدويل ،فعلى سبيل املثال .3إقليمية معينةمنطقة 
وهذا املفهوم يعكس يف احلقيقة تصورا  .اكدولة مهيمنة يف جنوب شرق آسيا حالياهلند عشر، وإىل 

  . "العسكري"على القوة واإلكراه املادي  واقعيا ملفهوم اهليمنة املرتكز
                                                

1 Stephen Hobden and Richard wyn Jones , «Marxist Theories of International Relations», in John 
Baylis and Steve Smith (eds.), op. cit, p 210.  

: القاهرة(مي مقلد، : ريتشارد بيلالمى، ترمجةترينس بول و: ، حتريرالفكر السياسي يف القرن العشرين موسوعة كمربيدج للتاريخ، 2
  .388ص ،)2009الد األول، الطبعة األوىل،  املركز القومي للترمجة،

3 Stephen Hobden and Richard wyn Jones, op. cit, p 210.  
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عرفت هذا النمط من قد الرأمسالية أن اتمعات  رأوا التقليديني نياملاركسيغرامشي أن جيادل 
من خالل املمارسات القهرية على بقائها ومصاحلها  القائمةالسياسية ، حيث حافظت النظم اهليمنة

إال آلة اضطهاد  - حسب فريدريك اجنلز - الذي مل يكن "الدولةجهاز " بواسطةضطهادية واإل
 وإعادة إنتاج اخلوفأن اخلوف وذا الفهم ميكن القول ببساطة واستغالل يف يد طبقة ضد أخرى، 

 .1حال دون قيام ثورة الربوليتارياهو الذي  "البورجوازية" الذي متارسه دولة بواسطة اإلكراه والقهر
 أو القهر كمركب حيتوي على عنصري اإلكراهمستفيدا من تصور مكيافيللي للقوة  –لكن غرامشي 

رأى أن هذا التحليل قد يكون مفيدا يف فهم وتفسري حالة اتمعات املتخلفة  – معا واإلسترضاء
أدوات جديدة بتكرت أين اُ ،غربية األكثر تقدماخيفق يف حالة اتمعات اللكنه  ،)كروسيا قبل الثورة(

من خالل  )consent( واملتمثلة يف اإلسترضاء ،)coercion( تأثري القهر املادي تفوق وأتوازي للهيمنة 
                        .مفهوم ومؤسسات اتمع املدين

يصوره الواقعيون  كماله املزج بني املفهوم التقليدي بتوسيع مفهوم اهليمنة غرامشي حاول 
أدوات اإلكراه  إىلحبيث جعله يشمل باإلضافة  تستند إىل إدراج عناصر غري مادية فيه،ورؤيته اليت 

ا  اليت تكتسبتلك الوسائل ) كما يفترض ذلك الفكر السياسي الليربايل(والعنف اليت حتتكرها الدولة 
فهيمنة البورجوازية تعود بصورة أكرب  ،طراوالء اموعات التابعة هلا وختضعها لسياحلاكمة الطبقات 

 .2إىل سيطرا على اتمع املدين أكثر مما تعود إىل القوة القمعية لسلطة الدولة – غرامشي كما يعتقد –
من  ذلك الطيف الواسع) الذي يتمتع باستقاللية زائفة عن الدولة(كان يقصد باتمع املدين  وكثريا ما

الثقافة، حبيث للطبقة احلاكمة يف كل جماالت  اليت تنشر التربير اإليديولوجي تقنيةاملنظمات والوسائل ال
وتصبح  ،)البورجوازية(املهيمنة  واألخالقية للطبقة واإليديولوجيات اإلجتماعية والسياسيةتسود القيم 

     ).الربوليتاريا(مألوفة وغري قابلة للمساءلة من قبل الطبقات األخرى 
املختلفة  الثورية بني اإلستراتيجياتضرورة التمييز  يه ،همة لتحليل غرامشيإحدى النتائج امل

فإذا كانت الدولة يف اتمعات األقل منوا وتطورا مثل روسيا قبل الثورة البلشفية  .بني الشرق والغرب
دمة هو أول ما يف اتمعات الرأمسالية املتق اتمع املدينفإن  ،هي املستهدف األول من ثورة الربوليتاريا

الرأمسالية هيمنة يقتضي أوال التحرر من فالتحرر من هيمنة وسيطرة البورجوازية . 3جتب الثورة ضده
بنمط التنظيم اإلشتراكي تقويض الدولة واستبداهلا  بعده تأيت مرحلةإخل، ...  وسياسيا فكريا وثقافيا

  .كخطوة ضرورية حنو الشيوعية
                                                

1 Idem. 
 .390ص مرجع سابق، موسوعة كمربيدج للتاريخ، 2
 .390، صاملرجع نفسه 3



282 
 

للعالقة على التصور املاركسي  قادها غرامشيثورة املنهجية اليت تلك ال ،من النتائج املهمة كذلك
ا متتفاعالن فيما بينه ن كيف أن البنيتانيحيث ب .الفوقية للمجتمعالبنية بني البنية التحتية والقائمة 

فإا كذلك  ،العالقات اإلقتصادية القائمة فيهطبيعة وأمناطه فكما تعكس بنية اتمع بصورة متبادلة، 
وبتطبيق هذه الرؤية يف التحليل . اتمع نفسه تعمل على حتديد درجة التغري والتحول الذي يتعرض إليه

، واليت متثل حسبه احلاجز البنيوي األساسي "الكتلة التارخيية واإليديولوجية"مفهوم إىل  غرامشي توصل
للحفاظ على منط اهليمنة داخل أداة إذ تعمل هذه الكتلة كأمام إمكانية التغيري يف اتمعات الرأمسالية، 

عن البنية ، فالشق التارخيي يف الكتلة يعرب )سواء على املستوى احمللي أو على املستوى الدويل(اتمع 
األفكار (بينما يعرب الشق اإليديولوجي عن البنية الفوقية  ،)عالقات وأمناط اإلنتاج(للمجتمع التحتية 

  .1)واملمارسات السياسية
الطبقة البورجوازية باقي خضع ا تومبتكرا للكيفية اليت مميزا  حتليالقدم غرامشي  رغم أنو

بعيدا عن أدوات وأساليب الثقافية اهليمنة عن  همفهوم وتستغلها، وذلك من خاللالطبقات األخرى 
 لدىا عرفت انتشارورغم أن رؤيته هذه قد  القهر واإلضطهاد اليت أشار إليها املاركسيون التقليديون،

مت تبنيها وتطويرها قد واليت مرت ا،  رغم العديد من األزمات املهتمني بدراسة تكيف الرأمسالية وبقائها
إال أنه مل يستطع تقدمي نظرية وعلى رأسهم روبرت كوكس، فيما بعد  "النقدية"من خالل مفكري 
عن امتدادها وانتشارها على فضال  ،هيمنة وسيادة الرأمسالية حمليا لتحليل وتفسري متماسكة وممنهجة

حيث وضعت وصنفت أفكاره يف خانة اإليديولوجيا املاركسية املناهضة لكل ما هو  .املستوى الدويل
قفز على حقائق الواقع حينما أكد أن اتمع املدين يف اتمعات الرأمسالية املتطورة هو  هكما أن .رأمسايل

النقابية على خمتلف  وجتاهل احلركات اإلحتجاجية والنضاالتمة، تابع وجمرد أداة يف خدمة الطبقة احلاك
واليت حققت ألفرادها ولفئات واسعة من اتمع جمموعة من  ،صعدة اليت عرفتها هذه اتمعاتاأل

  .ت للرأمسالية بقاءها واستمرارهانمهي اليت يف احلقيقة من ض ،املطالب واإلمتيازات
عصام خلصها  ري املاركسي ككل حول العالقات الدوليةنظطالت التعامة هناك انتقادات 

    :2فيما يليسليمان 
شيوعية تزول الطبقية فيما خيص آفاق التطور املستقبلي للمجتمع، حيث حبلول المثاليته املفرطة  -1

وبذلك ال  ود األلفة وروح التضامن والتعاضدوتس زواال كامال وتزول معها الصراعات الطبقية
 .د الدولةيبقى مربر لوجو

                                                
 .ابقحممد محشي، مرجع س 1
 .53ص مرجع سابق، عصام سليمان، 2
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عرب كل األزمنة واألمكنة،  ال ميكن اعتبار العامل اإلقتصادي احملرك الوحيد للصراعات يف اتمع -2
فإنه ال ميكن أن  ياسية على ضوء النظرية املاركسيةفإذا أمكننا تفسري الكثري من الظواهر الس

 .نفسر على ضوئها كل الظواهر السياسية
ودورها يف تطوير وتقدم اتمع، فالبنية الفوقية تؤثر بدورها جتاهله ألمهية املؤسسات السياسية  -3

           .  يف البنية التحتية وتسهم يف حتديد مسار تطور اتمع
 .حتديات التنظري املاركسي للعالقات الدوليةو إسهامات :املطلب الثالث

مته الفلسفة املاركسية إال أن هذا ال مينع من رؤية ما قد ،سابقا هارغم اإلنتقادات اليت ذكرنا  
ويف املرحلة  .األساسية يف مرحلة احلرب الباردةلتنظري العالقات الدولية، إذ تعد أحد املقاربات النظرية 

 يفعرفت عودة قوية من خالل تغلغلها يف معظم اإلجتاهات النظرية املناهضة للوضعية و ،اليت تلتها
ما ت حقيقية متعلقة بأساسها التنظريي اهلش، خاصة بعد مقدمتها النظرية النقدية، إال أا واجهت حتديا

  .متوهجا إبان فترة احلرب الباردة اإليديولوجي الذي كان تالشى بريقها
  .إسهامات املاركسية يف التنظري للعالقات الدولية: الفرع األول

خالل إبراز ذلك من  وميكنلعملية التنظري للعالقات الدولية، تعد املاركسية إضافة حقيقية 
  :1العناصر اليت أجاد حممد محشي يف تلخيصها على النحو التايل

حيث مثلت املاركسية  .أمريكية على حقل العالقات الدولية -األورواستطاعت كسر اهليمنة  -1
املقاربات النظرية للعالقات  املقاربة الوحيدة اآلتية من اجلنوب ضمن )نسخة التبعية ممثلة يف(

 .للدوائر األكادميية الغربية ويف مقدمتها الواليات املتحدة كما بينا سابقا كلها الدولية اليت تنتمي
 .يف الدول األقل تطوراعلى تفسري معضلة التنمية لنظرية التبعية  القدرة املستمرة -2
العامل على وصف وتفسري انقسام النظام التجاري العاملي اجلديد  –القدرة املستمرة لنظرية النظام  -3

، حيث ميكن إعادة رسم صورة النظام التجاري العاملي )مة التجارة العامليةيف ظل قيام منظ(
 ميكن املالحظة بوضوح كيف أن ،فعلى سبيل املثال. اجلديد باستعمال متغريي املركز واحمليط

ضمن نطاقي القارة األوربية وجنوب املتوسط اللذين " مركز"اإلحتاد األورويب قد حتول إىل 
جنوب شرق واألمر نفسه بالنسبة لليابان كمركز حمليطه التابع املتمثل يف  ،"حميط"أصبحا مبثابة 

  .آسيا
خرى املؤثرة يف العوامل األ قدرا على تفسري الكيفية اليت يهيمن ا العامل اإلقتصادي على بقية -4

 .وتؤكده مستجدات فترة ما بعد احلرب الباردةوهو ما تشهد به  .العالقات الدولية

                                                
 .حممد محشي، مرجع سابق 1
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 إىل أنه ال ميكن إقصاءحيث يشري كل من هوبدن وجونز  .سري ظاهرة العوملةقدرا على تف -5
عد النظريات املاركسية من التحليالت ذات املصداقية حول العوملة، بل ويعتربان أن ماركس ي

 .حبق أول منظر حول العوملة
ومرجعا  ولكنها تعترب مصدرا ،إلجتاهات النظرية ما بعد الوضعيةفقط اإن املاركسية ال تلهم  -6

قراءات لينني للنظام  فكما قادت. املناهضة للعوملة عرب العاملألغلب احلركات اإلجتماعية 
يالية هي أعلى مراحل اإلمرب"الرأمسايل العاملي يف الثالثينيات من القرن العشرين إىل القول بأن 

 –كرين اليساريني حسب العديد من املف –النظام الرأمسايل احلايل تقود  فإن قراءات ،"الرأمسالية
 ".العوملة هي أعلى مراحل الرأمسالية"إىل القول بأن 

ختطي العديد من التحديات الكربى اليت تواجهها يف جمال مل تشفع هذه اإلجنازات للماركسيني يف 
إىل احلد ويف نيل اإلعتراف من أنصار النظريات السائدة وعلى رأسها الواقعية، التنظري للعالقات الدولية، 

        .امسها املاركسية ذي اعترب فيه الكثري عدم وجود نظرية للعالقات الدوليةال
  .حتديات التنظري املاركسي للعالقات الدولية: الفرع الثاين

بداية جتب اإلشارة إىل أن هناك من يذهب إىل اإلقرار بعدم وجود نظرية ماركسية للعالقات 
ملختصني يف جمال العالقات الدولية ال يقرون بوجود أن العديد من ا فـ جت قوراين يرىالدولية، 

بعض املفاهيم املاركسية األساسية اليت حاولت نظرية ماركسية للعالقات الدولية، فكل ما هنالك 
توضيح بنية ومسار النظام العاملي، إا تعميمات وتأكيدات تستند إىل بعض املمارسات السياسية وكثري 

  .  1من اإليديولوجيا
جمموعة من األسباب اليت تقود إىل القول بعدم وجود نظرية ماركسية جنديل  د الناصرعب عدد

للعالقات الدولية، وهي تعد يف احلقيقة عقبات وحتديات تفرض على املاركسيني مواجهتها والعمل على 
  :2جتاوزها، وهذه األسباب هي

اعتقادا  اخلية للمجتمع الواحدالبيئة الد على) خاصة التقليديني منهم(تركيز اهتمام املاركسيني  -1
 .بأن التحوالت األساسية تبدأ من التناقضات الداخلية للمجتمع الواحدمنهم 

للمجتمع الواحد، وبالتايل فإن  بني السياسة الداخلية والسياسة اخلارجيةال يفصل املاركسيون  -2
له، ويف هذا الصدد دراستهم للمجتمع بكل تناقضاته الداخلية ال تعين جتاهلهم للبيئة اخلارجية 

من الفكرة املتمثلة يف فصل السياسة ليس هناك فكرة أكرب خطأ من وأشد ضررا : "يقول لينني
 ".الداخلية عن السياسة اخلارجية

                                                
1 Bahgat Korany, op. cit, p714.  

 .192-191، مرجع سابق، ص ص"التنظري يف العالقات الدولية بني اإلجتاهات التفسريية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جنديل،  2
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يهتم التنظري للعالقات الدولية جبوانب أخرى فضال عن اجلانب اإلقتصادي الذي يعد حمور  -3
 .تفسري املاركسيني للظواهر

تفسري ظاهريت اإلمربيالية واقتصارهم على  ،الدولية املاركسيني بكل الظواهر عدم إملام واهتمام -4
من خالل اعتبارهم الطبقة كفاعل  ما كمتغريين أساسيني يف حتاليلهموجعله ،والصراع الطبقي

)Actor ( واإلمربيالية كقوة حمفزة)Motive.(  
ينكرون دور الدولة، بل  فإن املاركسينيهي عالقات بني الدول رغم أن العالقات الدولية  -5

) أي بني الدول(دعوم بضرورة زواهلا، معتربين أن الصراع ليس صراعا دوليا يذهبون إىل حد 
 .اقتصادي – إيديولوجيوإمنا هو صراع طبقي بني البورجوازية والربوليتاريا، وهو صراع 

الفكر  جند أن - حسب جت قوراين - وجود نظرية ماركسية للعالقات الدوليةلعيقات من امل
يكاد يغطي مجيع ... ، اإلقتصاد، الفلسفة، السياسةالسوسيولوجيا،  علىومن خالل تركيزه املاركسي 

فإن  بقدر ما له من نقاط قوة وهذا املسعى املتعدد واملتداخل اإلختصاصات. حقول التحليل اإلجتماعي
   .1وعدم اإلنسجام الغموضله أبعادا سلبية تتهدده مثل 

إىل   )Mark V. Kauppi( ومارك كويب )Paul R. Viotti( بول فيويتمن ار كل ـأش
التبعية : خاصة اجتاهي(لتنظري املاركسي للعالقات الدولية تواجه اأساسية  حتديات/ مخسة مشكالت

  :2وهي، )العامل -والنظام 
 حيث أن أنصار التبعية مل حيسموا أمرهم ؛)The Question of Causality( مشكلة السببية -1

هل التخلف هو ، "التبعية"و" التخلف"يف مسألة املتغري املستقل واملتغري التابع بالنسبة لظاهريت 
وإذا ما أراد منظرو التبعية  ألخرية هي اليت تقود إىل التخلف؟الذي يسبب التبعية؟ أم أن هذه ا

األخرى، فال  دراسة هلم اخلروج من هذا املأزق املنهجي عليهم أن يثبتوا إحدامها كي يتسىن
 .يعقل أن يكون املتغري املدروس مستقال وتابعا يف الوقت نفسه

التفاعالت  خيتزل املاركسيون ؛)Reliance on Economics( اإلعتماد على اإلقتصاد -2
األساسية اليت حتدث على مستوى النظام الدويل يف عملية تراكم رأس املال والديناميكيات 

 )السياسية واإلستراتيجية( غري اإلقتصادية األخرى التفسرياتوبالتايل يهملون املرتبطة به، 
إن العامل اإلقتصادي ال يستطيع مثال تقدمي تفسريات مقنعة  .لإلمربيالية والعالقات بني الدول

بني الدول قبل ظهور الرأمسالية، وال يصمد أمام  بشأن طبيعة العالقات اليت كانت قائمة
                                                

1 Bahgat Korany, op. cit, p715. 
2 Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, International  Relations Theory (USA: Pearson Education, 
Inc, Fifth Edition, 2012), pp 213-214. 
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اليت أرخ  للحرب البيلوبونيزية) وم الفوضى واملعضلة األمنيةمن خالل مفه( تفسريات الواقعيني
وجب على املاركسيني اإلنتباه إىل بقية العوامل األخرى اليت تلعب دورا ، وعليه .هلا ثيوسيديدس

 .كبريا يف السياسة العاملية ويف التنظري هلا
 )منهم ليدينيخاصة التق(من أن املاركسيني  رغمبال ؛)System Dominance( سيطرة النظام -3

  الفقر أنه عندما يتعلق األمر بظواهر  إال ،للدول بالعوامل الداخلية املختلفة قد اهتموا يف حتليالم
اإلعتماد على العوامل مفرطة وكلية إىل يلجأون بصورة  )خاصة منظري التبعية(والتبعية فإم 

 .تمعبا املتعلقة املتغريات الداخليةويهملون  ،يف حتليلها وتفسريها) الدولية(اإلقتصادية اخلارجية 
 .الدول الرأمسالية الغنيةب الدول املتخلفةكل املشاكل اليت تعانيها  قونحإم يلف ،وتبعا لذلك

كي تصبح وهنا حيتاج املاركسيون إىل إعادة حتديد موقفهم بشأن مستويات التحليل املعتمدة 
 .نظريام أكثر صالبة ومصداقية

 ،حادة مشكلة منهجيةمن يعاين التنظري املاركسي  ؛)Theoritical Rigidity( الصرامة النظرية -4
العامل  –حيث يتم فحص ودراسة حاالت فردية يف ضوء بناءات نظرية عامة مثل النظام 

وكل التغريات السياسية  كل جتارب وخربات اتمعتفسري اإلقتصار يف يتم وباملقابل الرأمسايل، 
فإن عالوة على ذلك،  .مثل التبعية يف ضوء عدد قليل جدا من املفاهيم يةواإلقتصادية واإلجتماع

نظريام أو مفاهيمهم يف ضوء ما تثريه دراسة احلالة من أسئلة  والُيعد وبدال من أن املاركسيني
تستطيع ما بدا أا مىت فقط وجب استخدامها فإم يدعون أن دراسة احلالة  ،ودالئل جتريبية
 .وهذا مينع يف احلقيقة أي توتر بني النظرية والنتائج، م باألدلةتعزيز حججه

خاصة منظرو (املاركسيون  ضطربي ؛)Accounting Anomalies(تفسري احلاالت الشاذة  -5
 دولعرفتها بعض اليت  –نسبيا  –اإلقتصادي يف تفسري بعض حاالت التطور والتقدم ) التبعية

 ال متثل مناذج اليتو ،وكوريا اجلنوبية وسنغافورة ربازيلوال وفرتويال تايوانالعامل الثالث مثل 
النظام الرأمسايل من  –يف ظل وضع التبعية  – بشكل واسع ، بل استفادتللتنمية املستقلة

تزايد عدد دول العامل الثالث اليت تفلت من عقال وهنا ينبغي مراعاة واإلنتباه إىل أن . العاملي
                .ينسف افتراضات التبعيني كلية سوف )بعدما كانت حاالت شاذة(التخلف 
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  الفصل الثالث
  

حنو  :النظريات ذات التوجه ما بعد الوضعي
  يةجذرية حلقل العالقات الدول مراجعة
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 رن العشرينـيف سبعينيات الق) املاركسيةو ليةليرباالو بني الواقعية(انتهى النقاش بني املنظورايت 
أقصيت  ،تنظري جديدة إىل تشكيل خارطة –بني باحثي ومفكري احلقل  كما هو معروف ومتداول –

اجلدد والليرباليني اجلدد  بقاء كل من الواقعيني واقتصرت على ،ممثلة يف نسخة التبعية املاركسية منها
كسيني كي جيدوا ولقد حفز هذا التحالف النظري املار ."نيو -التحالف نيو"ـ الذين شكلوا ما يسمى ب

إذ مل تستطع أن تكون لك قدرة اإلبداع  :واليت يقول لسان حاهلا ،مكانا يف خارطة التنظري اجلديدة هلم
أمام الواقعية اجلديدة فما عليك إال اختيار أحد طريقني، إما التسليم مبا تقول به الواقعية واملنافسة 

 إىل بالوصول الليربالية اجلديدة رغم ادعائها كما فعلت(اجلديدة والعمل يف ظل مسلماا ومقوالا 
حتت (إال أن املاركسيني . الظل إىل أماكن، أو اإلندثار والرجوع )نتائج خمتلفة من املسلمات نفسها

حبيث وتصعيده إىل أقصى مداه، هذه املرة طريق املواجهة اختاروا ) أو النظرية النقدية مسمى النقديني
وتطويرها كي  موفهم من خالل إعادة مراجعة شاملة ألفكارهم وأطروحاأعادوا يف البداية تنظيم صف

لكل ما  شاملة عملية تقويضدخلوا يف ويف مرحلة ثانية تكون قادرة على البقاء واملنافسة النظرية، 
   . وحىت قيميا ومنهجيا وإبستمولوجيا وأنطولوجيا يطرحه العقالنيون فلسفيا

 ومساندة العديد من املقاربات والتيارات النظرية األخرى لقي هذا املشروع التقويضي احتفاء
 من طرف العقالنيني اإلقصاءو التهميشمع النقدية  تعايناليت  )البنائيةوالنسوية و ما بعد احلداثة ممثلة يف(

  .العقالنيةما تطرحه عكها يف مشروعها الرامي إىل تقدمي البديل شارِت ومن جهة أخرى ،من جهة
واليت سعت إىل هدم احلقل النظري  ،"التأملية"النظريات يارات جمتمعة مبسمى عرفت هذه الت

لقد حاولت . املناهضة واملناقضة للوضعيةللعالقات الدولية وإعادة بنائه من جديد مبا يتوافق مع توجهاا 
من مسلمات انطالقا  ،ليةوحول العالقات الدو/ جديد للبحث والتفكري يفالتأملية يف احلقيقة تقدمي إطار 

    ، فإىل أي مدى جنحت يف ذلك؟"ضعيةما بعد و"صطلح عليها بشكل عام وافتراضات اُ
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  املبحث األول
  د وتقويضنق: "ما بعد احلداثة"ـ النظري لشروع امل 

  .الوضعية للنظريات التقليدية األسس 
  

لت لواء املعارضة والرفض ليت محا ،تعترب ما بعد احلداثة املقاربة الرئيسية ضمن املقاربات النقدية
النظريات التقليدية يف حقل اإلبستمولوجية واملنهجية اليت قامت عليها و الفلسفية لألسسالشديد 

ونزع صفة  املعريف وبالتايل إىل تفكيك احلقل بل وسعت إىل تقويضها وهدمها،. العالقات الدولية
 التحرر واإلنعتاق منحاولت  ،مبعىن آخر .يةحتت غطاء من املوضوعية واحلياديدعيها  العلمية اليت
مبا  )أي احلقل النظري للعالقات الدولية( إعادة بناءه، واحلداثية /مالءات الفلسفة الوضعيةاخلضوع إل

 ، مرتكزةلوصول إىل احلقيقةيف االطرق واملناهج لتعدد وللمعرفة،  والنسيب للطابع اإلجتماعي يستجيب
 أو ضد/ ما بعد  ميتودولوجياوبستمولوجيا ما بعد وضعية، إعد حداثية، على فلسفة ما بيف حتقيق ذلك 

          .جتريبية
 ."ما بعد احلداثة"جذور ومفهوم  :املطلب األول
إال  حول جذوره اتفاق وجودعدم الرغم من ب أنه لىع) Robert Swan( روبرت سوان يؤكد

 إىل مجيل محداوي يشريبينما  .1رن التاسع عشرأواخر القيعود إىل  "ما بعد احلداثة"أن استخدام مفهوم 
املفردة إىل املؤرخ استخدام  رجعمن يفهناك يف نسب املصطلح إىل استخدامه األول،  احلاصل كرتباإلا

بالشاعر والناقد األمريكي تشارلس أولسون  البعض هاربطيف حني ، 1954عام  الربيطاين أرنولد توينيب
حمددين  ن أحالوها إىل ناقد الثقافة ليزيل فيدلرعلى أن آخريالعشرين، أواخر اخلمسينيات من القرن  يف

أفضى إىل اكتشاف استخدامها قبل هذه التواريخ  ردةأصول املف يفالبحث  لكن .1965 زماا بعام
، واستخدم 1870يف عقد " الرسم ما بعد احلداثي"مصطلح  فقد استخدم جون واتكرت تشامبان ،بكثري

   .19172عام  فردةز املبانفيرودولف 
فإا  ،تشكيل والعمارة واهلندسة املدنيةظهرت ما بعد احلداثة أوال يف جمال الرسم والولئن 

لتصل إىل  ،والتكنولوجيا وباقي العلوم واملعارف اإلنسانية بعد ذلك إىل الفلسفة واألدب والفنانتقلت 
جاءت يف سياق عام متيز بتعقد لقد و .نحقل العالقات الدولية يف أواخر الثمانينيات من القرن العشري

                                                
1 Robert Swan, «Postmodernism»,  in John T. Ishiyama and Marijke Breuning (eds.), op. cit, p 12. 

  ". احلداثة مدخل إىل مفهوم ما بعد"مجيل محداوي،  2
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/38509/ 
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انتشار السالح النووي، انتهاء احلرب العاملية الثانية وولوج احلرب الباردة،  :الظروف السياسية، مثل
 الفلسفات الالعقالنية كالسريالية والوجودية والفرويديةظهور إعالن ميالد حقوق اإلنسان، 

 فلسفةجسر اإلنتقال والعبور من  اليت جاء ا جاك دريدا يةوقد مثلت الفلسفة التفكيك. إخل ...والعدمية
مفهوما  –يف اجلزء األكرب منها  – ومن مث فقد كانت ما بعد احلداثة .حلداثة إىل فلسفة ما بعد احلداثةا

                  .للحداثة امناقضا ومدلوال مضاد
 ،والقيم ،اإلفتراضات الفلسفية :ميكن اعتبارها مبثابة رد فعل واسع اجتاه ،وكحركة فلسفية  

أي يف الفترة املمتدة  .1)األورويب(اليت ميزت املرحلة احلديثة من التاريخ الغريب  ،ووجهة النظر الفكرية
إا  .من ظهور الثورة العلمية يف القرنني السادس عشر والسابع عشر إىل غاية منتصف القرن العشرين

داثة والتنوير صوب احلرية والتحرر من مجيع أشكال ضرورة استكمال مسار احلجاءت لتعرب عن 
       ".    احلداثة"هي حركة ومشروع للتحرر من " ما بعد احلداثة" ،باختصار. اخلضوع واهليمنة

" ما بعد احلداثة" ىـأن حتديد معن )Richard Devetak( ل ريتشارد ديفيتاكجيادمفهوم، ك
)Post-modernism( بني مؤيدي هذا التيار الفكري ونقاده أو هو مسألة خالفية، ليس فقط 

ملضمون هذا التيار،  ونلمس ذلك من خالل اإلصطالحات املختلفة .معارضيه، بل بني معتنقيه أنفسهم
وأحيانا جند مصطلح  ،)Post-Structuralism( "ما بعد البنيوية" اصطالححيث هناك من يستعمل 

من  .2ة حماولة حلصره يف تسمية ما باملرةيرفض أي وهناك من ،)Deconstruction(" التفكيك"
يؤكدان أنه عند  )Steve Smith and Patricia Owens(ستيف مسيث وباتريسيا أوينس  ،ماجهته

إعطاء تعريف إمكانية عدم يتمثل جزء منها يف  عدة، عن ما بعد احلداثة فإننا نواجه صعوبات احلديث
  . 3نظرية اجلوهرية بني توجهاا املختلفةدقيق هلذا املصطلح، باإلضافة إىل الفروقات ال

ما بعد "أنه من الصعوبات البالغة اإلملام باملقوالت األساسية لـ عصام عبد اهللا إىل يشري 
نفسها ضد " ما بعد احلداثة"والسبب هو أن  هناك نظرية عامة ملا بعد احلداثة،ألنه ال توجد  ،"احلداثة

" ما بعد احلداثة"عديد من املفكرين والنقاد والباحثني مصطلح فقد استخدم ال .4صيغة النظريات العامة
وأثاروا بذلك ، "ما بعد") Post(واملقطع الالتيين  "حديث" )Modern(م كل منهم كلمة هِحسبما فَ

                                                
1 See Encyclopedia Britannica,  article of « postmodernism ».  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1077292/postmodernism 
2 Richard Devetak, «Postmodernism» , op. cit, p161. 
3 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit, p 285. 

: بريوت(ذور ما بعد احلداثة نيتشـه وجأمحد عبد احلليم عطية، حمرر، : احلداثة، يف" ما بعد"اجلذور النيتشوية لـ  عصام عبد اهللا، 4
 .126ص ،)2010دار الفارايب، الطبعة األوىل، 
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 لمبعىن ه .أو استمرار له "احلديث"لكلمة، فهل يعين اإلنفصال عن املقطع ل ما يعنيه إضافة جدال حول
        أم هي قطيعة معها؟" احلداثة"هي استمرار لـ  "ما بعد احلداثة"

لو يف حده األدىن أو شكله و" ما بعد احلداثة"لكن هذا مل مينع من حماولة حتديد ما نقصده بـ 
فهذا ستيف مسيث يصفها بأا تم بشكل أساسي بتفكيك ورفض الوثوق بأي وصف للحياة  .العام

فهي بنظره قطيعة تامة مع كل أشكال اإلدعاءات املعرفية ، 1قيقةاإلنسانية يدعي أنه يصل مباشرة إىل احل
اليت أنتجتها فلسفة احلداثة اليت جتادل بأا حتوز احلقيقة أو جزءا منها بفضل استخدام املناهج  ،السابقة

ا جمموعة من التطورات أإيان كريب  ، يرىومن جهته .)املنهج العلمي كطريق أوحد للعلم واملعرفة(
واليت انبثقت مباشرة عما أصبح يعرف بالتحول اللغوي، ويف علم اإلجتماع تعين أن  فلسفة احلديثةيف ال

   .2العامل اإلجتماعي قد شهد حتوالت جذرية وأساسية
 .اهل أو إصالح" احلداثة"هي نقد لـ ما بعد احلداثة تقوم على فكرة أن هناك تعاريف أخرى و

 Dick( فـ ديك هيبدايج .احلداثة "أوهام"رر تام من بل هناك من يذهب إىل أا نفي كلي وحت
Hebdig(  ما بعد احلداثة "يرى أنل هي احلداثة اخلالية من األحالم واآلمال اليت مكنت البشر من حتم

     .3"احلداثة
أعرف ما  ببساطة شديدة": هقولب يعرفها )Jean François Lyotard( جان فرانسوا ليوتار  

وهذا يعين رفض إمكانية التأسيس للحقيقة يف  .4"ما وراء السردياتىل الشك اجتاه بعد احلداثة كميل إ
 عين أي نظريةي )Metanarative(السرد  ما وراء أو النصما وراء . 5التقارير املوجودة خارج اخلطاب

تتعلق وعليه فـ ما بعد احلداثة  تأسيسية، وتتضمن إبستمولوجيا تؤكد أن هلا أسسا واضحة للمعرفة
عي أنه يلج مباشرة إىل احلقيقة، للحياة اإلنسانية يديف أي تفسري  ساسا بتقويض والشك واإلرتيابأ

ووجهة النظر النسوية  والتحليل الفرويدي) اليت تتضمن النظرية النقدية(ية كال من املاركس وهكذا فإن
م يم عند أنصار ما بعد احلداثة، أل مشتبهم اكتشفوا بعضا منداحلقيقة األساسية حول  عون أ

  . 6العامل
لفكري الذي مثلته ما لقد ساهم مفكرون بارزون من ختصصات خمتلفة يف تقوية وإثراء اإلجتاه ا

اهتم كثريا  الذي) M. Foucault( حيث جند رائد الفلسفة ما بعد البنيوية ميشال فوكو .بعد احلداثة

                                                
 .387ص جون بيليس وستيف مسيث، مرجع سابق،: يف مقاربات جديدة للنظريات الدولية،   ،ستيف مسيث 1
 .236إيان كريب، مرجع سابق، ص  2
 .128، ص عصام عبد اهللا، مرجع سابق 3

4 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 285.      
5 Reinhard Meyers, op. cit. p 61.         
6 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 285.         
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ية واملوضوعية املزعومة يف اخلطابات واملعارف وبني كيف أن احلياد ،اخلطاب والسلطة والقوةمبفهوم 
أما جاك . ، فاملعرفة والقوة ال ينفصالنالعلمية اليت تتباهى ا تيارات احلداثة ترتبط بقوة املؤسسات

 ،الغربية الثقافة قد اهتم بتفكيكف - احلديثة رائد التفكيكية يف الفلسفة -) J. Derrida( دريدا
      .بغية تعرية املؤسسات الغربية املهيمنة ،النقد والتشريحوالا املركزية بوتقويض مق

  :1هناك من قارب مفهوم ما بعد احلداثة من خالل مناظري أربعة
 .الذي يرى أن ما بعد احلداثة دليل على الفراغ بغياب احلداثة نفسها املنظار الفلسفي؛ -1
لبعض  ن احلداثة أو رفضة هي حركة ابتعاد عالذي يرى أن ما بعد احلداث املنظار التارخيي؛ -2

 .جوانبها
الذي يرى أن ما بعد احلداثة هي تعرية لألوهام اإليديولوجية  املنظار اإليديولوجي السياسي؛ -3

 .الغربية
 اثة ال تتقيد باملعايري املنهجيةالذي يرى أن مقاربة نصوص ما بعد احلد املنظار اإلستراتيجي؛ -4

  .فتحةوليست مثة قراءة واحدة بل قراءات متعددة ومن
تلي  ،مرحلة من مراحل تطور الفكر الغريب احلديث هين ما بعد احلداثة ، إميكن القول بصفة عامة

نساق واأل ترفض الدوغماتية ،ديناميكية مرحلة احلداثة الطويلة نسبيا، كما تعرب عن حركة وفلسفة
    .املعرفية املغلقة اليت فرضتها فلسفات احلداثة

 .ا بعد احلداثةمـ سفية لالفل األسس: املطلب الثاين
الفلسفية اليت قامت  مبادئشكلت ما بعد احلداثة بكل روافدها وتياراا املختلفة حتديا حقيقيا لل  

وتعرية الرهانات السلطوية  ،احلداثية السائدة، وعملت على هدم أنساقها املعرفية املغلقة عليها الفلسفات
 وحتررا أكثر حرية ،بديلة قدم من خالله ما بعد احلداثة فلسفةا حتميا تعترب ذلك ممرإذ اُ. املتعلقة ا

عن املشهد الفكري " احلداثة"كانت مهمة ما بعد احلداثيني األوىل هي إزاحة  ،وعليه. وأكثر إنسانية
وتتجاوز املآزق واملآسي  ،ساين ككلوبناء فلسفة تستجيب للتحديات الراهنة للوجود اإلن ،والفلسفي

  .داثةاليت خلفتها احل
  .نقد احلداثة وبروز ما بعد احلداثة: الفرع األول
 ةُمن خالله احلداثقدم تالعام الذي  طاراإلاحلداثة يتعني على املرء فهم ما بعد  مضمون لفهم

احلقيقة اإلعالء من شأن ا التقدم اإلجيايب املبين على يضمنواليت تفترض  .لعاملنظرا الثقافية والتارخيية ل
   .يف عامل ميكن غزوه والسيطرة عليه ،القيم الفرديةضوعية ووامل

                                                
 .مجيل محداوي، مرجع سابق 1
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لدافع كانتا مبثابة ا ،إىل فكرتني أساسيتني - ة واملفكرينيف نظر أغلب الفالسف -تستند احلداثة 
من الفكر واتمع الغربيني بداية من عصر التنوير وإىل غاية الراهن احلاضر، واحملرك الرئيسي لتطور كل 

وكان ال بد من  ،"العقالنية"وفكرة مركزية العقل أو  ،"التراث"رة ضد التقليد أو فكرة الثومتثلتا يف 
أال وهي  ،اعل يف إطاره الفكرتني السابقتنيوجود فكرة ثالثة واليت هي مبثابة الوسيط الكيميائي الذي تتف

اا وهدفها وحمور عملي ،ل اإلنسان وقيمه الفردية مركز هذه احلداثةوشكَّ .أو مناخ احلرية" احلرية"
عتربت احلداثة مبثابة حلظة واعية ارتكزت على انتظام العقالنية والفردية والعلمانية والقيم اُ ،لذا .النهائي

 .1قادرة على إحداث حتوالت عميقة يف البيئة اإلجتماعية والبنائية للمجتمع ،حضارية احلرة يف اندفاعة
الرقي تراجع، تقود اإلنسان حنو عوامل جديدة من ال تعرف اإلنتكاسة أو ال ،إا رؤية خطية للتقدم

 . ومن احلرية، تؤمن بقدرة العقل كأداة ووسيلة، وتثق يف العلم  منهجا وطريقا والرفاه
إال أا ويف سياق تطورها العام  ،دت من أجل حترير اإلنسانجِمن أن احلداثة وعلى الرغم و 

إله البشرية وأضحى العقل مبثابة  .قل والعقالنيةعبودية، عبودية العوضعته يف أشكال جديدة من ال
لقد أصبحت الذات اإلنسانية يف سياق هذا التطور موضعا للعلم . وسقف احلرية الوحيد ،اجلديد

فباسم احلداثة أصبح اإلنسان آلة، وباسم  .هذه الذات من مقوماا اإلنسانيةوالعقالنية، ومت استالب 
كان ال بد من عملية حترير ثانية لإلنسانية  ،وإزاء هذا الوضع .داثةعلى قيم احل احلداثة جرى اإلنقالب
  .من قيود وبراثن احلداثة

   حيث  .ر احلداثي واألسس اليت قام عليهاذه املهمة مفكرون ناقمون ورافضون للفكاضطلع
ر الغريب كاللغة وإىل حتطيم املقوالت املركزية اليت هيمنت على الفك ،سعوا إىل تقويض امليتافيزيقا الغربية

عن  واإلنفكاكوعليه متيزت أعماهلم بقوة التحرر من قيود التمركز،  .إخل...واهلوية واألصل والعقل 
على الغري عرب احلوار  رف عليه، وممارسة كتابة اإلختالف، واإلنفتاحوالتقليد وما هو متعا "اللوغوس"

          .2اءوحماربة لغة البنية واإلنغالق واإلنطووالتفاعل والتناص، 
الذي نشره  "تقرير حول املعرفة: الوضع ما بعد احلداثي" يف كتابه املعروف جان فرانسوا ليوتار

أو عن قراءة الواقع وعجزها  ،النظريات واإليديولوجيات الكربى أعلن عن سقوط 1979 عاميف ال
كما يذهب  - درة أبدا قا وهي ليست ،ألن هذه األنساق الفكرية تعاين من اجلمود واإلنغالق .تفسريه

   . 3على تفسري سريورة العامل أو اتمع -أصحاا وروادها 

                                                
  ".مقاربات يف مفهومي احلداثة وما بعد احلداثة"علي وطفة،  1

http://www.aljabriabed.net/n43_08watfa.htm  
 .مجيل محداوي، مرجع سابق 2
 .علي وطفة، مرجع سابق 3
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بوصفها سريورة فكرية  –هت إىل احلداثة جِيت وـشكلت اإلنتقادات الالذعة الإذن، 
ها روح ليأخذ صورته النقدية اليت تغذيملفهوم ما بعد احلداثة أرضية اإلنطالق والتأسيس  –واجتماعية 
عليها فلسفة ما بعد احلداثة،  انبنت يف عدة أنشطة وتوجهاتواليت جتلت  ية نشطة وتطلعية،فكرية نقد
  :1متثلت يف

 .هدم األنساق الفكرية اجلامدة واإليديولوجيات الكربى املغلقة وتقويض أسسها -1
بني اجلانب العقالين واجلانب و ناقض احلداثي بني الذات واملوضوعالعمل على إزالة الت -2

 .اإلنسان، وذلك من منطلق عدم وجود مثل هذه الثنائية امليتافيزيقيةالروحي يف 
مفهوم التطور  يف مرحلة احلداثة وال سيمارفض احلتمية الطبيعية والتارخيية اليت كانت سائدة  -3

 .اخلطي الذي سجل حضوره يف األنساق اإلجتماعية
  :2وسم فكر ما بعد احلداثة بالسمات التاليةحسن  إيهاب

ونظرية  النظريات الكربى مثل نظرية ماركسوالسيما لشمولية يف التفكري فكر يرفض ا -1
على اجلزئيات باملقابل ز كوير ،إخل... ووضعية كونت ونظرية التحليل النفسي هيغل

  . والرؤى اهرية للكون والوجود
ل، رفض املنطق التقليدي الذي يقوم على تطابق الدال واملدلويرفض اليقني املعريف املطلق وي -2

 .أي تطابق األشياء والكلمات
على و ،إخل... واألدب والفن يلح على إسقاط نظام السلطة الفكرية يف اتمع واجلامعة -3

 .يف األنظمة واملؤسسات اإلجتماعية كافة مبشروعية القيم املفروضة من فوق اإلطاحة
 فة ما بعد احلداثةقامت عليها فلسيف العنصر املوايل سنعرض بشيء من التفصيل املرتكزات اليت 

 . واليت قد ورد البعض منها يف حديثنا عن اإلنتقادات اليت وجهت للحداثة
  .مرتكزات فكر ما بعد احلداثة: الفرع الثاين
تعرية مفاهيمه أكثر من احلداثي وح يف نقد الفكر جنإىل أن فكر ما بعد احلداثة قد  يف البدايةننوه 

يف قدرة فلسفة ما بعد  هناك شكبل إن  .ح ما بعد احلداثةجناحه يف تقدمي فلسفة أصيلة تعكس رو
واستناد األشياء  وعلى رفض فكرة الثبات والدميومة ،احلداثة على البناء إذا كان منطقها يقوم على اهلدم

حيلنا عموما إىل اآلليات فإن البحث عن مرتكزات الفكر ما بعد احلداثي ي ،وعليه .إىل قواعد حتكمها
   .جراء ذلك حلقت بهوإىل الصفات العامة اليت  ،يف تقويض أسس احلداثة  استخدمهااليت

  
                                                

 .املرجع نفسه 1
 .املرجع نفسه 2
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   :1يف مجعها وتقدميها على النحو التايل مجيل محداويأجاد لقد 
 داثة إىل تقويض أسس الفكر الغريب وحتطيم أقانيمه املركزيةحيث دف ما بعد احل التقويض؛ -1

 .باستخدام آليات التشتيت والتفكيك
ما تقوم به فلسفة ما بعد احلداثة هو التشكيك يف املعارف اليت تدعي أا  فأهم التشكيك؛ -2

ن أن توصف باليقينية ميكيقينية، بل تشكك أصال يف إمكانية والقدرة على الوصول إىل معارف 
التشكيك . ومن مث انتقاد املؤسسات الثقافية املالكة للخطاب والقوة واملعرفة والسلطة أو النهائية،
دريدا حينما شكك يف للطعن يف الفلسفة الغربية، ويتجلى ذلك يف تفكيكية آلية هنا يصبح 

  .امليتافيزيقا الغربية من عهد أفالطون إىل فترة الفلسفة احلديثة
تقوم على تغييب  عد احلداثة سيجدها عدمية وفوضويةفمن يتأمل جوهر فلسفات ما ب العدمية؛ -3

 .واقعية وبراغماتيةو بدائل عملية ال تقدمو نسجام،العقل واملنطق والنظام واإلاملعىن وتقويض 
دف إىل فعلى خالف فلسفة احلداثة اليت تبحث عن النظام واإلنسجام و التفكك والالإنسجام؛ -4

وحتقيق الكلية والعضوية الكونية،  توحيد النصوص واخلطابات وجتريدها يف قواعد صورية عامة
وباملقابل تدعو  "الكُلية"عارض فكرة وت واإلنسجامهي ضد النظام  فلسفات ما بعد احلداثةفإن 

 .وتفكيك ما هو منظم ومتعارف عليه إىل اإلختالف والالنظام
استهدفت ما بعد احلداثة تفنيد وإبطال الثنائيات اليت قام  ة الكربى؛تفكيك املقوالت املركزي -5

إىل  إخل، ... ر والغياباللسان والكالم، واحلضوعليها العقل الغريب احلديث كالدال واملدلول، و
 .إخل ... جانب انتقاد مفاهيم أخرى كاجلوهر واحلقيقة والعقل والوجود واهلوية

املعىن وعدم اإلنفتاح على  إذا كانت البنيوية احلداثية قد مالت إىل اإلنغالق الداخلي اإلنفتاح؛ -6
اح وسيلة للتفاعل فإن فلسفة ما بعد احلداثة اختذت لنفسها اإلنفت والسياق اخلارجي واملرجعي

 .والتفاهم والتعاون والتعايش والتسامح
تعمل فلسفات ما بعد احلداثة على حترير اإلنسان من قهر املؤسسات املالكة  قوة التحرر؛ -7

وتنويره  ومن فلسفة املركز للخطاب واملعرفة والسلطة، وحتريره أيضا من أوهام اإليديولوجيا
 .يببفلسفات اهلامش والعرضي واليومي والشع

مثال  ينكر مفكرو ما بعد احلداثة وجود حقيقة يقينية وثابتة، فـ جان بودريار ما فوق احلقيقة؛ -8
كما ذهب إىل ذلك نيتشه الذي ربط غياب احلقيقة  كر احلقيقة ويعتربها ومها وخداعا،ين

 .بأخطاء اللغة وأوهامها

                                                
 .مجيل محداوي، مرجع سابق 1
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منهجيات حمددة من الذي ينطلق من ميشال فوكو يسخر  التخلص من املعايري والقواعد؛ -9
وحيتمل النص أو اخلطاب متعدد الدالالت  يكررها دائما وحيفظها عن ظهر قلب، حيث يرى أن

ومثله يرفض دريدا أن تكون له منهجية نقدية يف شكل وصفة سحرية . قراءات خمتلفة ومتنوعة
ك سوى للتحليل النص، حيث ال يوجد املعىن أصال ما دام مقوضا ومفككا ومشتتا، فما هنا

 .املختلف من املعاين املتناقضة مع نفسها كما يقول به دريدا
نفسها فلسفيا على أا استكمال ملسار التحرير الكامل لإلنسان تقدم ما بعد احلداثة ن ، إميكن القول

ادعت  ،مث عطلته فيما بعد حينما حتولت تياراا الفكرية إىل أنساق مغلقة ،الذي بدأته موجة احلداثة
فإن انتفاضة ما بعد احلداثيني كانت حباجة إىل  ،وعليه .لة إليهاوصقة املطلقة والطرق املُقيامتالك احل

     . تصور بديل ألسس ومناهج املعرفة لتحقيق هدفهم
العلوم  رطش "اإلنعكاسية" :ما بعد احلداثةـ اإلبستمولوجية واملنهجية ل األسس :الثالثاملطلب 

 .اإلجتماعية
لإلبستمولوجيا الوضعية واملناهج د احلداثيون بكل وضوح رفضهم التام يعلن املفكرون ما بع

عاء بوجود حقيقة مطلقة أو اه اإلدـاليت قدمتها الفلسفة احلداثية، بل ويقفون موقفا عدائيا اجتالتجريبية 
خارجية مستقلة عن توجد حقيقة ميكن أبدا معرفة أي شيء بشكل يقيين، وال فباعتقادهم ال  .عاملية
بل تعكس  ،طى موضوعياـألن اللغة ليست مع، ة اليت نستعملها للتعبري عن هذه اآلراءـنا واللغآرائ
نسخة الواقع الذي يتحدث عنه املتكلم، فاللغة هي معطى إجتماعيا، وعليه فاأللفاظ واملفاهيم  فقط

ليست هلا قيمة خارج السياق اإلجتماعي الذي تع أو ـواقوبالنتيجة فال يوجد  .ستعمل فيهعرف وت
        .   1عامل موضوعي

، بدعوى وجود 2سقطون التمييز التقليدي الذي أقامته الوضعية بني النظرية واملمارسةهم ي ،إذن
فاحلقيقة كما يقول  .املوضوعية واحليادية أمرا ممكنا واليت جتعل من ،مسافة تفصل بني الذات واملوضوع

ترتبط بوعينا وإدراكنا  سعى فقط إىل اكتشافه، وإمنا نما بعد احلداثيون ليست شيئا ثابتا مكتمال
ففي سبيل حبثنا عن احلقيقة ننشئ حقائق  .أيضا نفسهيف الوقت  ا، وهي انعكاس هلووجهات نظرنا

حلقيقة مؤسسة على احلكايات متالك اكل مطالبة با ،وعليه .، سواء بقصد منا أومن غري قصدبنا خاصة
 ،ولذا .3حتمل يف طياا إقصاء ملطالبات أخرى حول الشيء نفسه ،ملأو خلفية النظرة إىل العاالكربى 

ا وتشكيك يف احلكايات أو السرديات الكربىصفت ما بعد احلداثة بأ. 

                                                
1 Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty, op. cit , p32. 

 .355، صمرجع سابق مارتن غريفيثس و تريي أوكالهان، 2
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها 3
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كما (واإلنسانية اليت ختتلف اختالفا جوهريا يف نفيهم لفكرة املوضوعية عن العلوم اإلجتماعية و
فـ ميشال فوكو . رتباط القوي بني املعرفة والقوةن على اإلفإم يؤكدو ،العلوم الطبيعية عن )يعتقدون

متنِيعارض بشدة املفهوم املهيمن يف النظريات العقالنية والوضعية من أن املعرفة معة ومطرق  ضدصنة ح
وجيادل بدال من ذلك أن القوة تنتج املعرفة، وكل قوة حتتاج إىل املعرفة، وكل معرفة تعتمد  .عمل القوة

منفصال أو غري مرتبط ال وجود ألي شيء كحقيقة  ،وبالتايل .بعالقات القوة املوجودة و تتقوىوتتعزز أ
فاحلقيقة  .1"كيف ميكن للتاريخ أن تكون له حقيقة إذا كانت احلقيقة هلا تاريخ: "القوة، إذ يقول فوكوب

 .  ليست شيئا موجودا خارج األوضاع اإلجتماعية بل هي جزء منها
ول إىل معرفة موثوقة بشأن احلقيقة جيعل من ما بعد ة واحليادية وإمكانية الوصإن نفي املوضوعي

وأن ما هو صحيح أو خطأ وجد حقائق واضحة، تالعتقادهم بأنه ال  ،)Relativists(احلداثيني نسبيني 
حينما يرددون فكرة ) Scepticists( وجيعل منهم شكوكيني .2خيتلف من فرد آلخر ومن جمتمع آلخر

ما "عتمد على م ألن ما يوجد يف العامل هو يف النهاية .صول إىل حقيقة موضوعية أو عامليةالو استحالة
جعل من فكر ما بعد احلداثة حتت طائلة إن الوقوع يف شراك النسبية والشكوكية . 3"يوجد يف أذهاننا

 .لال يقود اإلنسان واإلنسانية إلّا إىل غياهب اهو ،بأنه فكر عبثي وعدمي اإلام
   ولكن هل يم  -  بصفة مطلقة -دم ما بعد احلداثيني عأي إمكانية للمعرفة؟ اجلواب ال، أل

وهنا تلعب ما يسمى بـ  .باستمرار واملراجعة لنقدقابلة ل وتارخيية يدافعون عن معرفة نسبية وتعددية
  .دورا مهما يف حتقيق ذلك Reflexivity( ( "اإلنعكاسية"

حينما رفضت فكرة  من املعارضة اجلذرية للوضعية أو التأملية اإلنعكاسية تنطلق ،كتوجه نظريف
وجهنا وت .4مستقلة عن الفكر واملمارسة اإلنسانيني )Objective Standards(موضوعية وجود معايري 
يم اإلدعاءات املعرفية ميكن على أساسها تقيفكرة الوجود الفعلي ملعايري موضوعية ساءلة إىل ضرورة م

 الحية املعرفة هي ليست طبيعيةيف حتديد مصداقية وصإىل فكرة أن املعايري املستخدمة وتقودنا  .نافسةاملت
بني أعضاء وإمنا يتم اختيارها باإلتفاق  ،ليست مفروضة من طرف الطبيعةأي ، صنععطاة بل تليست مو

واللغة هي ليست مرايا  تصار، األفكار والكلماتباخ .5لذلك فهي معايري إنسانيةواموعة العلمية، 
                                                

1 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 285.        
2 Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty, op. cit. p 33.        

 .81ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 3
  ضد وضعية (، وتضم جمموع املقاربات اليت تتبىن إبستمولوجيا وميتودولوجيا بديلة "التأملية"ترد ترمجة املصطلح كذلك حتت مسمى

شكال ما يعرف بالنقاش الثالث يف ) التأملي والعقالين(، كال القطبني )Rationalists(عما تقدمه املقاربات العقالنية ) وضد جتريبية
 .    لذا قد ترد الترمجتني يف منت البحث ونعين ما املصطلح نفسه. العالقات الدولية

4 Mark A. Neufeld, op. cit. P 42. 
5 Idem. 
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ولكن هي  ،صوره الوضعيةتعكس أو تعطي نسخة طبق األصل عن العامل احلقيقي أو املوضوعي كما ت
كوِّن ونباألحرى أدوات بواسطتها نفإن التوجه ما بعد احلداثي ،وبناء على ما سبق .1عاملنا صنع 

معايري ثابتة ميكن  رفض وجوديأي  ،)Anti- Foundationalist( تأسيسي - ضدهو ا بستمولوجيًِإ
   .اإلدعاءات املعرفية أو خطأ اعتمادها كمرجعية لقياس صحة

من  أو التأملي استفاد منظرو اإلجتاه اإلنعكاسي ،تطوير فلسفة ما بعد وضعية للعلم ويف سبيل
الذي و ،يف النظرية السياسية واإلجتماعية إىل دور اللغةباإلضافة  .جهود توماس كون وبول فيريابند

، إسهام )Language Games(" ألعاب اللغة"لـ ) Wittgenstein( يظهر يف حتليل فيتغنشتاين
       .2اللغة –غادامري يف جمال فلسفة اهلارمونيطيقا، وحتليل فوكو خلطابات القوة 

أن مفهوم اإلنعكاسية يفصل العالقات الدولية  إىل )Fred Chernoff( فريد شرينوفيشري   
عن العلوم الطبيعية، وذلك أن نظرية العالقات الدولية تتطلب أو تقتضي ككل تماعية والعلوم اإلج

      . 3دراسة اإلنسان ألفعال اإلنسان، وبالتايل فإن اإلنسان دارس ومدروس يف الوقت نفسه
أن اإلنعكاسية كما يدل امسها هي ) Braspenning Thierry( براسبينينغ تيرييويرى 

أن املعرفة مبنية إجتماعيا، ومعرفة ما هو واقعي وحقيقي  يقررو، 4"رة الذاتانعكاس الذات على صو"
     .   5متر عرب وساطة وعينا الذايت

نه ضمن هذا أويعترف ، 6" ذااانعكاس نظري لعملية التنظري"بأا  مارك نيوفيلدويعرفها 
  :7هناك ثالثة عناصر أساسيةالتعريف العام 

 .ية أو القاعديةوعي ذايت حول املسلمات التحت -1
ويف التقليد العلمي العادي  ،تأصل يف الربدامياتاملاملعياري  –اإلعتراف بالبعد السياسي  -2

)Normal science( الذي حتمله. 
حول أحقية وجدارة ) Resoned judgments( واملربرة التأكيد على أن األحكام املعقولة -3

)Merits( حمايدة ممكن يف ظل غياب لغة مالحظة الربداميات هو.  

                                                
1 Ibid, p 43. 
2 Ibid, p 42. 
3 Fred Chernoff, op. cit. p 140. 
4 Braspenning Thierry, « Constructivisme et Réflexivisme en Théorie des Relations Internationales », 
Annuaire Français de Relations Internationales,  Volume III, 2002, p 316. 
5 Ibid, p 315. 
6 Mark A. Neufeld, op. cit. p 40.        
7 Idem. 
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أن  حيث يرى اإلنعكاسيون .عموضوع حبثه أو بني املفكر والواقالباحث وإذن، هناك اتصال بني 
ع واألفكار غري منفصلة يف اال الواقع يف وضع ما، ألن ملشتغلني بالبحث قد يغريون الواقاملفكرين وا

ن فيها العالقة ذات اجتاه واحد فهذه األخرية تكو ،العلوم الطبيعيةجمال اإلجتماعي كما هي منفصلة يف 
فهي أما اإلنعكاسية  .والعكس غري صحيحقع اع إىل األفكار، أي أن األفكار تتغري وتتأثر بالومن الواق

باحثني بصنع كما يقوم فكر  ال بتأسيس الفكر لدى الباحثني، الواقع حركة ذات اجتاهني، حبيث يقوم
ولكن ليس إىل  ،إىل التالزموممتدة تدفع بالفكر والواقع  من خالل عملية متواصلة ،الواقع والتأثري فيه

  . 1اإلندماج أو اإلنصهار
وهي تقبل  ،2تعترب النظرية من حيث اجلوهر انعكاسية ،بالنسبة ألغلب املفكرين ما بعد احلداثيني  

ظل يف وذلك ،  كنتيجة ضرورية وحتميةبني الربداميات املتنافسة ) Incommensurability( الالمقايسة
   . إليها يف متييز اإلدعاءات الكاذبة من اإلدعاءات الصادقة عدم وجود معايري ثابتة وحيادية ميكن اإلحتكام

 حيال طرح ما بعد احلداثيون أسئلة تعكس قلقهم اإلبسيتمولوجي ،على الصعيد املنهجي
  : 3بيتر فيما يلي ساتشخلصها خوانتا الياس و .اإلدعاءات الوضعية بشأن احلقيقة

   حول السياسة العاملية؟قابلة لإلثبات " حقائق إمربيقية"ىل أي مدى ميكننا ايء حقا بـ إ -1
 بطريقة علمية حيادية؟ عامة الوصول إىل نظريةهل من املمكن حقا  -2
هل ادعاء احلياد اخلايل من القيم حيجب حقيقة أن النظريات ختدم مصاحل اجلماعات األقوى يف  -3

 ؟اتمع
يف سبيل إزاحة هذا القلق اإلبستمولوجي واملنهجي يف الوقت  ما بعد احلداثةولقد أفضت فلسفة 

وتبتعد عن مفهوم  مفاهيم النسبية الثقافية ، حيث بدأت تركز علىإىل تغريات وحتوالت منهجية نفسه
ذات الكربى  )النظريات(النظرية الكربى، وذلك متاشيا مع تقاليد ما بعد احلداثة اليت رفضت القصص 

   .4رتعة الكلية واملتمركزة حول اللوغوسال
ليس من أجل بناء نظريات تفسر  بديلة ومتنوعة، حبث استخدم ما بعد احلداثيون مناهج ،وعليه

وتبيان كيف أا ممركزة  ،، ولكن من أجل تقويض وتفكيك النظريات القائمةوتفهم الواقع املوجود
. والصريورة مفاهيم التعدد واإلختالف صائية ترفضحول الذات والقيم الفردية الغربية، وكيف أا إق

                                                
 .39وكالهان، مرجع سابق، ص مارتن غريفيثس و تريي أ 1

2 Braspenning Thierry, op. cit, p 314.        
3 Peter Sutch and Juanta Elias, op. cit , p 113. 

 باعتبار أن التوجه اإلبستمولوجي حيدد التوجه املنهجي.  
، 06الد ،والبحوث نا للدراساتثقافت ،"حنو بديل حضاري: علم السياسة وأزمة ما بعد احلداثة" محدي عبد الرمحن حسن، 4

     .144، ص2010، 23العدد
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حت بني التأويل أو الئمة هلذه املهمة، إذ تراووجب أن تكون املناهج واألساليب مناسبة وم ،ألجل ذلك
  .إخل... والتناص والتفكيكواجلينيالوجيا  اهلارمونيطيقا

وأنه ال ميكن  ،كيل متبادلواملعرفة جادل بأما تشعندما درس العالقة بني السلطة  ،فوكو مثال  
يقترح  يقة إذا كانت احلقيقة هلا تاريخ؟أن توجد حقيقة خارج أنظمة احلقيقة، فكيف يكون للتاريخ حق

فعند النظر إىل التاريخ  ،)Genealogical method( "املنهج اجلينيالوجي"فوكو لتجاوز هذه املشكلة 
 .1أنظمة احلقيقة يمن على أنظمة أخرى تساعدنا هذه املقاربة املنهجية على كشف كيف أن بعض

وتضع ما نقبله كشيء طبيعي موضع املساءلة،  ،تعتين بتاريخ احلاضر (Genealogy) مقاربة اجلينيالوجيا
املعرفة، أو كما قال رونالد  –إا منط من التفكري التارخيي الذي يعرض ويسجل أمهية عالقات القوة 

على العملية اليت من خالهلا بنينا جذورا وأعطينا معىن وجيا تركز اجلينيال") Ronald Bleiker( بليكر
تقود وتوجه بشكل مستمر حياتنا اليومية، وتضع حدودا  هذه التمثّالتللتمثّالت اخلاصة باملاضي، 

هي أن تلك األنظمة املختلفة  للجينيالوجياالرسالة األساسية و. 2"واضحة خلياراتنا السياسية واإلجتماعية
تتطور فيها كل من القوة واملعرفة يف  –من خالل التاريخ  –للطرق اليت هي جمرد انعكاس  للحقيقة

وبناء عليه  ،بعض اخلطابات بـ كيف أن ما بعد احلداثينييهتم  إذن، .3شكل عالقة تبادلية مستمرة
وهلذا يعارضون فكرة السرديات أو النظريات  .، يمن على أخرى بطرق حمددة جدابعض احلقائق

  .لكربىا
بأن العامل يشبه نصا من النصوص من حيث أنه ال ميكن  ،من جهتها جاك دريدجادل لقد   
فهو ينظر إىل كيفية إنشاء النصوص، ويقترح  .أويلهت ولكن ميكن ،سهولةببساطة و وفهمه استيعابه
لغة، واألداتان مها يف ال" طبيعية"فيما يبدو أنه أضداد  درجة اإلعتباطية رئيسيتني لتمكيننا من رؤيةأداتني 

 .Double Reading(4(والقراءة املزدوجة أو املضاعفة ) Deconstruction(التفكيك 
هي  - اليت تبدو طبيعية وثابتةو -داخل اللغة على فكرة أن املفاهيم والعالقات التفكيك يركز ف 

حالة متضادات يف  ، فهي مرتبة هرياركيا)Artificial Constructs(يف احلقيقة تراكيب اصطناعية 
فإن التفكيك هو طريقة  ،وبالتايل .ميز عن بقية التعابري األخرىلغوية، حيث إن تعبريا معينا دائما ما ي

 Artificial(اصطناعية  إلظهار كيف أن كل النظريات واخلطابات تعتمد على استقرارات

                                                
1 Reinhard Meyers, op. cit. p 61.         
2 Richard Devetak, «Postmodernism» , op. cit. p 163.             
3 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 286.        

 . 392جون بيليس وستيف مسيث، مرجع سابق، ص: لية، يفستيف مسيث، مقاربات جديدة للنظرية الدو 4
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Stabilities (مثل  نتجت عن استعمال املتضادات الطبيعية واملوضوعية)رديء،  /خاص، جيد /عام
   .1)خطأ /، صوابيبربر/ مؤنث، حضاري /مذكر

، وذلك إلظهار كيف تشتغل هذه اإلستقرارات هي طريق دريدا الثاينف ،القراءة املضاعفةأما  
لقراءتني، األوىل هي تكرار القراءة املهيمنة ملعرفة كيف حيقق النص متاسكه، والثانية بإخضاع النص 

  . 2لية داخل النصملعرفة التوترات الداخ
وهم هنا  .اتيجيات التأويل بشكل واسع ومكثفاستر كذلك يستخدم ما بعد احلداثينيو  

حينما يسلمون بأمهية دراسة البىن وبعمل الوعي اإلنساين،  يتقاطعون مع أنصار الفلسفة الفينومينولوجية
             .3على أساس أن العامل اخلارجي ال معىن له إال من خالل وعينا به

اإلبستمولوجي املضاد للوضعية،  التوجهمع تتالءم املناهج البحثية املا بعد حداثية  ،عموما  
وال قوانني موضوعية، كما ال ميكن احلديث فيه عن حقيقة ائية  والقاضي بأن العامل ال حتكمه انتظامات

      .  ة، كما أن التاريخ ليس خطيا وال تقدميا بالضرور)A historical( ال تارخيية
 .العالقات الدوليةجمال يف  ما بعد احلداثةـ لاإلسهام النظري  :املطلب الرابع

تطوير نظرة أو تصور بديل للسياسة العاملية يف مرحلتها ما بعد احلداثة يف  اتإسهامال تزال 
ض أسس واملنهجي لتقوي األوىل، باعتبار أن اهتماماا ال تزال منصبة على تكثيف النقد اإلبستمولوجي

القائم على الفلسفة الوضعية  الغريب" املشروع التنويري"الذي كان نتاج  ،الفكر اإلنساين املهيمن
التحليلية  وبذلك هم يسعون إىل إعادة النظر يف كثري من املفاهيم واألدوات. واملناهج التجريبية العقالنية

  .4إخل...احلقيقةو والعقل والواقع كاملعرفة
لكن  .صف الثمانينيات من القرن العشرينميكن ردها إىل منت ،الدولية وكاهتمام بالنظرية  

املقاربة األكثر  - احتماال -ومع ذلك فهي  .كن إرجاعها إىل منتصف التسعينياتمي ،كحضور فعلي
   .5شعبية بني املقاربات النقدية أو البديلة للعالقات الدولية

   :6ظهورها رد فعل من زاويتنيكان 
          التوليفة  ل النظري للعالقات الدولية بزعامةار العقالين على احلقـل على هيمنة التيكرد فع: األوىل

 . الليربالية اجلديدة –نيو أو حمور الواقعية اجلديدة  –نيو          

                                                
1 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 287.         
2 Idem.  

 .134إيان كريب، مرجع سابق، ص 3
 .73عمار حجار، مرجع سابق، ص 4

5 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 285.          
 .64ات الدولية، مرجع سابق، صكريس براون، فهم العالق 6
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      للنسخة اجلديدة من املاركسية واملتمثلة يفاليت وجهت  اض اإلنتقاداتـمت إنشاؤها على أنق: الثانية
  .وبالتايل ضرورة البحث عن بديل راديكايل اة اإلجتاه السائد ،"التبعية"        

يم املفاهيف جمال العالقات الدولية أن  التوجه املا بعد حداثي ويعترف املفكرون والباحثون ذو     
روف يف ظل ظ تطورتو تشكلتقد  ،وتوازن القوى والقوة والسيادة مثل الدولة ،األساسية يف احلقل

فإن العالقات الدولية  ،وعليه .يمنة الدول األوروبية على العاملوحتديدا يف ظل هتارخيية معينة، 
فإن مهمة التحليل ما بعد احلداثي  ،لذا. 1تعكس خربة أوروبية خالصة - نظرية وممارسة - املعاصرة

    .التعدد واإلختالف تعكس فكرةهي تفكيك املفاهيم األساسية للحقل واستبداهلا حبقائق ومفاهيم 
 نظر هلاعندما ينظريات العالقات الدولية تصبح أكثر أمهية أن ) R.B.J. Walker( والكرل جياد

مقارنة بالنظر إليها كتفسريات للسياسة الدولية  ،املعاصرة تتطلب تفسرياكمظاهر للسياسة العاملية 
كجزء من العامل الواقعي أو احلقيقي،  "نظرية العالقات الدولية"ينظر لـ فريد شرينوف و .2املعاصرة

ي على أنه جزء من العامل تنطلق من رؤية للعامل األكادمي ،وعليه فإن ما بعد احلداثة كتوجه نظري
راع حول اهليمنة داخل وتنظر إىل الصراع حول اخلطاب يف العامل األكادميي كجزء من الص ،احلقيقي
وضعا متقدما لبعض ووتضمن قوة  ،عاملنا اإلجتماعيإا جتادل أن اللغة تشكل ويكل  .اتمع

خطاب القادة  فحصفقط على  ينبغي عدم اإلقتصار ،وعليه .اموعات السياسية واإلجتماعية
     . 3بل كذلك خطابات علماء ومنظري العالقات الدولية ،واملنظمات السياسية
األكادمييون نظريام؟ ما نوع اللغة  لُوصوي غُبلِّبشدة مبسألة كيف يما بعد احلداثيون لقد اهتم 

خمتلف املقاربات اليت تتعامل مع املشكالت يف العامل اليت يستعملوا؟ وكيف لنظريام أن تربر وتشرعن 
   4احلقيقي؟

وذلك  ،األساسية حاولت ما بعد احلداثة حتدي حقل العالقات الدولية على مستوى قاعدته
دعت ما  )Intertextuality(" التناص"وباستخدام آلية  قات الدولية؟ماذا نعين بالعال: حينما تساءلت

حقيق ذلك ولت ات الدولية أصواتا كثرية ومتعددة،إىل ضرورة تضمني اخلطاب حول العالق بعد احلداثة
عين إن املراهنة على آلية التناص ت .النسيانو والسكوت واإلمتياز توظف مدلوالت حمددة مثل التهميش

                                                
  ت 1648يؤرخ العديد من منظري العالقات الدولية للنظام الدويل املعاصر من سنةالعام الذي أجريت فيه معاهدة ويستفاليا اليت أ ،

ى العلمانية وعلى إثر ذلك ظهرت الدولة احلديثة املرتكزة عل. حرب الثالثني سنة، ووضعت حدا حلكم السلطة الدينية يف أوروبا
 .    والقومية، وأصبحت الدول ذات سيادة ومتساوية قانونا يف عرف وأحكام القانون الدويل

1 Karen Mingst, op. cit. p 17. 
 .38عمار حجار، مرجع سابق، ص 2

3 Fred Chernoff, op. cit. p 162.          
4 Idem. 
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بل  ،األساسي للغة يف فهم وإدراك العامل اإلجتماعي أو الواقع، فاللغة ال تعكس الواقع إعطاء الدور
الواقع يائي من التفسري استعمالصاغ بثبات من خالل بىن وي 1اللغة يف مسار ال.   

لفحص احلقائق  فوكو حول ارتباط املعرفة بالقوة ةـرون ما بعد احلداثيون فرضيفكاستخدم امل
م وادعاءات املعرفة اليت هيمنت على ـة كيف أن املفاهيـولرؤي .نظرية العالقات الدوليةسائدة يف ال

وكمثال عن ذلك، فقد قُدمت . احلقل هي يف احلقيقة متوقفة إىل حد كبري على قوة حمددة أو خاصة
 Cynthia منمن طرف كل  تاريخ ويف نظرية السياسة الدوليةأعمال حول مفهوم السيادة يف الة ـثالث

Weber(1995), Jens Bartelson (1995), Jenny Edkins et al (1999)  وأفضت إىل أن
 –وبشكل مصطنع  – اإلجتاه السائد علماءرغم حماوالت  ،التارخيية بالصريورةمفهوم السيادة ارتبط 

   .2إضفاء صبغة املعىن الثابت عليه، بل هي نفسها انغمست يف ممارسة السيادة بإنتاج اخلطاب حوهلا
واليت  –سائدة والقراءة املضاعفة بغية تفكيك بعض املفاهيم ال استخدام آلية التناصولقد كان 

ففي جمال . وإظهار كيف أا حتتمل أكثر من قراءة واحدة – سوِّقَت على أن هلا معىن واحد وثابتا
لألدبيات التقليدية  طبقا )Anarchy(" الفوضى"ملفهوم أدت مثل هذه القراءة املضاعفة  ،النظرية الدولية

التعارض الطبيعي بني مفهومي الفوضى إظهار كيف أن  إىلمث تقدمي قراءة ثانية، أدت للعالقات الدولية 
  . 3عارض خاطئ القراءة األوىل هو يف احلقيقة توالسيادة الذي جرى تسويقه يف

يه كخيالوالذي يرون ،ك املفهوم الشامل أو الكلي للدولما بعد احلداثيون كذل لسائ 
)fiction(، م يؤكدون على أن الدول ال  .العلماء واملواطنني على حد سواء بواسطة تشكل وتكونإ

ولكنها معروفة فقط من خالل  ،كما تقول به النظريات السائدة ودائمة تتصرف وفق طرق منتظمة
  .  4القصص اليت حتدثت عنها واملنتقاة من خالل منظورات رواا

على املفاهيم  نظريات العالقات الدولية السائدةيف نقدهم ل بصفة أكرب حداثيون ركز املا بعدلقد 
 –اليت يستخدمها التقليد الواقعيفانتقدوا الطريقة األساسية  .طروحات الواقعية وحاولوا تقويضهاوال

ديات بناء العديد من السر حينما جلأ إىلوذلك  نته على احلقل،الوضعي يف إدعاءاته املعرفية لبسط هيم
(Narratives)  5املعريف للعالقات الدولية وتطورهاليت تتحدث عن نشأة احلقل.  

                                                
 .38عمار حجار، مرجع سابق، ص 1

2 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 285.          
3 Ibid, p 287.  
4 Karen Mingst, op. cit. p 04.           
5 Felipe Krause Dornelles, "Postmodernism and IR: From Disparate Critiques to a Coherent Theory of 
Global Politics", p 07.       www.globalpolitics.net/essays/Krause_Dornelles.pdf 
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نظريات  يف سبيل تعزيز موقع نظريتهم مقارنة بباقي – واقعيني أن الاحلداثيني جيادل ما بعد
لتقليد فإن السردية األساسية ل ،وعليه .تربير وشرعنة املعرفةالتزموا مبنهج قد  –العالقات الدولية األخرى 

وباقي مث من خالل توماس هوبز  ،باشر من ثيوسيديدس إىل مكيافيليالواقعي متثلت يف خط اإلنتساب امل
وحمور هذه السردية هو التأسيس الفكري والتارخيي للواقعية  .الفلسفات السياسية املهمة لعصر التنوير

لذا يعمل ما بعد .  عصر اليونانا فكرية متتد حىت إىلولكن هلا جذور ،كنظرية حديثة للعالقات الدولية
  .1على التشكيك يف هذه السرديات وكشف احنيازاا احلداثيني

خاصة الواقعية  –اإلبستمولوجية للواقعية الفلسفية وحتدى ما بعد احلداثيون كذلك اإلفتراضات 
وجود وفكرة وع، التمييز بني الذات واملوضفكرة التمييز بني احلقيقة والقيمة، ووانتقدوا فكرة اجلديدة، 

ية علمية وعامة إمكانية الوصول إىل نظر منهو قوانني موضوعية حتكم السياسة الدولية،وانتظامات 
هها املنهجي القائم على املالحظة والتجريب قصد الوصول إىل معرفة هامجوا توجكما  .للعالقات الدولية

ائية للواقعية عندما تنظر للسياسة الدولية وانتقدوا وجهة النظر األحادية واإلقص .هذه القواعد والقوانني
 "التضمني"وباستعمال مفهومي  .بالدرجة األوىل" عسكرية"حتكمه عوامل مادية على أا صراع 

)Inclusion( اإلقصاء"و" )Exclusion( اللذين قدمهما جاك دريداي ،كيف أن ن ما بعد احلداثينيبي 
الواقعيني قد ضموذلك جلي يف ات نظرهم وأقصوا وجهات النظر األخرى، وا بعض املفاهيم وجهن

  .إخل...والقوة  والسيادةمفاهيم مثل الدولة 
يدافع ما بعد احلداثيون بشدة عن ضرورة انفتاح احلقل على التعددية النظرية والفلسفية 

انية ويف واإلبستمولوجية واملنهجية، وضرورة أن يعكس حقيقة التنوع املوجود يف واقع اتمعات اإلنس
إىل األبعاد املختلفة اليت حتكم احلياة اإلنسانية ككل، خاصة  وكذا اإللتفاتجتارم وخربام التارخيية، 

 11وبعد أحداث  اجلديدة بعد اية احلرب الباردةومواكبة الظروف الدولية القيمية واملعنوية منها، 
وعوامل ذاتية يف  ، وجود نظم عقدية متباينةالباحثني يف العالقات الدولية إىلاليت نبهت  ،2001سبتمرب 

حمل استفهام،  ، واليت جعلت الكثري من اإلفتراضات األساسية يف علم اإلجتماع الغريبالسياسة الدولية
 يرفضون بقاءهباملقابل و .2وخطية تطوره اإلجتماعي السيما تلك اليت تعتقد بعقالنية الفعل اإلنساين

وبتمحورها حول الذات  الوضعية، –العقالنية  بتوجهاا النظرية داثيةالفلسفة احلحتت هيمنة  مغلقا
    .التجربة واخلربة اإلنسانية الغربيةو

                                                
1 Idem. 

      . اهللا راقدي عادل زقاغ وعبد، ترمجة "الروابط بني النظرية واملمارسة يف السياسة الدولية: العالقات الدولية"ستيف مسيث،  2
topic-http://histoire.3oloum.org/t18 
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طبيعة اإلنسان حول و ،ما بعد احلداثيني حول طبيعة املعرفة إدعاءاتصحة الكثري من رغم 
 عقدا على تفكيك اآلمال اليتم الطموحات وورغ .ة السياسية الدوليةحلياطبيعة ا حولو ،واتمع

بط السياسة وإعادة ر ب لفكرة اإلختالف والتعدد النظريمبا يستجي ،إعادة بناء حقل العالقات الدوليةو
حيث لقيت ممانعة  .ذلك حتقيق إال أا فشلت يف ،إخل...و والقيم باحلقائق باألخالق والذات باملوضوع

أفرطت يف اجلانب ر ستيف مسيث ذلك بكوا يربو .من طرف نظريات اإلجتاه السائدشديدة  توانتقادا
، رغم تأكيد ما بعد احلداثيني على أنه ال يوجد يف 1"احلقيقي"النظري ومل تم بدرجة كافية بالعامل 

   .العامل اإلجتماعي ما يسمى بالعامل احلقيقي
عددية وسقوطه يف فخ الت ،حلداثة افتقاره إىل مرجعية موحدةهناك من يعيب على تيار ما بعد ا

هو عامل مفكك، تسقط فيه كل املنظومات عل العامل الذي ينشده ما بعد احلداثيون جي، مما 2املفرطة
  . أي عامل بال معامل املقصدية،الغائية أو كما تغيب عنه الوجهة و املعرفية واألخالقية واجلماعية،

أو من  احلداثةقيود اإلنتقادات شككت يف جدية الفكر ما بعد احلداثي يف التحرر من  بعض
إذ أن نظرة عميقة ومتفحصة تكشف عن أن ما بعد احلداثة هي كذلك ذات  .النظام املعريف الغريبهيمنة 

 القلق الفكري والفلسفي تبىن هذا التيار فلسفات ورؤى تعكس حيث ،3أوروبية -مركزية غربية 
جت احلداثة وأرادا لإلنسان الغريب، كما أا حتمل آمال وطموحات شعوب وجمتمعات عاشت وأنت
كما أا وقعت يف  ؟عاملية وكونية، فكيف ميكن مجعها مع جمتمعات مازالت يف مرحلة ما قبل احلداثة

بينما أنكرت ذلك على فلسفة  ،تمية وعاملية قيم ما بعد احلداثةحينما رافعت لصاحل ح مثلب احلداثة
  .احلداثة

قدم لإلنسان بديال واقعيا جعلها ال ت ،دمعلى فكرة التقويض واهلإن اعتماد ما بعد احلداثة 
ال ميكن تطبيق العديد من تصوراا، كما أا تعاين مشكلة مزمنة فيما خيص اللغة  حيث .وعمليا

إىل إغراقها يف احلديث عن املنهجية وعن فلسفة باإلضافة ، واحملتوى اإلمربيقياإلصطالحية للنظرية 
 ،عوض طرح نظرياتفإا  ،وبالتايل .نظرية العالقات الدوليةيف جمال  العلم، وطرح القليل مما يفيد

   . 4مت وعودا حول ما قد تبدوا عليه نظرية ما بعد احلداثة عندما تأيت فعالدقَ
  فماذا قدمت النقدية لنظرية العالقات الدولية؟ ما بعد احلداثة إذا كانت احلال هذه مع

   

                                                
 .392ستيف مسيث، مقاربات جديدة للنظرية الدولية، مرجع سابق، ص 1
 .144محدي عبد الرمحن حسن، مرجع سابق، ص 2
 .146املرجع نفسه، ص 3
 .كريس براون، فهم العالقات الدولية، مرجع سابق، ص ت 4
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  املبحث الثاين
   ووسائل التحرر كانيةإم: لنقديةاملشروع النظري ل 

 .النظريات العقالنية هيمنة من
 

 ،برزت يف مثانينيات القرن العشريناليت  "التأملية" أهم النظريات النقدية حيزا مهما ضمن شغلت
الليربالية مع الواقعية اجلديدة ( نيو -املمثل يف التوليفة نيو التيار العقالينوإقصائية هيمنة كرد فعل على 

ليصبح قادرا على املنافسة  ،وإعادة إحيائه وبعثه من جديدحاولة لتنقيح اإلرث املاركسي وكم، )اجلديدة
) هيمنة النظريات العقالنية(راهنها النظري يتجاوز للعالقات الدولية  عمليشروع فكري ووكم .النظرية
 .تمعات والدولآفاق جديدة من العدالة واملساواة بني األفراد وا حنو )عامل رأمسايل(العملي  وواقعها

 ."النقديةالنظرية " دالالت توصيف :املطلب األول
دقيق ملا جيد الباحثون املتخصصون يف جمال العالقات الدولية صعوبات بالغة يف إعطاء معىن   

 إذ اعتربوها وعاًء لغويا فضفاضا .تلفون بشأن التسمية يف حد ذاابل وخي .نقصده بالنظرية النقدية
ألن كل نظرية هي  وتلك اليت قد توجد فيما بعد، ضم النظريات املوجودة مجيعهاقد ي ،وواسعا جدا

إذ ال ميكن استعماله ال ميكن أن يكون حياديا كوصف، " نقدي"كما أن مصطلح . 1مبعىن ما" نقدية"
فإن  بالتايلو ،وتفضيالته فهو يعرب عن ذاتية الواصف .الواقع وإمنا لوصف أحكام القيمة لوصف أحكام

فهو ال خيل من بعد  ى ما حسب التوظيف واإلستعمال،هو تابع لسياق معن" نقدي"ى مصطلح حمتو
ر ما نقدا ميكن أن يعتربه آخر دوغما نظِّفما يعتربه م ،وبناء عليه إخل،...سياسي أو اجتماعي أو ثقايف

)Dogmatic(2، عضها من بعضمما جيعله من الناحية العملية غري جمد وغري مفيد يف متييز النظريات ب  .  
 .ة من النظريات دون غريهاـد من يطلقه على حزمـجن ،الـال العالقات الدولية مثـيف جم  

هي عائلة من  بل ،قات الدولية ليست نظرية واحدةت يعترب أن النظرية النقدية للعالفـ ألكسندر ون
والشيء  باإلضافة إىل آخرين، والنسويني والنيوماركسيني والبنائيني اليت تضم ما بعد احلداثينيالنظريات 

هو اهتمامهم مبسألة البناء  ،الذي يوحدهم ومييزهم يف الوقت نفسه عن باقي النظريات الدولية األخرى

                                                
 ". ما بعد احلداثة/ النقدية النظرية: "قاموس بنغوين، مادة 1

http://dc444.4shared.com/doc/6yOFGQCy/preview.html 
2 Milja Kurki and Colin Wight, op. cit, p 26. 
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أن هناك  )Kimberly Hutchings( كيمربيل هاتشينغس ، يرىمن جهته .1للسياسة العاملية اإلجتماعي
ا متثل مناذج للنعلى األقل أربعة مواقف تد2ظرية النقدية للعالقات الدوليةعي أ:   

روبرت وأبرز ممثليها  سياسي العاملي والسياسة العامليةاإلقتصاد ال النيوغرامشية اليت اشتغلت على -1
 .).Robert Cox w(كوكس 

الذي اعتمد على  )Andrew Linklater(أندرو لينكاليتر النظرية املعيارية وحامل لوائها   -2
 . )Jürgen Habermas(يورغن هابرماس  ة خاصة أعمالوبصف فرانكفورت أعمال مدرسة 

 .R.B.J(والكر و )Richard Ashley(ريتشارد آشلي ما بعد احلداثة وميثلها كل من   -3
Walker( جيمس دير داريان و)James Der Darian( جينس بارتيلسون و)Jens 

Bartelson(، ودريدا فوكو حيث اشتغلوا على أعمال الفالسفة ما بعد البنيويني مثل. 
 Cynthia( سينثيا إينلويو )Jean Elshtain( جني إلشتاين كل من االنسوية واليت مثلته  -4

Enloe( كريستني سيلفستر و)Christine Sylvester( سبايك بيترسون و)Spike 
Peterson( ريبيكا غرانت و)Rebeca Grant( كاثلني نيوالندو )Kathleen Newland( 

اسع من التقاليد الفكرية ضمت استلهمن من عدد و اللوايتو )Ann Tickner(آن تيكنر و
     . الفكر املاركسي، مدرسة فرانكفورت، ما بعد احلداثة

لنظرية ايقول هاتشينغس أنه رغم هذا التنوع الواضح يف املقاربات النظرية اليت تصنف يف خانة 
يف عملية  ملشتركة، فكلها اخنرطتإال أا تتقاسم بعض اخلصائص واألهداف ا ،النقدية للعالقات الدولية

قَتّ3ي وحتدي التفسريات واألحكام اليت قدمتها الواقعية اجلديدة خبصوص السياسة الدوليةف.   
ية تطلق على تلك النظريات أو املقاربات الفكرية للسياسة العامل" النظرية النقدية"إذن، تسمية 

بديلة عما تقدمه نظريات اإلجتاه السائد أو  ومنهجية وإبستمولوجية اليت تتبىن وجهات نظر فلسفية
يف اجلانب التأملي  متوقعتميكن تقدميها بشكل آخر على أا تلك النظريات اليت و. النظريات العقالنية
  .من النقاش الثالث

 ،ة على رفض نظريات اإلجتاه السائدالنقدي ن اجتمعت وتوحدت هذه النظرياتإىت وح ،لكن  
من نقد ورفض نفسها يعها يف الدرجة ال ميكن وضعها مج ،وبالتايل .ثري مما جيمعهاما يفرقها أكرب بكفإن 

أصوهلا كما أن  .اإلبستمولوجية واملنهجيةو مبختلف توجهاا األنطولوجية أطروحات الفلسفة الوضعية

                                                
1 Alexander Wendt, Constructing International Politics, International Security, Vol 20, No 01 Summer 
1995,  p71. 
2 Kimberly Hutchings, «The Nature of Critique in Critical International Relations Theory» in Richard 
wyn  Jones (ed)  Critical Theory and World Politics (USA: Lynne Rienner Publishers, 2001), p 80. 
3 Idem. 
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وطموحاا  ،الية إىل أقصى فلسفات املاركسيةمن أقصى فلسفات الليرب الفكرية والفلسفية متعددة
تلك  هي -  على األغلب - بالنظرية النقدية الباحثون قصدهيما  إال أن .ختتلف كذلك أهدافهاو

  .املنحدرة من أصول ماركسية
ها األوائل مثل ماكس مدرسة فرانكفورت ورواد إن البحث يف مفهوم النظرية النقدية حييلنا إىل  

العالقات الدولية جند أبرز ممثلي هذا ويف جمال  .ويورغن هابرماس فيما بعد تيودور أدورنوهوركهامير و
  .وأندرو لينكاليترالتيار الفكري كال من روبرت كوكس 

النظرية التقليدية والنظرية " من خالل كتابه )M. Horkheimer( هوركهاميرماكس قام  
ا أصحاب مدرسة فرانكفورت سواء اليت عرف التصورات  جبمع  1937الذي ألفه عام " النقدية

ناظر به مفهوم النظرية النظرية النقدية لكي يستخدم هوركهامير مفهوم لقد ا .1نها أم التطبيقيةالنظرية م
وضع أسسه فالنمط التقليدي من املعرفة  .يعود إىل جذور كل منهما ،ففي متييزه بينهما .التقليدية
تصاد نقد ماركس لإلقبينما النمط النقدي أسسه  ،"خطاب عن املنهج"من خالل كتابه  ديكارت
   .2السياسي
ضرورية مجيعها  يراها ،زه بني ثالثة أشكال للنظريةإسهام يورغن هابرماس جاء من خالل متيي  

وهنا يسبق هابرماس . ظر وتعكس ثالثة مصاحل معرفيةوهذه األشكال الثالثة تنا .للتطور البشري
هو أننا باملصاحل املعرفية كوكس يف اإلشارة إىل ارتباط املصلحة باملعرفة، حيث أن ما يعنيه هابرماس 

وعلى هذا  .3ذلك الغرض هو أساس مصلحتنا يف تلك املعرفة دائما ما نطور املعرفة لغرض معني، وحتقيق
  :4كانت استنتاجاته حول أشكال النظرية كالتايل ،األساس

يسمى املصلحة التقنية املتمثلة يف السيطرة على العمليات الطبيعية واستغالهلا تؤدي إىل ظهور ما  -1
 . باملعرفة التحليلية التجريبية أو العلوم الوضعية

املصلحة العملية القائمة على التفاعل البشري والذي تلعب فيه اللغة الدور احملوري تؤدي إىل  -2
  . املعرفة التأويليةما يسمى بظهور 

 حيث تسعى إىل ختليص التفاعل والتواصلوهي مرتبطة باللغة أيضا مصلحة اإلنعتاق والتحرر  -3
 .  املعرفة النقديةما يسمى بمن العناصر اليت تشوهها، وهذه املصلحة تؤدي إىل ظهور 

                                                
  ". النظرية النقدية أو مدرسة فرانكفورت"مجيل محداوي،   1

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/38934 
 . 75ص ،ماكس هوركهامير، مرجع سابق 2
 .307إيان كريب، مرجع سابق، ص 3
 .308-307املرجع نفسه، ص ص  4
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األول من املصاحل واملعارف  جاءت كرد فعل على النوع ،إن املعرفة النقدية اليت تروم اإلنعتاق والتحرر
نظرية "بـ وكس روبرت ك هايسميهذه األخرية  .، أي النظريات الوضعية التفسرييةأو النظرية اليت متثله

وترى  ،تتعامل مع العامل كما جتده عليه فنظرية حل املشكلة .ومييزها عن النظرية النقدية ،"حل املشكلة
ا املؤسسات من أجل معرفة الطرق اليت تعمل  ،أن هدف النظرية هو دراسة العامل كما هو موجود

ويف الوقت نفسه  ،ستقلة عن النظام السائدأن تكون مالنظرية النقدية حتاول بينما  والعالقات اإلجتماعية؛
بل حتاول الوصول إىل  فهي ال تقبل العامل كما هو موجود .ل كيف أتى هذا النظام إىل الوجودتسأ

 ،وبتعبري فريد شرينوف 1معرفة خمتلف املؤسسات والعالقات اإلجتماعية، كيف جاءت؟ وكيف تتحول؟
   .2لكل من اتمع والنظريات التقليدية حول اتمع اعام فإن النظرية النقدية حتاول أن تقدم نقدا

 .يف ثالثينيات القرن العشرين ظهور النظرية النقدية كرد فعل على الفلسفة املثالية األملانيةجاء   
لوضعية التجريبية اليت اعتربت أن الظواهر اإلجتماعية مثلها مثل الظواهر وكذلك كرد فعل على ا

ربط املسببات باألسباب يف إطار من من خالل  ،بطريقة علمية موضوعيةكن دراستها مي ،الطبيعية
  أساسيتني مرت ما النظرية أو التفكري النقديوميكن التمييز بني مرحلتني .التصور اآليل امليكانيكي

اليت امتدت منذ تأسيس مدرسة فرانكفورت يف أملانيا يف بداية فترة الريادة والرواج ، بشكل عام
إىل غاية السبعينيات من القرن العشرين، وهي الفترة اليت عرفت بروز أعمال كل من  تالثالثينيا

وفترة جتديد الفكر النقدي بداية من السبعينيات وإىل غاية  إخل؛... أدورنوو وماركيوز هوركهامير
وكالوس  وألفرد مشيت ن هابرماسيورغبرز يف هذه الفترة كل من وقد الثمانينيات من القرن نفسه، 

دة باهتمامها اخلاص بفلسفة العلوم اإلجتماعية دجوقد احتفظت النظرية النقدية املُ. وألربخت فيلمر أويف
  .3ونقد اإليديولوجيا

جاءت من أجل  ،املاركسي رهي تنقيح وتصحيح للفك -كتوجه فكري  -ن النظرية النقدية إ
 قام عليها اتمع الغريب احلديث، اليتنقد وتقويض األطروحات والتصورات اإليديولوجية الليربالية 

أو يف ) النظرية(الذايت واملكاين سواء يف اخلطابات والنصوص  وكذا البحث يف جتليات ومظاهر اإلغتراب
  .واقع املمارسة
 .ة للنقديةاألصول الفكرية والفلسفي: املطلب الثاين

حيث  .لسفية إىل املاركسيةالفكرية والفكما ذكرنا سابقا فإن النظرية النقدية ترجع يف أصوهلا 
 وذلك عندمانالحظ بوضوح تأثر املنظرين النقديني واستعماهلم ألفكار وأدوات التحليل املاركسية، 

                                                
1 Juanta Elias and Peter Sutch, op. cit. p 116.       
2 Fred Chernoff, op. cit. p 172.           

 .مجيل محداوي، مرجع سابق 3
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املادية التارخيية كقانون مفسر لتطور اتمعات والشعوب، وأن هذه األخرية حمكومة بقيم ىل نظروا إ
أن الذوات البشرية مستقلة وغري خاضعة و ،معوأخالق املساواة والعدالة، وبتفاعل الذات مع ات

 ،وعليه. 1حلتميات أو جربيات موضوعية، مما يعين أن اإلنسان له إمكانية كبرية يف تغيري واقعه وجمتمعه
مبا يتيح هلا التحرر من هيمنة  يلتقي النقديون مع املاركسيني يف ضرورة تغيري واقع اتمعات الغربية

جعلت الشرحية األكرب من  "مقيتة"اليت أنتجت طبقية  ،واإليديولوجية الليرباليةلفلسفة أفكار وممارسات ا
                      .متحكمةاتمع رهينة ملصاحل فئة قليلة 

أن هناك جمموعتني رئيسيتني من  يرى )Richard Wyn Jones( ريتشارد واين جونس
لنظرية النقدية ملدرسة اتتمثل يف  ؛األوىل، يةعلى النظرية النقدية للعالقات الدول ألقت بظالهلا التأثريات

وبني وأتباعا موه هابرماس،و وأدورنو هوركهاميراليت تتضمن فالسفة ومفكرين بارزين مثل  فرانكفورت
 ومن بعدهم كل من آلربيتشت ويلمر ،إريك فورمانو ووالتر بنجامني وخملصني مثل هاربرت ماركيوز

  .فتخص أعمال اإليطايل أنطونيو غرامشي ؛انيةأما الث. وآكسل هونت ارل أوتو آبلكو
قدية للعالقات تأثري على النظرية الن وغرامشيإذا كان لكل من مدرسة فرانكفورت  ،لكن

املفكرين، أي أن كل مصدر من فإما إمجاال مل يؤثرا على اموعة نفسها من  ،الدولية بصفة عامة
غري تلك اليت أثر فيها املصدر الثاين، وهذا يعين أن  رينقني قد أثر على جمموعة من املفكاملصدرين الساب

تلهم اآلخرون من مدرسة فيما اس ،ت الدولية قد استلهموا من غرامشيبعض املنظرين النقديني للعالقا
  .  2لكن نادرا ما استلهموا منهما اإلثنني يف الوقت نفسه ،فرانكفورت

باملفاهيم وأمناط التحليل وغرامشي  ـبتأثرا بشكل واضح  ،مثال )Harrod(كوكس وهارود   
درهم الفكرية يف فقد حددوا مصا )Baynes( وباينس )Jones( جونسوبينما لينكاليتر  .الغرامشية

ولكن كان له  ،مل يكن مرتبطا فقط مبصادر التأثر واإلنقسام بني هؤالء املفكرين .مدرسة فرانكفورت
غرامشي اهتموا ـ فاملنظرين الذين تأثروا ب .يةللنظرية النقد تأثري كذلك على التوجهات الفكرية

. وأولئك الذين استندوا إىل مدرسة فرانكفورت اهتموا بالنظرية السياسية واملعيارية ،باالقتصاد السياسي
يتقامسان  -الغرامشية ومدرسة فرانكفورت  -لكن قبل كل شيء، من الواضح أن كال من املقاربتني 

ويف التقليد الكانطي للفلسفة  املاركسي –مثلني يف التقليد اهليغلي املتو نفسهما املصدر واألسالف
   .3النقدية كما يؤكد على ذلك كيمربيل هاتشينغس

                                                
 .املرجع نفسه 1

2 Richard Wyn Jones, « Introduction: Locating Critical International Relations Theory»,  in: Richard 
Wyn  Jones et al (ed), op. cit , p 05.                     
3 Idem. 
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رتيون قد اهتموا والفرانكفو ،على القاعدة اإلقتصاديةقد ركزوا  فإذا كان الغرامشيون ،وعليه  
  .1فإما ميثالن وجهان للجانب نفسه ،بالبنية الفوقية

 عتوجتديد للطروحات املاركسية  إعادة رسكلة وتقومي عن أعمال النقديني بصفة عامة رب
فلم يعد واقع  .يف الفكر واملمارسة معاالتقليدية، وذلك جلعلها قادرة على أن تواكب التغريات احلاصلة 

أن  كماوظروف اتمعات الغربية يعربان عن التوصيفات واحللول اليت قدمها املاركسيون األوائل، 
لعلوم ل ةل الدراسيوهيكلة احلق الصدارة واإلهتمام يف األخرى أصبح هلا مركز العديد من النظريات

كان من الضروري  ،ه األخريةذهلبالنسبة . بطبيعة احلال الدوليةومنها العالقات  ،املختلفة اإلجتماعية
يل العالقات الدولية وطرق ملا قدمه املاركسيون يف دراسة وحتل: ونقدية مزدوجةإعادة مراجعة شاملة 

  .من جهة أخرى وملا قدمته باقي النظريات املنافسة األخرىوآليات تغيري الواقع الدويل من جهة، 
مبسائل تتعلق بالثقافة البريوقراطية والقاعدة اإلجتماعية وطبيعة اجليل األول من النقديني اهتم   

وأمثرت جهودهم يف  .والعقالنية ونظريات املعرفةل وبنية األسرة ودراسة مفاهيم العق الرتعة اإلستبدادية
مبعىن  ).Culture industry(وما مسوه بالثقافة املصنعة  ،مصطلحات حتليلية لدور وسائل اإلعالمتوفري 
  . 2فإن النقديني ركزوا على البنية الفوقية ،ومبفهوم املاركسية التقليدية ،آخر

 .وفق الطريقة اليت قدمها ماركسه الطبقة العمالية يف إمكانية التغيري الذي تقودكذلك شككوا   
يف كل جوانب احلياة اإلجتماعية للمجتمعات  فنتيجة لظهور الثقافة اجلماهريية وزيادة الرتعة البضائعية

فأكثر يف النظام الرأمسايل من خالل العديد من مت إدماج الطبقة العمالية أكثر  ،املعاصرة اإلستهالكية
وبالتايل أصبحت ال تشكل ديدا   ظروفهم اإلجتماعية واإلقتصاديةنيحتسمت ، وت هلماملزايا اليت منح

ها قترحي كما –فإن املراهنة على ثورة عمالية إلسقاط النظم الرأمسالية  ،وعليه .3لألنظمة القائمة
  . اجلديدة أضحى خيارا غري عملي وال يتماشى مع متطلبات املرحلة –ن املاركسيون التقليديو

عة ألطروحات وانطالقا من انتقاداته الالذ ،برماس الذي مثل اجليل الثاين من النقدينيها  
حيث مسيت املرحلة اليت دشنها مبرحلة ما بعد  ، أعاد بناءها على أسس جديدة،املاركسية التقليدية

الية والليربالية من قيود الرأمسفخالفا لرؤية املاركسيني التقليديني الذين أقاموا فكرة التحرر . 4املاركسية
هذا التحرر أو الوعد مبجتمع أن حتقيق  يرىفإن هابرماس  ،أساس القاعدة اإلقتصادية للمجتمععلى 

                                                
1 Ibid, p 06. 

 .188ص مصباح عامر، مرجع سابق، 2
 .189املرجع نفسه، ص 3
 .محداوي، مرجع سابق مجيل 4
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فإن ما باختصار،  .1ة إىل ارتباطه بدميقراطية راديكاليةباإلضاف ،والتواصل يكمن يف عامل اإلتصالأفضل 
لكي حتقق  ،اللغة والتواصل اإلنساين هو معرفة ونظرية نقدية تنطلق من عاملحنتاجه حسب هابرماس 

  .مبصلحة التحرر واإلنعتاقواليت أمساها  صلحة الثالثة للبشرية وفق قاموسهامل
إىل درجة أنه  ،من املنظرين النقديني للعديدمصدرا مهما  - من جهته -أنطونيو غرامشي شكل   

غرامشي أراد معرفة ملاذا ". اجلديدةالنظرية الغرامشية "يف بعض األحيان ترد النظرية النقدية حتت مسمى 
كيف لتفسري ) Hegemony" (اهليمنة"لقد قدم مفهوم  تستمر الطبقة العاملة يف مساندة النظام الرأمسايل؟

يقتصر مفهوم اهليمنة ومل  .ن طرف اجلميع كأفضل نظام اقتصاديأصبح مقبوال مأن النظام الرأمسايل 
الذي يعين أن قيم الطبقة و .واملوافقةعنصر القبول على بل انطوى كذلك  ،اإلكراه عنده على عنصر
اهليمنة هي كذلك أشكال غري ملحوظة ف .أصبح ينظر إليها على أا قيم عامة مشتركة اإلجتماعية الغنية

    .2من الرقابة اإليديولوجية والتالعب الدائم داخل ما يسمى باتمع املدين
جتديد وإعادة بعث بة ر النظرية النقدية مبثاكن اعتبامي ،الفكرية والفلسفية الناحية إذن، من  

 ذات التوجه ،يف حترير اتمعات الغربية املعاصرة من القيود اليت فرضتها الليرباليةللمشروع املاركسي 
 تعكس ولكن من وجهة نظر ومفاهيم وأدوات حتليلية بديلة .سياسياوالدميقراطي  ايل اقتصادياالرأمس

 .ومنهجيا إبستمولوجياالتوجه العام لنظريات ما بعد احلداثة ن خالهلا م النظرية النقدية
 .البناء اإلبستمولوجي واملنهجي للنقدية: املطلب الثالث

للفلسفة  هم الشديديؤسس املنظرون النقديون لطريقهم اإلبستمولوجي واملنهجي انطالقا من نقد
علمية املبنية على احلثيث إىل حتقيق املعرفة ال حيث هامجوا سعيها .تقوم عليها واملرتكزات اليت الوضعية

موضوعية ومستقلة عن الذوات، قابلة لإلدراك واملعرفة عن طريق املنهج  ة كشيء معطى،اعتبار احلقيق
من خالل  - هاربرت ماركيوزدعا  ،واملنهجي وكرفض هلذا التوجه اإلبستمولوجي .العلمي وفقط

 اإلجتماعي جدلية مناقضة للعلمإىل نظرية اجتماعية  - 1941م الذي نشره العا" العقل والثورة"كتابه 
  .3الوضعي
هي ذاا جزء من الصراع ينطلق من فكرة نسبية املعرفة، وأن املعرفة روبرت كوكس   

تتبع الواقع، لكن وبنفس إن النظرية " :إذ يقول ،ع بني مشاريع هيمنة وهيمنة مضادةوالصرا ،اإلجتماعي
أراد و ،للمعرفة بالبناء اإلجتماعيأسئلة متعلقة  كوكس لقد أثار .4"تصقل الواقعالوقت النظرية تسبق و

                                                
 .189مصباح عامر، مرجع سابق، ص 1

2 Juanta Elias and Peter Sutch, op. cit. p 117.       
 .مجيل محداوي، مرجع سابق 3
 . 55ص، جوين عاصي، مرجع سابق 4
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فرضية أن العالم اإلجتماعي ميكنه حقا الدراسة املوضوعية للعالَم بطريقة ال يقحم فيها مصاحله  حتدي
بل هي  ،ةقيقالوضعية ليست حمايدة وال طريقا مضمونا للوصول إىل احلجيادل بأن  ،وبالتايل .1الذاتية

فهي نفسها  .واملعرفة والطبيعة اإلنسانية والقوة موعة من اإلفتراضات حول السياسةنفسها تعكس جم
وحجة كوكس حول التاريخ  .2ختضع للشرط التارخيي، أي ترتبط وتعرب عن سياق تارخيي معني

عض أمناط التفسري فبيف العلوم اإلجتماعية،  "املعياري"و "التفسريي"واملعرفة أنشأت رابطا قويا بني 
ويف احلقيقة هذه املالحظة تتحدى  .توجهها معايري متضمنة داخل اخلطابات املهيمنة أو املضادة هلا

  .يرمسه الوضعيون بني احلقائق والقيم بشكل مباشر التمييز الذي
 - ن العلوم الطبيعية مثاال هلاـوعلى خالف النظرية التقليدية اليت تتخذ م –النظرية النقدية ترى 

حيث  .تلك املطبقة يف العلوم الطبيعية أن دراسة ومناهج العلوم اإلجتماعية واإلنسانية ختتلف جذريا عن
 موضوعية وال باحلتمية املبنية على قواننيبني الذات واملوضوع، وبني احلقيقة والقيمة،  بالفصل ال تعترف

وتسعى إىل إحداث تغيري إجتماعي  ،سانمسألة حترير اإلنتركز على  ،وباملقابل .حتكم التاريخ واتمع
    .جذري يف حياة البشرية

إذ ختدم املعرفة دائما بني املعرفة واملصاحل، يورغن هابرماس أكد على وجود عالقة وثيقة الصلة 
فإن النظرية النقدية  ،وعليه. 3تارخيي ال ميكن فصله عن حميطه فهي نتاج إجتماعيشخصا ما وهدفا ما، 

يف حماولة لفهمه وتغيريه، واهلدف  نهالوقت نفسه أن تبتعد ع مجتمع، لكنها حتاول يفللهي كذلك نتاج 
  .   من ذلك كما يزعم النقديون هو إمعان النظر يف النظام اإلجتماعي القائم وحدود املعرفة املمكنة

ن هلا وظيفة تكوينية، على أإىل النظرية النقدية  ينظر - من جهته كذلك -  ماكس هوركهامير
  :4حددها على النحو التايل ،ثالثة مهام أساسية اينيط ث حي

 .الكشف يف كل نظرية عن املصلحة اإلجتماعية اليت ولدا وحددا -1
أن تظل هذه النظرية على وعي بكوا ال متثل مذهبا خارج التطور اإلجتماعي التارخيي، فهي ال  -2

 .أ إطالقي خارج صريورة الواقعأو أا تعكس أي مبد رح نفسها باعتبارها مبدأ إطالقياتط
وأن تؤسس  املصاحل الطبقية أن تلبسها للعقلالتصدي ملختلف األشكال الالمعقولة اليت حاولت   -3

 .اليقني ا على اعتبار أا هي اليت جتسد العقل

                                                
1 Juanta Elias and Peter Sutch, op. cit. p 116.       
2 Kimberly Hutchings, op. cit. p 81.       

 .439مارتن غريفيثس و تريي أوكالهان، مرجع سابق، ص  3
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طريق الفهم وإمنا من طريق آخر،  بوابة التجريب والتفسري حتما عرب إن جتسيد النظرية النقدية ال مير
فهو مرتبط عند النقديني يعترب عنصرا حيويا من عناصر العقل، " التأمل"يقول أن  فـ آلن هاو .والتأمل
وهو ، وحنن حني نفهم شيئا ما إمنا نعكس صورته. أو املرآة اليت تعكس شيئا آخر) Speculum(بكلمة 

تأمل هو من ال يقبل والشخص امللنا يف تلك اللحظة، كينونة خاصة به بل هو ما يظهر انعكاس ليس له 
بل يدرك أن املظاهر تعكس صورة على حنو عقائدي جامد هذا املظهر أو ذاك على أنه كل ما هنالك، 

فال توجد حقيقة مطلقة وال حقيقة ائية تتعاىل عن  ،وعليه .1حمددة بني الذات واملوضوععالقة تارخيية 
هناك  مما يوحي بأن .ظية بني الذات واملوضوعفاعلية حلنتاج عملية ت أن احلقيقة هيكما الشك والنقد، 

ذا ـ، ولعل هذا ما حظام والتماثليةـتنتفي عنها صفات املوضوعية واإلنت ن احلقائقـعددا ال منتهيا م
  .عنيهدف ممن أجل شخص ما، ولأن احلقيقة أو النظرية هي دائما بقول بـ كوكس إىل ال

لشكل وا ،ليت صارت عليها األشياء كما هي عليهبالكيفية ادائما لقد اهتمت النظرية النقدية   
إن حقل املعرفة الفعلي ليس الوقائع "فضمن هذا السياق يقول ماركيوز  .الذي ميكن أن تتخذه مستقبال

ويضيف . 2"أو املعطاة عن األشياء كما هي، بل تقوميها النقدي كمقدمة لتخطي شكلها املتعني املتعينة
 ،ث يشري الوجود إىل ما يوجد فعلياحبي .ماملاهية والوجود هو متييز حاسني أن التمييز الذي أقامه هيغل ب

فإنه  ،على هذا التفكري والفهم تطبيقي وكمثال .إىل ما ميكن أن يأيت إىل الوجود الحقابينما تشري املاهية 
 البد أن تشري وتتضمن إمكانية اإلنصافلكي توجد العدالة اإلنسانية، ولكي تكون عدالة أصال، 

فيجب أن  تتخذه العدالة فعليا يف زمن معنيأما الشكل الذي  .وإحقاق احلق واملساواة وما إىل ذلك
    .3بغية التوصل إىل أرفع مستوى ممكن من اإلنصاف واحلق واملساواة ،يوضع موضع املساءلة والنقد

طرقا جتماعية يف دراستهم وحتليلهم للظواهر اإل يتبىن املنظرون النقديون ،على الصعيد املنهجي  
 إىل ولذا يلجأون .التجريبية املعتمدة على املنهج اإلستقرائي –عما تقدمه اإلبستمولوجيا الوضعية  بديلة
القائم على مفاهيم اجلدلية املادية  أو املنهج اجلديل" الديالكتيك"التحليل املاركسي املتمثلة يف  مناهجأهم 

   .4بني املاركسية والغرامشية هي مزيجيف األصل دية وذلك لكون النظرية النق .واملادية التارخيية
حتوي عددا  كتيكيةديال أو عملية سريورةعلى أنه  واإلنساين اإلجتماعيإىل الواقع ينظر النقديون 

الذي يتجلى فيما تعكس حالة التناقض املادي الذي يعيشه اتمع، و ،من العناصر أو األضداد املتصارعة
ومبا أن العقل والواقع أو الفكر واملادة  .ليت تطفو على سطح البىن الفوقيةاالتناقضات  تلك يفبعد 

                                                
 .20آلن هاو، مرجع سابق، ص 1
 .21املرجع نفسه، ص 2
 .21املرجع نفسه، ص  3
 .35عمار حجار، مرجع سابق، ص 4
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هي انعكاس مباشر للواقع، لكنها أن الفكر أو النظرية  أي – مترابطان على حنو صميمي أحدمها باآلخر
استقصاء والكشف موجها حنو هدف النظرية النقدية يصبح  فإن – تستغل فيما بعد لتربير وشرعنة الواقع

ت اشتغاهلا واألشكال اليت آلياوتبيان ، 1اليت حتكم وحتدد طبيعة اتمع األضداد املترابطة ديالكتيكيان ع
          . وذلك بغية تفكيكها وإعادة بناء اتمع املنشود ،تتخذها

جاءت من أجل تغيري اتمع على مجيع  ،هي نظرية تكوينيةميكن القول أن النظرية النقدية 
، واجلمع بني املعرفة واألصعدة، وحتقيق التحرر البشري، واملؤالفة بني النظرية واملمارسةاملستويات 

فهي دف إىل إقامة . والغاية، والتوفيق بني العقل النظري والعقل العلمي، واملزاوجة بني احلقيقة والقيمة
  .نظرية إجتماعية متعددة املصادر واملنطلقات

  .النقدي يف العالقات الدولية اإلسهام النظري: املطلب الرابع
يلتقي املفكرون النقديون املهتمون بدراسة مسائل السياسة الدولية حول فكرة أساسية مفادها أن 

السياسية و نس البشري من القيود اإلقتصاديةبكيفية حترير اجلدراسة العالقات الدولية جيب أن تم 
اما عامليا ارتكز على بىن وهياكل ية، واليت أنتجت نظالرأمسالية العاملواإلجتماعية اليت فرضتها تطورات 

   .2عكست فروقات واضحة وعدم مساواة يف القوة والثروة
تنطلق النظرية النقدية من فكرة أن العمليات املعرفية ليست مبنأى عن تأثري وجتاذبات املصاحل   
 فاإلعتراف .القاعدة أو املسلمة تثناء من هذهاملختلفة، وأن نظريات العالقات الدولية ليست اس السياسية

استحالة مما يعين  ،ب تطبيقه أيضا على النظرية ذااوج ،هو واقع مت بناؤه إجتماعيابأن العامل اإلجتماعي 
منع التوجه مهما ادعت من حيادية وموضوعية  فال تستطيع أي نظرية .فصل الواقعي عن املعياري

تعكس فالنظرية  .3ويف اعتبار الدراسة شرعية ومهمة ،ها هلاويف تفسري ،للمعطيات املعياري يف اختيارها
فإن املهمة األساسية للنظرية  ،وبالتايل .جتماعية والثقافية واإليديولوجيةوتصاغ من خالل التأثريات اإل

  . النقدية للعالقات الدولية هي الكشف عن أثر هذه احملددات
  وعليه .وضوع األساسي للنظرية النقديةهو املوة عترب النقديون أن الشكل العاملي لعالقات القي، 

تتساءل هذه األخرية حول كيفية تشكل هذه العالقات؟ وما آثارها؟ وما البدائل املمكنة هلذا النمط من 
فالنقديون يوسعون من جمال دراسة العالقات الدولية ليتجاوز اإلفتراضات املعرفية  4عالقات القوة؟

بنقد الوضع  ونال يكتفو باطها باألبعاد السياسية السائدة،ة إىل عالقتها وارتوالفلسفية للنظريات السائد

                                                
 .21آلن هاو، مرجع سابق، ص 1
 .452صمرجع سابق، أنور حممد فرج،  2
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 .455، صمرجع سابقأنور حممد فرج،  4



316 
 

مبا يعزز فكرة املساواة  اتغيريمهبل حياولون  ،لسائدة يف جمال العالقات الدوليةالقائم أو النظريات ا
  . دالة بني مجيع الشعوب واتمعاتوالع

إن مهمة نظرية العالقات الدولية ال "وله فة نظرية العالقات الدولية بقحدد وظييورغن هابرماس 
مهمتها تكمن أيضا يف تفسري  ولكنتقتصر فقط على تغيري الطريقة اليت من خالهلا ننظر إىل العامل، 

ال بد أن تعطينا عالوة على الوصف الصرف، عرضا بشأن األحداث الراهنة، كما يتوجب عليها العامل، 
           . 1"ومالئما لنوعية وكيفية إدارة العامل أن توفر لنا حتليال نقديا وخيارا هاما

، ومن خالل من خالل تطبيقه املنهج النقدي على دراسة العالقات الدولية ،وروبرت كوكس  
كيف أتت : أن النظرية النقدية تسألوالنظرية النقدية، يصل إىل " حل املشكلة"متييزه بني نظريات 

ما فهذه املقاربة أو النظرية دف إىل متييز  ؟ وكيف ميكن تغيريها؟الترتيبات العاملية احلالية إىل الوجود
وحتاول إجياد طرق  "املهيمنة املبادئ والبىن"اليت تتحدى " املضادة –حركات اهليمنة "يسميه كوكس بـ 
        .  2بديلة للسياسة العاملية

إىل فت اإلنتباه حياول كوكس ل ،ومن أجل نقد التفكري الكالسيكي حول العالقات الدولية  
 .ثقافية وإيديولوجيةو تتضمن عوامل اقتصادية ،جمموعة من الشروط اليت تؤثر على السياسة الدولية

فإن عمله  ،ال يأخذ هذه العوامل بعني اإلعتبار يف دراسة العالقات بني الدولر الذي نظِّوجيادل بأن املُ
ت تفعله النظريا وهذا ما. 3سائد يف عصرهسيكون جمرد استنساخ وإعادة إنتاج وتعزيز للحس العام ال

ه لقوانني حتت غطاء من خضوع ،حتاول تثبيت الوضع الدويل القائم اليت التقليدية وعلى رأسها الواقعية
حصر مهمة الباحث واملُنظِّر يف حتسني طرقه وأساليبه ومناهجه بغية  ،وبالتايل .موضوعية ومستقلة حتكمه

  .وتفسريهاالوصول إىل كشف هذه القوانني 
إذ  .ياسة العاملية ودور النظرية فيهاالنظرة الوضعية القاصرة واملتحيزة لطبيعة الس يرفض النقديون  

على اجلوانب نقدهم مركزين  ،عليها النظريات التقليديةعملوا على مهامجة القواعد واألسس اليت بنيت 
واملصلحة والقوة كما ذكرنا  إليديولوجياوأمناط املعرفة وعالقتها با ،فلسفة العقلوعلى  ،اإلبستمولوجية

فصل وباستحالة  ،ألن النقديني يدركون ويسلِّمون بفكرة اإلرتباط القوي بني املعارف واملصاحل .سابقا
حول نظروا إىل اإلدعاءات املعرفية اليت تسوقها الواقعية  ،وعليه .يم عن احلقائق واملوضوع عن الذاتالق

بثوب  توشحت ، بل وإيديولوجيةعلى أا جمرد وجهة نظر ومعتقداتية حقيقة وطبيعة السياسة الدول
وهنا يربز دور النظرية النقدية يف . على ترتيب عاملي معنيصبغة من الشرعية  لتضفي ،النظرية العلمية

                                                
 .42ص مرجع سابق، ،"التنظري يف العالقات الدولية بني اإلجتاهات التفسريية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جنديل،  1

2 Andrew Linklater, « Critical Theory » in Martin Griffiths (ed.), op. cit, p 55. 
3 Kimberly Hutchings, op. cit. p 81.       
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للحياة ) اإلجتماعية(واتصاال بالطبيعة احلقيقية من خالل بناء فهم ومعان أكثر عمقا إزالة هذا القناع 
                   . 1تماعية ككلاإلج

فإن  ،وحتاول تفسريه مسبق الدويل كمعطىأو النظام وإذا كانت النظريات التقليدية تأخذ الواقع         
طرح العديد من األسئلة  خالل من ،على النظام القائمالنقدية ترفض إضفاء الطبيعة الستاتيكية النظرية 

مير عرب النقديون يعتقدون أن الفهم اجليد للسياسة العاملية . ملهوع حول نشوئه وتطوره وآليات اشتغاله
حيث يتم  .وطريقة تغريها مع الوقت ،وشرعيتها ،أصل املؤسسات السياسية الدوليةبوابة البحث عن 

يتجلى دور  ،وبالتايل .هلياكل النظام الدويل ووظائفه النظر إىل التاريخ باعتباره عملية تغيري مستمرة
           .  2تارخييا انقدية يف حتديد أي العناصر عاملية يف النظام الدويل أو العاملي وأيها متغريالنظرية ال

نقديني يف جمال املنظرين ال نقطة انطالق إلسهامات مثلت أعمال الواقعيني وخاصة اجلدد منهم
ا على بناء حول قدرحيث هامجوا بشكل كثيف وحاد مزاعم الواقعية اجلديدة  .العالقات الدولية

ورأوا يف ذلك جتاوزا  .من الناحية املعيارية "حيادية"و ،من الناحية العلمية" موضوعية"وتقدمي نظرية 
وكذا تداخل وتشابك وتفاعل أبعادها املختلفة،  املعقدة للسياسة الدولية،اإلجتماعية وقفزا على الطبيعة 
من الصعوبة البالغة احلديث عن نظرية علمية  ،هوعلي .لية عن طبيعة الظواهر الفيزيائيةكما أا ختتلف ك

فعقالنية الواقعيني بتعبري  .ال العلوم الطبيعية والفيزيائيةتفسر الظواهر السياسية الدولية مثلما تفعله يف جم
  . 3تستجيب ملصاحل طبقة إجتماعية حمددةمعيارية مستترة ال تعدوا أن تكون أكثر من  ،كوكس
 للعالقات الدوليةباستقاللية احلقل األكادميي إدعاء الواقعيني نقديون يفند ال ،ويف الصدد نفسه  

ويتساءلون عن أي من  .وإغراءات السياسة واملصاحل بعيدا عن جتاذبات العمل التنظريي من علاليت جت
البحوث ميكن أن تكون جمردة وغري خاضعة للمصاحل املادية، خاصة ما أثبتته دراسات متخصصة يف 

تفوق ميزانية دول امليزانية املرصودة للبحوث يف امليدان األمين مثال  تحدة األمريكية من أنيات املالوال
       .4تسجل هيمنة كبرية على حقل العالقات الدوليةمما جعل األحباث األمريكية أخرى، 
 ،يف حتليل السياسة الدولية منظورها الالّتارخييالواقعية اجلديدة كذلك من حيث انتقد كوكس   

 خاللقد أتت من  اأحقيقة أغفلت و ،كحقائق أبدية مؤكدة نظرت إىل البناءات التارخييةحينما ذلك و
   .5تفاعل معقد بني الدول وباقي القوى األخرى حتت الدولة وفوق الدولة

                                                
 .34عمار حجار، مرجع سابق، ص 1
 .440مارتن غريفيثس و تريي أوكالهان، مرجع سابق، ص  2
 .34عمار حجار، مرجع سابق، ص 3
  ".اإلجتاه املاركسي للتنظري يف العالقات الدولية"حممد محشي،  4

http://www.mhamchi.yolasite.com/resources.االجتاه%20املاركسي%20للتنظري%20يف%20العالقات%20الدولية/doc 
5 Kimberly Hutchings, op. cit. p 80.       
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يؤدي إىل  يل كما قدمه كينيث والتز، والذيللواقع الدو رفض النقديون مفهوم الفوضى األبدية  
فحسب  .واستقرار الترتيب العاملي القائمئم بني دول ذات سيادة حلماية مصاحلها الوطنية قيام تنافس دا

 وحىت املصلحة الوطنية فإن الفوضى ،)K. Krause(وكروس ) M.C. Williams(كل من وليامس 
من اإلفتراضات سلسلة  هي بل ،تتسم بالثبات والشمولية قوانني طبيعية عن اتعبري هي ليست

كل من ويذهب يف اإلجتاه نفسه . بفكرة السيادةل الطبيعة السياسية للفاعلني وعالقتهم والطروحات حو
مها " الفوضى"و" الدولة"كدا على أن حينما أ ،)S. Corbridge( وكوربريدج) J. Agnew(آجنو 

دولة بني إنشاء ال ناجتة عن عملية بينذاتانية ،عاملية وداخليةيف إطار عالقات اجتماعية بناءات تارخيية 
اقعية اجلديدة هاجم التوافق الفكري والنظري بني الو ،من جهته كذلك كوكس .1والنظام الدوليت

واعتمادمها على  ،)ة عنهاعلى اختالفهما بشأن النتائج املترتب(فوضى وم الوالليربالية اجلديدة حول مفه
 -فإذا كانت التوليفة نيو .بشأا وقعةيف حتليل واستشراف النتائج واآلثار املت نظرية اإلختيار العقالين

فإن  ،من أسوء اآلثار اجلانبية هلا عن آليات ووسائل للتقليل الفوضى كشيء مسلم به وتبحث نيو تقبل
 ،تعمل على تفكيك وإعادة بناء مفهوم الفوضى الدوليةاملقاربات اجلديدة ويف مقدمتها النظرية النقدية 

ويف الوقت  .شترك فيها مجيع الفواعل السياسيةتة تفاعلية عمليعن و ،بوصفه يعرب عن بناء إجتماعي
              .2معينة ويقصي أخرىومصاحل ملفهوم الفوضى يربز وجهات نظر  كشف كيف أن املعىن املُعطى ،نفسه

على النظام نقل اإلهتمام من التركيز  حاول كوكس ،من خالل نقده للمفهوم الواقعي للفوضى
إىل التركيز على  -  للتحليل الذي انطلق منه والتزذي كان املوضوع األساسي ال - السياسي الفوضوي 

فإذا كان والتز قد جادل  .والسيطرة املوجودة فيهلى أشكال اهليمنة وع ،ظام اإلقتصاد السياسي العاملين
ادل فإن كوكس جي ،قيود املتأصلة يف الفوضى الدوليةليس هلا خيار يف أن ختضع للبأن الفواعل السياسية 

العديد من القوى السياسية هي على األقل منخرطة يف أعمال وجهود مجاعية لتغيري املبادئ اليت بأن 
   . 3حتكم التنظيم السياسي العاملي

 مشروعا سياسياتقدم  وإمنا ،د ومساءلة الواقع الدويل القائمإذن، ال تكتف النظرية النقدية بنق  
على املركزية يكون بديال عن سابقه القائم  ،جديد للعامل إقامة تنظيم سياسي إىلمن خالله تسعى 

 -  حسب التصور النقدي - هذا التنظيم اجلديد  .من املفهوم الواقعي للسياسة الدولية الدولتية النابعة
                                                

  .35عمار حجار، مرجع سابق، ص 1
  ا تقبل التعريف السائد لظرف معني "حل املشاكل"يعترب روبرت كوكس أن نظرية اإلختيار العقالين هي نظريةوهذا يعين أ ،

التعريف، بينما النظرية النقدية تتحدى هذا التعريف ذاته، أي ال تقبل فكرة وجود توصيفات  وحتاول حل املشاكل اليت يولدها هذا
  .    جاهزة وحمددة وائية لواقع معني

 .65كريس براون، فهم العالقات الدولية، مرجع سابق، ص 2
3 Andrew Linklater, op. cit. p 55.       
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ة بني هذه وأكثر عدال وإنصافا ومساوا ،املشكلة له مشولية من حيث عدد األطرافسيكون أكثر 
   .األطراف

فإم يرفضون كذلك نظرا لطبيعة  ،النظرة الواقعية لطبيعة النظام الدويليون يرفض النقدوكما 
  :1الدولة يف ثوا الواقعي يف ثالثة أبعادلفكرة حددوا انتقادام لقد و .ولةالد

الفلسفي للدولة كشكل استبعادي من التنظيم السياسي، مبعىن أنه باإلنتقاد البعد املعياري املتعلق  -1
 .اإلقليمي اخارج نطاقهيستبعد من هم 

املرتبط باحلاجة إىل تطوير تفسري ألصل الدولة وتطور الدولة احلديثة ونظام البعد اإلجتماعي  -2
 .الدول

 عالقات الدولية لتكون أكثر حترريةالبعد التطبيقي اخلاص باإلمكانية العملية إلعادة هيكلة ال -3
 .وعاملية

يقتضي من النظرية النقدية البحث عن أشكال تطبيقي إن حتقيق النقطة األخرية واملتعلقة بالبعد ال
فإن املشروع النقدي يف  ،وعليه .أخرى من اجلماعة السياسية غري تلك اليت متثلها الدولة القومية احلديثة

  :2أساسيني هذا الصدد ارتكز على حمورين
من خالل  ،يةبتطور مستويات أعلى من العامل للسماح ،ونظام الدولإعادة هيكلة الدول احلديثة  -1

نظام الدول ذات السيادة يكل من  وإحالل ،يد الدولة من القوى اليت حتتكرهاالعمل على جتر
 .احلكم العاملي

تعارض بني حىت يتم إزالة ال ،على املستوى العاملياإلختالفات الثقافية العمل على زيادة احترام  -2
من خالل التحرك حنو أشكال  ،وواجباته كإنسان يف املقام األول واجبات املواطن كمواطن

    .أخرى من اجلماعة السياسية
يف هذا اال يعد أندرو لينكاليتر أحد أبرز املنظرين النقديني الذين اهتموا بضرورة البحث عن 
أشكال بديلة عن الدولة كإطار وشكل للتجمعات البشرية، بسبب أن الدولة ككيان سياسي واجتماعي 

يصل  ،ومستفيدا من املفاهيم اليت طورها هابرماس .3من اإلستثناء واإلقصاء على درجة عاليةاقتصادي و
يف إطار مفاهيم التوسع  جيب أن يكون لينكاليتر إىل نتيجة مفادها أن التحرر يف عامل العالقات الدولية

مهيتها عملية التحرر بعملية فقدان سيادة الدولة أل يساوِيأي أنه  .دود األخالقية للجماعة السياسيةواحل

                                                
 .451، صمرجع سابقأنور حممد فرج،  1
 .452نفسه، ص املرجع 2
 .440مارتن غريفيثس و تريي أوكالهان، مرجع سابق، ص  3
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عن هذا إال بالتحول بشكل كلي األخالقية واملعنوية حنو أطر سياسية واجتماعية أوسع، ولن يتم 
           .1املؤسسات واحلكومات احلالية إىل مؤسسات اتمع العاملي

 .إىل إقامة جمتمع ما بعد السيادة )Mark Hoffman(مارك هوفمان  يدعو ،نفسهويف اإلجتاه   
وحتدي   تغيري احلدود السياسية القائمةاحلركات اإلجتماعية النقدية فاعال أساسيا يفحيث اعترب أن 

  .  إحداث هذا التغيريتمع املدين وقدرته وفاعليته يفن على حركية اأي أنه يراه .2املسارات اإلقصائية
ذلك عن لتصحيح أوضاع اتمع وتغيريها، وميكن القول أن النظرية النقدية جاءت بصفة عامة،   

طريق تعرية املؤسسات الرأمسالية املهيمنة وفضح أوهامها اإليديولوجية، وتطوير املفاهيم املاركسية يف 
   .ثوب جديد أو إعادة صياغتها مرة أخرى كما فعل يورغن هابرماس

  :3عدد لينكاليتر إجنازات النظرية النقدية للعالقات الدولية فيما يليلقد 
ويف سياق التنظري  .اجتماعية موجودة مسبقاتعكس أهدافا ومصاحل  بينت أن املعرفة هي دائما -1

 .قادت هذه احلجة إىل انتقادات قوية لنظرية اإلختيار العقالينللعالقات الدولية 
ثابتة وغري قابلة اإلجتماعي البىن املوجودة يف العامل تعارض النظرية النقدية اإلدعاءات القائلة بأن  -2

 .أكرب قدر من احلرية يف العالقات اإلجتماعيةفرص إجياد  تفحص ،وباملقابل .للتغيري
دة على مؤكِّ نقاط الضعف اليت الزمت املاركسيةوتغلبت على  /النظرية النقدية تعلمت من -3

مستفيدة من جهد هابرماس يف إعادة هيكلة وبناء املادية التارخيية، و .أشكال التعلم اإلجتماعي
 .تارخيية بأهداف انعتاقية وحتررية سوسيولوجيافاحتة بذلك إمكانيات جديدة لبناء 

على تبين حوار مفتوح مع  النظرية النقدية حتكم على الترتيبات اإلجتماعية من خالل قدرا -4
 .وتقدمي أشكال جديدة للجماعة السياسية تتناىف مع اإلقصاء غري املربر ،اآلخرين

 عديدةالنظرية النقدية انتقادات القت  ،لتفسري أو فهم العالقات الدوليةدمت وككل نظرية قُ ،لكن
رفضت النظرية مجلة  ،ينيفمن جانب العقالن. أو من جانب التأمليني أنفسهمسواء من جانب العقالنيني 

ال ميكنها تقدمي نظرية علمية  ،وبالتايل .اإلبستمولوجية واملنهجية للوضعيةكوا ال تتبىن األطر  ،وتفصيال
الدولية، فضال عن أا حمملة بالقيم وتعكس بشكل صريح وواضح املبادئ تشرح وتفسر سري العالقات 

جاء من طرف مفكري ما بعد فإن النقد األكرب  ،أما من جانب التأمليني. واإليديولوجية املاركسية
طرق بني والقدرة على التمييز  ،الذين رفضوا املشروع النقدي القائم على فكرة اإلنعتاق والتحرر احلداثة

                                                
 .190مصباح عامر، مرجع سابق، ص 1
 .36عمار حجار، مرجع سابق، ص 2

3 N.J. Rengger,  «Negative Dialectic? The Two Modes of Critical Theory in World Politics» in 
Richard wyn Jones (ed), op. cit. p 97.        
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وجد معيار ثابت نقيس به وحنكم على أساسه أن نسخة ال ي ،فحسبهم .لقوة وطرق عمل احلريةعمل ا
جيادلون أن استعمال مفهوم اإلنعتاق و، )ألم ضد األسسية( من السياسة الدولية هي أفضل من األخرى

القائم هو نفسه سلطوي  كأساس لنقد الوضع النظري والعملي) Emancipation(أو التحرر 
. فكرة أن هناك متييزا واضحا بني القوة واملعرفة) problematizes( هم ميشكلون ،وبالتايل .ئيوإقصا

على  بأم يعتمدون  املنظرين النقديني أمثال كوكس ولينكاليتريتهم ما بعد احلداثيني ،وهلذا السبب
رتد إىل املاركسية واليت جتعل من النظرية النقدية تنهار وت ،"معيار احلكم"افتراضات غري نقدية حول 

  .  1واملثالية الليربالية
حينما ربطت املعرفة  ،يف مصيدة اإلنتقاد الذي وجهته للنظرية عموما النظرية النقدية لقد وقعت 

حتت غطاء من  ،فهي كذلك منحازة وختدم توجهات وأجندات معينة ،وبالتايل .والنظرية باملصلحة
فإن بعض األفكار النقدية سوف  ،مع كل هذاولكن . ئدةنة النظريات الساالتحرر واإلنعتاق من هيم

  . تتخلل البعض من أعمال وتوجهات النسويني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
                                                

1 Kimberly Hutchings, op. cit. p 83.       
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  املبحث الثالث
   رفع اهليمنة الذكورية حنو: ةلنسوياملشروع النظري ل 

  العالقات الدولية على حقل
 

ضمن املقاربات نة متميزة النسوية يف اية القرن العشرين من احتالل مكا متكنت املقاربات
عرف يمنة أو سطوة ير عملية التنظري يف احلقل مما يلعالقات الدولية، إذ راهنت على حترالنظرية البديلة ل

اإلبستمولوجية واملنهجية اليت قام و ائد، وذلك بتقويض األسس الفلسفيةاملركزية الذكورية لإلجتاه الس
القات الدولية والعملية التنظريية ككل باإلستناد إىل مفهوم عليها من جهة، وإعادة هيكلة نظرية الع

سيمكننا من  –كما جيادل النسويون  –إن استخدام اجلندر كأداة حتليلية . من جهة أخرى" اجلندر"
رؤية العامل بطريقة خمتلفة متاما عن السابق، كما أنه يكشف درجة التحيز الذكوري املوجود يف املعارف 

  .  يفتح نافذة أمام النساء إلثبات وجودهن فكرا وممارسةوالعلوم، وبالتايل
اليت أودت  ،لقد رافعت النسوية من أجل عامل أفضل من ذلك الذي سادت فيه القيم الذكورية

بل وأقصتهن من احلياة العامة  شأن النساءباإلنسانية إىل أعلى درجات التوتر واحلروب، وحطّت فيه من 
قل حيترم وجهة أو على األ ،مل من أجله النساء هو عامل أنثويالذي تدعوا وتع وباملقابل فإن العامل .كلية

 .           إخل...اليت هي أكثر ميال إىل التسامح وعدم اللجوء إىل القوة والعنف ،نظر النساء وقيمهن
 .مدخل مفاهيمي وتارخيي: النسوية :املطلب األول

 كجهد فكري ،إىل مفهوم النسوية ربشيء من اإلختصا التعرضسنحاول يف هذا املطلب 
من أجل حجز مكانة هلن ضمن هذا  العديد من النساءا  قامت ،حركة نضاليةمسار تارخيي من وك

اإلقصاء واإلنغالق يف وجه األدوار وعلى درجة عالية من  ،بأنه متحيز ذكورياه نفْصيالذي  ،العامل
           .  اةاألساسية اليت تلعبها املرأة يف مجيع مناحي احلي

  .يف تعريف النسوية: الفرع األول
اليت مت استخدامها  ،"féminisme"تعود كلمة النسوية يف أصوهلا اللغوية إىل املفردة الفرنسية 

 ،أما توظيفها اصطالحيا .18601سنة " شارل فورييه"ألول مرة من طرف رائد اإلشتراكية الطوباوية 
ارة إىل دعم مطالبة املرأة حبقوقها السياسية والقانونية مساواة مع لإلش ،1890فقد كان يف إجنلترا عام 

                                                
  .71ص .أمحد عبد احلليم عطية، حمرر، مرجع سابق: ، يف"نيتشه والرتعة األنثوية "، عطيات أبو السعود 1



323 
 

بينما جرى  .قرن العشرين يف الواليات املتحدةرح املصطلح بقوة يف الثالثينات من المث طُ .1الرجل
  .2وازدهر يف الستينيات والسبعينيات يف فرنسا .روبا بعد احلرب العاملية الثانيةتداوله يف أو

صطلحات اإلجتماعية املثقلة مبعاين اإلختالف والتنوع واإلرتباط مبختلف وكغريها من امل
فإن النسوية مل تشذ عن هذه القاعدة، لكن هذا مل  ،السياقات التارخيية والثقافية والسياسية واإلجتماعية

ية مسلك منظومة فكرية أو"ة بأا يعرف النسوي )hachette(فمعجم  .مينع من حماوالت حتديد مدلوالا
فيعرفها على أا  )webster(م أما معج ."اء، وداعية إىل توسيع حقوقهننسة عن مصاحل المدافع

النظرية اليت تنادي مبساواة اجلنسني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتسعى كحركة سياسية إىل حتقيق "
 Sara( يف حني أن .3"واهتماماا وإىل إزالة التمييز اجلنسي الذي تعاين منه املرأة حقوق املرأة

gambel(  اا " وما بعد النسويةالنسوية "يف كتاحركة سعت إىل تغيري املواقف من املرأة "وصفتها بأ
كإمرأة قبل تغيري الظروف القائمة وما تتعرض إليه النساء من إجحاف كمواطنات على املستويات 

الكندية لويز تزبان تتبىن  .4"ياسية واملدنيةارك يف السلطة السالقانونية واحلقوقية يف العمل والعلم والتش
انتزاع وعي فردي يف البداية ومن مث وعي مجعي تتبعه "حيث ترى أا  ،يا ثوريا للنسويةمفهوما حرك

كارفان ج فوجال . 5"ةل للنساء يف حلظات تارخيية معينثورة ضد موازين القوى اجلنسية والتهميش الكام
)Karven J Vogel( ا نظرتدف إىل العدالة  ،ومقاربات حتليلية ،ورؤى سياسية ،يات فلسفيةرى أ

وتغيري ارتباط أدوار املرأة  وحتدي دف إىل فهم ،أو مبعىن آخر .مرأةاإلجتماعية وإىل معاملة منصفة لل
  . 6بالرجل

يتني عند التعامل مع تكشف هذه التعاريف املقدمة حول حتديد معاين النسوية عن نظرتني أساس
بينما تذهب الثانية إىل اعتباره حركة  .تشري إليه بوصفه توجها فكريا ونظريا ،فإحدامها .ملصطلحهذا ا

و هذا ما عرب . اء املزيد من احلقوق واحلريات لفئة عريضة من اتمع امسها النسنضالية تسعى إىل تأمني
خلربة هي فلسفة ترفض ربط ا ،فاألوىل عنده ".النسائية"و" النسوية"لناصر حينما ميز بني عنه إبراهيم ا

وإمنا تعمل على إعادة تعريف هذه اخلربة وتشكيلها مبا جيعل العنصر النسوي  ،اإلنسانية خبربة الرجل فقط

                                                
 .72املرجع نفسه، ص 1
           http://civicegypt.org/?p=27463    ". املوجات النسوية يف الفكر النسوي الغريب"مية الرحيب،  2
 .املرجع نفسه 3
 .املرجع نفسه 4
 .املرجع نفسه 5

6 Karven J. Vogel, « Feminist International Relation »  in John T. Ishiyama and Marijke Breuning 
(eds.), op. cit, p 344.         
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بينما حييلنا الثاين إىل تلك الفعاليات والنشاطات اليت تقوم ا  .ووجهات نظره شريكا أساسيا يف ذلك
  .  1يالنساء دون اعتبار للبعد الفكري والفلسف

  .اإلرهاصات التارخيية لظهور وتطور النسوية: الفرع الثاين
يف البداية جتب اإلشارة إىل أن ظهور النسوية كحركة نضالية تسعى إىل نيل حقوق مساوية   

مت سهو سابق عن ظهورها كتوجه فكري وفلسفي يسعى إىل تصحيح النظرة اليت ر ،حلقوق الرجل
فـ  .مبختلف أشكاله ومن مجيع جوانبه ،يت تعرضت للنشاط اإلنساينحول املرأة يف معظم الكتابات ال

إىل أن أول حركة مترد " الثورة وحترر املرأة"يف كتاا تشري  ،مثال )Sheila Robetham(شيال روبتهام 
واستمرت حىت القرن التاسع  ،ثالث عشريف أوروبا يف القرن ال تضد الظلم الذي طال النساء حدث

ها النساء سلطة حتدت في ،ومتفرقة ومبعثرة حتركات فردية ومجاعية غري منظمة رةولكن يف صو .عشر
وقد كان مثن هذه احلركة هو إعدام وحرق العديد منهن  .وتصدت حملاكم التفتيش الكنيسة واإلقطاع

بينما عكست كتابات املفكرين والفالسفة وحىت رجال الدين . 2بتهم السحر والشعوذة واهلرطقة
ربت املرأة يف نظر عتفلقد اُ .النساء اسع الذي مورس على شرحية كبرية من اتمع امسهااإلقصاء الو

لذا وألا أغرت آدم باألكل من الشجرة،  ،اليهودية واملسيحية أصل اخلطيئة التراث الديين لكل من
فكرين به العديد من املومل تكن أوفر حظا يف ما كت .حكم عليها الرب بسيادة الرجل عليها ائيا

 .واألشرار ومع املخبولني واملرضى يصنف املرأة يف كتبه وحماوراته مع العبيد ،فهذا أفالطون .والفالسفة
فيقرن األول  ،ا جيري مقارنة بني العقل واملادةوذلك حينم ،وديكارت يضعها يف مرتبة دون الرجل

االت ا ضعيفة يف كافة اوصف املرأة بأ ،كانط بدوره .وجيعل من الثانية وصفا أنثويا ،بالذكر
وفرويد انتهى إىل  .عل من املرأة آلة للجنس واإلجنابجون جاك روسو ج .وباألخص يف قدراا العقلية

  .3وال ميكن أن تصل إىل مرتلة الرجل أو أن تكون قريبة منه ،أن املرأة جنس ناقص
سوءا من  مل تكن أقل - عشرينعلى األقل حىت بداية القرن ال -صورة املرأة يف الفكر الغريب ،إذن  

. أمرا حتميا  -ممارسة وفكرا -الشيء الذي جعل من تغيري هذا الواقع  الواقع الذي كانت تعيشه،
على طبيعة : ملعاصرة كان نتاجا ورد فعل مزدوجفإن بروز اإلجتاه النسوي يف احلياة السياسية ا ،وعليه

دين من مكانة النساء فيه، بل وحيرمهن من أدىن األوضاع والنظام اإلجتماعي السائد يف الغرب الذي ي
  .أو ما حيمل وصفا وشعورا أنثويا ،وعلى تنظري العقل الغريب املتحيز ضد كل ما يرمز للمرأة ؛حقوقهن

                                                
 ".النسوية الغربية وحماوالت العوملةاحلركة "إبراهيم الناصر،  1

http://www.saaid.net/female/064.htm 
 .، مرجع سابقمية الرحيب 2
 .، مرجع سابقإبراهيم الناصر 3
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ميكن القول أن القهر واإلقصاء الذي عانته النساء كان شامال جلميع مناحي احلياة املادية   
فكانت املطالب  .، ولكن بصفة تدرجيية ومرحليةومنظما ولذلك اقتضى حتركا شامال والفكرية،

وكذلك  .إخل...ة واإلقتصادية والقانونية السياسية يف مؤخرة األجندة النسوية بعد املطالب اإلجتماعي
ليندا م واء، فـ سوزان ج كارول لعلمية واألكادميية ملشاكل النسااحلال مع اإلهتمام الفكري والدراسة 

أصدر  ،نتصف الستينيات من القرن العشريننه قبل نشأة احلركة النسوية يف مأ ج زيريللي تريان
ومل تكتمل  .تب أو املقاالت املتعلقة بالنساءاملتخصصون يف جمال العلوم السياسية عددا قليال من الك

  .1أطروحة فقط من األطروحات اليت ركزت على النساء 11سوى  1966 -1901خالل الفترة 
" اللجنة النسائية للعلوم السياسية"حيث شهدت تأسيس  ،ينيات بداية حمتشمةفت فترة السبععر 

فقدمت  ،"النسوية"شيط الدراسات السياسية تنهذه اللجنة حاولت  ،وبدءا من العام املوايل .1971عام 
للعلوم رابطة األمريكية دمة إىل اإلجتماعات السنوية للقَواملُ ،"اجلندر"العديد من األوراق البحثية حول 

شرت أول جمموعة من الكتب اليت أولت ن ،وخالل الفترة املمتدة إىل منتصف السبعينيات .السياسية
  .اهتماما مبواضيع النساء والسياسة

تضمنت عددا مهما  حبيث ،ا كبريا للدراسات النسويةـدت تدفقشه ،بداية فترة التسعينيات 
جتماع السنوي الذي دمت إىل اإلقُ ،"سات اجلندردرا"مرتبطة بـ البحثية ومقاالت وكتب  من األوراق

 women جملةقامت  ،1991ام وقبله يف الع .1992ام ريكية للعلوم السياسية يف العة األمعقدته الرابط
politics and )24بنشر  )وهي جملة علمية مكرسة للكتابات اإلمربيقية والنظرية حول النساء والسياسة 

  .2ب تناولت مواضيع تعلقت بالنساء والتنظري النسويعرضا أو ملخصا لكت 21ومقاال 
فإن أهم  ،هذا من ناحية تطور اإلسهام الفكري، أما من الناحية املؤسساتية أو األكادميية

 )women andسوزان ج كارول و ليندا م ج زيريللي يف إصدار جملة التطورات قد رصتها كل من  
)politics  لنساء والسياسة داخل الرابطة األمريكية للعلوم وإنشاء قسم حول حبوث ا .1981عام

عام  )rutgers(أصبح قسم العلوم السياسية يف جامعة  ،باإلضافة إىل هذا .1986السياسية يف العام 
مادة ختصص رئيسية أو فرعية " النساء والسياسة"أول قسم يف الواليات املتحدة يعترب موضوع  1986

                                                
حنو دراسة النوع يف مريفت حامت، حمرر، : ، يف"التحديات النسوية أمام العلوم السياسية" ،سوزان ج كارول و ليندا م ج زيريللي 1

 .71ص ،)2010، 1مؤسسة املرأة والذاكرة، ط : القاهرة( شهرت العامل ترمجةالعلوم السياسية، 
  يعترب مفهوم اجلندر أو النوع اإلجتماعيgender  مفهوما حموريا لدى املنظرين النسويني، حيث مياثل مفهوم القوة وأمهيته عند

 .  لذا سنعود إليه بشيء من التفصيل يف ثنايا هذا البحث .الواقعيني
 .18سوزان ج كارول و ليندا م ج زيريللي، مرجع سابق، ص  2
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أقيمت مؤمترات وورشات عمل علمية يف لندن ولوس  ،بعد ذلك .1عند احلصول على درجة الدكتوراه
حن الفرصة من أجل إيصال صون نِوم ،دعيت إليها العديد من الباحثات النسويات ،اجنلس وبوسطن

النظرية "ة ويف التسعينيات مت إنشاء شعب. يف مسائل وشؤون العالقات الدوليةوعرض وجهات نظرهن 
يف مجعية الدراسات  )Feminist Theory and Gender Studies(" النسوية ودراسات اجلندر

حيث  .)BISA( تبعت بإنشاء شعبة مماثلة يف اجلمعية الربيطانية للدراسات الدوليةواُ .)ISA(الدولية 
 .2منحت هذه اهليئات وضوحا اجتماعيا وسياسيا للباحثني النسويني يف كواليس العالقات الدولية

و الفكر النسوي وتزايد اإلهتمام به، باإلضافة إىل اإلنفتاح الذي عرفه احلقل وكنتيجة طبيعية لتطور ومن
خاصة اجتاه التيارات الفكرية والنظرية اليت ال تنتمي إىل  ،النظري للعالقات الدولية يف بداية التسعينيات

ى أقسام خاصة على مستو ،اإلجتاه السائد، جرى تعميم الدراسات املتعلقة بالنساء والنظرية النسوية
 .العلوم السياسية الكربى بالواليات املتحدة األمريكية

 .حنو بناء النظرية النسوية اخلطوة األوىل: تقويض أسس العلم الذكوري :املطلب الثاين
إذ وقع جتاهل وميش  .ة كان متحيزا بطرق وأشكال متعددةأن عامل املعرف يرى النسويون

لنشاطات اليت كان هلا تأثري كبري يف حركة النشاط واملصري اإلنساين للنساء، ومت التغاضي عن األدوار وا
تراضات حول مسبقا اف اإلجتماعي، واستعمل فلقد أقصى عامل املعرفة النساء كباحثات يف الواقع .ككل

 إميانويل يرىكما و ،ببساطة .ال تستند إىل أي أساس واقعي Sex(اجلنس (الفروق بني اجلنسني 
 .3وجهة نظر النساءكلية قد جتاهل ل: والرشتاين

                                                
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها 1
 .463، صمرجع سابقأنور حممد فرج،  2

  عديد من الباحثني الذكور ممن يؤمنون ال يقتصر فقط على الباحثات النساء، وإمنا يضم كذالك ال" النسويني"نشري إىل أن مصطلح
 .باملبادئ واألفكار اليت نادى ا الفكر النسوي

  اجلنس "مييز النسويون بني مصطلحيSex "اجلندر "وGender" فاألول يشري إىل الفروقات البيولوجية بني اجلنسني باعتبارها ،
أما الثاين فيشري إىل ". األنثى"من " الذكر"يريها، وعلى أساسها منيز ونفسية مالزمة لإلنسان من الصعب تغ استعدادات طبيعية وخلقية

وعليه، فهي بناءات إجتماعية ميكن تغيريها، . الفروقات اإلجتماعية بني اجلنسني باعتبارها صفات مكتسبة من خالل التفاعل اإلجتماعي
يراهن النسويون على مفهوم اجلندر كأداة أساسية يف حتليل ومن هنا نفهم ملاذا ". املرأة"و " الرجل"وعلى أساسها ميكن التمييز بني 

 .وإعادة تشكيل املعرفة اإلنسانية، ومن مث بناء واقع إجتماعي جديد يعيد اإلعتبار للمرأة بوصفها الشريك الفعلي للرجل
العددان الثالث والرابع،  ،ة إضافاتجملحممود الذوادي، : ، ترمجة"تراث علم اإلجتماع ووعد العلوم اإلجتماعية"إميانويل والرشتاين،  3

  .25، ص 2008صيف وخريف 
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كموضوع من  -لقد بات من الضروري اإلنتقال من دراسة النساء واحلركة النسائية   
اليت  فال بد من حتطيم القيود ،وعليه .1إىل اعتبار املرأة ذاتا قادرة على إنتاج املعرفة - موضوعات املعرفة

  ."العلم الذكوري"ز يف العلم واملعرفة أو وعلى رأسها فكرة التحي ،وضعت كحاجز أمام هذا اهلدف
األول : إن اإلنعتاق من هيمنة الفكر الذكوري اقتضت من النسويني العمل جبد على مستويني  

 قام عليها الفكر الغريب هو مراجعة األسس الفكرية الفلسفية واإلبستمولوجية وكذا املنهجية اليت
أما  .ر واألسباب اليت سيقت لتربير ذلكألعذاوا ،وكشف مكامن التحيز فيه ضد املرأة ،احلديث

فهو يتعلق بتقدمي البديل عن العلم الذكوري  ،عب واألكثر حتديا ملهمة النسوينيفهو األص ،املستوى الثاين
  .شرط أال يكون علما أنثويا

 .واألنطولوجية ةمن الناحية الفلسفي: الفرع األول
على تعارض  الذي قام لفكر الفلسفي الغريبا على نقد -م مبختلف توجها - ونالنسوي ركز  

رفض اعتبار املرأة كائنا عقالنيا كامال و. 2أعطى فيه التفوق والسيطرة دائما لكل ما هو ذكوري ،ثنائي
امتد منذ أرسطو، وعبر فلسفة القرون الوسطى  - كما رأينا سابقا -هذا الرفض . مثلها مثل الرجل

ابتداء من ديكارت الذي حتدث عن فكرة الذات  ،يكية الليرباليةليستقر يف افتراضات الفلسفة الكالس
وهو اإلرتكاز الفلسفي الذي استندت إليه الوضعية الحقا  .وضوع الذي تعرفهاملنعزلة واملنفصلة عن امل

  .يف التأسيس ملفهومها عن املوضوعية
 رفض هذه الفلسفة إىل املفكرات احملسوبني على التيار النسوي/ عدد كبري من املفكريندعا لقد   

فـ لويس إريفاري . اوا وشكلها ومفاهيمها واهتمامامبضم "فلسفة ذكورية"ها بأا وووصف ،برمتها
ا قامت على مركزية أ ،اليت اختطها أفالطون" الغربية"يف تتبعها ألساس نظرية املعرفة وجدت  ،مثال

 قامت ،ومن جهتها. 3رفة احلقيقةجعلت من عقل الرجل هو وحده القادر على مع ،ذكورية شديدة
) 1984" (الذكر واألنثى يف الفلسفة الغربية: رجل العقل"كتاا  من خالل )G. lloyd(جنفييف للويد 

وتوصلت إىل أن املفهوم قد بقي  ،ه منذ أرسطو حىت سيمون دي بوفواربتتبع تطور مفهوم العقل وجتليات
ألن  ،وهذه حمصلة طبيعية حسب للويد .4ليت حلقت بهحمافظا على حتيزه الذكوري رغم كل التغريات ا

  .   خالصة "خربة ذكورية"الرجال استأثروا بالفلسفة طوال تارخيها، لذلك عكست 

                                                
 .422مارتن غريفيثس و تريي أوكالهان، مرجع سابق، ص  1
 . 01، ص"إشكاليات النقد النسوي"أمرية سلمى،  2

.bisan.org/sites/default/files/problematics_of_feminist_criticism.pdfhttp://ar  
 .01املرجع نفسه، ص 3
 ".النسوية وفلسفة العلم"ميىن طريف اخلويل،  4

fyyah/index32.htmfalsa-http://www.alhadhariya.net/dataarch/dr  
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كما قدمها  -مركزية العقل والعقالنية  أن موقف النسويني من فكرةتنبغي اإلشارة إىل  ،لكن  
فهناك النسويون  .سألة العقالنية وحتديهاحيث حدث انقسام خبصوص م ،كن موحدامل ي - الفكر الغريب
 ،مت استثناء واستبعاد النساء منه الذي" مركزية العقل"الذين آمنوا بضرورة حتدي مبدأ  ،الراديكاليون

وإذا كانوا  ".السلبية"يف الفلسفة الغربية بـ نت دائما رِاليت قُ" العاطفة"وركزوا على فكرة وقيمة 
 .أطروحاافإم باملقابل رأوا يف هذا مكمن قوا وخصوبة  ،ة من الرجلبأن املرأة أكثر عاطفييسلمون 

فالشعور  .، عقل يلعب فيه الشعور دورا أكرببل وحاولوا تقدمي تصور بديل للعقل عما قدمه ديكارت
بينما دعا النسويون الليرباليون إىل حتدي . 1هو نتيجة من نتائجه هو مصدر من مصادر الفهم، وباملثل

، فالنساء لسن أقل شأنا من الرجال يف توظيف عقوهلن، 2ة الذكورية من داخل إطار العقالنية نفسهاهليمن
والوصول إىل  ،إنتاج معارف تعكس وجهات نظرهن -إذا أتيحت هلن ظروف حتقيق ذلك  -وبإمكان
واحتللن  تفوقن ،أمثلة ومناذج عديدة عن نساء عاملاتوالتاريخ احلديث يعطينا  .صية العلمامتالك نا

  .ضمن النسق الفكري واملعريف الذي يوصف بأنه ذكوري وغري حمايد مكانة مرموقة
حيث بقي النسويون  .ر من الفلسفة العقالنية الذكوريةميكن وصف هذا اإلنقسام مبأزق التحر  
هن لتطوير  بني اإلقرار واإلعتراف بافتقار النساء للعقالنية اليت يتمتع ا الذكور، وبالتايل حاجتمنقسمني

من خالل التأكيد  ،وبني الرفض الكلي هلذه املقولة .ما يزعم اخلطاب النسوي الليربايلهذه القدرة ك
  .           على أن للنساء صفات خاصة ن

 سيكسوس وكريستيفا عبرن عن هذا املأزق، ولكنو ناك نسويات فرنسيات أمثال ريفاريه  
ه كرِفهيمنة العقالنية الذكورية ت .يةهي كذلك هيمنة لغوية وخطابمن فكرة أن اهليمنة الذكورية  انطالقا

وصفن أو أن يتحدثن كنساء وي ،ن يتحدثن كرجال ويتنكرن ألنوثتهنإما أ: النساء على أحد اخليارين
  .3بالالعقالنية

حسب ما تراه املفكرات  - إن جتنب ما تسببه اللغة الذكورية من مشكالت للنسويني
، وإىل ثورة نسائية تطيح )الكتابة النسائية(اج إىل تطوير جهود النساء يف جمال اللغة حيت - الفرنسيات

  . بعرش اهليمنة واإلحنياز اللغوي الذكوري
ففي اعتقادهم   .الغريب والوضع اإلجتماعي القائم مل يفصل النسويون بني الفكر الفلسفي

واملمارسة، بل  ساء يف عاملي الفكرعكست هذه الفلسفة حقيقة التهميش واإلقصاء الذي عانته الن
تفكري يف املنظومة كان لزاما وكخطوة أولية إعادة ال ،ولتصحيح هذا الوضع .وأسهمت يف إدامته

                                                
 .املرجع نفسه 1
 .03أمرية سلمى، مرجع سابق، ص 2
 .06املرجع نفسه، ص  3
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 ،ولفكر جديد ،قصد التأسيس لعامل جديد ،فاهيم واملسلمات اليت قامت عليهاونقد امل ،الفلسفية كلها
  .  يسع النساء كما وسع الرجال

  .الناحية اإلبستمولوجية من: الفرع الثاين
ال شك أن تبين موقفا عدائيا ورافضا لألفكار واملفاهيم اليت قامت عليها الفلسفة الغربية   
ف أغلب صنلذا ي .وخيدم الطروحات الفكرية النسوية ينسجم إبستمولوجيايستدعي توجها  ،الذكورية

ا يف رفض هاليت تشترك مجيع ،اربات النقديةالباحثني يف جمال العلوم اإلجتماعية التيار النسوي ضمن املق
بستمولوجيا على فكرة الوضعية، ومنهجيا على إالفكر الغريب التقليدي القائم فلسفيا على فكرة احلداثة، 

  .  فكرة التجريب
كاس واضح ملمارسات العلم تعي النساء بشكل جيد أن املعرفة اليت ينتجها الذكور هي انع  
وبالتايل ال ميكن بأي حال من األحوال  ،وم على أسس منهجية ذكوريةرسات تقوهي مما .السائدة

ني الذات تشكل عنصرا وسيطا ب ،فإنتاج املعرفة هو رهن بشروط إجتماعية .ةاإلدعاء بأا حقيقة مطلق
ء ال يتجزأ من منظورها هي جز – استنادا إىل مفهوم اجلندر –والذات العارفة  .العارفة وموضوع املعرفة

ويترتب على ذلك أن ممارسات إنتاج الذكور للمعرفة ال ميكن فهم شروطها ومقتضياا إال  .عياإلجتما
  .1ضمن كوا ممارسات لفئة هلا منظورها اخلاص

على دراسة النتائج اإلبستمولوجية املترتبة  )Nancy Hartsock(عملت الباحثة  ،يف هذا اال  
وتوصلت إىل أن هيمنة الرجال  .بنيويا عن حياة الرجالساء ختتلف حول اإلدعاء القائل بأن حياة الن

كما  "معرفة ذكورية"إىل أو  ،على جمايل الفكر واملعرفة وإقصاء النساء منها أفضى إىل معرفة ناقصة
ن سبب هذه النتيجة هو الزعم اإلبستمولوجي إ ،وتضيف هارتسوك. يصطلح عليها أغلب النسويني

تاما بني أي أن هناك فصال  .العلم هي ممارسة موضوعية وحياديةة وعرفقليدي من أن ممارسة عملية املالت
عرفة ن املال ترتبط ائيا بعملية البحث ع )Knower(ارف هوية العفايل وبالت ،الذات واملوضوع

)Knowing(2.  
فمثل هذا  العلم واملعرفة وخلومها من القيم،ينتقد النسويون بشدة اإلدعاء الوضعي حبيادية   
قدم  ،وعليه .3ميكن أن حيجب جمموعة كبرية من الفروض املعيارية حول الطبيعة اإلنسانية اإلدعاء

، وبالتايل ال ميكن الفصل "نشاطا إجتماعيا"النسويون مفهوما بديال للممارسة العلمية واملعرفية بوصفها 

                                                
 .03املرجع نفسه، ص 1
 .32ص. مرجع سابقعمار حجار،  2
 .25سوزان ج كارول و ليندا م ج زيريللي، مرجع سابق، ص 3
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أن جنس الذات يصبح من املتعني  ،هذه الفكرة "جندرة"وبـ  .ني الذات العارفة وموضوع املعرفةب
  .العارفة يلعب دورا كبريا يف نوع املعرفة اليت حنصل عليها

إىل أي حد : هذه املسألة على النحو التايل )Evelyn Fox Keller(افلني فوكس كيلر طرحت 
رتبطا بعامل وما هي اإلنعكاسات على العلم لو أنه مل يكن م ؟ترتبط طبيعة العلم بفكرة الذكورية

يف طبيعة إنشاء العلم ) اجلندر(ل والنساء كيف أثرت الطبيعة اإلجتماعية للرجا رى،الرجال؟ بعبارة أخ
تروي كيلر كيف أن رواد العلم الباكوين  ،يف خضم إجابتها عن هذا السؤال 1؟ إنتاج النظرية العلميةويف

)Baconian Science( َأيعةطبمن قبيل اهليمنة والسيطرة على ال ،وا على أعماهلم صبغة ذكوريةفَض، 
ألم وحدهم من استطاعوا التخلص من تأثري الذاتية  ،وإدعائهم باختالف العلماء عن الفالسفة

)Subjectivity(.  ال يصمد أمام أي اختبار أو حتليل واقع احلالوهذا يف . 
أو  ،حد ذاته ال يعين أبدا نبذ العلم يف - كيلر يف اعتقاد - إن نزع اهليمنة الذكورية عن العلم 

وإىل إمكانيات  - نظريت إىل العلم إن"بل يعين كما تقول كيلر  .وة لتأسيس علم جديد خمتلف متاماعالد
ووفقا  .هي نظرة أكثر تفاؤال - الفرز اجلزئي على األقل للجوانب املعرفية من اجلوانب اإليديولوجية

يتمثل يف  ،ل العلمإا إصالح داخ: ة العلمفإن هدف هذه املقاالت يرمي أكثر إىل تصحيح مسري ،لذلك
والتخلي عن الفصل بني العمل  .انيا بدال من كونه مشروعا ذكورياالنظر إىل العلم باعتباره مشروعا إنس

هذا املوقف من إصالح العلم و. 2"بقي العلم كميدان خاص بالرجال فقطالفكري والعاطفي الذي ي
ساء على العمل يف إطار ثبات قدرة النرأيناه سابقا من طرف النسويني الليرباليني الذين دعوا إىل إ

  .ال بنبذها متاما ،العقالنية
  : 3يستخلص والرشتاين من كالم كيلر هذا مالحظتني مهمتني

ولكن  ،فض العلم كنشاط معريفرإن نقد العلوم الطبيعية من حيث هي ممارسة مل يكن يعين أبدا  -1
  .ة العلميتنيكان يعين بدال من ذلك التحليل العلمي للمعرفة واملمارس

  .إن نقد العلوم الطبيعية كما وقعت ممارستها إىل اليوم يقود إىل الدعوة إىل حكم إجتماعي مسؤول -2

                                                
 ا باعتقادهم مييل النسويون بشكل واسع إىل تطبيق مفهوم اجلندر على كل املفاهيم واألفكار اليت تبين عليها العلوم اإلجتماعية، أل

بناءات إجتماعية غري حيادية بل ومنحازة ذكوريا، وبالتايل فإن استخدام مفهوم اجلندر يعطيهم فرصة لعرض وجهة نظر النساء حول 
 . طبيعة املعرفة اإلنسانية  ومكوناا

 .26إميانويل والرشتاين، مرجع سابق، ص 1
 .26جع نفسه، صاملر 2
 .27املرجع نفسه، ص 3
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مقاال  1981سنة " ما وراء الفلسفة"يف جملة  )L. Code(نشرت لورين كود  ،يف السياق ذاته  
اإلجابة التقليدية كما  هل جنس العارف مهم من الناحية اإلبستمولوجية؟: طرحت فيه السؤال التايل

م بني إجابة بديلة تؤكد على اإلرتباط القائ متقد ،لكن كود .الفلسفة الوضعية هي النفي القاطعتقدمها 
 بطتتر ،فبالنسبة للمرأة .1العارف مسؤول عما يعرفه ،بعبارة أخرى .جنس العارف وموضوع املعرفة

تؤدي إىل احلرية واملسؤولية والفضائل املتصلة دائما باألخالق، وعليه فإن املعرفة العلمية  املعرفة
  .ما افتقدته املعرفة العلمية الذكورية بدعوى احليادية واملوضوعية وهذا .باإلخالص والتواضع

فإم يعترفون  ،ضوعية العلمية يف نسختها الوضعيةوكما يعتقد النسويون بصعوبة حتقق املو  
 .ة أو احلقيقة املنفصلة عن القيمةوجود للحقيقة املطلق فال .بصعوبة الفصل بني القيم واحلقائقكذلك 

انتقد النسويون النظريات العلمية يف العصر  ،وعليه .هي كذلك بناء اجتماعي مثل القيمةفاحلقيقة 
بل  ،مح فقط باستغالل الطبيعة والنساءمل تس إبستمولوجياعلى أساس أا قامت على  ،احلديث

اليت هي اخلطوة األوىل من خطوات املنهج  – حظةأن املال رىت ،كواين مثال. 2وشجعت على ذلك
هي حمملة  –دة عن الذاتية وبدون أحكام مسبقة واملفترض أن تكون حيادية وبعي) الوضعي(العلمي 

فال  ،وعليه .يف يعكس ويتأثر بالثقافة السائدةبالنظرية، والنظرية حمملة بالنموذج املعريف، والنموذج املعر
  . 3علوم إجتماعية متحررة من القيم إمكانية لوجود

أيضا اإلبستمولوجيا النسوية مع العديد من الفلسفات والتيارات الفكرية اليت اعتنقت تتقاطع 
اليت تعين أن أي  ،)Contextualisation(" السياقية" :املبادئ املا بعد حداثية يف اإلستناد إىل مفهومي

اليت  ،)Perspectivism( "املنظورية"و .طار أو سياق معنيتفسري أو تأويل أو معرفة إمنا حيدث داخل إ
خاصية أساسية " النسبية"وهذا ما جيعل من  .4تعين أن املعرفة ال تكون إال من خالل منظور ورؤية معينة

     .     للمعرفة اإلنسانية
 مهامجتها ملبدأ :يف التيارات الفكرية النقدية األخرىحذو العديد من لقد حذت النسوية   

ويف دعوا وتبنيها ملبدأ الثنائية  .لذي ارتكزت عليه الفلسفة الوضعيةاألحادية اإلبستمولوجية ا
اإلبستمولوجية الذي يعين أن هناك فروقات جوهرية بني طبيعة العلوم الطبيعية وطبيعة العلوم 

  .       اإلجتماعية، وبالتايل عدم خضوعهما ملنهج علمي واحد

                                                
 .ميىن طريف اخلويل، مرجع سابق 1
 .01أمرية سلمى، مرجع سابق، ص 2
  .ميىن طريف اخلويل، مرجع سابق 3
  .املرجع نفسه 4
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اإلطاحة بفكرة محل لواء  ،شروع النسوي من الناحية اإلبستمولوجيةإذن، ميكن القول أن امل
يف بناء عندما وظفت صفات ومفاهيم غري حيادية ، وذلك وكشف احنيازاا الذكورية املوضوعية العلمية

 .لمية واملعرفية بالذات اإلنسانيةعلى فكرة ارتباط املمارسة الع ، راهنوباملقابل .العلم واملعرفة الغربيني
املتمثل يف و ،وبإعمال مفهوم اجلندر نصل إىل اإلفتراض الرئيس الذي قامت عليه اإلبستمولوجيا النسوية

             .    أن املعرفة هي بناء إجتماعي تلعب فيه هوية وجنس العارف دورا حموريا
  .ةمن الناحية املنهجي: الفرع الثالث

ية أدى بالنسويني إىل اعتماد جمموعة موسعة ما بعد وضع إبستمولوجيةإن اإلنطالق من قاعدة   
كبديل عن التجريبية واألحادية املنهجية القائمة على اعتبار املنهج  ،من اخليارات والتوجهات املنهجية

  . وفق ما سلمت به فلسفة احلداثة ،العلمي طريق املعرفة الوحيد
لمية وفق طرح بول فيريابند، قامت على أساس من تعددية املناهج الع ،فامليتودولوجيا النسوية  

امليتودولوجيا . 1السياق العام، موضوع البحث، وهوية الباحث أو جنس العارف: وربطتها بعوامل ثالثة
ليست جمموعة من القواعد املنهجية الصارمة اليت  -  كما تقول ميىن طريف اخلويل -وفق الفهم النسوي 

واقع املمارسات العلمية اليت حتدث داخل جدران ال حميد عنها، وإمنا هي رصد وانعكاس لواقع حي، 
وأسلوب توزيع السلطة يف اتمع العلمي، املنح واجلوائز  ،املختربات، التنظيمات اإلجتماعية للعلم

  .  2واملناصب العلمية، والعالقات بني الباحثني، فكل هذه األمور تسهم يف تشكيل النظرية العلمية
، فهم ال يوجد منهج حبث واحد لدى النسويني أنه )Ann Tickner(وجتادل آن تيكنر   

اإلثنوغرفيا، البحث اإلحصائي، البحث : تتضمن ال على سبيل احلصر ،يستخدمون مناهج حبث خمتلفة
هو اإلطار  - حسب تيكنر -لكن ما يوحد حبوث النسويني . الةاملسحي، حتليل اخلطاب، دراسة احل

  .3واهليمنة الذكورية على املعرفة ،اإلحنياز :ياملنهجي املتميز الذي يتحدى بشكل أساس
ربط  يف إعادة - حسب ميىن طريف اخلويل - يتجلى اإلسهام النسوي يف اال املنهجي  ،إذن  

. والقضاء على اإلنفصال البائن الذي كان بينهما حتت تأثري الوضعية ،فلسفة العلم بفلسفة األخالق
  .هو كذلك خيار أخالقي مسؤول -بة للنسويني بالنس - فاخليار املنهجي واإلبستمولوجي 

  
 .اإلسهام النظري النسوي يف العالقات الدولية :املطلب الثالث

                                                
 .املرجع نفسه 1
 .املرجع نفسه 2

3 J. Ann Tickner, «Feminism Meets International Relation: some Methodological Issues», in Brooke 
A. Ackerly  and Maria Stern and Jacqui true (eds.), Feminist Methodologies for International 
Relations (Cambridge University Press, 2006), p 20.                     
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بداية ما مساه جوزيف لبيد ات الدولية يف اال األكادميي للعالق اقتحمت املقاربات النسوية
)Joseph Lapid( اية الثمانينياتأي يف  ."عصر ما بعد احلداثة" بـ، رحى النقاش  تدور كانتين أ

  .  1من هذا النقاش ا متوقع يف اجلانب الثاينوأغلبه .بني احلداثيني وما بعد احلداثيني الثالث
ء مكانة النساء يف فإنه يبدأ من فحص واستقصا ،بالنسبة ال حبث النسويني يف العالقات الدولية  

. 2اإلهتمام حبياة النساء قد أمهلالدولية  العالقاتل ومعرفة سبب كيف أن علم وحتلي ،العامل ووضعهن
 .3"حقل العالقات الدولية هو من أكثر الفروع الدراسية ذكورية"أن  )Pettman( بيتمانفقد جادل 

  ؟4أين هن النساء )Cynthia Enloe(سينثيا اينلوي تساءلت و
لقة بالنساء املتع... من خالل وضع اخلربات والتجارب والنشاطات واألفكار –يسعى النسويون   

العرق  :لتشمل مفاهيم مثل ،إىل توسيع التحليل النقدي وعملية التنظري –يف بؤرة اإلهتمام والدراسة 
وكذا اإلعتراف بأن البىن واهلياكل اإلجتماعية  .واهلويات )Sexualities(والطبقة واجلندر واجلنوسة 

 .5ستوى احمللي إىل الوطين إىل الدويلبدءا من امل ،توجد على مستويات خمتلفة" اجلندر"اخلاضعة حملدد 
زه إىل إعادة وإمنا تتجاو ،سري الوضع القائم أو ما هو موجودال تقف عند حدود تف -عندهم  -فالنظرية 

سعوا مع علماء آخرين من  ،ا تكوينيونبستمولوجيإفهم  ،ومن هذه الزاوية .تكوين وبناء الواقع
    .   6واملتمثلة يف اإلبستمولوجيا الوضعية ،س العلمية للحقلاملقاربات النقدية األخرى إىل حتدي األس

أراد النسويون لفت اإلنتباه إىل القصور واإلقصاء املوجود واملقصود يف معظم  ،وكتوجه عام  
حيث جتنبت هذه الدراسات التفكري حول مسألة  .حباث اليت عنيت بالشؤون الدوليةالدراسات واأل
 ،وموضوعها ،يف كيفية دراسة السياسة الدولية جر عنها من إعادة النظروما ين ،امرأة /التقسيم رجل

                                                
 ال السياسة والعالقات الدولية حتت مسمى يعارض العديد من الكتاب مجع إسهامات املفكرين النسويني ووجهات نظر النساء يف جم
، ألا ال تضم خطا فكريا منسجما وموحدا، وإمنا هي يف احلقيقة جمموعة من الرؤى واإلفتراضات الفلسفية واملنهجية "النظرية النسوية"

جهة، وعلى قدر كبري من  واإلبستمولوجية املتعلقة بدراسة السياسة الدولية من وجهة نظر النساء، على قدر كبري من التوافق من
من جمال مهم لعنب فيه  -فكرا وممارسة -فالتوافق هو خبصوص دراسة مسألة إقصاء النساء. اإلختالف يف الوقت نفسه من جهة أخرى

. تحقدورا كبريا أال وهو جمال النشاط السياسي على املستوى الدويل، وضرورة تغيري هذا الواقع مبا يتيح منح املرأة املكانة اليت تس
 .واإلختالف كان حول طرق وأساليب هذا التغيري

1 J. Ann Tickner, op. cit. p 19.    
2 Karven J. Vogel, op. cit. p 345.           
3 Juanta Elias and Peter Sutch, op. cit. p 122. 
4 Idem. 
5 Karven J. Vogel, op. cit. p 345.           
6 J. Ann Tickner, op. cit. p 19.    
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ى أدجمت كال من املرأة والرجل يف تصنيفات تضفي الطابع الذكوري عل ،بل بالعكس .إخل...ومناهجها 
  :1يف - حسب النسويني -وقد جتلت مظاهر ذلك  .أية دراسة يف العالقات الدولية

رجال الدولة وليس نساء الدولة، صناع القرار وليس  يف مسميات كـ) مجعهم( اختصارهم -1
وكلها صفات أو تصنيفات ذكورية . إخل... صانعات القرار، احملاربني، الالجئني، سجناء احلرب

ربز إطالقا اجلنس األنثويال ت.  
يف التحاليل العلمية اإلفتراض املشترك القائل بأن النساء موجودات داخل  – وببساطة –القبول  -2

أثناء مباشرن نشاطات ال عالقة هلا ) الوطنية(أو دائرة مغلقة ومعزولة من احلياة الداخلية حلقة 
كاحلرب، صنع القرار أثناء األزمات، تكوين املنظمات الدولية،  .مبيادين ختص العالقات الدولية

 .إخل... التجارة الدولية
تنافسية، عقالنية، أنانية، مالكة (اليت ختفي هوية ذكرية ) الدولة مثال(الرجوع إىل التجريدات  -3

 ).للقوة
ن املقاربات النسوية يف حتليل وفهم العالقات الدولية قد ركزت على فكرة ، إميكن القول باختصار
  . لتشمل جتارب وخربات ووجهات نظر النساء ،ظرية العالقات الدوليةتوسيع املعرفة يف حقل ن

  .العالقات الدولية أساس املشروع النسوي يف: اجلندر: الفرع األول
أنه ملعرفة كيف تشكل املقاربات النسوية طيفا واسعا من املواقف  )Peterson(قول بيترسون ت  

فإنه يتوجب علينا معرفة ثالثة مشاريع معرفية نسوية متداخلة يف العالقات الدولية  ،السياسية والتحليلية
  .ظهرت بشكل متعاقب

ثل املشروع النسوي األول يف حماولة عرض درجات مت ،فمن خالل الفروع العلمية املختلفة  
هيمن عليه  ،فحقل العالقات الدولية من حيث املمارسة العلمية واملهنية .2وتأثريات اإلحنياز الذكوري

فال نكاد جند امسا أنثويا يذكر ضمن الرواد وأهم املفكرين  .أورويب-يف العامل الغريب األجنلوالذكور 
ومن  .كحقل علمي أكادميي العالقات الدولية، سواء كحقل معريف فكري أو املسهمني يف نشأة وتطور

أن هذا الغياب ال يرجع لكون النساء قاصرات وعاجزات عن  - حسب املفكرين النسويني  - البديهي
وإمنا يرجع لإلحتكار الذكوري واإلقصاء املمارس ضد  ،فة وإثبات قدران يف هذا االتقدمي اإلضا

 :تعكسها مفاهيم مثل ،خالصةفقد اصطبغ بصبغة ذكورية  ،حيث املنتوج الفكري والعلميومن . النساء
ركز على نشاطات اال  –كما يقول بيترسون  – إنه حقل. القومي والقوة العسكريةاألمن و السيادة

                                                
 .31عمار حجار، مرجع سابق، ص 1

2 Spike Peterson, «Feminist Theories Within, Invisible To, and Beyond IR», Brown Journal of  World  
Affairs, Volume X, Issue 02, 2004, p 37. 
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من طرف فة بالصفة الذكورية واملهيمن عليها عراملُ ،)سياسات القوة، السياسة اخلارجية، احلرب(العام 
  .الرجال

إمهال معاين جتاوز  و ،حماولة تصحيح اإلقصاء املنظم للنساء متثلت يف ،اخلطوة الثانية يف املشروع  
وذلك بإضافة النساء إىل األطر املعرفية  ،)Androcentrism(األنوثة من طرف املركزية الذكورية 

ولقد  .من مصادر ومواضيع جديدةاخلاص يتضفالتركيز على حياة النساء ونشاطات اال  .1املوجودة
رأينا سابقا كيف أن قسما مهما من النسويني حاولوا ودعوا إىل حتدي املقاربات واألطر املعرفية السائدة 

جيادل بيترسون أن أغلب األعمال النسوية تتطابق مع . من داخلها ال بنبذها وطرحها) العقالنية كمثال(
  2؟يف سياق مواضيع اإلجتاه السائد يف العالقات الدولية النساءأين هن : اين حينما تساءلتاملشروع الث

 )Sex(وهنا يصبح التمييز بني اجلنس  ثة يف إعادة هيكلة وبناء النظرية،اخلطوة الثالمتثلت   
الوضعية للجنس كمعطى بيولوجي طبيعي  /فعلى عكس الرؤية اإلمربيقية .حامسا) Gender(واجلندر 

والذي تنقسم على أساسه  ،ندر هو بناء إجتماعي طارئ من الناحية التارخييةفإن اجل ،)أنثى /ذكر(ثنائي 
فاجلندر كبناء تارخيي ليس معطى طبيعيا، إنه  .3ذكورية وأنثويةـ والتوقعات ك والسلوكات اهلويات

كل احلياة  ،بالنتيجةف .مؤسساتية للحياة اإلجتماعية –خاصية بنيويةهو  وإمنا ،لألفرادليس خاصية 
  ).    gendered( ماعية جمندرةاإلجت

وعلى  ،أنه حىت الثمانينيات من القرن العشرينوتريي أوكالهان  سمارتن غريفيثمن كل  يرى
إال أن دور اجلندر يف  ،ة األخرىالعلوم اإلجتماعيجمال يف  ازات اليت حققتها النسويةالرغم من اإلجن

فقد كان الزخم األول من اإلنتقادات اليت  .4لنظرية العالقات الدولية وتطبيقاا بقي جمهوال بالكام
موجها لتحدي  –لذي اعتربوه يعاين من عمى اجلندر او –العالقات الدولية ها النسويون حلقل وجه

وإلقاء الضوء على الطرق اليت تستبعد فيها النساء من  ،التشوهات األساسية يف مادة العالقات الدولية
  .اد السياسي الدويل واألمن العامليالتحليالت اخلاصة بالدولة واإلقتص

وكذلك  ،واألدوار املنوطة بالرجل واملرأةرة أن التقسيمات ـة اجلندر على فكـتقوم فلسف
رة األنثى لنفسها ونظ ولألنثى هر لنفسـار املتعلقة بنظرة الذكـوحىت التصورات واألفك الفروق بينهما

  ع أي أن كل ذلك مصطن .دةـه وأفكاره السائـاتمع وثقافتع ـكل ذلك هو من صن ،إخل...وللذكر 

                                                
1 Idem.  
2 Ibid, p 38.  
3 Ibid, p 39.  

 .422ابق، ص مارتن غريفيثس و تريي أوكالهان، مرجع س 4
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 ،نه عقالينباإلضافة إىل أ ،عنيفوظر للرجل على أنه قوي ن ،فتقليديا .1وبالتايل ميكن تغيريه وإلغاؤه متاما
إحلاق الصفات على و ،تصنيفالنسويون على هذا اليعترض  ،لكن .وعاطفية وحنون أما املرأة فهي سلبية

  . 2كبناءات إجتماعية) الذكورة واألنوثةأي (رون إليهما ينظ ألم ،كمعطى طبيعي
لكشف التحيز املوجود يف املفاهيم األساسية يف العالقات " اجلندري"استعمل النسويون التحليل 

وإمنا كانت له نتائج  ،حيدد فقط تطبيقاته النظرية واعتربوا أن هذا التحيز مل .، مثل القوة واألمنالدولية
  . 3ارسة العالقات الدوليةحمددة على صعيد مم

كنمط " اجلندر"ة أكرب على وبدرج ،كمتغري إمربيقي" اجلنس"أقل على  لقد ركزوا بدرجة
 ،يف احملصلة. باإلضافة إىل كيف نتصرف ،تكمن يف تزويدنا مبعرفة كيف نفكر ،فأمهية اجلندر .حتليلي

 التحولَ –ول من اجلنس إىل اجلندر أي التح –من املشروع الثاين إىل املشروع الثالث  التحولُ يتضمن
  . 4حتليليا" إعادة التفكري"إمربيقيا إىل " اإلضافة"من 

حسب  –اقتضت من النسويني  ،إن إعادة بناء نظرية العالقات الدولية انطالقا من مفهوم اجلندر
  : اإلرتكاز على النقاط التالية –بيترسون 

هي بالضرورة ادعاءات أن اإلدعاءات حول األنوثة  النظر إىل اجلندر كوسيلة بنيوية وحتليلية يعين -1
فدراسة الرجال والنشاطات الذكورية . مترابطنيألما بناءين اجتماعيني  ،حول الذكورة

وذا املعىن فإن املقاربات النسوية للعالقات الدولية  .دراسة النساء والنشاطات األنثويةتتطلب 
وهنا تصبح . منا تغري نظرتنا ومعرفتنا عن الرجالوإ ،ربنا فقط بعض األشياء عن النساءال خت

  .  5املقاربات النسوية مركزية ال هامشية بالنسبة لنظرية العالقات الدولية
 ،النظر إىل اجلندر كوسيلة بنيوية وحتليلية يعين أن اجلندر يتخلل عاملنا التصوري والتواصلي -2

فامليل إىل تعزيز  .باهلرياركية والترابطندر يتميز ألن اجل ،لذي له بالضرورة انعكاسات سياسيةوا
 .6وتقوية الصفات الذكورية حتما سيكون على حساب الصفات األنثوية

النظر إىل اجلندر كوسيلة بنيوية وحتليلية يعين أن طرق التفكري وحىت بعض النظريات اخلاصة  -3
كلي، مثل موضوعي، عقالين، واقعي، كمي، صارم، ش(ميكن أن توصف باإلحنياز الذكوري 

                                                
 . بسام جرار، النوع اإلجتماعي 1

www.islamnoon.com/Motafrkat/gender.htm 
2 Juanta Elias and Peter Sutch, op. cit. p 123.     
3 Jacqui True, «Feminism» in Scott Burchill et al (eds.), Theories of International Relation 
(Palgrave  Macmillan, 2005), p 225. 
4 Spike Peterson,  op. cit. p 40.     
5 Idem. 
6 Idem. 
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جيب أن تأخذ  ،لكي تكون النظريات ذات فعالية ومصداقية يف التفسري، فوعليه ...). علمي
جبدية مسألة كيف ع1زت الطرق الذكورية يف التفكري واملعرفةز   . 

عدسات "خيلص النسويون إىل أن منظري العالقات الدولية هم حباجة ماسة إىل استخدام  ،إذن
 .فكري حول دراسة وتنظري العالقات الدوليةمن أجل إعادة الت" اجلندر

 .لنسويةالنظرية ا تنوع املقاربات: الفرع الثاين
مارتن غريفيثس أن املفاهيم النسوية مثلت يف اية القرن العشرين حقال من األحباث يف  يرى  

ال تقدم  ولذا فهي .2اتسم بالغىن والتعقيد والتناقض يف كثري من األحيان ،دراسات العالقات الدولية
وبتعبري  .3بل هي متعددة األبعاد ،(Coherent World View)رؤية واحدة منسجمة حول العامل 

  .هي مظلة تضم مدى واسعا من نظرية نقدية هدفها دراسة اجلندر يف العالقات الدولية ،غريفيثس
اتفاق حول إال أنه ال يوجد  ،واملقاربات املشكلة للفكر النسويورغم اإلقرار بتنوع املفاهيم   

وأخرى  هناك من يرى وجود نسوية ليربالية وأخرى جذريةف. تصنيفها أو عددها أو حىت تسمياا
 ونسوية هناك من صنفها إىل نسوية ماركسيةو .4إخل ...وما بعد حداثية ماركسية وما بعد ماركسية

. 5الوجوديةو والثقافية والسوداء ضاف إليها آخرون النسوية البيئيةوأ. وراديكالية ليربالية واشتراكية
. 6وما بعد كولونيالية وراديكالية وماركسية إىل ليربالية )Spike Peterson(سبايك بيترسون قسمها 

مستفيدة  ،قات الدوليةتصنيفا مهما للمقاربات النسوية للعال )Sylvester(وبدورها قدمت سيلفستر 
جتاهات النسوية يف نظرا للمجتمع املتعلق بالتمييز بني خمتلف اإل )Sandra Harding(من عمل 

النسوية ما بعد و ووجهة النظر النسوية النسوية التجريبية :ات الدولية، مشل هذا التصنيفلفحص العالق
ال أو أصناف من الفكر شكميز بني ثالثة أ ،)Jacqui True(من جهته جاكوي ترو . 7احلداثية

  :8، متثلت يفالنسوي حول العالقات الدولية
كبعد جترييب يف العالقات " اجلندر"أو استغالل /تركز على النساء و ة التجريبية؛النسوي -1

  .الدولية

                                                
1 Ibid, p 40.    

 .423مارتن غريفيثس و تريي أوكالهان، مرجع سابق، ص  2
3 Jacqui True,  op. cit. p 225.     

 .423مارتن غريفيثس و تريي أوكالهان، مرجع سابق، ص  4
  .، مرجع سابقمية الرحيب 5

6 Spike Peterson, op. cit. p 37.     
7 Robert O. Keohane, «International Relations Theory: Contributions of a Feminist Standpoint»,  
Millennium - Journal of International Studies ,Vol 18, No 2, 1989. p 245. 
8 Jacqui True, op. cit. p 214.      
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كنمط أو صنف نظري لكشف التحيز اجلنسي " اجلندر"وتستعمل  النسوية التحليلية؛ -2
وتوضيح وتفسري السمات اجلوهرية  الدولية املوجود يف مفاهيم العالقات) الذكوري(

 .للعالقات الدولية
وهي انعكاس لعملية التنظري كجزء من األجندة املعيارية للتغري السياسي  املعيارية؛ النسوية -3

 .واإلجتماعي
أنور حممد فرج تصنيفا خمتلفا عما سبق، إذ يرى بوجود ثالثة تيارات حبثية نسوية قدم بينما 

 :1تتمثل يف ،قات الدولية يف الوقت احلاضرأساسية يف العال
  .ول حقل العالقات الدوليةمراجعة القصص اليت حتدثت ح -1
 .إعادة النظر يف احلكايات الكربى اليت سردت حول احلرب والسلم -2
 .التركيز على إعادة تقييم دور ومكانة املرأة والتنمية يف النظام الدويل ومكوناته -3

 Steve Smith andأوينسوخنتم بالتصنيف الذي قدمه كل من ستيف مسيث وباتريسيا 
Patricia  Owens النسوية و النسوية الليربالية :متثلت يف ،ماها إىل مخس مقاربات أساسيةث قسحي

 . 2النسوية ما بعد الكولونياليةو والنسوية ما بعد احلداثية ووجهة النظر النسوية اإلشتراكية /املاركسية
ألنه  ة من املقاربات النسوية املختلفةسنعتمد هذا التصنيف يف تفصيل ما تضمنته كل مقارب

  .وألنه جيمع تقاطعات التصنيفات السابقةاألمشل 
  Liberal Feminismالنسوية الليربالية : البند األول

مانينيات من ظهرت يف الث .النسوية يف حقل العالقات الدوليةمثلت أوىل اإلسهامات النظرية   
للمطالبة   ؛ني الليربالينيب النسويهي حماولة من جان. ة التجريبيةرف كذلك بالنسويالقرن العشرين، وتع

 3أين هي مكانة النساء يف السياسة العاملية؟ :حينما طرحن وبشكل قوي السؤال ،خفيبصوت النساء امل
 ويف ،عرض األدوار املختلفة اليت لعبنها يف النشاط اإلقتصادي للقوى اإلقتصادية يف العاملل وكذلك

النساء وإثبات قدران وأمهيتهن يف عىن بإبراز دور ت ،إا ببساطة .التفاعالت بني الدول بصفة عامة
  . 4جماالت متعددة

الفكر الفلسفي الغريب  يقدم أنصار هذا اإلجتاه مفهوما ومعىن للليربالية خيتلف عن معناها العام يف  
راد، دات األساسية يف اتمع هي األففمضموا يف إطار النسوية ينطلق من مفهوم أن الوح .الليربايل

                                                
 .465ص أنور حممد فرج، مرجع سابق، 1

2 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit, pp 281-284. 
3 Ibid, p 281.    

 .422 مارتن غريفيثس و تريي أوكالهان، مرجع سابق، ص 4
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فإن النسويني  ،وبناء عليه. ميلكون حقوقا متساويةيولوجيا إىل رجال ونساء، ومايزون بوهؤالء األفراد مت
الليرباليني يسوقون واحدة من أقوى احلجج يف وجوب أن تكون كل احلقوق مضمونة للنساء بدرجة 

ل من خال ،)gendered(ندرت أن الدولة قد ج هنا نستطيع رؤية كيفو. 1متساوية مع الرجال
  .إخل... وحق امللكية اخلاصة يم مثل حقوق التصويتبعض املفاه

ومن  ،النسويون الليرباليون كذلك إىل الطرق اليت أبعدت ا املرأة وأقصيت من القوةوينظر   
يدت النساء بشكل كبري جدا يف ويفحصون مسألة كيف قُ .اط السياسيلعب دورها كامال يف النش

وكيف مت جتاهل وإمهال كل  ،لى احلياة السياسية ككلا تأثري ععمل بعض األشياء املهمة اليت هل
  .ذلك

أين هن النساء؟ : سينثيا اينلوي أنه إذا انطلقنا ببساطة من طرح السؤال ، ترىيف هذا السياق  
فإننا سنكون قادرين على رؤية حضورهن وأمهيتهن بالنسبة للسياسة العاملية، باإلضافة إىل الطرق اليت 

ة ألدوارهن البيولوجية بذريعة اعتبار ذلك نتيجة حتمي ،اسة العامليةمت إقصاؤهن ا من السي
أو عاهرات يف  ،اء العمل بأجور زهيدة يف املعاملسو ؛ولئن لعبت النساء أدوارا مركزية .والطبيعية

فإن الصورة اإلتفاقية اليت طبعتها النظرية الدولية  ،أو كزوجات للدبلوماسيني ،القواعد العسكرية
فإا تشري إليها على أا أقل أمهية  ،وحىت وإن اعترفت ا .قضت بتجاهل هذه املسامهاتقليدية الت

  . 2من نشاطات وأفعال رجال الدولة
" العلم"ال يعارض النسويون الليرباليون توظيف مبادئ  ،من الناحية اإلبستمولوجية واملنهجية 

طات املختلفة لكل من الرجال والنساء والتحقق من النشا استكشافيف  ،الوضعية ومناهجه التجريبية
إم حياولون حتدي الدراسات والنظريات التقليدية باستخدام األطر . 3يف ميدان العالقات الدولية

 .إلثبات قدرات النساء يف تقدمي فهم أفضل للسياسة الدولية ،املعرفية واملنهجية ذاا
فالعديد من التيارات  .ية نفسهامن النقد من داخل النسو لقد تعرض هذا اإلجتاه لكثري  

القائمة على اعتبار السياسة كنشاط  ،النسوية األخرى رفضت املفاهيم اليت قدمتها النسوية الليربالية
عام له عالقة باألحزاب السياسية ومجاعات الضغط والربملانات، وقصر أهدافها على متكني املرأة من 

فإن النسويني  ،وبالتايل .لها األجيال النسوية األوىلمن أجاحلقوق السياسية واملدنية اليت كافحت 
  . 4الليرباليني حصروا مههم يف كيفية زيادة أعداد النساء يف مواقع السلطة العامة

                                                
1 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 281.      
2 Idem. 

 .30عمار حجار، مرجع سابق، ص 3
  ."ة من منظور مغايرالنسوية وعلم السياس"هند مصطفى،  4

http://www.aswic.org/ReviewsCriticismDetails.aspx?Id=4  
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   marxist/Socialist Femenismاإلشتراكية /النسوية املاركسية :ثاينالبند ال
 احلاسم الذي تلعبه القوى املاديةو هي املنافس املباشر لإلجتاه السابق، تركز على الدور الكبري  

أخذ أحيانا مسمى النسوية هذه املقاربة تو .اءـة اإلقتصادية منها يف حتديد شكل حياة النسـخاص
   .)Materialist Femenism(املادية 

يوجد يف طبيعة  فإن سبب ال مساواة املرأة أو النساء مع الرجال ،بالنسبة للنسويني املاركسيني  
فإنه ال بد من املضي قدما يف طريق إسقاط والقضاء  ،ولتحقيق معاملة متساوية للمرأة .ايلالنظام الرأمس

أما النسويون اإلشتراكيون فإم يشريون إىل أن اضطهاد وظلم املرأة قد حصل يف . على الرأمسالية
عون الوضع رجِيفإم ال  ،وبذلك .مر يف اتمعات اإلشتراكية أيضاواست ،اتمعات ما قبل الرأمسالية

بالرغم من حتمله نسبة كبرية يف ذلك،  إىل مساوئ النظام الرأمسايل فقط، املأساوي الذي عاشته النساء
أال وهو النظام  ،ضع الالمساواة الذي تعيشه املرأةوإمنا يضيفون سببا ماديا ساهم بشكل مؤثر يف حتديد و

ول بالنسبة للنسويني مصدر اإلضطهاد األإذا كانت الرأمسالية ف ،وعليه. 1)األبوي(البطريريكي 
  . فإن النسويني اإلشتراكيني يرونه يف الرأمسالية واألبوية معا ،املاركسيني

قدم النسويون املاركسيون واإلشتراكيون معا نظرية معيارية للسياسة العاملية، ركزت على   
ظام األبوي للقوة النساء إىل وضع تكن استهداف النماذج اليت يقود بواسطتها النظام الرأمسايل العاملي والن

  . 2فيه غري متساويات مع الرجال
وهذا التوجه النظري يتقاطع إىل حد بعيد مع توجه النسوية ما بعد الكولونيالية، إذ يقدمان 

لكن النسوية ما  .ثرياته املتباينة على وضع النساءاستبصارا خاصا ينطلق من طبيعة العامل اإلقتصادي وتأ
اإلشتراكية يف افتراضها أو تسليمها بتشابه النظام األبوي يف  /لونيالية تنتقد النسوية املاركسيةبعد الكو

بدال من رؤية كيف أن النظام األبوي نفسه يفترض بشكل خاطئ  ،فة أحناء العامل وعرب مرور الزمنكا
هاد اللذين تعرض هلما التجربة العاملية للهيمنة الذكورية، وكيف أنه حيجب نقاط التقاطع للظلم واإلضط

  . 3الرجال والنساء على حد سواء بسبب اللون مثال
اعية ملا بعد احلداثة رفضا يرفض الكثري من النسويني اإلشتراكيني النظريات اإلجتم ،باملقابل

يف اعتقادهم ضد حتقيق اإلشتراكية وإزالة اهليمنة الذكورية، بل إن بعضهم جيادل بأن تعمل ألا  كامال،
 .الطبقي والالمساواة بني اجلنسني د احلداثة تنكر علينا حىت إمكانية حتليل األسباب البنيوية للتفاوتما بع

                                                
1 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 281.      
2 Ibid, p 282.      
3 Idem.  
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ا يف حقيقة احلال تسعى إىل تقويض أل إلجناز املشروع النسوي املاركسي، لذلك ال ميكن األخذ ا
  .     1أساس هذين املشروعني

  Stand-Point Femenismوجهة النظر النسوية : البند الثالث
ددة يف دراسة العالقات ينطلق أصحاب هذا اإلجتاه من حماولة تفكيك النصوص األساسية احمل

 وكشف اإلحنيازات اجلندرية املوجودة يف جمموع النقاشات اليت سادت يف احلقل منذ قيامه يف ،الدولية
خاصة ن اء منظورات وجيادلون بأن خربة النساء على هامش احلياة السياسية متكنهن من إنش .1919

  . 2واليت تقدم استبصارات مهمة لفهم السياسة العاملية ،حول املسائل اإلجتماعية
يدعون إىل بناء املعرفة باإلرتكاز على الظروف املادية لتجارب النساء اليت تعطي صورة  إم

بشكل أفضل من  أكثر اكتماال عن العامل، طاملا أن من عانوا اإلضطهاد والتمييز غالبا ما يفهمون
ن تقدمي تصورات خمتلفة ومتنوعة وأكثر دقة  ،وعليه .ضطهِديهم مصادر اضطهادهممفالنساء بإمكا

مناذج حتليلية ونظرية قادرة  ومن مث إمكانية بناء .3حول كيفية عمل وسري العامل والقواعد اليت حتكمه
  .على إعطاء تفسري أو فهم بديل ملسائل العالقات الدولية

دور النساء يف العالقات  كانت الدراسات النسوية التجريبية قد ركزت على استعراضوإذا 
فإن الدراسات واألحباث املنطلقة من وجهة النظر النسوية حتاول لفت اإلنتباه إىل الطرق اليت  ،الدولية

  . 4تكون فيها الدراسات الدولية التقليدية حبد ذاا موجهة جندريا
ال تنطلق يف رؤيتها وحتليلها  –خالف اإلجتاهات النسوية السابقة  لىع – وجهة النظر النسوية

وإمنا تربط تبعية النساء كطبقة خاصة أو كفئة من اتمع بتأثري  ،وضع العام للمرأة وكيفيات تغيريهمن ال
فإن وضعهن العام املعرف بتبعيتهن بسبب  ،وعليه .إلقتصاديةمن جنسهن أكثر من مقامهن أو مرتبتهن ا

وهذا . 5خاصة ن يف جمال السياسة العاملية) Stand-point(جلنس هو ما جيعلهن ميتلكن وجهة نظر ا
ور فيما بعد ليعترب كذلك كيف أن املعرفة واملفاهيم وأمناط السياسة العاملية قد استندت اإلستبصار طُ

بل معيارا  ،يا أو شامالال متثل معيارا عامل فهي ،ولذلك .الذكوري واخلربة الذكورية على معيار السلوك
بأن النظر إىل السياسة العاملية من خالل وجهة نظر  ا جتادلإ .عايل اخلصوصية )Standard(أو موقفا 

  .النساء سيغري جذريا فهمنا للعامل
  

                                                
 .462ص أنور حممد فرج، مرجع سابق، 1

2 Robert O. Keohane, op. cit. p 245.        
 .30عمار حجار، مرجع سابق، ص 3
  .423مارتن غريفيثس و تريي أوكالهان، مرجع سابق، ص  4

5 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 282.      
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                     Post-Modern Femenismالنسوية ما بعد احلداثية : البند الرابع
 ا تغطي جماال واسعا من يقول عنها روبرت كيوهني أا مصطلح من الصعب تعريفه، كما أ

ويدعوا إىل مقاومة  فإن جوهرها مشترك ،هاردينغلكن بالنسبة لـ سيلفستر و .حتتهااإلجتاهات املنضوية 
  . 1مثل الذي يقدمه الرجل األبيض" املنظور العاملي"أو " الرواية الصحيحة الوحيدة"مفهوم أو تصور 

خاصة يف حتليل  كثريا من أعمال ما بعد البنيويني،النسويون ما بعد احلداثيون  واستفاداستلهم   
حيث انتقدوا التمييز بني اجلنس واجلندر الذي وجدته النظريات السابقة مفيدا يف التفكري  .مفهوم اجلندر

سياسة العاملية يف جنِدرة لللعاملية، ويف حتليل املفاهيم املُحياة الرجال والنساء يف السياسة ا /حول أدوار
استند إىل اعتقادهم بكونه مصطنعا " امرأة /رجل"و" أنثى /ذكر"إن رفضهم التقسيم . 2حد ذاا

احلفاظ على فهم أو تصور إىل  ،وبالتايل .ود إىل تكريس عالقات غري متكافئةويهدف بشكل مقص
  .  3ذكوري للعامل

كما  –فإم مع ذلك  ،معطى طبيعيايمهم بأن اجلندر هو بناء اجتماعي واجلنس هو ورغم تسل  
ولوجية يتأثر بشدة بفهمنا يؤكدون بأن فهمنا للجنس وللفروقات البي –جادل عدد من مفكريهم 

 كينسيلالجتادل هيلني  ،يف هذا الشأن. فإن اجلنس مبين اجتماعيا كذلك كما اجلندر ،وعليه .للجندر
)Helen M. Kinsella(   فرضية أسبقية اجلنس عن اجلندر، ففهم بأنه من الصعب جدا الدفاع عن

ئي، كتكامل، أو كثنا: اجلنس واإلختالف اجلنسي مثال يعتمد بصورة كبرية حول ما نعنيه باإلختالف
ة فإن حتديد ما نقصده باإلختالف اجلنسي يرتبط بعالقات القوة والسياس ،وعليه .كمعطى يف الطبيعة

ة أو إن هذا ال يعين أن أجسامنا البيولوجي. 4ندر واجلنسوتضبط هذه املفاهيم للج مايزتو اليت تنتج
ولكن باألحرى، كما تقترح كينسيلال، فإن فهم هذه العملية يقود إىل  ،حمددات اجلنس ليس هلا أمهية

تتحقق من خالله عملية جنسنة األشخاص  خللق واقع ،شتغال اجلنس مع اجلندرأسئلة متعلقة بكيفية ا
)Sexualized( بل  ،يف اجلنس امعطى أو متجذر ليس شيئافاجلندر  .عرفة ومواضيع للقوةكأهداف للم

  . حيدث وينتج عن العالقات اإلجتماعية
 -يرفض النسويون ما بعد احلداثيون التوجه الوضعي ،من الناحية اإلبستمولوجية واملنهجية  

ضد الوضعية وضد  ويتبنون باملقابل توجها .يربالية واملاركسيةالل :التجرييب لكل من النسويتني
إعادة "من خالل  )Jean B. Elshtain(ميكن احلديث هنا عن حماولة جني إلشتاين . 5التجريبية

                                                
1 Robert O. Keohane, op. cit. p 245.         
2 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 282.      

 .31عمار حجار، مرجع سابق، ص 3
4 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p .283  

 .32عمار حجار، مرجع سابق، ص 5
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، فكان سفرها )unpublic(للفكرة القائلة بأن النساء خملوقات غري عمومية و ،للحقل الفلسفي" تأويلها
قد قادها إىل ، ، ماركسعرب الفكر السياسي بداية من أفالطون، أرسطو، مكيافيلي، روسو، هيغل

، ومن مث رفضت إلشتاين مجلة "السياسي"يف املعرفة البشرية ملوضوع " احلدود"اكتشاف مكائد 
مت ملا هو سياسيوتفصيال فكرة التمييز والتقسيم واحلدود اليت رس.  

                         Post-Colonial Femenismالنسوية ما بعد الكولونيالية : البند اخلامس
واجلندر على  واجلنس  على التقاطع بني مفاهيم الطبقةيشتغل النسويون ما بعد الكولونياليني  

مستوى السياسة العاملية، وخصوصا تأثري األحداث العربوطنية والتقسيم غري املتساوي للعمل يف اإلقتصاد 
  .السياسي العاملي

الذين حصروا وقصروا مطالبتهم  الينيسوي من نقد النسويني الليربينطلق مفكرو هذا اإلجتاه الن 
وجتاهلوا يف  .ذي األنظمة السياسية الدميقراطيةيف أن يكون للرجال والنساء حقوق متساوية يف الغرب 

نظام كان النسويون  .يوضع النساء املزري يف العامل اجلنويب بسبب تبعات النظام الرأمسايل العامل ،املقابل
خماوف ومصاحل النسويني يف الغرب  ،بكلمات أخرى. ديه بطريقة منظمةالليرباليون بطيئون جدا يف حت

 . 1وبالتايل ال ميكن حتقيق أهداف متباينة بطرق متماثلة ،رائهم يف باقي العامل ليست نفسهاونظ
هم يدعون إىل ضرورة اإلنتباه إىل أن مشكلة النساء يف الدول اليت خضعت لإلستعمار هي  ،إذن  

فاهلدف األساسي هو  ،وبالتايل .ا جمتمعات هذه الدول رجاال ونساءمة اليت تعانيهجزء من املشكلة العا
وال . التحرر من تبعات اإلستعمار وفق نظرة مشولية تدمج النساء إىل جنب الرجال يف عملية التحرر هذه

ت سواء كانوا ذوي اإلمتيازا األكادمييني الغربينييتواىن النسويون ما بعد الكولونياليني يف نقد املثقفني 
نما هم يف احلقيقة ال بي على التكلم والدفاع عن املضطهدينعون أم قادرين الذين يدورجاال أو نساء، 

لتضاف إىل أشكال  ،األشكال يف اإلمربيالية الثقافيةفهم يسهمون بشكل من  ،وبالتايل .يفعلون ذلك
  .اإلمربيالية األخرى اليت تعاين منها نساء اجلنوب

أكثر علماء النسوية ما بعد  )Gayatri Spivak(هذا الصدد غاياتري سبيفاك  ومتثل يف  
الكولونيالية املؤثرين، حيث مجعت بني املاركسية والنسوية والتفكيكية لتفسري اإلمربيالية ماضيا وحاضرا، 

  . 2والصراع املستمر من أجل التحرر من اإلستعمار

                                                
  ال السياسي يف الفكر التقليديبفكرة احليز العام أو الفضاء العام ، والذي مت فيه إقصاء النساء ) الذكوري(حيث مت ربط ا

 .وحصرهن فيما يعرف باحليز اخلاص أو الفضاءات اخلاصة
1 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 284.             
2 Idem. 
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بصفة ص أساسية للمقاربات النسوية ثالثة خصائ )Jones Adam(جونس أدام لقد حدد   
  :1وهي .يني قد ال يقبلون كل هذه اخلصائصأن بعض النسو اعترافهمع  ،عامة

كل املقاربات النسوية تركز على النساء كفواعل تارخيية فإن  من ناحية موضوع التحليل؛ -1
 .وسياسية

ستمولوجي بالرجوع فإن كل النسويني يتقامسون األساس اإلب يديرون حتليالم؛ من ناحية كيف -2
 .إىل خربة النساء

" مؤنث"صفة الأن النساء وعلى كل النسويني يؤكدون فإن  من ناحية وجهة نظرهم املعيارية؛ -3
وغري معترف ا، وعليه فإن هناك  وغري ممثلة ارخييا جمموعات ووجهات نظر فقريةقد شكلت ت

 .حتمية للتغيري حنو أكرب قدر ممكن من املساواة مع الرجال
 :2تتمثل يف ،منهجية توجه أغلب البحوث النسويةتيكنر أربعة أهداف حددت  ،جهتها من

 .البحث النسوي يطرح أسئلة نسوية -1
 .يعمل على أن يكون أقل حتيزا وأكثر عاملية من البحث التقليدي -2
 .وذاتية الباحث حتتل مركز اإلهتمام )Reflexivity(األسئلة املتعلقة بـ اإلنعكاسية  -3
 .ملعرفة كعملية حترر وانعتاقإلتزام حنو ا -4

ن النسوية مبختلف توجهاا قد قدمت أعماال خمتلفة ومتنوعة فيما يتعلق ، إميكن القول إمجاال
ولكنها تتفق فيما بينها حول الفكرة األساسية اليت مفادها أن اجلندر يلعب دورا  ،بالعالقات الدولية

. يف القضايا املتعلقة باحلرب واألمن الدويل ،اصوبشكل خ ،مهما يف فهم كيفية سري العالقات الدولية
لكن لكل  ،وتتقارب مطالب النسويني بشكل عام من حيث هي مطالب حقوقية إنسانيةتتشابه وأنه قد 

 .تيار أو توجه فكر وإيديولوجية معينة
  .التحدي النسوي للمفاهيم الواقعية: الفرع الثالث

يت قدمتها الواقعية باعتبارها متثل اإلجتاه السائد يف حاول النسويون حتدي املفاهيم واألفكار ال 
معتمدين على اجلندر  ،وكشف جوانب التحيز الذكوري فيها العالقات الدولية، وعملوا على تفكيكها

بصفتها متثل  ،مفاهيم مثل الدولة والقوة واألمنوتوجهوا بنقدهم إىل . كأداة مهمة ومفيدة يف التحليل
 .ند الواقعينيجوهر السياسة الدولية ع

   

                                                
1 Cynthia Weber, op. cit,  p 87. 
2 J. Ann Tickner, op. cit, pp 22-29.     
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تربر اهتمامها بدراسة الدولة ألا متثل الوحدة األساسية للتحليل يف العالقات  ،آن تيكنر
وألجل تصحيح الصورة اليت قدمها  .1األمن ألنه املسألة اجلوهرية يف التخصص أو احلقلبالدولية، و

وعية الستة للسياسة الدولية فإا قامت بإعادة وصف املبادئ املوض ،الواقعيون حول هذين املفهومني
  .2املقدمة من طرف هانز مورغانتو مع صبغها بصبغة أنثوية

جمموعة معقدة أو مركبة من  هي - باختصار  -أن النسوية  جاكوي ترو يرى ،ومن جهته  
. 3الفهوم حول كيف تشتغل القوة؟ كيف يتم شرعنة وتربير القوة؟ وكيف تدوم وتستمر هذه القوة؟

تقليديا بـ  بناؤها والتعبري عنها يف جمال اُصطلح عليه ون يفحصون أشكال القوة اليت متفالنسوي ،وعليه
 ،...)داخل البيوت، بني العائالت، بني األفراد واألصدقاء، " (الفضاءات اخلاصة"أو " اال اخلاص"

" الفضاءات العامة"أو  "اال العام"صطلح عليه اليت مت التعبري عنها كذلك مبا اُباإلضافة إىل أشكال القوة 
، وذلك ملعرفة ...) اإلنتخابات، احملاكم، املدارس، مؤسسات التلفزيون، البنوك، القواعد العسكرية،(

العالقات السببية بني القوة وأشكاهلا يف االني اخلاص والعام، وملعرفة كيف يتم جندرا عرب مستوياا 
  . املختلفة من الدولة إىل النظام الدويل

 .ية مركزية بالنسبة للفكر الواقعين بني القضايا اليت ناقشها النسويون قضية األمن اليت هي قضم  
ت النسائية يف حتليل مضمون فهم يرون أنه جيب إدراج األبعاد األخرى من غري العسكرية مبا فيها اخلربا

نسويون عن الواقعيني فالنقطة اليت خيتلف فيها ال .4وذلك من أجل بناء تعريف موسع وشامل له ،األمن
ليشمل األبعاد اإلقتصادية والثقافية والسياسية  ،هي يف التركيز على فكرة املضمون املتعدد األبعاد لألمن

  . إضافة إىل البعد العسكري
  :  5جونس بتحديد أربعة مسائل انتقد فيها النسويون الواقعية، وهي أداموعموما قام 

 ).النساء كمفاهيم وبناءات إجتماعيةبني الرجال و(الثنائيات املتعارضة  -1
 ).الدولة ككيان ذكوري(اإلفتراض الواقعي حول الدولة  -2
 .منوذج الفاعل العقالين -3
 .املفاهيم الواقعية حول القوة واألمن -4

وإمنا ما هو مميز  ،ه املواضيع يف انتقادهم للواقعيةلكن ما يضيفه جونس أن النسويني مل ينفردوا ذ
 .وي هو إدماج متغري اجلندر واستكشاف تأثريه على النساء وعلى اتمع ككلبالنسبة للتوجه النس

                                                
1 J. Ann Tickner, op. cit. p 20.     
2 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 284.             
3 Jacqui True, op. cit. p 228.     

 .199مصباح عامر، مرجع سابق، ص 4
5 Cynthia Weber, op. cit. p 89. 
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  Juanta Elias and Peter Sutch بيتر ساتشحصر كل من خوانتا الياس و ،جهتهمامن   
  :عناصر التحدي والنقد النسوي للمفاهيم اليت تقوم عليها الواقعية فيما يلي

 .واملنافسة من طرف الفكر الواقعي والعدوان لعنفم اانتقد النسويون التركيز الشديد على مفاهي -1
اب مثل هانز مورغانتو ارتكزوا يف فهمهم للواقعية على بعض اإلدعاءات حول الطبيعة تفكُ

من هو اإلنسان : ، لكن النسويني حتدوا هذه الفكرة متسائلني)أنانية، تنافسية، عنيفة(البشرية 
  ؟1الذي هو منوذج هلذا السلوك

قات همت ا الدولة تقليديا من طرف أغلب نظريات العالون الطرق اليت فُنسوييتحدى ال -2
به فاإلجتاه السائد يفترض أن السياسة الدولية هي نتاج ما تقوم  .الدولية وعلى رأسها الواقعية

فإن مثل هذا  ،)Jill Steans( جيل ستيرت لكن كما يشري .الدول ذات السيادة فيما بينها
اليت قدمتها اإلستبصارات ياسة الدولية يتعارض مع العديد من األسس الشكل البسيط للس

لذي فامليل التقليدي للواقعية يف التركيز البحت على العالقات بني الدول حيجب املدى ا .النسوية
جيعل من دراسة عالقات اجلندر يف الواقع احمللي  ،وبالتايل .حتدث به األشياء داخل الدولة

أن املفاهيم أشار النسويون إىل  ،ومع ذلك. 2ية يف دراسة الواقع الدويلمنفصلة وغري ذات أمه
كيف أن الدولة عملت على على أساس أا حمايدة جندريا ختفي يف احلقيقة املقدمة حول الدولة 

لبريوقراطية من خالل هياكلها القانونية وا ،)Gender Inequality(مساواة اجلندر مأسسة ال
يف السياسة " ذات السيادة"وأكثر من ذلك، فإن تشكيل الدولة احلديثة  .وممارساا السياسية

وكما يشري عدد من  .كوحدة سياسية مستقلة )The Nation(الدولية يرتبط بأفكار األمة 
جيا على درجة عالية من فإن القومية هي إيديولو Yuval, Davis and Anthiasالعلماء أمثال 

وتضمنت عددا من اإلفتراضات حول الدور املناسب  ،ع عشرظهرت يف القرن التاس ،"اجلندرة"
ولقد عرب بيترسون عن اإلقصاء الذي تعرضت له املرأة سواء . لكل من الرجل واملرأة يف اتمع

إنه ببساطة ليس من املمكن تفسري قوة الدولة بدون " الدولة أو يف بناء األمة بالقول يف بناء
 .  3"اتفسري اإلقصاء املنظم للمرأة منه

فعلى غرار ما بعد  .اجلديدة اليت اختارت مناهج وضعيةهناك انتقادات وجهت خصيصا للواقعية  -3
يرى العديد من النسويني أن التفسريات املقدمة حول العالقات الدولية ال ميكن أن تتم  ،احلداثيني

ختضع  هي بناء اجتماعي -حسب النسويني  - فاملعرفة . 4بطريقة موضوعية وخالية من القيم
                                                

1 Juanta Elias and Peter Sutch, op. cit. p 123.     
2 Ibid, p 124.     
3 Idem. 
4 Idem.  
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واألمر نفسه  .تكون حيادية بأي شكل من األشكال ال ميكن أن ،وبالتايل .عامل اجلندر لتأثري
 .بالنسبة للمناهج املستخدمة يف الوصول إىل املعرفة

أثار النسويون خماوف حول مستوى التجريد يف نظريات العالقات الدولية مثلما تفعله الواقعية  -4
إعالء القيم العالقات الدولية ولّدت ختصصا متحور حول  فاملقاربات الوضعية يف .اجلديدة

بدال من اإلهتمام بالطرق اليت تؤثر ا السياسة الدولية على احلياة اليومية  ،املوضوعية" العلمية"
بفصل  وهذا النقد يشبه النقد الذي وجهته ما بعد السلوكية للسلوكية حينما امتها. 1للناس

 .   )Pure Science( "العلم البحت"ما مسي بفكرة  العلم وعزله عن اتمع أو
وتبيان أا ال  ،قعيونحاولت النسوية كشف اإلحنيازات الذكورية يف املفاهيم اليت قدمها الوا ،إذن

حقيقة  بطريقة منظمة وممنهجة وذلك ألا حتجب .لسياسة الدوليةدق عما حيدث وجيري يف اختربنا بص
ا  –تمع أن هناك قطاعا كبريا من ايلعب دورا مهما يف التفاعالت السياسية باختالف مستويا

  .امسه النساء ،قصيهمش وأُقد  –وأشكاهلا 
  .مآزق وانتقادات الفكر النسوي: الفرع الرابع

أي عدم  .ية أن ما يفرقهم أكثر مما جيمعهممن بني اإلنتقادات اليت وجهت للمقاربات النسو  
 وإبستمولوجيا حول العالقات الدولية أنطولوجياد ـمنسجم وموح قدرة النسويني على تقدمي تصور

ع وطبيعة العالقات الدولية وفواعلها وسري العمليات ـم يقدمون توصيفا حمددا لواقـفال ه .ومنهجيا
وال هم  ،ليرباليني والنسويني اإلشتراكينيونستطيع هنا األخذ مبثال اإلختالف بني النسويني ال – فيها

لوضعية كإطار فلسفي ومنهجي ولوجيا ومنهجيا حينما نرى أن النسوية التجريبية تتبىن ابستمإيتفقون 
 ،إذن. يف مقابل تبين النسويني املا بعد حداثيني ملا بعد الوضعية إطارا فلسفيا ومنهجيا للبحث ،للبحث

  .أوىل املشكالت اليت يعانيها التيار النسوي هو هذا التمزق الفكري واملنهجي
م مجيع النسويني بنوع من األخالقية املرتكزة على إعادة بناء اتمع من مجيع جوانبه إن إلتزا  

هلو يف نظر العديد من الباحثني أشبه مبا  ،املادية واملعنوية وفق أسس من املساواة بني الرجال والنساء
تثبت أن التمييز  ال ميكن القفز على حقائق الواقع والتاريخ اليت ،فوفق هؤالء. 2تدعوا إليه املثالية

  . والفروقات هي ضرب من ضروب الطبيعة واإلنسان على حد سواء
هناك مشكلة مستمرة أمام الباحثني النسويني تتمثل يف  ،ليندا زيريلليحسب سوزان كارول و  

بعني اإلعتبار خربات النساء ووجهات نظرهن، على أن  ، تأخذمربيقية بديلةإكيفية تطوير مناذج نظرية و
وطمس  ،بني اجلنسني لصاحل النساء من جهةيف الوقت نفسه كال من إعادة إنتاج اإلختالفات تتجنب 

                                                
1 Ibid, p 125.     

 .423و تريي أوكالهان، مرجع سابق، ص مارتن غريفيتش  2
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فاملأزق الذي يتهدد النسويني هو إمكانية اخلروج . 1من جهة أخرى التنوع اإلجتماعي بني النساء
ئة أوضاعها الوقوع يف خطأ اعتبار النساء كفو ،ية للوقوع يف مركزية أنثويةوالتحرر من املركزية الذكور

  . ومطالبها وتصوراا وطموحاا وأهدافها ووسائل حتقيق ذلك متماثلة وموحدة
ن بوابة الصراع بينها تتحدث هند مصطفى عن خطر مقاربة قضايا املرأة م ،يف السياق نفسه  

ض فلرمبا تأخذ نتائج هذا الصراع مداها فتكون إحاللية أو انعزالية، وهو ما تروج له بع .وبني الرجل
صرة على النساء بغية التخلص من من دعوا إىل خلق جمتمعات مقت يةأوساط الفكر النسوي الراديكال

  .                  2القهر الذكوري
 ،ميكن القول أنه يصدق على املقاربات النسوية النقد املوجه للمقاربات النقدية ككل ،يف األخري

  . سائد يف العالقات الدوليةبأن ما جيمعهم يتمثل فقط يف رفض اإلجتاه ال
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .41سوزان ج كارول و ليندا م ج زيريللي، مرجع سابق، ص 1
 .هند مصطفى، مرجع سابق 2
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  الرابع املبحث
  وعود البنائية : وضعي  ما بعد/ جتاوز النقاش وضعي  نيةإمكا 

  .ةالعقالنية والتأملي بني يف جسر الفجوة
  

اجتاها نظريا وفكريا جديدا كل اجلدة بل هي قدمية، وتعود أصوهلا التارخيية  ال تعترب البنائية
كتابات الفيلسوف اإليطايل جيامباتيستا فيكو من خالل ما كشفت عنه  ،من عشرإىل القرن الثا

)Giambattista Vico(  الذي ميز بني العامل الطبيعي)Natural World ( هو من صنع اهللالذي 
يف جمال علم اإلجتماع استخدم . 1الذي هو من صنع اإلنسان) Historical World(والعامل التارخيي 

 ويف علم النفس .هايدناستخدمه ويف جمال التاريخ  .بريجر ولكمان وأنتوين جيدنز املصطلح كل من
 جمال السياسة الدولية ويف. 2بينيدكت أندرسوناستخدمه ويف األنثروبولوجيا  .جني بياجت استخدمه
الذين بدؤوا مشروعا حبثيا حول الدور  ،وسابني وبورك كل من سنايدرأصول البنائية إىل  تيرجع ون

يف عملية صنع قرارات السياسة اخلارجية، وطُور فيما  اتنظم املعتقدات والقناعات واإلدراكذي تلعبه ال
واألفكار يف فهم  والثقافة واإليديولوجيات اهلويةتتعلق بدور  ،بعد ليشمل إضافات تنظريية متعددة

   . 3وحتليل ظواهر السياسة الدولية بشكل عام
 .القرن العشرين تسعينياتواعد للعالقات الدولية بداية من برزت البنائية كمشروع تنظريي 
لتحليل وتفسري  "اختبارية"لبناء نظرية  "النقديني"من طرف واعتربت احملاولة األبرز واألكثر جدية 

إال أن ) ا ما بعد الوضعيةخصوص( ومع أن أصوهلا نقدية تنتمي إىل تيار املابعديات. السياسة الدولية
أما خياراا  ،تضعها يف خانة الوضعيني ، فتوجهاا اإلبستمولوجيةةيالية حقيقتصنيفها يطرح إشك

                                                
  يعد نيكوالس أوناف أول من استعمل . نظرا لتركيزها على التفاعل اإلجتماعي" اإلجتماعية"ترد كذلك حتت مسمى البنائية

القواعد واحلكم يف النظرية اإلجتماعية والعالقات : عامل من صنعنا"من خالل كتابه الشهري ) Constructivism" (البنائية"مصطلح 
الذي نشره ) World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations" (الدولية

وألكسندر  )Friedrich Kratochwil( كراتوشويلمن أبرز مفكريها وروادها جند إىل جانب أوناف كل من فريدريك . 1989عام 
 ".    أب البنائية"الذي لقب بـ ) Alexander Wendt(ونت 

  .322، مرجع سابق، ص"التنظري يف العالقات الدولية بني اإلجتاهات التفسريية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جنديل،  1
 -، أفريل33، السنة الرابعة، العددعامل الفكر، "لبناء اإلجتماعي للسياسة العامليةدراسة يف ا: العامل املصنوع"حسن احلاج علي أمحد،  2

 .166، ص2005يونيو، 
 .139ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 3

  ال يعترب كل البنائيني وضعيون إبستمولوجيا، ومن نقصدهم هنا هم أولئك البنائيون الذين يعتقدون بإمكانية التقريب بني املقاربات
 . نظرية العقالنية ونظرياا من التأمليةال
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عها مجلة وتفصيال يف خانة من الصعب وض ،وعليه .فتضعها يف خانة ما بعد الوضعيني األنطولوجية
ورة لتقاطعها معها يف التحدي والثنظرا  ،ضمن مقاربات ما بعد الوضعيةإال أننا آثرنا إدراجها  .بعينها

    .نيو أو املقاربات العقالنية -ضد اإلجتاه السائد املتمثل يف التحالف نيو
  .للعالقات الدولية" نقدية"البنائية كنظرية : املطلب األول

ت من عباءة املقاربات النقدية سنحاول من خالل هذا املطلب تبيان كيف أن البنائية قد خرج
تليف فهم وتفسري العالقات الدوليةقات العقالنية يتجاوز إخفا ،ي أن هلا مشروعا جريئاعد.   

 .البنائية اإلجتماعية )انشقاق( النقاش الثالث وميالد: الفرع األول
احلداثيني وما بعد (املنظرين النقديني أن  )Chris Reus-Smit( جيادل كريس رويس مسيت

سائل املولوا اهتماما كبريا بقد أ) أي يف بداية بروز التيار النقدي(يف املرحلة األوىل  )احلداثيني
  :1حيث أنهاملعيارية على حساب اإلهتمامات األنطولوجية،  - والفلسفية جيةاملنهو اإلبستمولوجية

حماوالا لصياغة  وننتقديو حول املعرفة ةالنظريات العقالني يساءلون من الناحية اإلبستمولوجية؛ -1
   .ملني الطبيعي واإلجتماعيمقوالت موضوعية وقابلة لإلثبات إمربيقيا حول العا

ويدافعون عن تعددية املقاربات املنهجية  يرفضون هيمنة املنهج العلمي ملنهجية؛من الناحية ا -2
 .لتوليد املعرفة، وعن تبين اإلستراتيجيات التأويلية

ويدعون إىل تطوير  لتنظري املبين على احلياد القيميدينون اي املعيارية؛ –من الناحية الفلسفية  -3
 .يات تلتزم بوضوح بكشف وتدمري بىن اهليمنة والسيطرةنظر

اإلجتاه "حنو ما مسي بـ إعادة توجيه النظرية النقدية الدولية إذ مت  ،حدث تغري يف هذا التوجهبعد ذلك 
   :2متثلت يف ،ذلك ساعدت علىعوامل  وقد تظافرت ثالث ،"البنائي
 اعترف بأن فـ كيوهني مثال ؛لنقديونالرد العقالين على اإلنتقادات اليت طرحها املنظرون ا -1

 ،تتعلق بالقواعد البينذاتانية للعالقات الدولية قد قدمت استبصارات مهمةالنقدية النظريات 
هو حمذوف يف  يف اإلشارة إىل ماوبتعبريه فقد كانت بارعة  .البناء املؤسسايت هلا وخصوصا

 قابلة لإلختبار تكون خاصة م طالب النقديني بتطوير نظرياتلكنه  ،النظريات العقالنية
   .وواضحة حول أهدافها

حيث أن التغري الدويل يعترب حمفزا قويا للتغري النظري أكثر من التفاعل  اية احلرب الباردة؛ -2
هز أسس نظرية العالقات  فايار اإلحتاد السوفيييت .بني املقاربات النظرية املتنافسةاجلديل 

                                                
1 Chris Reus-Smit,  «The Constructivist Turn: Critical Theory after the Cold War», Working Paper 
No.1996/4, Canberra, National Library of Australia, p 02. 

http://archive.sgir.eu/uploads/NEVES-SILVA-sgir_ct-pp.pdf 
2 Ibid, pp 06-07.     
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القدرة التفسريية للنظريات العقالنية املهيمنة  دية من حيث تراجعاحل النظريات النقالسائدة لص
التحوالت اجلذرية  ،فضال عن فهم ،ا فشلت يف التنبؤودليل ذلك أ .خاصة الواقعية اجلديدة

جادل بأن اية احلرب الباردة  فريدريك كراتوشويل. اليت حدثت على مسرح العالقات الدولية
لكن مع األسف اية  لى تفسري التغري الدويل،لواقعية اجلديدة عكانت اختبارا حامسا لقدرة ا

  .احلرب الباردة أظهرت كذلك حمدودية النظريات النقدية املنخرطة يف النقاش الثالث
من  ،م حداثيني وما بعد حداثينيـل جديد من املنظرين يضـجي ظهر حيث تغري األجيال؛ -3

 ،Jens Bartelson ،Daniel Deudaney ،Audie Klotz ،Richard priceبينهم 
Janice Thomson ،Alexander Wendt . أكثر محاسة واهتماما هذا اجليل اجلديد كان

حيث أن أغلب أعماهلم  .السريعة اليت مست النظام العامليبالتحديات التحليلية للتغريات 
 غريوا معنيجمت نوهؤالء املنظرو. ذا التغري النظميأبعاد وديناميكيات األنظمة وكركزت على 

إىل التركيز على  ،باملسائل املنهجية وشبه الفلسفية يف الثمانيناتمن اهتمام النظرية النقدية 
 .املسائل والتحليالت األنطولوجية

   البنائية اإلجتماعية"رف بـ إن هذا التوجه اجلديد حنو ما ع) "Social Constructivism(  قد
فلم تكتف البنائية بتوجيه اإلهتمام  .ت النقدية للمرحلة األوىلالنظريامع  كبريين أحدث توترا واختالفا

وإمنا تقامست اإلبستمولوجيا الوضعية مع الواقعيني اجلدد  ،و التركيز على مسائل األنطولوجياحن
    .1جلعل النظرية النقدية أكثر قوة وحتديا ملا يطرحه العقالنيون والليرباليني اجلدد، وذلك

واهلدف الذي جاءت من أجله ميالد البنائية  )A. B. Phillips( سليبأندرو براديل فيخلص   
والذي  ،نه يعود إىل اإلنقسام الكبري الذي حدث يف اية الثمانينيات بني العقالنيني والتأملينيإ: بالقول

هيمن على حالة احلقل فيما بعد، حيث ووجاءت كمحاولة لرأب هذا الصدع  ،دت البنائية من رمحهل
  .  2نقسامأو اإل

وكانت أوىل خطوام يف ذلك هي  .بنائيني لتنظري العالقات الدوليةمن هنا بدأ مشروع ال ،إذن  
والعمل على تقدمي بديل  ،يف افتراضات ونظريات العقالنيني إبراز مكامن القصور واخللل املوجودة

  . يف فهم وحتليل السياسة الدولية فضليةيتجاوزها وحيقق القدرة واأل
  

                                                
1 Ibid, p 02.      
2 Andrew Bradley Phillips, «Constructivism», in Martin Griffiths (ed.) International Relations 
Theory for the Twenty-First Century: An introduction, (London: Routledge, First Edition, 2007), p 61. 
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 .على النظريات العقالنية استدراكات البنائية: الثاين الفرع
 ال نبالغ إذا قلنا أن معظم عمليات التنظري للعالقات الدولية بعد اية احلرب العاملية الثانية كانت

لمبادئ واألسس اليت قامت عليها لو ،الفتراضات ومقوالت الواقعية وحتدّرد فعل  )يف جانب مهم منها(
ومل تشذ البنائية عن هذه  ).سواء يف جمملها أو يف أحد جوانبها ية، األنطولوجية، واملنهجيةاإلبستمولوج(

اليت تتقامسها مع ( نطلق من بعض مسلمات الواقعية اجلديدةا قد ،مثال تذ أن ألكسندر ونإ ،القاعدة
دته به األنطولوجيا ، مستعينا يف ذلك مبا أملكي يفتح آفاقا جديدة للنظرية الدولية )الليربالية اجلديدة

    .الوضعيةوامليتودولوجيا ما بعد 
يف االني اإلبستمولوجي واملنهجي، لكنهم  على العقالنيني  حتفظات واستدراكاتكان للبنائيني

أول من أشار  )R. Ashley( شليآريتشارد ويعترب . يف جمال أنطولوجيا العالقات الدولية اختلفوا معهم
اإلقتصادية ود يف عملية مشاة والتز لنظريته عن السياسة الدولية مع النظرية إىل اخللل املنهجي املوج
يف املقابل يعتمد لكنه  ،)مستوى النظام الدويل(تبىن مستوى حتليليا بنيويا اجلزئية، من حيث أنه 

أشارا إىل أن  )J. Ruggie(كراتوشويل وجون راقي . 1أنطولوجيا فردية عندما يتعلق األمر بالفواعل
يت اإلبستمولوجيا الذاتية البني  اليت يقدمها الواقعيون اجلدد، وذلك" البنيوية" يف النظريةناك تناقضا ه

والذي يؤدي إىل تبين األنطولوجيا  ،وبني املنهج العقالين للنظرية ذاا يفرضها مفهوم التحليل البنيوي
حيث أنه من  .العقالنيةنيه النظريات لقد حدد هؤالء الباحثون بدقة املشكل املنهجي الذي تعا. 2الفردية

يعودون إىل بنية النظام الدويل، لكنه من أجل  فإن العقالنيني ،)الدول(أجل فهم وتفسري سلوك الفواعل 
هذه البنية ويفترضون أن هذه الطبيعة حمددة سلفا  حتديد طبيعة الفواعل وهوياا ومصاحلها فإم يهملون

 ،الدويل هي اليت تشكل سلوك الدولفهم يقبلون أن بنية النظام  ،ايلوبالت ).عقالنية مادية كائنات(
وهنا نالحظ كيف حتولت اإلنتقادات . ا ومصاحلهااأا تشكل كذلك هوي فكرة يرفضون هملكن

مبسائل أنطولوجية، حيث طفت إىل سطح التنظري  إىل نقاشات وجداالت تتعلق اإلبستمولوجية واملنهجية
يقترح البنائيون فكرة  ،وللخروج من هذا املأزق. يف حتليل العالقات الدولية فاعلال –إشكالية البنية 

فإن  ،التشكيل املتبادل بني البنية والفاعل، فكما تعمل البنية على تشكيل الفاعل وحتديد هويته ومصاحله
  . الفواعل ومن خالل تفاعلهم اإلجتماعي يعملون على إعادة تشكيل البنية

                                                
 نظرا ) البنائية العامة أو املعتدلة كما تسمى أحيانا(منا الرئيسي سيكون منصبا حول البنائية اليت قدمها ونت نشري إىل أن اهتما

 .   ملشروعها املهم املتمثل يف جسر الفجوة بني العقالنيني والتأمليني، أما باقي األنواع األخرى فسنتطرق إليها يف العنصر املوايل
 .57ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 1
 .57املرجع نفسه، ص 2
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، وذلك من بني العقالنيني والتأمليني عادة توجيه بوصلة النقاش الثالثإبدوره ونت حاول 
ولوجي يف دراسة العالقات خالل إعادة ترتيب األولوية بني اإلهتمام اإلبستمولوجي واإلهتمام األنط

ومل يسمحوا  ،إذ يعتقد أن علماء العالقات الدولية قد انشغلوا كثريا بقضايا اإلبستمولوجيا .الدولية
ن اإلبستمولوجيا التحول م وجب ،لذا .كافيا يف حتديد مناهجهم ليام وأسئلتهم أن تلعب دوراشكاإل

كيف نعرف؟ على وبعبارة أخرى، بات من الضروري مراجعة ترتيب وأسبقية السؤال  .إىل األنطولوجيا
  .1ألن طريقة املعرفة حتدد ما الذي يدخل ضمنها وما الذي ال يدخل السؤال ماذا نعرف؟

يقبل كلية  مل) أي ونت( إال أنه ،وبالرغم من احنيازه للوضعيني إبستمولوجيا ،ن قبل ذلكلك 
تصورهم ومفهومهم عن العلم، فهو يؤمن بالعلم املتعدد الذي يؤدي فيه الفهم إىل جانب التفسري دورا 

اكه من إدررفض املنهج الذي يقتصر على دراسة ما ميكن أنه كما  ،2مهما يف إدراك الواقع ومعرفته
مي إىل جمال الظواهر ، إذ يعتربه قاصرا واختزاليا، فهيكل السياسة الدولية مثال ال ينتفقط طريق حسي

فحىت العلوم  .ه وعدم دراسته بدعوى عدم مشاهدتهومع ذلك ال شيء جيربنا على إمهال ،املُشاهدة
فرق يذكر يف الطبيعة األنطولوجية فمثال ال يوجد الطبيعية هلا جماالت شبيهة مبجاالت العالقات الدولية، 

ولكن  ،يندشاهلدولية من حيث أما غري مواهليكل املطروح يف السياسة ا بني اهليكل اجلزيئي يف الفيزياء
  . 3هذا ال ينف البتة وجودمها احلقيقي

ي الذ -  يرد ونت على مريشامير ،عرفة املوضوعيةيف مقام آخر ويف دفاعه عن البنائية وإمكانية امل
أن هذا  -  لنا معرفة حولهادعى أن املنظرين النقديني ال يعتقدون بوجود عامل موضوعي ميكن أن تكون 

     :4، فـباألنطولوجيا واإلبستمولوجيا تتعلقان ويلفت انتباهه إىل مسألتني ،ليس صحيحا
كحقائق هي أن البىن اإلجتماعية هلا وجود موضوعي يقابل وجود األفراد  ؛املسألة األنطولوجية -1

 ).عن البىن(إجتماعية خارجية 
 وهنا يرى .لنا معرفة موضوعية عن هذه البىن تتعلق بإمكان أن تكوناإلبستمولوجية؛ املسألة  -2

دية ذات التوجه والنظريات النق" احلداثية"بأن مريشامير أمهل التمييز بني النظريات النقدية ونت 
إال أن البنائية  .وضوعيةة وجود معرفة متشكك يف إمكاني فهذه األخرية ".ما بعد احلداثي"

 .احلداثية تقر باملشروع العلمي املبين على تكذيب النظريات يف مقابل الشواهد واألدلة اإلمربيقية

                                                
 .76املرجع نفسه، ص 1
 .62املرجع نفسه، ص 2
 .167حسن احلاج علي أمحد، مرجع سابق، ص 3

4 Alexander Wendt, «Constructing International Politics», International Security, Vol 20, No 01, 
Summer 1995, p75. 
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لقد و .1"إن العلماء، وليس الفالسفة، هم من يقررون يف النهاية ما هو علمي"نفسه ونت  يقول
أنه  ي رغمة إىل تدعيم فكرته بأن البىن اإلجتماعية هلا وجود فعلجلأ ونت إىل فلسفة العلم ألنه كان حباج

مالحظتها بصفة مباشرة، وثانيا لدحض فكرة الواقعية اجلديدة اليت تعتمد على فرضية أو منهج ال ميكن 
وأن  ،أن األفراد فقط هم املوجودون حقاب رىالذي ي) Methodological Individualism(الفردانية 

يف احملصلة كما . 2ل السلوك اإلجتماعي جيب ردها وتفسريها يف ضوء السلوك الفرديكل املقوالت حو
 ). Just Talk(وليس حديثا فقط  جتماعية هلا وجود حقيقي وموضوعيفإن البىن اإل ،يقول ونت

احتالل موقف وسط بني الوضعيني وما بعد الوضعيني يف من خالل هذا اجلهد حاولت البنائية 
وبني النفي لوجوده  ادي املباشر له من طرف الوضعينيمل أو الواقع، أي بني اإلدراك املمسألة إدراك العا

البنائية بإمكانية الوجود حيث تؤمن  ،اللغة واخلطاب كما يقول به ما بعد الوضعيوناملادي إال من خالل 
  .ولكن إمكانية إدراكه ومعرفته تتم عن طريق اهلوية ،املستقل هلذا الواقع
وما بعد الوضعيني من مسألة الواقع  والبنائيني وضعينيايل يوضح مواقف كل من الاجلدول الت

 .وطرق معرفته
  

  .مقارنة بني الوضعية، البنائية، ما بعد الوضعية يف كيفية معرفة الواقع): 16(اجلدول 
  

  الواقع يف النقاش الثالث  
  .هناك واقع موضوعي ميكن قياسه وتكميمه -  الوضعيون

ميكن  ا مباشرة كالعقائد واملشاعر مثالل اليت ال ميكن مالحظتهحىت العوام -
  .قياسها بطريقة غري مباشرة من خالل السلوكات، التقارير وهلم ما جرا

  .اهلوية تشكل إدراكات الواقع -  البنائيون
روسي، /الغىن، أمريكي/الفقر :املثال على سبيل. للواقع تتبع هويتنانظرتنا  -

  . أنثى/مسلم، ذكر/مسيحي
  .إدراكات الواقعاللغة هي اليت تشكل  -  الوضعيون بعد ما

  .ال توجد هناك حقيقة عامة ميكن كشفها يف السياسة العاملية -
   

Source: Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty, Introduction to  
Global Politics (New York: Routledge, 2008). P 35. 

                                                
1 R. Harrison Wagner, op. cit, p 43. 
2 Idem. 

 لتأملية نشري إىل أن البنائيني مل يكونوا طرفا أساسيا يف النقاش الثالث، على األقل اإلجتاه البنائي الذي سعى إىل التوفيق بني العقالنية وا
 . مل يظهر إال فيما بعد
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  :1ختلف البنائيون مع العقالنيني يف ثالثة نقاطا ،نطولوجيةمن الناحية األ
أكثر منهم ماديون، فهم ال يرفضون اجلانب أو املظهر املادي البنائيون فلسفيا هم مثاليون  -1

لكنهم والنووي على سبيل املثال، ملختلف الظواهر املكونة لعامل العالقات الدولية مثل اإلنتشار 
إىل البىن واملعاين املشتركة  خمتلف الفواعل يقترحون العودةات من أجل فهم سلوكات واستجاب

فإىل جانب املدلول املادي للظاهرة . بينها، واليت على أساسها تدرك وتفهم هذه السلوكات
وبدوا يكون اإلدراك املادي  ،إدراكها وفهمهاهناك مدلوالت معنوية وفكرية وقيمية تؤثر على 

 .قاصرا
على أا تبادلية ) Agents( والفواعل) Structures(العالقة بني البىن  إىلينظرون البنائيون  -2

 ،ىن تسهم يف تكوين وتشكيل الفواعلمبعىن أن الب ).Mutual Constitution(التشكيل 
وهذا خيتلف عما يقول به العقالنيون من أن العالقة . والفواعل تعمل على إعادة تشكيل البىن

مادية (على اعتبار أن طبيعة الفاعل حمددة سلفا  ،إىل الفواعله واحد، أي من البىن ذات اجتا
فإم جيادلون بأن البنائيون واستنادا إىل ما متدهم به اإلستبصارات السوسيولوجية ). عقالنية

ليست فالبىن  "ماذا أريد أن أفعل؟"من السؤال  هو أسبق منطقيا وفلسفيا" من أنا؟"السؤال 
نتاج املمارسة اإلجتماعية اليت تتضمن بل هي باألحرى  ،وجيااألسبقية أنطولبالضرورة هلا 

  .نشاطات وأفعال خمتلف الفواعل
وكات ونشاطات العقالنيني يف تصورام للمنطق املهيمن الذي حيكم سلخيتلف البنائيون عن  -3

 فإن ،البحتة فإذا كان العقالنيون يعرفون السلوك باإلعتبارات املادية .الفواعل أو الوكالء
يف سلوكاا دائما ما البنائيني يرون أن السلوك حمكوم باإلعتبارات املثالية والقيمية، فالدول 

 .تبحث عن التطابق بني سلوكها اخلاص وبني مربرات شرعنته
تشريان إىل أنه  )Kathryn Sikkink(وكاثرين سيكينك  )Martha Finnemore( مارثا فاينمور

أن السلوك السياسي حيدده العامل الطبيعي  نظريات مادية ترى هي ائيةنظريات املنافسة للبنإذا كانت ال
  فالبنائية تركز على ما أمساه. كل البنائيني يف حتليالهم يستخدمون أنطولوجيا مثاليةفإن  ،فقط )املادي(
)J. Searle(  وجود ماديهلا واحلقوق ليس  والسيادة املال :فأشياء مثل، "احلقائق اإلجتماعية"بـ، 
وعليه فإن فهم  أا موجودة ويتصرفون وفقا لذلك، ألن الناس يعتقدون مجاعيا ،وجود حقيقيهلا كن ول

   .2كيفية تغري احلقائق اإلجتماعية والطرق اليت تؤثر ا يف السياسة هو من أهم اهتمامات التحليل البنائي
                                                

1 Andrew Bradley Phillips, op. cit,  pp 62-63.     
2 Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, «Taking Stock: The Constructivist Research Program in 
International Relations and Comparative Politics», Annual Review of Political Science, No 4, 2001, 
p393. 
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ىل القول بأن واقع األنطولوجية إخيلص البنائيون من خالل مراجعام ألطروحات العقالنيني 
، وهو نتاج التفاعل واإلتصال اإلجتماعي )Intersubjectivity(هو من طبيعة بينذاتانية السياسة الدولية 
فالواقع املادي أو اإلجتماعي موجود كنتيجة للمعىن  تقاسم املعتقدات والقيم واألفكار،الذي يسمح ب

معىن ما  اجلماعي هو ما مينح األشياء املادية مواإلدراك أو الفهوالوظائف اليت يعطيها له الفاعلون، 
واهر ومثال ونت الشهري حول املسدس خيتصر منطلقات البنائيني يف حتليل ظ يساعد على تكوين الواقع،

املسدس بني أيدي صديق ليس له نفس املدلول مقارنة بتواجده بني أيدي " العالقات الدولية، حيث يقول
   .1"ية وليس عالقة ماديةاجتماععدو، ألن العداء عالقة 

 .تعدد املقاربات النظرية للبنائية: الفرع الثالث
 ليلهاوحت مقاربتهايف وموحدة نظرة واحدة  ةقدم البنائيتال  ،باقي النظريات األخرىعلى غرار 

 كلها تنهل من الروافد األساسية للفكر ،بني عدد من األطياف هذه النظرةبل تتنوع  ،للسياسة الدولية
  . ائيالبن

  التنظري البنائي للسياسة ذلت من أجل رصد التنوع املوجود يف هناك العديد من احملاوالت اليت ب
" البنائية اإلصطالحية"و" البنائية النقدية"مييز بني  ،مثال )Ted Hopf(تيد هوبف . الدولية

)Conventional( .برايس ريتشارد وكل من كريستيان رويس مسيت و)R. Price( بني  نيقابال
 )Lynch(وأتباعه لينش  )I. Adler(أما إميانويل آدلر ". البنائية ما بعد احلداثية"و" البنائية احلداثية"

   .2"اجلينيالوجية"، و"السردية"، "القانونية"، "احلديثة"بني البنائيات  مييزونفإم  )Klotz(وكلوتس 
ثالثة توجهات  رتهأطّ فكر البنائيداخل ال حالة من النقاشوجود بالعودة إىل مسيت فإنه يفترض 

املؤسساتية اإلجتماعية، نظرية الفعل التواصلي، وكتابات فوكو حول املعرفة  :متثلت يف ،فكرية أساسية
  :حيث أن ،األساسية للبنائية برز التوجهات النظريةأ النقاش وهذا. والقوة
اليت " املؤسساتية اإلجتماعية" كاراعتنقوا بشدة أف الذين نبنائيون األمريكيوالقاده  ؛األول التوجه - أ

اإلقتراح األساسي . ستانفورد لعلم اإلجتماع ومدرسة )John Meyer( ترتبط يف أصوهلا بعمل
تعمل على تشكيل الوكالء أو الفاعلني " الثقافة العاملية"هو أن  Meyerالذي قدمه 
بكلمات فاينمور و. وتؤثر على كيفية حتديدهم وتعريفهم ملصاحلهم وهوياماإلجتماعيني، 

اإلجتماعية هلا األسبقية أنطولوجيا، فهي نقطة البداية يف التحليل، قواعدها وقيمها ختلق البنية "
 والشركات ارها ذات عالقة بالسياسة الدولية ممثلة يف الدولكل الفواعل اليت ميكننا اعتب

                                                
 .57عمار حجار، مرجع سابق، ص 1

2 Chris Reus-Smit, «Constructivism and the English School», in Cornelia Navari, (ed), Theorizing 
International Society: English School Methods, (UK: Palgrave Macmillan, First Edition, 2009), p 61. 
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" املعايري"مقترح أن  هذه الفكرة يفترمجت يف النظرية البنائية  .1"وحىت األفراد واملنظمات
)Norms (تشكل هويات ومصاحل الدول . 

حيث يشددون على دور  ،"اهلابرماسية"ن الذين يستلهمون من البنائيو تزعمه ؛الثاين توجهال - ب
، )Intersubjective Values(بني الوكالء والقيم البينذاتانية  الوساطةالفعل التواصلي يف 

احل بأية طريقة سهلة ومباشرة، ففي مواقف عديدة يتخذ فاملعايري ال تشكل اهلويات واملص
إىل درجة إمكانية أن يناقض  على خمتلف التأويالت ومفتوحة ،علون معايري متعددة للسلوكالفا

عكس ما يدعيه ستيفن كراسنر من أن  –لذا يدعم البنائيون اهلابرماسيون . بعضها البعض اآلخر
فكرة أن الفاعلني غالبا ما  –ية املتمثلة يف زيادة القوة الفاعلني يستجيبون فقط ملصاحلهم الذات

  .2يوظفون أو يستخدمون حجة ما يف اختيار وتربير سلوكام
 – فبالنسبة لـ فوكو. ملعرفة والقوةيستلهم من احلجج اليت ساقها فوكو حول ا ؛لتوجه الثالثا -ج

حد ما يشكل أمناطا هي يف كالقوة، أشكال إنتاج اخلطابات هو شكل من  – كما جيادل برايس
وحىت غري متخيلة  )illegitimate( ةوعشرمغري و جمموعة ممارسات وفهوم تبدو شاذةختلق ذاا 

)inconceivable(. ف لنا وعرعادي وغري ما هو عادي وطبيعي وما هو غري هذه القوة ت
فضيالت الفواعل هو هذه الفكرة على دراسة املعايري والفهوم الذاتية وت وتأثري مضامني. معقول
معينة ويف سياقات أن جذور املعايري واملعاين اليت تكتسب يف أوقات يشري إىل  ألنه، جدا عميق
فإن ، وهلذا السبب بدل أن تكون نتاج تطور عقالين) contingent(هي عارضة وطارئة  معينة

  .3يف حبوثهم املنهج اجلينيالوجي ونميستخد أنصار هذا النوع من البنائية
هناك خط ثان يتعلق أساسا  ،يقول أنه إضافة إىل خط اإلختالف األنطولوجي بني البنائينييت مس

فإن بنائية ) الفرد والدولة(فإذا كان معظم البنائيني يركزون على املستويني األولني  .مبستويات التحليل
بأن  جتادلالدولية، والعوامل احمللية وحيث ترسم متييزا صارما بني  ،خالصا تنظريا نظمياونت تعتنق 

 التنظري البنائي للسياسة الدولية يستطيع أن يركز فقط على اهلوية اإلجتماعية للدولة ويهمل العامل
أكدوا على " املؤسساتية اإلجتماعية"فبنائيو بامليتودولوجيا،  أما اخلط الثالث لإلختالف فيتعلق. 4الداخلي

 ، حيث أن تأثريميتودولوجيا تأويلية تطلبت السياسة العامليةدور األفكار واملعايري والثقافة يف أن دراسة 
معاجلتها كمتغريات قابلة  املعاين على النشاط اإلنساين ال ميكن أن يفهم بطريقة موضوعية عن طريق

فإم مييلون إىل التركيز على عملية إعادة بناء املعاين من طرف  "اهلابرماسيون"أما البنائيون  .للقياس
                                                

1 Idem. 
2 Ibid, p 62.      
3 Idem. 
4 Ibid, p 63.      
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بينما أولئك الذين يتبعون فوكو مييلون إىل التركيز  .والسياقات عالفهم األف من أجلجتماعية الفواعل اإل
   .1اليت تشكل القوة اإلجتماعية )Discursive Structures( اخلطابيةتفسري وشرح البىن على 
 )The Constructivist Turn : Critical Theory After Theيعود مسيت يف مقال آخر له بعنوان       

)Cold War قد  أن البنائية مثلها مثل النظرية النقدية للنقاش الثالث حيث يرى. خمتلفا ليعطينا تصنيفا
فالبنائيون  .لك خبصوص منط األسئلة املطروحةوذ ،"ما بعد حداثية"وبنائية " حداثية"انقسمت إىل بنائية 

بعد احلداثيون منهم على أسئلة من منط  بينما يركز ما "ملاذا؟"ركزون على أسئلة من منط ي احلداثيون
    .  2"كيف؟"

ا ترد يف شكلني أساسيني يالصورة الثالثة "بـ صطلح عليهما مسيت بالنسبة للبنائية احلداثية فإ
ميثلها ألكسندر ونت الذي يتبىن تنظريا بنيويا للسياسة الدولية  فاألوىل ".الصورة الرابعة للبنائية"و" ئيةللبنا

بينما ميثل الصورة  .، أي ينطلق من مستوى النظام الدويل يف التحليل)ا تفعل الواقعية اجلديدةكممتاما (
الرابعة كل من فريدريك كراتوشويل وجون راقي اللذين يركزان على مستويي التحليل الثاين والثالث يف 

الدولية البىن اخلية و، حيث يعاجلان البىن الد)الدولة والنظام الدويل معا(تنظريمها للسياسة الدولية 
أن هناك عالقة كوجهني لنظام إجتماعي دويل واحد، ومن مث يعتربان  والعمليات اليت حتدث بينهما

ولكن هذا ال يعين رفضهما وجود عوامل داخلية وأخرى  تكوينية متبادلة بني النظام الدويل والدولة،
أي بني الدولة (إىل هذا التقسيم  بل باألحرى قد نظرا ،)نسبيا(ة مستقلة عن بعضها البعض خارجي

وكخاصية لنظام سياسي دويل حديث بين حول  ،وكنتيجة أساسية ،كبناء تارخيي فريد) لنظام الدويلوا
  .  3دول ذات سيادة

اإلختالف هنا هو التركيز أكثر على البنائية ما بعد احلداثية كذلك أخذت شكلني، مع أن    
يهتم البنائيون ما بعد احلداثيون بالتنقيب والبحث عن  ،وبصفة عامة. ليةاألبعاد اإلمربيقية بدال من التحلي

يكل احلياة السياسية الدولية، واليت بدورها  ،اليت تشكل الترتيبات املؤسساتية تأويل املعاين البينذاتانية
دراسة  أعماهلم انصبت حول وأغلب .لكل من نيتشه وفوكومستخدمني يف ذلك املنهج اجلينيالوجي 

، خاصة املبدأ املكون للنظام الدويل احلديث) Foundational Institutions(املؤسسات التأسيسية 
فعلى سبيل املثال، وعن طريق كشف حاالت تارخيية من التدخل، تتساءل سينثيا ويرب كيف أن  .للسيادة

ولية وممارسات معىن السيادة قد مت تثبيته واستقراره تارخييا بواسطة ممارسات منظري العالقات الد
ل العديد من البنائيني ما بعد احلداثيني اهتمامهم إىل وح ،وباإلضافة إىل هذا العمل .4التدخل السياسي

                                                
1 Idem. 
2 Chris Reus-Smit, The Constructivist Turn: Critical Theory after the Cold War, op. cit, p 11. 
3 Idem. 
4 Ibid, p 12.      
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حتديد اخلطابات املتضاربة وإظهار  ،واهلدف هنا هو .الدولية كيفية تشكل املؤسسات السياسيةمعرفة 
والتحقق من تلك  ،وك املقبولتوضيح أهم نقاط اخلالف حول معايري السلو ،غريهاكيفية ت

  .1اإلستراتيجيات اليت ختلق التحول أو دم العالقات اإلجتماعية خلطاب نظام معني
 ،أوناف :نسبة إىل الرواد الثالث تقسيما ثالثيا للبنائية )Maja Zehfuss(س فوهمايا زيقدم 
  .ويل، وبنائية ونتبنائية أوناف، بنائية كراتوش: ةثالث وجعل هلا تسميات .وونت ،كراتوشويل

مسامهة النظرية اإلجتماعية أراد أوناف يف دراسته للسياسة الدولية اإلنطالق من  ؛بنائية أوناف -1
وحسبه أن البنائية  .للمجتمع السياسي) Operative Paradigm(للوصول إىل برادامي فعال وناجع 

بأن الوجود اإلنساين هو إلعتقاد تنطلق من اإا  .2"ميكن تطبيقها على كل فروع البحث اإلجتماعي"
وهي اليت  ،اليت جتعل من اإلنسان إنسانا أن العالقات اإلجتماعية هي أيوجود إجتماعي باألساس، 

فال يكتسب الفرد إنسانيته إال من خالل اخنراطه يف اتمع،  .3جتعل منا منط الوجود الذي حنن عليه
دث بني األفراد، وعليه فإن اتمع واألفراد يصنع كل وهذا األخري هو نتاج كل أشكال التفاعل اليت حت

  . ومستمرة) يف اإلجتاهني(منهما اآلخر يف عملية مزدوجة 
القواعد  يتبع أو يعتمد على وجوديف العالقات اإلجتماعية اإلنسانية  "املعىن" ،طبقا لـ أوناف    

)Rules( فالقواعد هي اليت تنظم للواقع اإلجتماعي،  تشدد على األمهية الكبرية للقواعد بالنسبة، فبنائيته
جيب أن  فإن أي حتليل للحياة اإلجتماعية ،حسب أوناف - وعليه . وتضبط سري العامل يف مجيع مناحيه

بيان أو مقولة خترب الناس ما الذي جيب عليهم أن "هي  -دائما حسبه  -والقاعدة  .نطلق من القواعدي
عىن مشتركا حمتمال، وفضال عن وك اإلنساين، وهي بذلك تصنع مالقواعد تقدم مرشدا للسل. 4"يفعلوه
ات أو كيانات إجتماعية مثل باإلضافة إىل أم بناء –اس أو األفراد فهي ختلق إمكانية الوكالة، فالن ذلك

  .  يف اتمع من خالل القواعد فقط) Agents(يصبحون وكالء  –الدول 
 فسهم عن املسألة أو املوضوع الذيعلى فصل أنني غري قادرين املراقبني أو املالحظناف أن ويدعي أ    

عن العامل املصنوع أو املبين إجتماعيا لكي يكونوا ولو خبطوة يدرسونه، وال ميكنهم أبدا اخلروج 
ناف للمعرفة، فاألفكار واحلوادث ويعترب حامسا بالنسبة إىل تصور أوهذا األمر  .مالحظني حياديني

ميكن أن توجد فقط من خالل سياق  ،املعرفة إذن .5ل هي متفاعلة بالضرورةب مستقلةليست بظواهر 

                                                
1 Idem. 
2 Maja Zehfuss, Constructivism in International Relations  : The Politics of Reality (UK, 
Cambridge University Press , First Edition, 2002), p 19.  
3 Ibid, p 20.       
4 Idem. 
5 Ibid, p 21.       
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) Speech Acts(على القواعد، لذا فإن القواعد وأفعال الكالم ويعتمد معني، والسياق يشكل لغويا 
  . Word and World(1(متثل حلقة الوصل بني الكلمة والعامل 

ويبين  وذلك بتحليل كيف يشكل ،قات الدوليةهيكلة حقل العالحول إعادة مشروع أوناف دار     
 ةويهدف إىل إنشاء برادامي جديد للعالقات الدولي ،حدوده التقليديةل يساءإنه  .األفراد الواقع اإلجتماعي

   .2وجيعلها جزءا من النظرية اإلجتماعية ،يأخذ بعني اإلعتبار خاصيتها السياسية
نقدا لفقر اإلبستمولوجيا يف العالقات الدولية  ،من جهة يعترب عمل كراتوشويل ؛بنائية كراتوشويل -2
  .، ومن جهة أخرى استكشافا لدور القواعد واملعايري يف احلياة السياسية ويف حتليلها)كما يدعي(

والضيق نقدا للنظرية السائدة يف العالقات الدولية بالنسبة للفهم والتصور احملدود كراتوشويل قدم     
. 3حتكم وتوجه السلوك اإلنساينركز على اللغة اليومية واملعايري اليت فقد  .نساينللسياسة وللسلوك اإل

 ،والفلسفة العملية) Speech Acts Theory( "أفعال الكالم نظرية"خاصة  ،مدين لفلسفة اللغةحتليله و
يشدد على  ،وبشكل حاسم). Jurisprudential Theories(باإلضافة كذلك إىل النظريات الفقهية 

  .4السياسة الدولية جيب أن حتلل يف سياق معايري مفهومة بدقةأن 
كراتوشويل إعادة تقدمي البعد السياسي لنظرية العالقات الدولية معتمدا على فهم الفعل حاول     

قراءاته ألعمال ماكس وقد قادته  . من النظرة اآللية الصرفة للفعلبدال ،السياسي من ناحية املغزى واملعىن
هذا  .نا وضعه يف سياق بينذاتاين مشتركله معىن فقط إذا استطع) Action(إلدعاء أن الفعل فيرب إىل ا

هلا فاملعايري  ،وبناء عليه .)Norms( ويتم من خالل وسائط هي القواعد واملعايري/ السياق يرتكز على
سطة ميكنهم من أمهية حامسة يف مناقشته للفعل السياسي، إا تعطي لألفعال املعىن وتزود األفراد بوا

             . 6القواعد حسب كراتوشويل هي أفعال كالم تعتمد على اتصال ناجح .5خالهلا التواصل
 يفحبكم ادعائها املثري  تكون املرجع األساسي هلذا املبحثلن نتحدث عنها هنا ألا س :بنائية ونت -3

    .اليت يقترحها ونت" ألرضية الوسطىا"ردم اهلوة بني العقالنيني والتأمليني عن طريق  القدرة على
هو أن كال من أوناف وكراتوشويل  ةالثالث "البنائيات"حول اهتمامات  سهفوا زيمايما يالحظه       

بينما اهتم ونت بالتقاليد اإلجتماعية اليت تدور  ،واعد وصلتها بنظرية أفعال الكالمقد ركزا على الق
                      . حول اهلوية

                                                
1 Ibid, p 22.        
2 Ibid, p 151.        
3 Ibid, p 15.        
4 Ibid, p 16.        
5 Ibid, p 17.        
6 Idem. 
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إال أن أغلب  ،سمة حول عدد من القضايا الفلسفيةمن أن املقاربات البنائية متعددة ومنقلرغم با  
وذلك من  ،لبناء اإلجتماعي للسياسة الدوليةالبنائيني يتفقون حول الفكرة األساسية للبنائية وهي طبيعة ا

  :1خالل عمليتني
على شكل أمناط  ة العاملية األخرىف فواعل السياسوخمتل والدول البيئة اإلجتماعية تصنع األفراد -1

 .الكائنات والكيانات اليت هم موجودون عليها
من خالل  ،وباقي فواعل السياسة العاملية يصنعون العامل املوجودين فيه والدول باملقابل، األفراد -2

   .  األشكال املختلفة للتفاعل فيما بينهم
 ولية؟ يف النهاية نظرية للسياسة الد هل يقدم البنائيون ،لكن

 لبنائية نظرية للعالقات الدولية؟هل ا: الفرع الرابع
عن التصنيفات اليت تتحدث عن نظريات العالقات الدولية أو الكتابات وإىل خمتلف بالعودة 

فإننا ال جندها ختل من إشارة إىل البنائية بوصفها إحدى  ،النظرية الكربى املؤطرة للحقل لنقاشاتا
يتحدث بعضهم بنوع بل و .اإلجتاه السائدجتد لنفسها مكانا يف ظل هيمنة يت استطاعت أن النظريات ال

 العميق الذي أحدثه اخلالفالبنائيون لتجاوز اإلنسداد  هقدممن التفاؤل حول املشروع الطموح الذي 
 بوضوح أم ال يسعون إىل تقدمين والبنائييعلن  ،لكن وبالرغم من كل هذا .بني العقالنيني والتأمليني

يف كيفية رؤية وحتليل  "منهجية" نظرية مقاربة مبثابة ، بل ويعتربون نظريتهمة عامة للسياسة الدوليةنظري
  .احلياة اإلجتماعية ككل

أو الليربالية أو هي منط خمتلف من النظرية عن الواقعية  أن البنائية ريانتفاينمور وسكينك 
 هي اإمنو ،جوهرية للسياسةليست نظرية فهي  .تغل على مستوى خمتلفا من التجريداملاركسية، وتش

فهي ال تقدم ذلك  حول طبيعة احلياة اإلجتماعية والتغري اإلجتماعي، ومع نظرية إجتماعية تقدم إدعاءات
فيما ) الفواعل(طبيعة الوكالء  حول أو ،أي إدعاءات خاصة حول حمتوى ومضمون البىن اإلجتماعية

ية، ولذلك فإا ال تنتج تنبؤات خاصة حول املخرجات أو ياة اإلجتماعخيص عملهم أو نشاطهم يف احل
 "اإلختيار العقالين"هي مثل نظرية  ،ذا املعىنوالبنائية . 2النتائج السياسية اليت ميكن ألي أحد أن خيتربها

اليت تقدم إطارا للتفكري حول طبيعة احلياة اإلجتماعية والتفاعل اإلجتماعي، لكنها ال تقدم إدعاءات 
  .  3موا اخلاصحول مض

                                                
1 Mariya Y. Omelicheva, « Constructivism », in John T. Ishiyama and Marijke Breuning, (ed), op, cit, 
p 471. 
2 Martha Finnemore1 and Kathryn Sikkink, op, cit, p 393. 
3 Idem. 
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فاينمور وسكينك كل من إليه  تما ذهبوونت  )J. Checkel( شيكلجيفري يساند كل من 
، فهي ال تقدم حسبهما تفسريات عامة حول كيف يعمل ليست نظرية للسياسة الدوليةمن أن البنائية 
دعاءات حول حمتوى أو إا ال تقدم أي إ ؟وكيف يتغري العامل ؟ملاذا ختتلف اتمعات ؟األفراد والدول

  . 1أو حول طبيعة فواعل السياسة العاملية ،ضمون املعايري واملؤسسات الدوليةم
طرق اليت نستطيع وحول ال ،حول طبيعة الواقعالبنائية يف تصورهم هي جمموعة من األفكار 

 .سة العامليةوالتنظري حول السيا والتأويل الفهموهذه األفكار ميكن أن تعلم الناس  .بواسطتها إدراكه
وذا املعىن ميكن النظر إىل البنائية كمقاربة لدراسة العالقات اإلجتماعية، أو كإطار نظري موعة من 

افتراضاا أو  اقتراحاا فما هي .2تكون مبثابة أساس للنظريات اإلجتماعية للعالقات الدوليةاإلقتراحات 
         بالنسبة لتحليل السياسة الدولية؟ 

  .يف حتليل السياسة الدولية افتراضات البنائيةو مفاهيم :الثاين املطلب
 :مثل ،للبحث اإلجتماعيباإلفتراضات األساسية  –حسب ونت  –تم النظرية اإلجتماعية 

 ،وى املادية يف احلياة اإلجتماعيةودور األفكار والق ،وعالقتها بالبىن اإلجتماعية ،بيعة الوكالة البشريةط
  .3الصيغة املالئمة للفهم والتفسري اإلجتماعيأو  والطريقة

حاول ونت تقدمي منوذج معتدل من البنائية اإلجتماعية يعكس توجهه اإلبستمولوجي الوضعي 
من  باملزاوجة بني مقتضيات املنهج العلمي يف ممارسة البحث اإلجتماعيوذلك ، وأنطولوجيته املثالية

والسيكولوجية يف حتليل وفهم السلوكيات لى التفاعلية الرمزية جهة، واإلستفادة من املناهج القائمة ع
السياسة الدولية حول  أن جناح التفكري البنائي لقد اعترب ونت. 4اإلجتماعية واإلنسانية من جهة أخرى

أن  عتربطولوجية، إذ ياألن مع منطلقاته تتوافقجمموعة من املفاهيم واإلفتراضات يرتبط بقدرته على إنتاج 
وال ميكن  .مبا فيها تلك اليت تتعلق بالسياسة الدولية ،هي مبنية إجتماعيا ه النشاط اإلنساينكل أوج

                                                
1 Mariya Y. Omelicheva, op, cit, p 471. 
2 Idem. 

 سنركز هنا أكثر على ما تطرحه البنائية املعتدلة اليت يتزعمها ونت .  
 .06ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 3

  لعقالنيني خاصة ما طرحه والتز حول فوضوية النظام وقبل ببعض مفاهيم وافتراضات ا" البنيوي"ركز حتديدا على املنهج التنظريي
 .الدويل

 .02ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 4
  مخيالف البنائيون هنا العقالنيني الذين ينظرون إىل السياسة الدولية من خالل زاوية مادية حبتة، واليت جاءت مفاهيمهم وافتراضا

 . تعبريا صرحيا عن ذلك
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هذه الطبيعة اإلجتماعية  تعكسخاصة وافتراضات عندئذ التعبري عنها أو حتليلها إال من خالل مفاهيم 
  .املكونة هلا

اليت حتكم العالقات ) غري املادية(ثالية للبىن املأولت األمهية قد البنائية  أنإىل أمحد أبو زيد يشري 
ألفكار يف إذ ركزت على حتليل دور الثقافة والقيم وا، يف دراسة السياسة الدوليةالفواعل خمتلف بني 

مصاحل دور وأثر املتغريات النفسية والفهم اجلماعي املشترك يف تشكيل  العالقات الدولية، وكذلك
   .1يعتمدها العقالنيونتغريات املادية اليت جنبا إىل جنب مع امل ،وأفضليات الدول

ويشري حجار عمار إىل أن التصور والفهم البنائي للسياسة الدولية كما يقدمه ونت يقوم على 
  :2اإلفتراضات التالية

 .الدول هي الوحدات األساسية للتحليل -1
 .البىن األساسية للنظام القائم على الدول مبنية بشكل بينذاتاين  -2
حل الدول تتشكل يف معظم أجزائها بفعل البىن اإلجتماعية أكثر ما هي موجودة هويات ومصا  -3

 .بشكل منعزل ضمن النظام
  :3فإن البناء اإلجتماعي للسياسة العاملية يتضمن عنصرين أساسيني ،بالعودة إىل ألكسندر ونتو

 .مادية صرفةبدل أن تكون ذات طبيعة البىن األساسية للسياسة الدولية هي ذات طبيعة إجتماعية  -1
 .الفاعلني وليس فقط سلوكام كما يزعم العقالنيونهذه البىن تشكل مصاحل وهويات  -2

 تكون من ثالثة عناصريرى ونت أا ت ،اإلجتماعية بصفة عامة يف حتديده لطبيعة ومكونات البىنو
     :واملوارد املادية واملمارسات، حيث أنه املعرفة املشتركة تتمثل يف ،أساسية
1- فتشكل  وحتدد  واملعرفة املشتركة، والتوقعات لبىن اإلجتماعية عن طريق الفهوما عرواليت ت

إذن تبعية البنية اإلجتماعية أو ارتكازها . بدورها طبيعة ومواقف الفاعلني يف عالقام التعاونية أو الرتاعية
، والشيء الذي جيعل من هذه من البنائية ذات نظرة مثالية لطبيعة البنيةعلى األفكار هو الذي جيعل 

  .Intersubjective Quality(4(إجتماعية هو صفتها البينذاتانية ) وهذه البىن(األفكار 
تتضمن البىن اإلجتماعية موارد أو مصادر مادية مثل الذهب أو الدبابات، ولكن على عكس  -2

لبنائيني جيادلون بأن هذه املصادر فإن ا اجلدد الذين ينظرون نظرة مادية حبتة إىل هذه األشياءالواقعيني 

                                                
 .62، مرجع سابق، ص"عرض حتليلي: نظرية العالقات الدولية" أمحد حممد أبو زيد، 1
 .40حجار عمار، مرجع سابق، ص 2

3 Alexander Wendt, Constructing International Politics, op. cit, p 71. 
4 Ibid, p 73.        
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ة املعرفة املشتركة اليت ينببالنسبة للنشاط اإلنساين إال من خالل  املادية ال ميكن أن يكون هلا معىن
  .1تتضمنها، أي أن األشياء املادية ميكن إدراكها فقط بشكل بينذاتاين

ولكن من خالل  قدرات املاديةوال يف الالبىن اإلجتماعية ال ميكن أن توجد يف رؤوس الفاعلني  -3
على سبيل املثال احلرب الباردة هي ). Process(املمارسات، فالبنية اإلجتماعية توجد فقط يف العملية 

لكن عندما توقفت  ات القوى الكربى ألربعني سنة خلتبنية من املعرفة املشتركة اليت حكمت عالق
    . 2احلرب الباردة كبنيةهذه القوى الكربى عن التصرف على هذا األساس زالت  

   :3علىإمجاال يرى أن البنائيني يركزون رينهارد مايرز 
 اإلهتمام بالوعي أو الشعور اإلنساين. 
 يف السلوك الدويل معاجلة األفكار كعوامل بنيوية. 
  اعتبار العالقة الديناميكية بني األفكار والقوى املادية كنتيجة لتأويل أو إدراك الفاعلني لواقعهم

 .اديامل
 اإلهتمام مبسألة كيف أن الفواعل ينتجون البنيات وكيف أن البىن تنتج الفواعل. 
  املعرفة هي اليت تشكل أو حتدد كيف يدرك ويبين الفاعلون واقعهم اإلجتماعي، والبىن املعيارية

 .هوية ومصاحل الفواعل مثل الدولتشكل 
 دة بسبب اإلتفاق اإلنساين، بينما احلقائق اإلجتماعية مثل السيادة وحقوق اإلنسان هي موجو

 .اإلتفاقيات هذهمثل احلقائق اخلام مثل اجلبال فهي مستقلة عن 
  يغري طبيعة ما هو مأخوذ ومسلم به، يسأل أسئلة حول جذور ميكن القول أن البناء اإلجتماعي

عوامل  لة ميكن هلا أن تفتحما هو مقبول اآلن كحقيقة للحياة، ويعترب أن الطرق أو السبل البدي
 .بديلة

التفصيل يف أهم املفاهيم واإلفتراضات اليت يوظفها البنائيون يف اآلتية عناصر سنحاول من خالل ال
  .  حتليلهم وفهمهم للسياسة الدولية

 .حتليل السلوكيات الدوليةحتديد واملعايري، القواعد، والثقافة يف  األفكار، دور: الفرع األول
البناء اإلجتماعي يركز بصفة عامة على دور األفكار  أن مدخل يشري حسن احلاج علي أمحد إىل

اليت  والقيم والثقافة يف العالقات الدولية، ويتناول بالتحليل قضايا اهلويات واملصاحل واألفضليات واملعايري
تعطي لألشياء املادية معانيها  اليت هي ، فكل هذه العناصرتتحدد على أساسها سلوكات الدول

                                                
1 Idem. 
2 Ibid, p 74.        
3 Reinhard Meyers, op. cit, p 62. 
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واقع السياسة الدولية رغم اإلعتراف بالوجود املادي املستقل ومعرفة بغريها ال ميكن إدراك و ومدلوالا
   .1له

على عيب البنائيون ي ،احملوري يف فهم وحتليل السياسة الدوليةودورها بالعودة إىل مفهوم األفكار 
لألفكار واملعتقدات، وذلك ) Individualist" (الفردية" اجلدد نظرم ربالينياللياملنفعيني ويف مقدمتهم 
 حيث قالوا ،)Intersubjective( أخرجوها من دائرة الفعل اجلماعي أو املشتركملا أحلقوها باألفراد و

تسعى دائما إىل املزيد من الثروة  كائنات عقالنية ومنفعيةكبأن طبيعة الدول وهوياا هي حمددة سلفا 
ينتج عن التفاعل املستمر واملتبادل  فكار بوصفها بناء إجتماعيانظر البنائيون لألبينما ي ،والرفاه اإلقتصادي

أو الفهم رون عنه بالقصد عبباألفكار اجلمعية املشتركة أو ما ي ما يسمى ، والذي ينتج بدورهبني األفراد
ميكن . 2املمارسة اإلجتماعية اليت ميكنها أن تعيد إنتاج هذا الفهمويعتمد هذا األخري على  اجلماعي،

هذا املفهوم عند حماولة حتديد هوية دولة ما، بل يف احلقيقة هو ما يفسر تعدد هويات  تخدام وتطبيقاس
فيمكن النظر على سبيل املثال إىل الواليات ، فيما بعد تغريت إن وتغريها يف الوقت نفسه الدولة الواحدة
وكعدو للعديد من الدول  ،عينياتعظمى مهيمنة بعد ايار اإلحتاد السوفيييت يف اية التس املتحدة كقوة

اليت ترفض هيمنتها مثل كوريا الشمالية، وكإمربيالية بالنسبة للدول اليت تعرضت لغزوها مثل فيتنام، 
إن املمارسات اإلجتماعية حسب البنائيني ال . إخل...وكصديق وحليف إستراتيجي لدول مثل بريطانيا، 

القائمة على  لكنها تعيد أيضا إنتاج اهلياكل اإلجتماعيةهويام و من خالل فقط تعيد إنتاج الفاعلني
يعين يف احلقيقة إعادة فوصف النظام الدويل ملا بعد احلرب الباردة بأنه أحادي القطبية ، 3الفهم اجلماعي

تعريف وحتديد الواليات املتحدة ملاهيتها ودورها كقوة عظمى وحيدة من جهة، ومن جهة ثانية إعادة 
اهلوية اليت حتملها باقي دول العامل عن الواليات املتحدة وعن عالقتهم ا، ومن جهة  حتديد الصورة أو

اإلنتقال (ثالثة إعادة حتديد مجلة العالقات والبىن اإلجتماعية للسياسة الدولية اليت كانت قائمة من قبل 
ما مييز املمارسة اإلجتماعية . )من بنية النظام الدويل الثنائي القطبية إىل بنية النظام الدويل األحادي القطبية

عملية اإلشارات واإلحياءات والتفسري ورد الفعل اليت تؤدي إىل إنشاء الفهم "يقول حسن احلاج هو  كما
قيام اهلويات املستقرة كما يؤدي إىل توقع السلوك املستقبلي ، وتكرار هذه العملية سيفضي إىل اجلماعي
   .4"للفاعلني

                                                
 .165محد، مرجع سابق، صحسن احلاج علي أ 1
 .176املرجع نفسه، ص 2
 .176املرجع نفسه، ص 3
 .177املرجع نفسه، ص 4
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جيادل كل من أودي كلوتس ) Rules(والقواعد ) Norms(يري يف معرض احلديث عن املعا
)Audie Klotz( وسيسيليا لينش )Cecelia Lynch( اتلعب دورا جوهريا يف توجيه سلوك  بأ

القواعد واملعايري هي "ويؤكد كراتوشويل على أن . 1الفواعل الدولية، بل إا يكل احلياة الدولية ككل
حسابات املنفعة الفردية، ولكنها أكثر من ذلك، حيث خالهلا ] من[ح رشآليات تقطري تجمرد  ليست

وال تنشئ املعايري بعض املباريات . العقالنية] معيار[متثل شروطا مسبقة لإلستراتيجيات ولتحديد حمك 
بينية تسمح للفاعلني  -فحسب ومتكن الالعبني من متابعة غايام داخلها، فهي أيضا تنشئ معاين ما

عاهلم وأنشطتهم وقيادا بعضهم اجتاه البعض اآلخر، واتصال بعضهم بالبعض اآلخر، وتقدير بتوجيه أف
ينظر البنائيون للمعايري . 2"نوعية أفعاهلم وأنشطتهم وتقوميها، ونقد مزاعمهم وادعاءام وتربير اختيارام

املشتركة للسلوك املثايل هلوية بوصفها بناء اجتماعيا أنتجه الفهم اجلماعي، وتعين لديهم التوقعات ) املثل(
  .  ويف حتديد سلوكام فيما بعد يف حتديد هوية الفاعلني ومصاحلهموبالتايل تلعب دورا كبريا  ،3معينة

هلذه املعايري حيوهلا إىل قواعد حتكم البنية اإلجتماعية للسياسة الدولية،  إن اإلستقرار النسيب
وهي القواعد اليت تعمل على ، "مؤسسة"ن فيها القواعد تكواألوىل : ويتأتى ذلك حسب ونت بطريقتني

، "منظِّمة"، بينما الثانية تكون فيها القواعد )الدول والنظم واملؤسسات(معرفة وتفسري أصل األشياء 
حسب البنائيني فإن العقالنيني اهتموا . 4وهي القواعد اليت تعمل على توضيح العالقات بني هذه األشياء

ألم  ثاين من القواعد اليت حتكم السياسة الدولية وأمهلوا النمط األول من القواعد،فقط بالنمط ال
سلفا بالطبيعة الثابتة هلويات ومصاحل الدول، وبالتايل ما يهمهم يف التحليل والتفسري ويسلِّمون يفترضون 

يف  –حسب البنائيني دائما  – وعليه فإم خيفقونهو القواعد املُنظِّمة اليت حتددها طبيعة النظام الدويل، 
 وكيف تشكلت بنية جود وكيف تتغري هويام ومصاحلهمجاء هؤالء الفاعلون إىل الو تفسري كيف

وهذا اإلخفاق تستطيع البنائية أن تتجاوزه بالعودة إىل ما أمسوه . النظام الدويل القائم وكيف تتغري
حيث جيادل كل من ري م الدويل كبينة إجتماعية، للنظاللعالقات الدولية أو بالقواعد املؤسسة أو املنشئة 

يف العالقات الدولية قد تغيريا جوهريا "أن كراتوشويل فريدريك و Rey Koslowski كوسلوفسكي
والقيم املعيارية املنشئة للعالقات التبادلية الدولية، ينتج إذا قرر الالعبون من خالل املمارسة تغيري القواعد 

دوليني يرتكز على إعادة إنتاج ممارسات الالعبني عادة إنتاج املمارسة للالعبني الباإلضافة إىل ذلك فإن إ

                                                
1 Audie Klotz et Cecelia Lynch, "Le Constructivisme dans la Théorie des Relations Internationales", 
Critique internationale,  N° 02 , hiver 1999, p 52.  

 .337سابق، صحممد شليب، مرجع  2
 .171حسن احلاج علي أمحد، مرجع سابق، ص 3
 .65، مرجع سابق، ص"عرض حتليلي: نظرية العالقات الدولية"أمحد حممد أبو زيد،  4
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صل حيأن التغري األساسي يف بنية وطبيعة السياسة الدولية معىن هذا  .1"الداخليني من أفراد وجمموعات
ارسام القواعد والقيم املنشئة ملمهوية وعقيدة الفواعل الدولية بشكل يغري معه أيضا عندما تتغري 

عن تغري  جوهري يف النظام الدويل نتج على سبيل املثال ميثل منوذجا لتحولالسياسية، فصعود القومية 
       . 2عميق مس البنية السياسية للدول ومعه بنية العالقات السياسية الدولية ككل

سامل يشري  فإن أمحد علي حتديد وحتليل السلوكيات الدولية ة يفيالثقافالعوامل فيما خيص دور  
  : 3إىل أن هذا الدور يتجلى من خالل

اا يف النظام الدويل، ومن مث فإا تؤثر يف عمليصورة العامل لدى القوى الفاعلة حتدد الثقافة  -1
احلسن (واجلمالية ) الصواب واخلطأ(ويف أحكامها األخالقية  اإلدراكية لألحداث من حوهلا

إن العامل الثقايف يربز بصورة أوضح يف عمليات ). باملناسب وغري املناس(والذوقية ) والقبيح
لصنع القرار بدل ) اإلدراكي أو النفسي(صنع القرار، إذ يتبىن البنائيون هنا األمنوذج املعريف 

  .األمنوذج العقالين الذي يقدمه كل من الواقعيني اجلدد والليرباليني اجلدد
النظرة (يته نبع فقط من داخل الفرد وشخصال تفالدوافع  .مصدرا مهما للدوافعمتثل الثقافة   -2

. بل أيضا من تفاعله وعالقته مبن حوله والقيم الثقافية السائدة يف جمتمعه )الفردية للعقالنيني
يف عالقاا الدولية على  جمتمعات ودول تعلي من قيمة احلرية وتتصرف عنمثال  احلديثفيمكن 

 2003ربيطانية قبيل حرما على العراق عام هذا األساس كما فعلت احلكومتان األمريكية وال
وتتصرف وهناك جمتمعات ودول تعلي من قيمة التضامن  ،)وفق ادعاء التحليل البنائي طبعا(

 .كما تفعل الدول العربية مع فلسطني يف نضاهلا ضد إسرائيل على هذا األساس كذلك
، "هم"ومن " حنن"قافة حتدد من فالث. تلعب الثقافة دورا حامسا يف حتديد هوية الفرد واجلماعة  -3

مبا فيها تلك اليت قادت إىل حروب كربى  تقوم عليه اإليديولوجيات القوميةفهي األساس الذي 
 .يف التاريخ

أساس العرق أو الطبقة سواء على  الثقافة يف تقسيم الناس وتصنيفهمأثر يرتبط بالدور السابق   -4
ويتضح هذا األثر على مستوى العامل . س أو غريهاأو املكانة أو اجلن )اإلقتصادية واإلجتماعية(

 لتقسيمات ليست جغرافية بل ثقافيةيف تقسيمه إىل شرق وغرب وإىل مشال وجنوب، فهذه ا
وتقوم نظرية صراع . العوامل اإلقتصادية والتكنولوجية فيهعلى الرغم من التسليم بدور 
 .على مرتكزات وأسس ثقافية احلضارات لـ صامويل هانتينغتون

                                                
 .41جوين عاصي، مرجع سابق، ص 1
 .42املرجع نفسه، ص 2
 . 134-133أمحد علي سامل، مرجع سابق، ص ص  3
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ال غىن  بالنسبة للبنائيني مبثابة مفاتيح أساسية) األفكار، املعاير، القواعد، الثقافة(إذن تعد هذه العناصر 
بل وتعيننا يف تفسري وشرح الكثري من الظواهر اليت استعصت على  لفهم وحتليل السياسات الدولية عنها

   ). ويف مقدمتهم العقالنيون(أتباع املدرسة التقليدية 
 .إجتماعي النظام الدويل كبناء" فوضوية"معىن ومضمون : الثاينالفرع 

ن ويف مقدمتهم الواقعيون اجلدد من أن النظام الدويل ذا ما يطرحه العقالنيوتتفق البنائية مع 
بسبب من اإللتزام األنطولوجي لكل  ، لكنهم خيالفوم يف طبيعة ونتائج هذه الفوضوية1طبيعة فوضوية

يدفعهم إىل القول بأن الفوضوية  "الفردي"و" املادي" الواقعيني اجلدد للمنهج حيث أن تبين، 2منهما
أي أنه وبشيء من احلتمية، " اهلوبزية"هي ما جيعل من السياسة الدولية ذات طبيعة صراعية على الطريقة 

 يف ظل هذه احلالة تكون احلروب أمرا ممكن احلدوث دائما، وعليه تعمل الدول بشكل مستمر على
أنه ليس هناك منطق بينما يدعي البنائيون . تطوير قدراا املادية العسكرية للحفاظ على أمنها وبقائها
ما صنعته الدول منها بتعبري فالفوضى هي ، 3للفوضوية متأصل بذاته ومستقل عما ترغبه الدول أو تعتقده

ه منطق فطري حقيقي، الفوضى حبد ذاا وعاء فارغ ليس ل. ونت، ولذلك فإن هلا أكثر من منطق
والشرط الذي يضعه . 4البنية الذي نتصوره بداخلها كنتيجة لنمطفالفوضويات تكتسب أكثر من منطق 

كما  وليس بلغة مادية هو أن نتصور البنية مفاهيميا بلغة إجتماعية" الفوضى"معاين ونت إلمكانية تعدد 
ومعىن هذا أن نلجأ إىل حتديد طبيعة الثقافة  ،5أو نظرائهم من الليرباليني اجلدد يفعل الواقعيون اجلدد

السياسية للمنظومة الدولية القائمة إذا ما أردنا حتديد طبيعة ومضمون بنيتها الفوضوية، فعلى سبيل املثال 
ختتلف طبيعة الفوضى النامجة عن إدراك الدول لبعضها البعض على أا أصدقاء عن تلك اليت تنظر فيها 

ويف الثانية  من تعاون ففي األوىل تسود بنية الصداقة وما يستتبعهاض بعني العداوة، الدول إىل بعضها البع

                                                
 .65، مرجع سابق، ص"عرض حتليلي: دوليةنظرية العالقات ال"أمحد حممد أبو زيد،  1
 .08ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 2

  ينظر كينيث والتز، بسبب من التزامه اإلبستمولوجي الوضعي، إىل السياسة الدولية كبنية مادية حبتة تشكلت إثر تفاعل الدول فيما
املقيد واملفسر لسلوكات الدول، إا تشكل سلوكات بينها، لكنها أصبحت مستقلة عنها خبصائصها املميزة هلا، بل وأصبحت هي 

الدول دون هوياا ومصاحلها اليت هي حمددة سلفا حسب والتز، وذلك بسبب التزامه بنظرية اإلختيار العقالين اليت تنظر إىل الدول 
 .كفواعل عقالنية تسعى إىل تعظيم مصاحلها املتمثلة يف األمن والبقاء

 .212، صألكسندر ونت، مرجع سابق 3
 .346املرجع نفسه، ص 4
 .347املرجع نفسه، ص 5
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وكلتا احلالتان ممكنتان، وعليه فإن تنوع البىن تسود العداوة وما يستتبعها من نزاعات وحروب، 
    .1ممكن ويعتمد على إرادة وإدراكات الدول نفسها رظل الفوضى هو أماإلجتماعية يف 

  :أشكال الفوضى الدولية من خالل اجلدول التايل ما تشري سينثيا ويرب،، كيقدم ونت
  

  . أشكال الفوضى الدولية حسب ألكسندر ونت): 17(اجلدول 
  

  البنائية  الليربالية   الواقعية  
  الدول  الدول  الدول  الفواعل
  البقاء  البقاء  البقاء  األهداف

  
سلوك الفواعل يف ظل 

  الفوضى

  
  زيادة القوة لضمان

  .لبقاءا 

تشجيع التعلم اإلجتماعي 
املؤسسات : من خالل

، )مثل األمم املتحدة(
مثل الدميقراطية (األفكار 

  ).والرأمسالية الليربالية

   
ال ميكن توقعه قبل عملية 

  .التفاعل اإلجتماعي

  
  

ما الذي حيدد سلوك 
  ؟ةالدول

  
اإلعتماد على الذات، 

ال توجد حكومة : ألنه
اون ، التع)الفوضى(عاملية 

بني الدول ال ميكن الثقة 
  .به أو املراهنة عليه

  
  

  .اتمع الدويل

اهلويات واملصاحل مكونة 
فإذا : بشكل بينذاتاين

كانت هويات ومصاحل 
الدول قد أُنتجت على 
شكل تنافسي فهي 

وإذا كانت . تنافسية
مصاحل الدول قد أنتجت 
على شكل تعاوين فهي 

  .تعاونية
الفوضى هي ما صنعته   ينتعاو  نزاعي   منطق الفوضى

  .الدول منها
  

Source: Cynthia Weber, International Relations Theory  : A Critical Introduction 
 (New York, Routledge, third  edition, 2010). p 69. 

                                                
 .109مارتن غريفيثس وتريي أوكالهان، مرجع سابق، ص 1
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واحد للفوضى فإنه يتصور وجود أمناط ثالثة وجود منطق بالعودة إىل ونت نفسه الذي يرفض 
، "كانطية"وفوضى " لوكية"وفوضى " هوبزية"ى الدولية لكل منها تأثري خمتلف، فهناك فوضى من الفوض

دور : ويترتب على كل منها تبين الدولة لثالثة أدوار خمتلفة تبعا لطبيعة الثقافة السائدة، وهذه األدوار هي
   .1العدو، دور املنافس، ودور الصديق

ة الذي تلعب فيه الدول دور الصديق هو ممكن جدا، البنائية أن منطق الفوضى الكانطياعتربت 
كونه يقوم على أساس التقارب والتفاهم والسعي حنو السالم والتعاون املشترك، وآليته الدافعة هي 

   .2"القصد اجلماعي"أو ما يعرب عنه بـ ) Intersubjective(األفكار اجلمعية املشتركة 
 .يااوفقا هلو حددتت مصاحل الدول: الفرع الثالث

السياسات الداخلية عنصرا مهما يف السياسة الدولية كما يف ) Identities" (اهلويات" عتربت
من أنت؟ وختربك من هم فهي ختربك وخترب اآلخرين  تقوم بوظيفة التعريف يف اتمع، حيث ،للدول

وإمكانية التوقع ) Order(يف ضمان احلد األدىن على األقل من النظام دورا مركزيا تلعب ، و3اآلخرون؟
)Predictability(إدراكا بينذاتاين هلذه  تطلبقعات املستمرة للسلوك بني الدول ت، كما أن التو

   .، أي عامل الفراغChaos"4عامل بال هويات هو عامل الكاوس "وكما يقول تيد هوبف  .اهلويات
كال أو األمناط من إىل تلك األشيشري  إذ من علم النفس اإلجتماعي" اهلوية"ولقد جاء مصطلح 

اليت حيملها ويعكسها الفاعل، واليت تتشكل وجيري تعديلها عرب عالقات التفاعل ) األنا(الفردية والتميز 
تنتج ميوال سلوكية ودافعية  للفاعلني القصديني خاصية"... ا ونت اهلوية بالقول إيعرف . 5مع اآلخرين

وعالوة على . يف الفاعل لذاته ومتجذرة... أو سجية ذاتية هي يف األصل خلة معينة، هذا يعين أن اهلوية 
ذلك، فإن معىن هذا الفهم الذايت أو داللته سوف يعتمد على ما إذا كان الفاعلون اآلخرون يعترفون 
بذلك الفاعل بنفس الطريقة اليت يرى ا ذاته، وذا الشكل تكون للهوية صفة منظومية ومرتبطة أيضا 

) الدولة هنا(بعبارة أخرى تعترب اهلوية مبثابة الصورة اليت حيملها الفاعل  .6" للفاعلبفهم اآلخرين الذايت
على عنه ويعاملونه اآلخرون اليت حيملها يتعامل على أساسها مع اآلخرين، ويف الوقت نفسه و عن نفسه

                                                
 .ك: ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 1
 .65، مرجع سابق، ص"عرض حتليلي: نظرية العالقات الدولية"أمحد حممد أبو زيد،  2

3 Ted Hopf, "The Promise of Constructivism in International Relations Theory", International 
Security, Vol 23, No 01,Summer 1998, p175. 
4 Idem. 

 .172حسن احلاج علي أمحد، مرجع سابق، ص 5
 .313ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 6
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تتعلق أساسها، كما أا ليست ثابتة بل متغرية حسب حمددات داخلية تتعلق بالفاعل نفسه وأخرى 
  .بالبيئة اخلارجية وكذا بعملية التفاعل اليت حتدث بينهما

ر حمدد وال أمساؤها مضبوطة، ـمع أنه يقر بأن عددها غي مييز ونت بني أربعة أنواع للهوية
هوية متعلقة بالدور، ) 3(هوية متعلقة بالنوع، ) 2(هوية شخصية أو ذاتية، ) 1: (1يـوهذه األنواع ه

نما تتسم اهلوية األوىل بالثبات النسيب فإن باقي األنواع األخرى هي أكثر عرضة وبي. هوية مجاعية) 4(
ويعيد تشكيل هذه اهلويات / للتغري وللتعدد ضمن النوع الواحد بفعل التفاعل اإلجتماعي الذي يشكل

  .  بشكل مستمر
ىل تشري إ "املصاحل"فإن  ؟إذا كانت اهلويات حسب ونت تشري إىل من حنن ومن هم اآلخرون

وهناك نوعان من . الرغبات اليت تسعى الدول إىل حتقيقهااحلاجات وإا تعين  2ماذا يريد الفاعلون؟
بتلك احلاجات الضرورية فترتبط  املوضوعيةاملصاحل مصاحل موضوعية وأخرى ذاتية، فأما : املصاحل

كالقول أن الدولة احلديثة  دوا تفقد الدول هويتهاوب )بكل أشكاهلا( واألساسية اليت تقوم عليها اهلوية
والدولة الرأمسالية تقوم على منطق ، )هوية ذاتية(احتكار العنف املنظم  ذات السيادة تقوم على مفهوم

والدولة املهيمنة تقوم على منطق فرض اهليمنة على اآلخرين ، )هوية النوع(الفردانية وامللكية اخلاصة 
وأما املصاحل  ).هوية مجاعية(ن مع غريها من دول أوروبا ، والدولة األوروبية اليت تتضام)هوية الدور(
هويتهم  تلبية حاجاتاليت ميكنهم ا كيفية الحول  وقناعام الفاعلني لذاتية فتتعلق بتفضيالتا
            .3ضرورااو

لتايل ال مسبقا وباهي معطاة وحمددة  مصاحل الدول وهوياا إذا كان العقالنيون يعتربون أنو
الكيفية اليت تتشكل ا هذه بحثون يف فإن البنائيني ميشكلون هذه املسألة وي ن أي أسئلة بشأايطرحو

ملاذا خيتار الالعبون : مبعرفةال يتعلق السؤال األساسي الذي يطرحه البنائيون وعليه ف .اهلويات واملصاحل
سلوكا معينا؟ وإمنا كيف يم ومصاحلهم قبل أن خيتكواروا سلوكا معينا؟ن الالعبون هويا  

فال يستطيع  "املصاحل"قية الوجودية على عنصر له األسب" اهلوية"أن عنصر بالبنائيون  ادلجي
إىل حتديد  ذلك أن هوية الفاعل هي اليت تقوده، 4الفاعل أن يعرف ماذا يريد حىت يعرف من يكون

امن دولة عربية مع دولة عربية وتعمل على تزويده بالدافع الالزم لتحقيقها، فتض خياراته ورغباته بدقة
املتحدة األمريكية ، واتباع الواليات )العروبة(أملته اهلوية اجلماعية املشتركة بينهما ) كمصلحة(أخرى 

                                                
 .321-314ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص ص: ملزيد من الشرح والتفصيل حول هذه األنواع  من اهلوية، انظر 1
 .323ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 2
 .324املرجع نفسه، ص 3
 323املرجع نفسه، ص 4
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، "مـي العالـدرك"اليت أكسبتها دور اجلديدة لسياسات اهليمنة بعد اية احلرب الباردة يرتبط ويتها 
فإم  من الناحية النظرية أن اهلويات أسبق وجودا من املصاحلن وإذا كان البنائيون يعتقدو .إخل... 

 بدون املصاحل لن تكون للهويات"يذهب ونت إىل أنه حيث يقرون بالتمايز والتشكيل املتبادل بينهما، 
  .1"هلا وجهة ، وبدون اهلويات فإن املصاحل لن تكونقوة دافعة

وأفعاهلا فيما  )أو الفواعل بصفة عامة( ولإذن تؤثر اهلويات بشكل مباشر على حتديد مصاحل الد
، فمن املهم وعليه فهي تنطوي على قيمة حتليلية كبرية بالنسبة لباحثي وطالب العالقات الدوليةبعد، 

" سياسات هوية"ستتبع  معرفة ما إذا كانت الدول األوروبيةمثال يف حالة التجربة التكاملية األوروبية 
كما أن التركيز على  .حيث خيتلف األمر متاما بني اإلثنتني ةأم قاري) ةوطني( ةطريقُ على نظرة مبنية

دراسة تشكيل وإعادة تشكيل اهلويات يساعدنا على رؤية التغري احلاصل على مستوى مصاحل الدول 
وأفعاهلا أو سلوكاا، ومن مث التغري احلاصل يف السياسة الدولية ككل، باعتبار العالقة التشكيلية التبادلية 

       .ني النظام الدويل والدولب
 .اعلبني البنية والف" التبادليةلية يكالتش"العالقة : الفرع الرابع

والفاعل ) أو الوكالة اهليكل(العالقة بني البنية ميكن العودة بأصول النقاش واجلدل القائم حول 
) Individualist( "ديةاملقاربة الفر"حيث ميثل فيرب ماكس فيرب وإميل دوركامي، من إىل كل ) الوكيل(

فيرب مل ينكر . يف حتليل الظواهر اإلجتماعية) Structuralist( "املقاربة البنيوية"بينما يتبىن دوركامي 
لسلوك األفراد  جيد لكنه يعتقد ببساطة أنه من أجل فهمٍاألفراد  جنب حياة إىلحياة إجتماعية وجود 

 عترب فيرب أنه يتبع منهجية فرادنيةألفراد أنفسهم، ولذلك اُينبغي اإلهتمام واإلحاطة باخلصائص املتعلقة با
)Methodological Individualist (ليس فرداين األنطولوجيا هلكن )Not Ontological 

individualist(2.  ولكنه يرفض  وجود األفراد" بنيوي"دوركامي كـ وعلى املنوال نفسه ال يرفض
ة يف ضوء اخلصائص املتعلقة باألفراد، ألن هؤالء األخريين هم يتم تفسري الظواهر اإلجتماعي ببساطة أن

هو اتمع  بينما فرد هو نتاج اتمع حسب دوركاميالببساطة ومبعىن آخر، . 3نتاج الظروف اإلجتماعية
  .نتاج الفرد كما يذهب إليه فيرب

ة لدى ونت هذه اإلشكالية بعدما كانت حمسومألكسندر يف جمال العالقات الدولية أثار 
هي اليت حتدد وتشكل سلوك الدول دون هوياا ومصاحلها ) النظام الدويل(الواقعيني اجلدد من أن البنية 

                                                
 323املرجع نفسه، ص 1

2 Colin Wight, Agents, Structures and International Relations: Politics as Ontology (UK: 
Cambridge University press, First Edition, 2006), p 64.  
3 Idem. 
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. وبالتايل يصبح سلوك الدول هو دالة تابعة ملتغري مستقل هو النظام الدويلاليت يعتربها والتز حمددة سلفا، 
على اعتبار أن خصائص الدول  الفواعل لتحليلية للبىن على حسابوالتز أعطى األسبقية واألمهية ا

كما أا تعطي صورة جتزيئية عن حقيقة حمددات  وهوياا ال تلعب دورا يذكر يف السياسات الدولية
ونت أنه من املستحيل أن يكون للبنية أو اهليكل دور  ، بينما جيادلوموجهات السلوك اخلارجي للدول

تلعب دورا مهما يف  )النظام الدويل( فكما أن البنية، 1مسات وتفاعالت الوكالء/ مبنأى عن خصائص
فكذلك األمر بالنسبة للفواعل اليت تعمل على ) الدول(مصاحل وسلوكات الفاعلني و هويات تشكيل

فإن عملية التشكيل وعليه كما يعتقد ونت تشكيل وإعادة تشكيل البىن من خالل تفاعلها اإلجتماعي، 
النظام  وطبيعة وهي ما يفسر إمكانية التغري احلاصلة سواء يف بنية اعلتكون متبادلة بني البىن والفو

     .أفضليات ومصاحل الدولو يف هوياتالدويل، أو 
ويونت موقفه هذا بالقول أن طبيعة التشكيل املتبادل بني البىن والفواعل اقتضاها سببان  ررب

  :2اثنان
وإعادة إنتاج اتمع ي أفعاهلم إىل تغيري وتؤد مبقاصدهماإلعتقاد بأن البشر هم فاعلون واعون  - أ

 .الذي حييون فيه
التسليم بأن اتمع مكون من عالقات إجتماعية تقوم بترتيب وهيكلة التفاعل بني هؤالء  -ب

نا وأفعالنا بشكل اتومنظم ومهيكل حبيث يؤثر يف سلوك فنحن حنيا يف عامل له وجود مسبق البشر،
ونعمل باملقابل على  اصد وهويات مستقلة يف هذا العاملء هلم مقومع ذلك فنحن وكال مباشر، لكن

      .كيله وإعادة تشكيله على حنو مستمرتش
قد حل مشكلة اجلدل القائم حول أولوية " التشكيل املتبادل"لفكرة تبنيهم  أنالبنائيون يعتقد 

 :لوقت نفسه اجلمع بني السؤالني، وأصبح بإمكام يف الدوليةيف حتليل السياسية ا البىن أم الفواعل أمهيةو
إىل أي مدى  هة املقابلةإىل أي مدى تعمل البىن على تقييد وحتديد نشاطات وسلوكات الفواعل؟ ويف اجل

جتاوز اإلقصاء املتعمد ألمهية ميكن فحسبهم  ،3تستطيع الفواعل جتنب القيود املفروضة من طرف البىن؟
                                                

 .68، مرجع سابق، ص"عرض حتليلي: نظرية العالقات الدولية"د حممد أبو زيد، أمح 1
  يكون"أو " يشكل"يشري ونت إىل أن الفعل) "Constitue ( له أمهية كبرية النظريات النقدية إمجاال ولدى البنائيني بشكل خاص، إذ

على ( Xفعندما نقول أن ). Cause" (يسبب"أو ) Consist of" (يتألف من"أو ) Comprise" (يشتمل: "له معىن متميزا عن أفعال
فإننا نقول أن خصائص هؤالء الفواعل كذلك قد شكِّلت بواسطة هذه البىن، ) على سبيل املثال فاعل( Yيشكل ) سبيل بنية إجتماعية

 Xقة التشكيل تنشئ رابطة منطقية بني وعليه  ميكن القول أن عال). أي غياب البىن(وال ميكن أن توجد خصائص الفاعلني يف ظل غياا 
 Alexander Wendt, Constructing International Politics, op. cit, p 72: انظر يف ذلك. Yو 
 .68، مرجع سابق، ص"عرض حتليلي: نظرية العالقات الدولية"أمحد حممد أبو زيد،  2

3 Ted Hopf, op. cit, p 172. 
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وذلك بالنظر إىل السياسة الدولية بوصفها بناًء  اجلدد التحليل من طرف الواقعيني ودور الفواعل يف
  .  إجتماعيا

عن ال ميكن فصلها البتة الفاعل  –فإن مشكلة البنية  ،وكما جيادل ستيف مسيث ومارتن هوليس
من طرف وحماولة حل املشكلة باإلعتماد على أحد طرفيها يعين نقل املشكلة مشكلة مستويات التحليل، 

ما انتصروا مل يهتموا حبل املشكلة بقدر ودنا إىل التسليم جدال بأن الواقعيني اجلدد وهذا يق. 1إىل آخر
 كما يزعم والتز، القدرة على تقدمي تفسري شامل للعالقات الدولية ا فيهالتمسوللمستوى التحليلي الذي 

الوكيل، ومنه  –ة لحل النهائي ملشكلة البنيوصوهلم لويف املقابل هل يعين مجع البنائيني بني طريف اجلدل 
   حليل يف دراسة العالقات الدولية؟إشكالية مستوى الت

  .مشروع البنائية يف التقريب بني النظريات العقالنية والتأملية": األرضية الوسطى": املطلب الثالث
-The Middle" (األرضية الوسطى"مشروع عن  من حتدث أبرزيعترب ألكسندر ونت 

Ground(  حيث يقول 1999الصادر سنة " ظرية اإلجتماعية للسياسة الدوليةالن"من خالل مؤلفه ،
حمورا للتواصل بني أطراف اجلدل الثالث، وذلك بإجياد  تكون" وسطى"آمل أن أجد نقطة إنين  ..."

قد يقول بعضهم ...  وإبستمولوجية متناقضةمواقف أونتولوجية أو اتفاق بني ما يعتقده بعضهم توافق 
الوسطى، وقد يكون هؤالء حمقني نوعا ما، ولكنين أركز مع  اد مثل تلك النقطةإنه من املستحيل إجي

، وليس "ما هو موجود"هو  –يف احلقيقة  –أكثر  إن ما يعد مهما) 1: (نقطتني رئيسيتني علىذلك 
أي (جيب أن يكون مبنيا على أسئلة أكثر من كونه مبنيا على مناهج " العلم"إن ) 2(كيف نعرفه، و

، أعتقد أن ما بعد الوضعيني يركزون بشكل كبري جدا وبصراحة أكثر) ... سئلة ال مبناهجمدفوعا بأ
ال أحد . على مسألة اإلبستمولوجيا، وأن الوضعيني جيب أن يكونوا أكثر انفتاحا جتاه األسئلة واملنهجية
ذلك آمل يستطيع أن جيرب الوضعيني وما بعد الوضعيني على التواصل مع بعضهما البعض، ولكنين مع 

    . 2"بإجياد تلك النقطة إثبات أن هناك كثريا مما ميكن احلديث عنه، والتواصل حوله
يف حماولة مجع العقالنيني والتأمليني على مشروعه الطموح واجلريء عن ونت بوضوح يعلن إذن 

ما الذي جيعل : السؤال والتحدي األساسي الذي يطرح نفسه هنا هوولكن طاولة نقاش واحدة، 
  ؟، أو كيف ميكن مجع فرقاء النقاش الثالث على طاولة واحدةشروع البنائي ممكناامل

 بني" الوسطىاألرضية "حنو إنشاء  أن التحرك البنائي )Antje Wiener(أنتجي واينر يقول 
أشبه برأس  احتلته البنائية، وهذا املوقع هو يف احلقيقة موقع ثالثالعقالنية والتأملية قد ساهم يف إنشاء 

    .قاعدته ترتكز على كل من العقالنية والتأملية، والشكل التايل يوضح ذلكلث مث
                                                

1 Colin Wight, op. cit, p 102. 
 .63ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 2
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  .املواقع النظرية األساسية يف النقاش الرابع): 10(الشكل 
 

  البنائية                                                 
  
  
  

  التأمليةالعقالنية                                                        
  

Source : Antje Wiener, Constructivist  Approaches  in  International  Relations Theory: 
Puzzles and Promises, Constitutionalism Webpapers, ConWEB No 5/2006, p03. 

https://www.wiso.unihamburg.de/fileadmin/sowi/politik/governance/ConWeb_Papers/conweb5-2006.pdf 

  
بالتركيز على قضايا األنطولوجيا بدل لقد كان اهلدف من التحرك املا وراء نظري للبنائيني 

ميكنها زحزحة نظرية ) Friendly Debates( "صديقة"قضايا اإلبستمولوجيا هو خلق نافذة لنقاشات 
، وبالتايل إعطاء دفعة 1احنصرت فيه ودفعها حنو أفق من التعددية عن إطار الثنائية الذيالعالقات الدولية 

     . قوية لعملية التنظري للعالقات الدولية
  : 2هيث أنح ترض مشروع البنائيني منذ البدايةإىل أن هناك صعوبات وإشكاليات تع واينريشري 
ثلون خلفيات فكرية وعلمية ميوبالتايل  قد أتوا من فروع إجتماعية كثرية بسبب أن علماء البنائية -1

ىل فإن أدوام البحثية وافتراضام التصورية اليت نسبتهم إىل خمتلف املقاربات ختتلف إ متنوعة
بنائية منسجمة ومنه فالتحدي األول يتمثل يف تقدمي رؤية .  بعض األحيانحد التعارض يف

  .وموحدة
تعاقب النقاشات اليت وصلت إىل درجة عالية من الالإتصال، حقل العالقات الدولية متيز بثقافة  -2

 .الالمباالة، والفهم اخلاطئ يف النقاش الثالث
لكن وبالرغم من هذه الصعوبات إال أن البنائيني، ويف مقدمتهم ونت، قد حاولوا بناء املنطقة الوسطى 

  :أساسيني عرب حتركني
يف ) Intersubjectivity(دور البينذاتانية حيث يربزون  :على املستوى اإلبستمولوجي التحرك األول؛

هو ذلك التناقض  - كما بينه كل من كراتوشويل وراقي - لكن املشكل اجلوهري هنا. نظام التحليل

                                                
1 Antje Wiener, op. cit, p 03. 
2 Ibid, p 04.        
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تتم املعاجلة جادال بأنه ما مل  لقد. األنطولوجيا واإلبستمولوجيا املتأصل أو املالزم لنظام النظرية بني
فإن نظام التحليل يبقى يواجه تناقضا بني اإلبستمولوجيا ) Norms(النظرية للطبيعة املبنية للمعايري 

يأيت من النظر إىل املعايري كبناء  اإلشكال بعبارة أخرى .1)املعايري(واألنطولوجيا اإلجتماعية ) الوضعية(
أو عن الذوات اليت أنشأا من خالل عملية التفاعل  قاللية يف حد ذاا ليس هلا استبينذاتاين، وبالتايل

تتعارض مع اإلبستمولوجيا الوضعية اليت تعين حتمية الفصل بني الذات  بينها، هذه األنطولوجيا املثالية
  .واملوضوع

 األنطولوجيااألول يقتضي من : كان أمام البنائيني أحد خيارينوأمام هذه املشكلة العويصة 
يف انفتاح  أن تتكيف وتتوافق مع اإلبستمولوجيا الوضعية، أما اخليار الثاين فيتمثل) املثالية(البينذاتانية 

هو املفضل كما يقول ومبرور الوقت بدا اخليار الثاين . "تأويلية"لتضم عناصر اإلبستمولوجيا الوضعية 
أظهرت أن ت اليت تلت يف التسعينيات اإلجتاه البنائي والنقاشاتطور ومع ذلك فإن  .2كراتوشويل وراقي

اإلبستمولوجيا الوضعية ويف احلقيقة فإن تفضيل اجلمع بني . مل ترفض متامااخليارات األخرى 
  .واألنطولوجيا البينذاتانية أصبح أمرا شائعا بشكل واسع بني البنائيني

قوة يف ظل البيئة الفوضوية الاقترحت البنائية أنه إذا كانت  :على املستوى األنطولوجي التحرك الثاين؛
بل تعتمد على هويات  ت بالضرورة نتاج القدرات املاديةفإا ليس) والتز(هي مفتاح مصاحل الدول 

فهذه النظرة تؤكد على العالقة بني . نتاج التفاعل بني الدول أيضا) أي اهلويات(الدول اليت هي بدورها 
     .3ةالتفاعل اإلجتماعي للدول وبنية السياسة العاملي

فإن فبالنسبة للبنائية احلداثية لكن يف هذا الصدد ال يتفق البنائيون على حترك أنطولوجي موحد،   
واملعايري بأكثر جدية  اهلدف الرئيسي يف مشروعها هو أن تأخذ تأثري العوامل اإلجتماعية مثل األفكار

فترض أن الواقع اإلجتماعي هو موجود إا ت، "املعىن"يزعم هذا التوجه أن التفاعل الرمزي يبين . واهتمام
احلداثية تشدد على ، واعتمادا على هذا املنطق فإن البنائية اإلجتماعية خارج أو ما وراء نظرة املنظرين

فإا تعترب  أما البنائية ما بعد احلداثية .4الذي هو هناكأمهية العمل اإلمربيقي من أجل اإلقتراب من العامل 
هو نفسه مبين، وعليه فإا تسعى لفهم الطرق اليت ) أي ما وراء نظرة املنظرين(العامل الذي هو هناك 
اللغة يف بناء هذا التوجه يركزون على أعمال فيتغنشتاين املتعلقة بدور أنصار . 5تشكل ا هذا العامل

                                                
1 Ibid, p 10.        
2 Ibid, p 11.        
3 Ibid, p 12.        
4 Idem. 
5 Idem. 
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: ةالعمل على حتقيق الفرضيات األساسية اليت قامت عليها النظرية النقدي ذلكوك القواعد واملعايري
  .اإلنعكاسية وواجب التغيري اإلجتماعي

عن املواقف املتعارضة بعيدا  يعتقد البنائيون أن التحرك حنو املنطقة الوسطى :تأسيس املنطقة الوسطى
 )"املثلث"كما يوضحه الشكل السابق (اإلثنني متاما قد مسح بإنشاء موقع ثالث يبعد مبسافة عن كليهما 

على أن البنائيني  )Adler( آدلريؤكد فعلى سبيل املثال . الوقت نفسه لكن مع اتصال معهما اإلثنني يف
لكن السؤال . 1"جاوروا البنائية مع العقالنية وما بعد البنيوية لتربير ادعائهم بشأن املنطقة الوسطى"قد 

أم  يف املوقع الثالث، أي رأس املثلث النظري، أمتوجهام هل يقبع البنائيون مبختلف : هنا هواملطروح 
  العقالنية والتأملية؟: ملتعارضنيعن القطبني امبسافات خمتلفة  يبتعدون

إذا كان البنائيون متفقون على أولية وأسبقية األنطولوجيا على اإلبستمولوجيا فإم ال يتخذون       
البنائية لتيارات وعندئذ يصبح شكل املثلث ال يعكس بدقة املواقع احلقيقية وقف اإلبستمولوجي نفسه، امل

يعكس حقيقة  يف املواقف اليت يتخذوا بشأن طريف النقاش الثالث، وعليه فإننا حباجة إىل متثيل جديد
 تأمليةيف نصف دائرة طرفاها مها العقالنية والله واينر مثَّ، تيتخذها التنوع البنائي وخمتلف املواقف اليت

  .يةوحميط نصف الدائرة تتوزع عليه خمتلف املقاربات البنائ
هو تشكل مواقف بنائية تبعد مبسافات خمتلفة فإن مربر وجود نصف الدائرة بالنسبة لـ واينر   

  :2، وهلذه املواقف مظاهر ثالثة تتمثل يف)العقالنية والتأملية(عن طريف القاعدة 
 .تفضيل األنطولوجيا على اإلبستمولوجيا -1
لكن مع  العقالنية والتأملية لكل من) Incommensurable(التميز عن املواقف الالمتقايسة  -2

 . القدرة على اإلخنراط يف نقاش مع كل منهما
     ...).اهلوية، أفعال الكالم، التعلم، اإلقناع، اخلطاب، (التنوع يف اختيار األدوات املنهجية  -3

كل البنائيني حيتفظون مبسافة ابتعاد عن القطبني، يسمحون لإلختالف فيما بينهم، بعبارة أخرى، 
فإن اختالف املسافات اليت يبتعدون ا عن ن حول الدور احلاسم لألنطولوجيا، ولكن مع ذلك ويلتقو

جدا للتنظري  نصف الدائرة هو مهمإذن حسب واينر . القطبني هو الذي حيدد مواقعهم يف نصف الدائرة
 املنطقةداخل  املواقف اليت ظهرت من خالل املناقشاتبتقييم عملية متوقع سمح لنا البنائي، إنه ي

بني األنطولوجيا  الوسطى، وبينما ختتلف املواقف البنائية فيما بينها فإا تتعامل مع التناقضات املوجودة
   . واإلبستمولوجيا اليت متثل أحد أهم التحديات اليت تواجه علماء العالقات الدولية

                                                
1 Ibid, p 14.        
2 Ibid, p 15.        
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ال يقتصر فقط على بنائية أن اإلسهام الذي قدمته اليعتقد واينر : حمطات على اجلسر: القيمة املضافة
بل كذلك بزيادة عدد  وسطى وعملية بناء اجلسر يف احلقلواحلديث عن املنطقة ال زيادة اإلهتمام

   :1مقاربات السياسة الدولية، وذلك لعدة أسباباملناقشات بني خمتلف 
اية  املنظار الثنائي للسياسة الدولية جرى حتديه بواسطة(السياق التارخيي للسياسة الدولية  -1

 ).احلرب الباردة
 ).مناقشة ثقافة احلقل(البيئة الثقافية  -2
الذي فشل يف رصد تغري الوضعي حول قيمة التنظري اليت أثارها النقاش الثالث األسئلة التعددية  -3

   .النظام يف اية الثمانينيات
بني املواقف ) Silent Debates( عن هذه النقاشات الصامتة اوالنتيجة األساسية هلذا هو التحول بعيد

وهذا . النقاش حول األنطولوجيا وامليتودولوجياأكثر انفتاحا يتيح إمكانية النظرية املتعارضة حنو وضع 
وإمنا عرب سلسلة من العمليات التدرجية اليت تضم عددا من  التحول مل حيدث دفعة واحدة ويف آن واحد

حول التدرجيي حنو عمليات التة حدوث والشكل التايل يوضح كيفي .التحركات حنو املنطقة الوسطى
 .وذلك عرب حمطات تتوزع على نصف دائرة كما يفترض ذلك واينر املنطقة الوسطى

  

 .التحول التدرجيي حنو املنطقة الوسطى عرب حمطات واينر): 11(الشكل 
        
  
  
        
  

  األفكار الفردية                                                                                                
 
 

 الكل مادي                                                                                                                  الكل إجتماعي
      

Source : Antje Wiener, Constructivist  Approaches  in  International  Relations Theory: 
Puzzles and Promises, Constitutionalism Webpapers, ConWEB No 5/2006, p18. 

https://www.wiso.unihamburg.de/fileadmin/sowi/politik/governance/ConWeb_Papers/conweb5-2006.pdf 
 

                                                
1 Ibid, p 17.        
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على نصف دائرة واينر هو يف احلقيقة نتاج ملختلف النقاشات الفرعية اليت إن بناء هذه احملطات 
عن القطبني املتعارضني  يعين اإلبتعادة الوسطى، والنجاح يف بناء كل حمط تتم ضمن جمال املنطقة

يتناول بالتفصيل اجلدول التايل . جتاه حنو أعلى القوس الذي يغطيهااملشكِّلني لقاعدة نصف الدائرة واإل
    .على نصف دائرتهاحملطات اليت وضعها واينر 

  

  .النقاشات الفرعية على طول نصف دائرة واينر): 18(اجلدول 
 

  الكل   احملطة
  مادي

األفكار 
  الفردية

األفكار 
  اإلجتماعية

التكوين   املعايري
  املتبادل

الكل    اخلطاب
  جتماعيإ

  
  

  األدوات

  
درات الق

  املادية

  
األفكار 
  الفردية

األفكار، 
املعتقدات، 

وجهات النظر 
  حول العامل

  
ازدواجية 
نوعية 
  للمعايري

  
  البنيوية

أفعال 
الكالم، 
األلعاب 
  اللغوية

  
  النص

  
  املقاربات

الواقعية 
اجلديدة، 
  السلوكية

اإلختيار 
العقالين، 
املؤسساتية 

  اجلديدة

املؤسساتية 
ديدة، اجل

الليربالية، 
  السوسيو
  لوجيا

النظرية 
السياسية، 
القانون 

  الدول العام

  
  السوسيولوجيا

  
الفلسفة، 
  التفاعلية

ما بعد 
احلداثة، ما 

  بعد 
  البنيوية
  

  
 النقاشات
  الفرعية

  
حمطة 
  األفكار

حمطة األفكار 
الفردية 

  واإلجتماعية

حمطة األفكار 
وحمطة 
التكوين 
  املتبادل

حمطة 
األفكار 

جتماعية اإل
والتكوين 

  املتبادل

حمطة املعايري 
  وحمطة اخلطاب

التكوين 
املتبادل 
والكل 
  إجتماعي

  
  

  اخلطاب

النقاشات 
  الكربى

األول  
الثاين   

  الثالث

  
  الرابع

  
  الرابع

  
  الرابع

  
  الرابع

  
  الرابع

  
  الثالث

  
Source : Antje Wiener, Constructivist  Approaches  in  International  Relations Theory: 

Puzzles and Promises, Constitutionalism Webpapers, ConWEB No 5/2006, p03. 
https://www.wiso.unihamburg.de/fileadmin/sowi/politik/governance/ConWeb_Papers/conweb5-2006.pdf 

 
 إبستمولوجياألول : خطوات التحرك بعيدا عن مواقع القطبني يتم على مستوينييعتقد واينر أن 

كون صوب املوقع الثالث يف تبعيدا عن طريف القاعدة  ةاإلبستمولوجي اتطوفاخل. واآلخر أنطولوجي
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 اتصال يبقى على عالقةويف الوقت نفسه تعاد عن الطرفني مسافة اب الذي حيافظ علىالدائرة  أعلى نصف
قتضي اإلجتاه صوب أنطولوجيا جديدة بديلة عما يقدمه فت ةاألنطولوجي طوات، أما اخلمع كل منهما

على " األفكار الفردية"حنو حمطة " الكل مادي"عن قطب ، خطوة اإلبتعاد فعلى سبيل املثال .1الطرفان
عن القطب العقالين،  اإلبتعاد ، وضمنت هذه اخلطوةاألفكار التركيز علىومتت بالبحث نصف الدائرة 

فقد اعتربت ) Constitutive Practices(التكوينية  عن أنطولوجيا املمارساتأما خطوة اإلبتعاد 
لتغيريات أنطولوجية وكلتا اخلطوتني نظّرتا  ،أو القطب التأملي كتحرك بعيد عن قطب الكل إجتماعي

حتركت بعيدا عن القطب ة أخرى هناك خطو. 2عتربت مهمة يف حتليل السياسة الدولية، واليت اخاصة
حنو املنطقة الوسطى، لقد نظّرت لألفكار كعوامل إجتماعية  العقالين وهي خطوة النيوليربالية املؤسساتية

، وجنمت ثقافية على تشكيل املصاحل - تأثري األنطولوجيا التكوينية للبيئة السوسيوواشتغلت على فرضية 
أو  اليت ضمت أعمال البنائيني احلداثيني" حمطة األفكار اإلجتماعية"ما يعرف بـ  عن هذه العملية

يف السياسة واملعايري  واملعتقدات دور األفكار من الدراسات اإلمربيقية حولالتقليديني املتمثلة يف جمموعة 
جلانب التأملي، وميكن مثال مالحظة الدور بنيت على اجلسر من ا نفسه هناك حمطاتيف الوقت . 3العاملية
لنظرية األلعاب اللغوية يف تفسري وفهم الرتاعات من خالل التركيز على األنطولوجيا اإلجتماعية املهم 

وهكذا دواليك يستمر بناء احملطات  .4"حمطة اخلطاب"أو " اللغة"ألفعال الكالم قد أدى إىل إنشاء حمطة 
نصف الدائرة الذي حتتله حمطة املعايري كرمز للمنطقة أعلى موقع يف  تدرجييا إىل غاية الوصول إىل

العقالنية والتأملية، وإذا الوسطى الواعدة بدفع عملية التنظري للعالقات الدولية بعيدا عن إقصائية كل من 
جنحت البنائية يف هذا املسعى فسوف تكون حبق النظرية املهيمنة أو املسيطرة على حقل العالقات 

  .ليةالدو
 .إسهامات وحتديات التنظري البنائي للعالقات الدولية: املطلب الرابع

اإلنسداد احلاصل يف جمال التنظري للعالقات مشروعهم الطموح لتجاوز حينما قدم البنائيون 
ما سيسفر عنه هذا املشروع، لكن  ترقبوا بشغففإن الكثري من املختصني واملهتمني بالنظرية قد الدولية 

الوقت تبني أنه مل يكن أكثر من وعود مل يتفق حىت البنائيون أنفسهم حوهلا، ومع ذلك فهذا ال مع مرور 
سنحاول من خالل العنصر التايل األول ذكر ما قدمته البنائية . ائيني ما هلم وما عليهمنمينع من إيفاء الب

   .ات وحتديات البنائيةإبراز أهم إخفاقخالل العنصر الثاين  ال التنظري للعالقات الدولية، ومن
  

                                                
1 Ibid, p 19.        
2 Idem. 
3 Idem. 
4 Idem. 
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 .حلول بنائية ملآزق اإلجتاه السائد: الفرع األول
جتعل من أو افتراضات  إسهاماتفإن هناك ثالثة  )Dale Copeland(دال كوبالند  حسب

  :كالتايل البنائية شكال متميزا من التنظري للعالقات الدولية، وهي
واألفكار  واملعايري ة وموجهة مبجموعة من القيمحمكوم تنظر البنائية للسياسة العاملية على أا -1

فإم يرغبون فالبنائيون بتركيزهم على البعد البينذاتاين للمعرفة . بني خمتلف الفاعلني املشتركة بينذاتانيا
والدور الذي تلعبه األفكار املشتركة كبنية مثالية تقيد  لطابع اإلجتماعي للوجود اإلنساينيف تأكيد ا

  . 1وتشكل السلوك
سلوك ونشاط الفواعل تأثري على  هلا )Ideational Structure( تؤكد البنائية على أن البنية املثالية -2

فالبىن تقود الفواعل  ،)Constitutive(إىل التشكيل والتكوين ) Regulative(يتجاوز مسألة الضبط 
على عكس ما تقول به كل  ا يف عملية من التفاعل املستمرإىل إعادة تعريف وحتديد مصاحلها وهويا

وذلك ألجل عزل وإبراز األدوار السببية لكل  من أن املصلحة واهلويات ثابتةمن النيوواقعية والنيوليربالية 
  .2من القوة واملؤسسات الدولية

الفواعل يف فالبىن تشكل والفواعل حيدد ويشكل كل منهما اآلخر، تزعم البنائية أن البىن املثالية  -3
 Discursive( اخلطابيةويف املقابل يتم إعادة إنتاج البىن من خالل املمارسات  ها وهويااضوء مصاحل
Practices ( للفواعل، وهذا يعين أن الوكالء)يستطيعون تغيري البىن من خالل أفعال اإلرادة ) الفواعل
   . 3اإلجتماعية

لعملية التنظري للعالقات  بالنسبةأهم إسهامات البنائية اإلجتماعية حجار عمار إىل أن يشري   
 Agent-Structure(يتمثل يف حماولة إجياد حل إلشكالية العالقة بني الوكيل والبنية الدولية 

Problem( ،فهي تقترح حال وسطا ال يقصي أيا منهما كما فعلت الواقعية اجلديدة مثال عندما تبنت 
آلخر يف عملية والبنية يشكل أحدمها ا يعتقدون أن كال من الوكيلالبنائيون . 4حتليال بنيويا خالصا

يأخذ بعني اإلعتبار هذا اإلتصال العضوي والوظيفي جيب أن وبالتايل التحليل اجليد  مستمرة وال ائية
   .بينهما

حلوال ومفاهيم بديلة لعدد من أن تقدم  تعاستطاأن البنائية  يرى ،من جهتهتيد هوبف 
توازن : من مثل) النيوواقعي والنيوليربايل(جتاه السائد بشقيه املشكالت والقضايا اليت أثارها منظرو اإل

                                                
1 Dale C. Copeland, The Constructivist Challenge to Structural Realism: A Review Essay, 
International Security, Vol 25, No 02, Autumn 2000, p189. 
2 Ibid, p 190.         
3 Idem. 

 .41عمار حجار، مرجع سابق، ص 4
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التهديد، مأزق األمن، املفاهيم املؤسساتية النيوليربالية للتعاون يف ظل الفوضى، والنظرية الليربالية للسلم 
   :وتفصيل ذلك كما يلي .1الدميقراطي

الطرف أو  الدول تتحالف ضد القوة أن يف مسلمة تقليدية اجلدديفترض الواقعيون  توازن التهديد؛ -1
يف ، ويستدرك ستيفن والت على هذا اإلفتراض بالقول إنه خاطئ إمربيقيا، إذ تتحالف الدول األقوى

وهنا . وإمنا ضد منط خاص ومعني من القوة ضد التهديدات، فالدول ال تتحالف ضد القوة حقيقة األمر
واملتمثل  التهديد كما قدمها والتالنظرية الواقعية لتوازن  ليشريوا إىل العنصر املفقود يفيتدخل البنائيون 

فاإلقرار بأن الدول تتحالف ضد التهديد معناه ضرورة  ،Threat Perception(2(يف إدراك التهديد 
ومنه وجوب العودة إىل فهم وحتليل هويات بأن التهديد هو عملية إدراكية ومن طبيعة مثالية، التسليم 

  .يف جمال السياسة الدولية لفاعلني ألنفسهم ولغريهموتصورات وإدراكات ا
فالدول ال تكون  ،)Uncertainty(ينتج حسب الواقعيني اجلدد عن عامل الاليقني  مأزق األمن؛ -2

متأكدة على وجه اليقني من مقاصد ونوايا الدول األخرى بسبب عدم كفاية معرفتها وثقتها باآلخرين، 
لكن البنائيني يتساءلون  .خنراط الدول يف سلوك نزاعي ضد بعضها البعضوبالتايل هناك إمكانية كبرية ال

عضاء املؤسسة أل بالنسبة وأ بة إىل الدول أعضاء احللف الواحدعن صدق هذا اإلفتراض والتحليل بالنس
يعتقد البنائيون أن . أو بني دول حمايدة وهلم ما جرا اإلقتصادية الواحدة أو بالنسبة لدولتني سلميتني

ليس كعنصر  ولكن مسببا كبريا للتهديد كمتغري كونييف السياسة الدولية ميكن أن " امل الاليقنيع"
تعمل على اإلقالل من خطر الاليقني، فالدول تدرك باقي الدول " اهلويات"باإلضافة إىل أن ثابت، 

دراك وفهم خمتلف ، فالقدرات النووية لفرنسا وروسيا اإلحتادية مثال هلا إ3األخرى بشكل خمتلف ومتمايز
  .بالنسبة لصانع القرار الربيطاين

يف مبدأ شرطا أساسيا لتحقيق التعاون بني الدول يتمثل اجلدد  نيضع الليرباليو التعاون النيوليربايل؛ -3
، وهذا ال ميكن حتقيقه حسبهم إال عن طريق Transparency of Action(4" (شفافية الفعل"

تتيح للدول " آلية مراقبة"بعض، أي تصبح عامل ثقة الدول بعضها بتزيد من  اليت املؤسسات الدولية
ختلق قواعد وإجراءات للرقابة والعقوبة مما يدفع الدول إىل رؤية ما تفعله الدول األخرى، كما أا 

إمكانية التعاون رغم أن البنائيني يشاركون الليرباليني اجلدد فكرة و .5اإللتزام بعملية التعاون الدويل
ينطلقون من  يف ظل الفوضى إال أم خيتلفون معهم يف كيفية حدوث ذلك، فالليرباليون اجلدد الدويل

                                                
1 Ted Hopf, op. cit, p186. 
2 Ibid, p 187.         
3 Ibid, p 188.         
4 Idem. 
5 Ibid, p 189.         
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ولكنهم يصطدمون بعامل البيئة  يف حتقيق التعاون الدويل) ة سلفامصلحة حمدد(مسلمة رغبة الدول 
عملية حمفزة وحاضنة ل) عامل خارجي(يشتغلون على كيفية جعل هذه البيئة اخلارجية، وعليه فإم 

املتعلق وية الدولة يف تقدير وفهم مصاحلها يف منطقة أو يبدأ البنائيون من العامل الداخلي التعاون، بينما 
جمال معني، وبالتايل فإن توزيع اهلويات واملصاحل املتنافسة هو الذي يساعد على تفسري إمكانية التعاون 

    .1بني الدول
الدميقراطيات ال اجلدد من أن لتقليدية اليت يسوقها الليرباليون الفرضية ا نظرية السلم الدميقراطي؛ -4

تتعلق بطبيعة ومسارات اختاذ القرار بشأن احلرب والسلم داخل أنظمة هذه الدول تتحارب فيما بينها 
لكن البنائيني يعطون تفسريا آخر، فإذا كانت الدميقراطيات ال  .واليت يلعب فيها اإلعالم دورا كبريا

ا البعض فذلك بسبب إدراك كل منها لآلخرين، على اعتبار أن هويات ومصاحل الدول حتارب بعضه
تتصرف بسلمية اجتاه الدول اليت تدرك واملمارسات اإلجتماعية، فالدول الدميقراطية تشكلها املعايري 

حلرب كما يضيف البنائيون أم باستطاعتهم تفسري فترات من السلم أو غياب ا .2وتفهم بأا دميقراطية
بني دول ال حتكمهم أي مؤشرات موضوعية للدميقراطية يف أمريكا الالتينية مثال ويف إفريقيا، وذلك 

  . باإلستناد إىل كيف تنظر هذه الدول إىل أنفسها وإىل اآلخرين إجتماعيا
أن حقل العالقات الدولية قد عرف يف بدايته نقاشا نظريا أحاديا،  إىل يشريجيادل وأنتجي واينر   

جنحت يف جعله تعدديا قد البنائية  إال أن الثنائية األطراف ملدة طويلة نسبيا،النظرية أطرته النقاشات  مث
) Mosaic(منط التطور الفسيفسائي تعكس  من الناحية النظرية، ومسحت برؤية هذه األخرية على أا

وإمري الكاتوش ) دالصراع من أجل برادامي وحي(بدال من النماذج اليت قدمها كل من توماس كون 
       .3)الالمقايسة بني اإلفتراضات املتنافسة(

  .مآزق وإخفاقات البنائية: الفرع الثاين
على الرغم من اجلهود الكبرية اليت بذهلا البنائيون يف كسر اجلمود الذي رافق احلقل النظري بعد   

 واحدة مجعهم على طاولة نقاشحماولة يف و ،عقالنيني والتأملينيال النقاش بنياإلنسداد الذي أحدثه 
عديدة  يكون فيها التصور البنائي لتحليل السياسة العاملية مبثابة خارطة طريق، إال أن هناك انتقادات

    . بأنه مشروع فاشل منذ البداية طالت مشروعهم، بل ومثلت عقبة حقيقية تدفع إىل القول
اليت واملصطلحات م على ضبط املفاهيم أوىل اإلنتقادات اليت طالت البنائيني تعلقت بعدم قدر

أنه ال يوجد بفاينمور وسيكينك  جيادل كل منفعلى سبيل املثال يستخدموا يف حتليل السياسة الدولية، 

                                                
1 Idem. 
2 Ibid, p 192.         
3 Antje Wiener, op. cit, p 16. 
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 ،حتديد ما هي هوية الدولة كيف يستطيع الباحثون بشكل مقبولما نقصده باهلوية،  اتفاق واضح حول
ويذهب  .1وجد يف السياسة الدولية يف أي حلظة تارخيية معينةما صنف اهلويات البارزة اليت ميكن أن ت

إىل حد القول بأن اهلوية أصبحت مصطلحا مضلِّال،  )Legro( وليقرو )Kowert(كويرت كل من 
يف الوقت نفسه ال تسمح لنا بالتوقع أو بغزارة على تفسري عدد كبري من األفعال، لكنها  فهي تساعد

، وعليه فطاملا من السلوك ط معينة من اهلوية سوف تتصرف وفق أمناط معينةالتنبؤ من أن دوال ذات أمنا
بقيت اهلوية غري حمددة فإا ستنتج تفسريات جد خاصة ألفعال وسلوكات الدول، وتقدم بذلك أمال 

خيتلفون  باإلضافة إىل أن البنائيني .2ضعيفا بشأن الوصول إىل تعميمات حول اهلوية والسياسة الدولية
اخلارجية البيئة ويعتقد أن  األول بقيادة ونت: فهم منقسمون إىل فريقنيوحمددات اهلوية،  درحول مص

فيعتقد أن اهلوية هي  ل، أما الثاين بقيادة كاتزنشتاينهويات الدوالدور األكرب يف تشكيل تلعب  )الدولية(
 راكات الدولخاصية حملية جنمت عن اإليديولوجيا الوطنية اليت بدورها شكلت إدبشكل رئيسي 

  . 3ملصاحلها ومن مث لسياساا
يف املقام أو املثل  تكونت املعايري كيف: التحليل واإلجابة عن السؤاليف  كذلك خيفق البنائيون

  4مبرور الوقت بتفاعلها مع وكالء بعينهم؟وكيف تتغري املعايري األول؟ 
تعاين ضعفا يقول ونت نفسه كما إىل أن البنائية  يشري أمحد أبو زيدمن الناحية اإلمربيقية 

ظواهر وأشياء ال ميكن مالحظتها، ألا ببساطة ليست من طبيعة مادية ، إذ تعتمد على مالحظة واضحا
وضعي، إذ ال ميكن من منظار وهذا يؤثر يف الواقع على قيمة ومصداقية النظرية البنائية . 5بل هي مثالية

  .كار وافتراضاتالتأكد والتحقق ميدانيا من صحة ما تطرحه من أف
يف فهم وحتليل سلوك الدول ال تصمد أمام أحداث الواقع البنائية افتراضات يضيف أبو زيد أن 

الدول واجلماعات اليت تشترك  بنيفيها الرتاع  كن أن يثورتفسري احلالة اليت ميالدويل، فهي تعجز عن 
غزو مبا تفسر البنائية  املثال فعلى سبيل .6يف اهلويات والقيم واألفكار واملعايري السائدة فيما بينها سويا

اع والتناقض بني وكيف تفسر البنائية الصربالرغم من أما دولتني عربيتني؟  1990العراق للكويت سنة 
بني الدول العربية وغريها؟ وكيف تفسر استمرار " الوحدة" /" القومية"و" القطرية"" / الوطنية"دعاوى 

 كال من اليمن والعراق لعضوية منظمة جملس التعاون اخلليجي بالرغم رفض دول جملس التعاون اخلليجي

                                                
1 Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, op, cit, p 399. 
2 Idem. 
3 Idem. 

 .184حسن احلاج علي أمحد، مرجع سابق، ص 4
 .64، مرجع سابق، ص"عرض حتليلي: نظرية العالقات الدولية"زيد، أمحد حممد أبو  5
 .58، مرجع سابق، ص"حنو نظرية عامة: كيف تتحرك الدول الصغرى"أمحد حممد أبو زيد،  6
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تقول الكثري  نظرية إىل احلكم على البنائية بأا يف النهاية ليصل أبو زيد من التماثل القيمي ويف اهلويات؟
          .1جدا يف شرح القليل جدا من العالقات الدولية

، إذ بستمولوجيعدم اإلنسجام اإلبشكل عام من مشكلة  تعاينأن البنائية  ؤكدي مارسيل فالريي    
أن تباعد واختالف أجندات البنائيني فيما بينهم يكشف عن حتفظهم وإحجامهم عن بناء برادامي شامل 

اجلمع واملؤالفة بني اإلجتاهات البنائية احلداثية وتلك اليت تتبىن توجهات ما للسياسة العاملية، فمن العسري 
  . 2بعد حداثية

غ للبعض السخرية سور أو يربي املدخل حنو النقد األساسي الذي يف احلقيقة وهذه املشكلة متثل
يف املقام األول  بالبنائيني من مشروع البنائيني الطامح إىل جسر الفجوة بني العقالنية والتأملية، إذ جيدر

نفسه الذي ) اإلبستمولوجي(أزق فالبنائيون قد وقعوا يف امل .بينهم اخلالف اإلبستمولوجي القائمحل 
حيث مثل هذا املأزق خط النقاش بني الوضعيني وما بعد الوضعيني يف اية الثمانينيات،  وقع فيه

العقالنيني وإقناع دعوة الالتصدع الرئيسي بني البنائيني احلداثيني ونظرائهم ما بعد احلداثيني، وبدل 
. الدعوة موجهة إىل التيارات البنائية نفسهاأصبحت هذه  والتأمليني إىل اجللوس على طاولة نقاش واحدة

وعليه فإن باقي املقاربات النظرية األخرى سوف تتخذ موقف املتفرج واملراقب ملا ستؤول إليه حماوالت 
وهنا نستطيع القول أن البنائيني هم األوىل واألكثر حاجة ملنطقة . البنائيني لرأب الصدع القائم بينهم

  .     هم قبل اقتراحها على العقالنيني والتأملينيوسطى فيما بين
حمكا حقيقيا الخنراط البنائيني لقد مثلت املنطقة الوسطى اليت اقترحها البنائيون، يف املقام األول، 

من املتوقع أن ال تلتحق البنائية ما بعد احلداثية ، حيث مبختلف تيارام يف هذا املسعى التوفيقيأنفسهم 
، فضال عن أن تكون ظرا للبون الشاسع الذي يفصلها عن البنائية احلداثية إبستمولوجياذا املشروع ن

ويف احلقيقة، كما يالحظ العديد من النقاد، فإن البنائية قد . جاذبة لتيارات كل من العقالنية والتأملية
حيث بعد وضعية، قوضت مشروعها منذ البداية عندما تبنت إبستمولوجيا وضعية وأنطولوجيا ما 

حول األنطولوجيا  البنائية والعقالنيةاُستبعد التأمليون من النقاش الرابع الذي ارتد إىل نقاش ثنائي بني 
  .منحاهم اإلبستمولوجي واملنهجي بعد أن سلمت البنائية احلداثية للعقالنيني بصواب

  
 

                                                
 .59املرجع نفسه، ص 1

2 Valerie Marcel, The Constructivist Debate; Bringing Hermeneutics (Properly) In , Paper presented at 
the 2001 ISA conference, 21 February 2001.  

http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/3abv06hKYpVj1fK71jEi4AP2g6ctBc.pdf 
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 :اخلامتة
اب والعوامل الدافعة األسبإذ تعلق مبعرفة  كان املسعى من البحث يف البداية واضحا وحمددا

الكبري الذي النظري باعتبار التقدم  لية،قل العالقات الدولعملييت التنظري والتطور النظري حل واحملركة
حصي على األقل تعاقب أربعة نقاشات نظرية كربى، والعديد من النقاشات عرفه احلقل، والذي ي

مكان ضمن اخلارطة املعرفية  نافس حولالنظريات اليت تت د الكبري منالنظرية الفرعية، وكذا العد
هاء من تعملية اإلن إال أن، تبدو ممكنة –على صعوبتها  – املهمة وكانت .للعالقات الدولية والنظرية

  :نذكرها كما يلي ،النتائج املهمةالقضايا ومن  أعيننا على جمموعة تالبحث قد فتح
ن أن تطور احلقل النظري للعالقات محد اإلمجاع على عكس الفكرة الشائعة واملتداولة  :أوال

األول بني املثاليني والواقعيني وأعقبه نقاش ثان  دار النقاش حبيث الدولية قد حدث بصورة خطية وتعاقبية
مجاع حول تطال اإلاستفهامات عديدة إال أن البحث أبان عن وجود إخل، ... بني التقليديني والسلوكيني

من شكك وقدم أدلة على زيف هذه الروايات وحتيزها لصاحل ، بل إن هناك أو التصور الفكرةهذه 
ملحة إلعادة استكشاف  حاجةتقاليد فكرية ونظرية معينة على حساب أخرى، وبالتايل فإن هناك 

كل اإلسهامات ومن مث إنصاف ، بغية استعراض وتقييم ودراسة التاريخ النظري للعالقات الدولية
   . لعالقات الدوليةواجلهود اليت بذلت يف تطوير نظرية ا

الدولية كحقل معريف عملية حتديد جذور وبدايات العالقات يطال التشكيك السابق  :ثانيا
الكيفية اليت تطور ا، حبيث يثور اجلدل حول مسألة الربط أو الفصل بني جمايل الفكر  أكادميي، وكذلك

احل املؤيدين العتبارات قد ال رغم أن الكفة متيل لص السياسي والعالقات الدولية بني مؤيد ومعارض
، وحول الكيفية اليت نفسر ا التقدم الذي عرفه احلقل بني من يرى فائدة كبرية تكون علمية بالضرورة

منهج كون الذي يعتمد على فكرة تعاقب الرباداميات املهيمنة، وبني من حيبذ رؤية الكاتوش  يف اتباع
فسة، وبني هذا وذاك تربز مشكلة الالمقايسة أو عدم القدرة للنظريات املوجودة بوصفها برامج حبثية متنا

. يف حد ذاته" التقدم"على املفاضلة بني النظريات املختلفة، مما يضطرنا إىل إعادة النظر يف فكرة ومفهوم 
  .نفي فكرة التقدم عن احلقل بأي شكل من األشكاللكن هذا ال يعين أبدا 

إىل أن التحديد الشائع الدولية  قصود بطبيعة العالقاتتوصلنا من خالل عملية حتديد امل :ثالثا
إذ  ،هو غري صحيح كلية) 1648( يربطها مبعاهدة ويستفاليا والذي العالقات الدولية كظاهرةمليالد 

هناك دالئل تشري إىل وجود الدولة القومية قبل هذه التاريخ، كما أن األشكال التارخيية للدولة مل ختتف 
إىل أن الكنيسة بقيت  ، باإلضافة)بقاء اإلمرباطوريات حىت القرن التاسع عشر(تاريخ مباشرة بعد هذا ال

تلعب دورا مهما بعد هذا التاريخ، وعليه وجب إعادة النظر يف ربط ظهور العالقات الدولية بظهور 
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عالقات ال من جتعلعقم وعدم فائدة اللجوء إىل التعاريف اليت  أشرنا إىلويف مقام ثان . الدولة القومية
نا وبدال من ذلك بيأو تلك التعاريف اليت تسعى إىل أن تكون توفيقية وتأليفية، الدولية تشمل كل شيء، 

حيث أنه بعد بناء تعريف العالقات الدولية تعتمد باألساس على منط النظرية الذي نتبعه،  كيف أن عملية
ويف تقرير طبيعة ؟ وكيف ندرس؟ النظرية واعتمادها تصبح تلعب دورا أساسيا يف حتديد ماذا ندرس

متغرية كما يرى نظراؤهم من الليرباليني  هي أم ،السياسة الدولية نفسها أهي ثابتة كما يرى الواقعيون
  .واملاركسيني وباقي النظريات األخرى اليت تسعى إىل تغيري عامل العالقات الدولية واملبادئ اليت حتكمه

بني من يرون  إىل وجود جتاذبلعالقات الدولية أفضى ا ةالبحث يف حتديد طبيعة نظري :رابعا
إىل ما ميكن أن تمدهم به  يف ذلك مستندين ،بإمكانية الوصول إىل نظرية عامة وعلمية للعالقات الدولية

بينما هناك من يعدم هذه . ، وعليه تأخذ طابع النظرية التفسرييةالفلسفة الوضعية ومناهجها يف هذا اال
، والنظرية هلا مهمة إعادة تشكيل نِيطَ بالنظرية دور الفهم حلاالت حمددة ال ميكن تعميمهالياإلمكانية 

إىل  ال حيتكم بالضرورة ،وقياس جودا ،أو بني النظريات بصفة عامة بني النظريتنيواملفاضلة . الواقع
ذلك كما يقرر  فنيةمجالية وبل إن هناك معايري أخرى ذاتية و ،)رغم أمهيتها(معايري علمية صارمة 

   . م توماس كونفيلسوف العل
قادنا إىل تتبع مفهوم العلم اجلدل حول إشكالية العلمية داخل حقل العالقات الدولية  :خامسا

الذي حىت وإن كانت جذوره قدمية إال أن املقصود به هو ذلك التصور الذي يربطه بالفلسفة الوضعية 
وهنا ، "التجرييب"دى التزامه بقواعد املنهج العلمي سي مبومناهجها، حيث يقرن علمية أي فرع درا

ة والعلوم اإلجتماعية هو يف يالطبيعالفارق بني العلوم  أنإىل ) كما يدعي الوضعيون(وجبت اإلشارة 
غري أن هذا املفهوم للعلم لقي انتقادا شديدا من طرف ما بعد الوضعيني  .درجة اإللتزام ال يف إمكانيته

فالعلم كما وظيفة ومسؤولية أخالقية،  منربا يعكس اإلختالف والتنوع وجعلوا له ملعلمن اجعلوا الذين 
قيود وأوهام احلداثة، وكما يراه النقديون هو وسيلة يراه ما بعد احلداثيون هو وسيلة للتخلص من 

 و وسيلةلتحرير اتمع والفكر اإلنسانيني من هيمنة وسطوة الليربالية الرأمسالية، وكما يراه النسويون ه
   . ربقة اهليمنة الذكوريةلإلنعتاق من 

تسليمنا بأن الوضعية مثلت اإلطار العام املهيمن للبحث يف جمال العالقات الدولية جعلنا  :سادسا
  . تحرى حول األهداف اليت تسعى كل من الليربالية والواقعية واملاركسية إىل حتقيقهان

هدفهم د جعلوا من إقامة السلم واألمن الدوليني وقد توصلنا إىل أن الليرباليني يف عمومهم ق
لهم يف ئليام ووسالكن آاألساسي والنهائي، لذلك جاءت كل نسخهم النظرية اليت قدموها معربة عنه، 

وبسبب املراجعات اليت الظروف الدولية السائدة،  يف تغريالحتقيق ذلك قد اختلفت وتنوعت بسبب 
اليني، سواء كنتيجة للممارسات النقدية الذاتية أو كاستجابة حتدث باستمرار لدى املفكرين الليرب
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تعزيز ) 1: الليربالية الدولية قامت على فكرتني أساسيتني .من خارج التيار الليربايلتطاهلم اليت  لإلنتقادات
 إنشاء فيدرالية عاملية تضم دوال مجهورية سيقضي) 2تعزيز السلم بني الدول، إىل التجارة الدولية يؤدي 

ولكن ال بد من وجود رأت أن السلم ال ميكن أن ينبثق تلقائيا املثالية . على مصادر الرتاعات الدولية
الوظيفيون بشقيهم . ، لذا دعت إىل إقامة حكومة عاملية تتوىل إدارة الشؤون الدوليةمؤسسات ترعاه

الليرباليون . دخل اإلقتصاديجتاوز عائق السيادة يف العملية التكاملية من خالل التركيز على امل دعوا إىل
دور املؤسسات الدولية يف التخفيف من حدة الفوضى من خالل لعبها دور الوسيط اجلدد راهنوا على 

تفاءلوا كثريا بايار اإلحتاد السوفيييت وانتصار وأنصار السلم الدميقراطي . يف العالقات بني الدول
باقي النظم السياسية ليعم على إمكانية دمقرطة  راهنوا، وبذلك قتصادية والدميقراطية الليرباليةالرأمسالية اإل

  .ال تتحارب فيما بينها األمن والسلم كل العامل على قاعدة اإلفتراض القائل بأن الدميقراطيات
هانز مورغنتاو  دشنها للعالقات الدوليةعامة علمية والوصول إىل نظرية يف  جهود الواقعيني   

احملرك األساسي والشامل لكل تفاعالت السياسة الدولية، وهي املفسر الذي افترض أن القوة هي 
على بشدة اعترض الذي كينيث والتز . لسلوكات الدول اخلارجية، وجتد قوانينها يف الطبيعة البشرية

الذي يعترب برأيه مفهوم فوضوية النظام الدويل نظريته على  مفهوم الطبيعة البشرية بوصفه غري علمي، أقام
مدى الواقعيون الذين جاؤوا بعد والتز اختلفوا حول . صدر تفسري سلوكات الدولمد األساسي واحملد

 أن أساس يرون بإمكانية توفره علىتوفر األمن، وانقسموا بذلك إىل دفاعيني وهجوميني، الدفاعيون 
اسات سي القوة هي وسيلة لتحقيق هدف أعلى هو األمن وبالتايل فالدول دائما ما تسعى إىل تطوير

العتقادهم بأن طموح الدول يف امتالك املزيد من القوة هذه اإلمكانية  فيعدمونجوميون دفاعية، أما اهل
وهناك من  .ال يتوقف إال بتحقيق اهليمنة، وعليه فإن الدول دائما ما ترغب يف تطوير سياسات هجومية

، القدرات اإلقتصاديةوزيع دور وتب الواقعيني اجلدد من استعاض عن دور وتوزيع القدرات العسكرية
 عن نظام دويل مستقر باهليمنة بدل ارتكازه على مفهوم توازن القوى،روبرت جيلبني  تحدثحيث ي

عسكرية مهيمنة تؤمن بالقواعد واملبادئ اليت قام حيتاج إىل قوة  مستقرا ظاما اقتصاديا دوليانذلك أن 
  .عليها هذا اإلقتصاد وتعمل على تأمينه وبقائه

 األفراد أوكس الليرباليني والواقعيني سعى املاركسيون إىل عامل ال تكون فواعله األساسية على ع  
أو ما فوقهما من تنظيمات دولية، وهذا مير حتما عرب التخلص من الرأمسالية سواء على املستوى  الدول
ميتد الربوليتاريا لكن قبل ذلك هناك صراع طبقي حاد بني البورجوازية و. أو على املستوى الدويل احمللي

حي احلياة اإلنسانية مبا يف ذلك العالقات بني الدول، وعلى مستوى هذه األخرية يتجلى اليشمل مجيع من
وعلى الرغم من أن املاركسيني ال . إخل... والتبعية منها اإلمربيالية واإلستعمار الصراع يف صور عديدة

ثون عن حقيقة الواقع الدويل خاصة عند وصف يقدمون نظريات متماسكة إال أم يفلحون عندما يتحد
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مشاكل العامل الثالث، وأن تركيزهم على املدخل اإلقتصادي وعلى طبيعة النظام اإلقتصادي العاملي يف 
  .فهم مشكالت السياسة الدولية ال يزال مهما يف عامل ما بعد احلرب الباردة

حث يف جمال العالقات الدولية، وال مل تستطع أي من النظريات السابقة أن تسد باب الب :سابعا
   .ما بعد وضعية فلسفيا، إبستمولوجيا، ومنهجيااليت تبنت توجهات  البديلة حىت النظريات

إخل، وعن ... دافعت عن فكرة نسبية احلقيقة وارتباطها بالزمان واملكان والسياقية ما بعد احلداثة   
رفضا قاطعا ما يدعيه الوضعيون من إمكانيات  بالتايل رفضت، وتعدد املناهج والطرق املوصلة إليها

عملية هدم شاملة لكل دخلت يف  وبدال من ذلك فقدال تتغري، وثابتة  ،الوصول إىل حقائق شاملة
ومن فكرة املوضوعية بدءا من مبدأ األحادية اإلبستمولوجية واملنهجية،  عليها الوضعية امتقاألسس اليت 
ميكن أن يمن على حقل معني ) سرديات(عرفية ونظريات كربى ومن فكرة وجود أنساق مواحليادية، 

للقواعد والقوانني اليت حتكم الظواهر  "الالزمنية"و "الالتارخيية"من احلقول اإلجتماعية، ومن فكريت 
سياقية معينة نتاج واعتربوها  مثال لقد رفض أنصار ما بعد احلداثة مقوالت الواقعية. إخل... اإلجتماعية

تركيز ما بعد  .السياسة الدولية حقيقةوبالتايل فهي ال متثل أبدا جوهر ) ة أوروبية خالصةتعكس خرب(
الراويات الكربى  عن بديالفهم ال يقدمون وعليه احلداثيني على عملية اهلدم أفقدهم القدرة على البناء، 

  .السائدة يف احلقل
اليت تكتفي حسبهم  - لتقليديةجتاوز النظرية احاولوا الذين هم ورثة املاركسيني النقديون   

 "النقدية"بتقدمي مفهوم النظرية وذلك  -  دون أن تستهدف تغيريهبدراسة وحتليل وتفسري الواقع املوجود 
ومنه إعادة  السياسة الدوليةلعلم الذي يدرس وتقومي وإعادة توجيه ا األول نقد: اليت تعمل على مستويني

لقد . من حيث املبادئ والغايات اليت حتكمها السياسة الدولية ذااحتديد أدوار النظرية فيه، والثاين نقد 
اعل ومجيع أشكال التفاعترب النقديون أن وظيفة النظرية يف حقيقة األمر هي حترير اإلنسان واتمعات 

  .هيمنة الرأمسالية فكريا وعملياوالنشاط اإلنساين من 
العالقات الدولية من هيمنة الذكور ختليص حقل من خالل مشروعهم الرامي إىل النسويون   

التحليل سيعيد تشكيل رؤيتنا الدراسة و، حيث يراهنون على أن استخدامه يف "اجلندر"قدموا لنا مفهوم 
نظريات أن ب جادلوا النسويون. ومفاهيمنا، ليس للسياسة الدولية فقط، وإمنا للحياة اإلنسانية ككل

الواقعية هي جمندرة  سهوعلى رأ اإلجتاه السائد قدمهاكما يها واملفاهيم اليت تقوم عليالسياسة الدولية 
 يف طبيعة ممارسات السياسة الدوليةإىل انعكاسه أفضى  حتيزا ذكوريا فاضحاث تعكس يبشكل كبري، حب

السياسة  وعليه فمهمة النسويني هي إعادة تشكيلإخل، ... والرتاع  مفاهيم القوة والصراعالقائمة على 
          .النساء وجهة نظر متثيلمبا يكفل وممارسة  الدولية تنظريا
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 )الوضعيني وما بعد الوضعيني(الذي ثار واشتد بني التوجهني السابقني والنقاش اجلدال  :ثامنا
وبذلك عن أضحيا يتحدثان عن عاملني للعالقات الدولية خمتلفني متاما،  انتهى إىل طريق مسدود، حبيث

انربى البنائيون بل إن عملية التنظري قد دخلت يف أزمة حقيقية، لذا  منطني خمتلفني متاما للتنظري،
تكون قاعدا بينهما  "أرضية وسطى"أو لرأب الصدع بينهما عن طريق بناء جسر  اإلجتماعيون

لكن هذا املشروع اجلريء واملثري اإلبستمولوجية وضعية وقاعدا األنطولوجية ما بعد وضعية أو مثالية، 
لعبور هذا اجلسر، فضال عن أن جيذب اهتمام ) احلداثية وما بعد احلداثية(األطراف البنائية حىت مل حيفز 

إىل نقاش ثنائي مما حذا بالبعض إىل القول بأن النقاش الذي أطلقه البنائيون حتول . العقالنيني والتأمليني
 ،ىل النقاش الذي كان قبلهالعقالنيني، وذهب البعض اآلخر إىل القول بأن هذا النقاش ارتد إ بينهم وبني

وذلك حينما تشات خطوط التمايز واإلنقسام اإلبستمولوجي  ،بني الوضعيني وما بعد الوضعينيأي 
  .بينهما

للمحركات اليت ورد ن تطور احلقل النظري للعالقات الدولية كان نتاجا إ ،ميكن القول اوأخري
ملية التنظري كان وصفا ومرآة عاكسة ملا حبيث أن جزءا كبريا من ع .يف الفرضيات السابقةذكرها 

فكان ال بد للنظرية أن تتماشى مع هذا الواقع وتسايره، حىت تكتسي . حيدث يف واقع السياسة الدولية
واستفاد احلقل النظري من الكتابات والنقاشات اليت جرت يف  ؛صفة متثيله بصدق، وحىت ال تنفصل عنه

حبيث  لت . لم اإلجتماع، علم السياسة، وعلم اإلقتصادالفلسفة، ع: ختصصات أخرى، وعلى رأسها
والبنائية اإلجتماعية يف . "اجلزئي اإلقتصاد"من بعض افتراضات  - على سبيل املثال  -الواقعية اجلديدة 

ما بعد احلداثة وتركيزها على . نظرا األنطولوجية للواقع اإلجتماعي اليت استقتها من علم اإلجتماع
لفلسفي واإلبستمولوجي للوضعية، معتمدة يف ذلك على النقاشات اليت أثريت حول تقويض البناء ا

احلداثة وسبل جتاوزها يف الفلسفة واألدب؛ كان تطور احلقل النظري للعالقات الدولية نتاجا كذلك 
اليت مارستها النظريات الالحقة على النظريات السابقة،  ،لعمليات النقد وكشف مكامن اخللل والقصور

اليت ثارت بينها أدت من جهة، إىل ضرورة املراجعة والنقد الذايت  يث أن النقاشات واجلداالتحب
والتفسري لدى كل نظرية، ومن جهة أخرى، إىل طرح العديد من األفكار والرؤى / لتحسني قدرة الفهم 

ديد للحقل وعليه، إعطاء نفَس ج. واملواضيع واألسئلة اليت مل تكن مطروحة من قبل أو كانت مهملة
إذ  ي لعبته الواقعية يف تطور احلقل،وال ميكن جتاهل الدور الكبري الذحنو مزيد من التقدم والتطور؛ 

الرغم من أا كانت إقصائية عندما رفضت كل طرح أو نظرية ال تقبل مبسلماا، إال أا قدمت ب
حتم على باقي النظريات املنافسة مفاهيم وتفسريات للسياسة الدولية كانت األكثر قبوال ومصداقية، مما 

مقوالا وافتراضاا من أجل حتدي وجتاوز ما يطرحه  ضرورة تطوير -ويف مقدمتها الليربالية  –
  .الواقعيون
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ن وما يطرحه تباين الشديد بينما يطرحه الوضعيوواملتعلقة باإلنقسام وال - الراهنةالتنظري  ن أزمةإ
وهذا األخري ال  .إمكانية للتقدم والتطورعين انسداد األفق أمام أي ال ت - نظراؤهم من املا بعد وضعيني 

أو بتركيبة معينة، وإمنا يرتبط  يعين بالضرورة فكرة التعاقب واإلحالل، كما أنه غري مرتبط بشكل معني
   .فقط بالقدرة على اإلبداع وجتاوز األزمات
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  207..............................مفاهيم مفتاحية وافتراضات أساسية يف التنظري الواقعي للعالقات الدولية: املطلب الثاين
  207..................................................ليل الواقعي للعالقات الدوليةمفاهيم أساسية يف التح :الفرع األول   

  207.................................................................................مفهوم توازن القوى: البند األول         
  208.......................................................................................مفهوم الدوالنية: البند الثاين         
  209......................................................................................مفهوم الفوضى: البند الثالث         
  209..........................................................................................البقاء مفهوم: البند الرابع         
 210............................................................................مفهوم املساعدة الذاتية: البند اخلامس         

  210................................................................إفتراضات الواقعية حول السياسة الدولية :الفرع الثاين   
   214......الدولية"الفوضى"إىل" الطبيعة البشرية"من : الواقعية للعالقات الدولية" العلمية"أسس النظرية : املطلب الثالث

 215..................................................................التصور الواقعي لعلم العالقات الدولية :الفرع األول   
 217..........................الواقعية" العلمية"كأساس لبناء النظرية " الطبيعة البشرية: "واقعية مورغنتاو :الفرع الثاين   
 221...........................الواقعية" العلمية"كأساس لبناء النظرية " الدولية" الفوضى: "واقعية والتز :الفرع الثالث   
 225........................"...........البنيوية"تنوع نظري ضمن النظرية العامة : واقعيات ما بعد والتز :الفرع الرابع   

   226..............................التجاذب النظري بني الدفاعية واهلجومية حول مدى توفري األمن :البند األول
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 : وإعادة حتديد مفهوم اإلستقرار الدويل" اإلقتصادية"الواقعية اجلديدة  :ند الثاينالب
   230..............."..................اإلقتصادية"إىل اإلستقرار باهليمنة " العسكري"من توازن القوى                      

  236...................................................................حدود التنظري الواقعي للعالقات الدولية: املطلب الرابع
 238...........................مشكلة ضبط املفاهيم والقدرة على تقدمي نظرية علمية للعالقات الدولية :الفرع األول   
 242..............................................مدى قدرة الواقعية على التكيف مع اية احلرب الباردة :الفرع الثاين   
  247..........................................مدى تراجع سيادة الدولة يف ظل تغري طبيعة النظام الدويل :الفرع الثالث   

  252........................................حنو عامل بدون رأمسالية: التنظري املاركسي للعالقات الدولية: املبحث الثالث
  253.......................اإلقتصاد كمدخل لفهم السياسة: املنهج املاركسي يف حتليل العالقات الدولية: املطلب األول

 254..................................................كبديل عن املنهج امليتافيزيقي" املادي"املنهج اجلديل  :الفرع األول   
 258.....................على دراسة الظواهر السياسية" املادي"تطبيق افتراضات وقواعد املنهج اجلديل  :الثاينالفرع    
  260..........................جتليات املنهج اجلديل املادي يف طبيعة التنظري املاركسي للعالقات الدولية :الفرع الثالث   

  264...............................................................ركسي للعالقات الدوليةاجتاهات التنظري املا: املطلب الثاين
 264............................................................................................اجتاه اإلمربيالية :الفرع األول   
 269..................................................................................................اجتاه التبعية :الفرع الثاين   
 273........................................................................................العامل-اجتاه النظام :الفرع الثالث   
  278....................................................................................."قافيةالث"اجتاه اهليمنة  :الفرع الرابع   

 281................................................إسهامات وحتديات التنظري املاركسي للعالقات الدولية: املطلب الثالث
 281.......................................................للعالقات الدوليةإسهامات املاركسية يف التنظري  :الفرع األول   
  282.............................................................حتديات التنظري املاركسي للعالقات الدولية :الفرع الثاين   

  : النظريات ذات التوجه ما بعد الوضعي: الفصل الثالث
  383-286........................................................حنو مراجعة جذرية حلقل العالقات الدولية              

  287..........نقد وتقويض األسس الوضعية للنظريات التقليدية: احلداثة -النظري ملا بعد املشروع: املبحث األول
  287........................................................................"...ما بعد احلداثة"جذور ومفهوم : املطلب األول
  290........................................................................األسس الفلسفية لـ ما بعد احلداثة: املطلب الثاين

  290........................................................................نقد احلداثة وبروز ما بعد احلداثة :الفرع األول   
  292.............................................................................مرتكزات فكر ما بعد احلداثة :الفرع الثاين   

  294......اإلجتماعية العلوم شرط" اإلنعكاسية": األسس اإلبستمولوجية واملنهجية لـ ما بعد احلداثة: املطلب الثالث
  299..........................................اإلسهام النظري لـ ما بعد احلداثة يف جمال العالقات الدولية: املطلب الرابع
  304.........إمكانيات ووسائل التحرر من هيمنة نظريات اإلجتاه السائد : املشروع النظري للنقدية: املبحث الثاين
  304................................................................".........النظرية النقدية"دالالت توصيف : املطلب األول
  307.........................................................................األصول الفكرية والفلسفية للنقدية: املطلب الثاين



405 
 

  310...................................................................البناء اإلبستمولوجي واملنهجي للنقدية: املطلب الثالث
  313.......................................................اإلسهام النظري النقدي يف جمال العالقات الدولية: املطلب الرابع
  320..............حنو رفع اهليمنة الذكورية على حقل العالقات الدولية: املشروع النظري للنسوية: املبحث الثالث
  320........................................................................مدخل مفاهيمي وتارخيي: النسوية: املطلب األول

 320.........................................................................................يف تعريف النسوية :الفرع األول   
  322............................................................اإلرهاصات التارخيية لظهور وتطور النسوية :الفرع الثاين   

  324................................و بناء النظرية النسويةاخلطوة األوىل حن: تقويض أسس العلم الذكوري: املطلب الثاين
 325......................................................................من الناحية الفلسفية واألنطولوجية :الفرع األول   
 327................................................................................من الناحية اإلبستمولوجية :الفرع الثاين   
 330.......................................................................................من الناحية املنهجية :الفرع الثالث   

  331.....................................................اإلسهام النظري النسوي يف جمال العالقات الدولية: املطلب الثالث
 332.................................................أساس املشروع النسوي يف العالقات الدولية: اجلندر :الفرع األول   
  335...........................................................................تنوع املقاربات النظرية للنسوية :الفرع الثاين   

  336 .....................................................................................النسوية الليربالية: البند األول         
  338 ......................................................................اإلشتراكية/النسوية املاركسية: البند الثاين         
  339 ................................................................................وجهة النظر النسوية: البند الثالث         
  340 .............................................................................النسوية ما بعد احلداثية: البند الرابع         
 341 ......................................................................النسوية ما بعد الكولونيالية: البند اخلامس         

 342.....................................................................التحدي النسوي للمفاهيم الواقعية :الفرع الثالث   
 345.........................................................................مآزق وانتقادات الفكر النسوي :الفرع الرابع   

  : ما بعد وضعي/ إمكانية جتاوز النقاش وضعي: املبحث الرابع
  347..................................................ةوعود البنائية يف جسر الفجوة بني العقالنية والتأملي                
 348.................................................................للعالقات الدولية" نقدية"البنائية كنظرية : املطلب األول

 348....................................................البنائية اإلجتماعية) انشقاق(النقاش الثالث وميالد  :الفرع األول   
 350.............................................................استدراكات البنائية على النظريات العقالنية :الفرع الثاين   
 354..........................................................................تعدد املقاربات النظرية للبنائية :الفرع الثالث   
 359.....................................................................؟هل البنائية نظرية للعالقات الدولية :الفرع الرابع   

  360.....................................................مفاهيم وافتراضات البنائية يف حتليل السياسة الدولية: املطلب الثاين
 362......................دور األفكار، املعايري، القواعد، والثقافة يف حتديد وحتليل السلوكيات الدولية :الفرع األول   
 366..............................................النظام الدويل كبناء إجتماعي" فوضوية"معىن ومضمون  :الفرع الثاين   
 368......................................................................مصاحل الدول تتحدد وفقا هلوياا :الفرع الثالث   
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 370.........................................................بني البنية والفاعل" التشكيلية التبادلية"العالقة  :الفرع الرابع   
 372...................مشروع البنائية يف التقريب بني النظريات العقالنية والتأملية": األرضية الوسطى": ب الثالثاملطل

 378.....................................................إسهامات وحتديات التنظري البنائي للعالقات الدولية: املطلب الرابع
 379.......................................................................ملآزق اإلجتاه العقالين حلول بنائية :الفرع األول   
 381...................................................................................مآزق وإخفاقات البنائية :الفرع الثاين   
  389-384.............................................................................................................امتــةاخل

   398-390..........................................................................................................قائمة املراجع
  404-399....................................................................................................فهرس املوضوعات

  405................................................................................................................اجلداولفهرس 
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  فهرس اجلداول
  

  الصفحة  العنوان  الرقم
   53- 52  أهم حماور النقاش الثالث بني الرباداميات الثالثة كما قدمه ويفر  1
  56  كما قدمها أويل ويفرمواضيع النقاش يف النقاشات األربعة الكربى   2
  57  النقاشات النظرية املؤطرة لتطور حقل العالقات الدولية حسب وينر  3
  72  املثايل حول أنطولوجيا العالقات الدولية/اجلدل الواقعي  4
  72  املضمون األنطولوجي للعالقات الدولية يف الثمانينيات حسب مايرز  5
  99- 98  )بتصرف( اجلوانب املعيارية واإلمربيقية للنظرية  6
  134  )بتصرف( خصائص اإلجتاهني التقليدي والسلوكي حسب رونالد تشيلكوت   7
  148  أفكار لوك، بنتام، وكانط حول الليربالية  8
  155  صور الليربالية حسب تيم دن  9

  185  .مقارنة بني الواقعية واإلعتماد املتبادل املعقد حسب كيوهني وناي  10
  211  .للواقعية حسب تيموثي دناإلجتاهات النظرية   11
  228  .اهلجومية حسب جون مريشامير/الدفاعية/ الفرق بني الواقعية الكالسيكية  12
  229- 228  .مظاهر اإلختالف بني الواقعية الدفاعية والواقعية اهلجومية حسب جنديل عبد الناصر  13
  237  هجدول يوضح ما الذي تستطيع الواقعية تفسريه وما الذي ال تستطيع  14
  257  مفهوم اجلدل عند كل من هيغل وماركس  15
  352  .مقارنة بني الوضعية، البنائية، ما بعد الوضعية يف كيفية معرفة الواقع  16

  367  .أشكال الفوضى الدولية حسب ألكسندر وندت  17
  377  .النقاشات الفرعية على طول نصف دائرة واينر  18
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  فهرس األشكـال
  

  الصفحة  عنوانال  الرقم
  54  خمرجات النقاش الثالث  1
  55  النظرية الدولية يف بداية القرن الواحد والعشرين حسب ستيف مسيث  2
  87  احلقل املفاهيمي لنظرية العالقات الدولية حسب مايرز    3
  88  )بتصرف(حقول املعىن الشكلي للنظرية حسب مايرز   4
  91  الوظائف النموذجية للنظرية حسب مايرز  5
  105  )بتصرف(أمناط النظرية حسب مايرز   6
  109  مستويات التحليل حسب كارين مينغست  7
  150- 149  اجلذور الفكرية للليربالية حسب مايرز  8
  276  العاملي -ترابط العالقات بني دول املركز، احمليط، شبه احمليط ضمن اإلقتصاد  9
  373  املواقع النظرية األساسية يف النقاش الرابع  10
  376  التحول التدرجيي حنو املنطقة الوسطى عرب حمطات واينر  11

  

 

  
  

  
  
  
  

  


