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  الوضعية ونقادها في العالقات الدولية
  )دراسة نقدية للنظريات الوضعية(

  

  خالد موسى المصريالدكتور

  قسم العالقات الدولية

  كلية العلوم السياسية

  جامعة دمشق

  

  الملخص

تُجمع هذه . خالل العقود الماضية ظهرت بعض المداخل والتيارات الجديدة في دراسة العالقات الدولية
تركزت أهم االنتقادات في . على نقد المنهجية واألسس االبستمولوجية للنظريات الوضعيةالتيارات 

فبينما انطلقت النظريات . إمكانية دراسة العالقات الدولية دراسة علمية كما ندرس العلوم الطبيعية
الوضعية من وحدة العلوم وتطبيق أسس البحث العلمي القائمة على المالحظة والتجريب، رأت 

في هذا البحث حاولنا تقييم . تيارات الجديدة بضرورة التركيز على العوامل االجتماعية والثقافيةال
وأهم االنتقادات الموجهة لها من قبل التيارات النقدية ) الواقعية، الليبرالية(إسهام النظريات الوضعية 

   .  الدولية، ودراسة المشهد الحالي لعلم العالقات)مدرسة فرانكفورت، مابعد الحداثة(
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  :مقدمة
شهدت العقود الثالثة الماضية بروز مجموعة من المداخل الجديدة في دراسة العالقات الدولية التي 

 تعدد ومع .دبيات هذا العلم من أاًصبحت جزء وأ، من اهتمام الباحثينبيراً كسرعان ما أخذت حيزاً
نها  إال أ،كيفية دراستهاو القات الدولية علا إلى  واالختالف فيما بينها من حيث النظرةهذه المداخل

المنهجية للفلسفة الوضعية و  ونقض االفتراضات االبستمولوجية مع على محور واحد وهو نقدجتُ
 امتدت من ربعين عاماًعالقات الدولية خالل ما يقارب األالتي سيطرت على دراسة العلوم السياسية وال

 ، وقد دعيت هذه التيارات بالنقدية.التاسع من ذاك القرنمنتصف القرن العشرين وحتى بداية العقد 
عدم االنطالق من افتراضات  إلى ليس ألنها تنتقد االتجاهات الوضعية فحسب، بل لكونها تدعو

رادة الفرد تسهم في وجود حقيقة أو حقائق بعيدة عن إ ب تقول الظاهرة السياسيةعن مسبقة ومسلمات
ة القدر واإلسهامدراسة دور الفرد في  إلى  وتدعو أيضاً،ة ومسبباتهاه الظاهرالعالقة السببية بين هذ

 وكوين رؤية الفرد للظاهرة أثر العامل الثقافي واالجتماعي في ت وأ،على التعامل مع هذه الظواهر
  هذه التيارات والردود التيإسهامات وقد شكلت .ة زمنية معينةمد في ائدةسالمعرفية اللمنظومة ا

تباع الوضعية ما سمي بالجدل الراهن في العالقات الدولية بعد ثالثة جداالت عكست أفرزتها لدى أ
 إسهامدراسة  إلى  البحث هذافَده .ولىمسيرة دراسة هذا العلم  منذ بداياته بعد الحرب العالمية األ

 ،لها واالنتقادات التي وجهتها التيارات النقدية ، الوضعية في دراسة العالقات الدوليةالتيارات
  .ولى من القرن الحادي والعشرينمستقبل هذا العلم خالل العقود األومحاولة استشراف 

  :أهمية البحث
 ، النظريات الوضعية في دراسة العالقات الدوليةسهامتكمن أهمية البحث في كونه يقدم دراسة إل

ذا البحث في إلقاء كما يسهم ه. ومحاولة تقييم مدى التراكم المعرفي الذي خلفته الدراسات الوضعية
الضوء على الجدل الراهن في العالقات الدولية، وخاصة ما يتعلق بالمنهجية واألسس االبستمولوجية 

  .ريات النقدية أو ما بعد الوضعيةوما قدمته النظ

  :مشكلة البحث
حظ  يالي في دراسة العالقات الدولية، إذكاديمي االبستمولوجي والمنهجتكمن مشكلة البحث بالجدل األ

ن هناك نقطة انعطاف في هذا العلم تعكس طبيعة مرحلة ما بعد الحرب المتابع لتطور هذا العلم أ
ت  ولكن مازال،نها علوم تتطور بأ، ومنها العالقات الدولية،تماعيةة العلوم االج وتبرز حقيق،الباردة
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 فالوضعية شكلت .تعددةسس الحصول على المعرفة في مجاالتها المبعيدة عن الحسم في منهجيتها وأ
ة طويلة قبل أن تتعرض مدياسية عية والسنتاج المعرفة ودراسة الظاهرة االجتماالفلسفة األساس إل

 بأنها همبعضت الدولية في مرحلة جديدة يصفها  ويدخل علم العالقا،نتقاد من قبل التيارات الجديدةلال
  .ثورة منهجية

  :سؤال البحث
  :ياآلت السؤال جابة عنحاول البحث اإل

  ؟هايلإ ة االنتقادات الموجه، وما الوضعية في تطور دراسة العالقات الدوليةي حد أسهمتأى إل

  :فرضية البحث
  : اآلتيةينطلق البحث من الفرضية 

ساس  تشكل األسس إبستمولوجية، إال أنها كانت وماتزال للوضعية كمنهجية وأهةتقادات الموج االنمع
  . من التراكم المعرفي في هذا العلماًلتي قدمت كثيرادراسة العالقات الدولية لنظريات 

  :منهج البحث
المنهج االستقرائي ومنهج تحليل المضمون سيشكالن العمود الفقري  فإن ،طبيعة البحثإلى  نظراً 

 ، منها وخاصة الوضعية، الدراسات في العالقات الدوليةتَتَبع  هذا البحث، إذللمنهجية المستخدمة في
 لحصول على المعرفة في اإسهامها مدى قَيم  ومن خالل ذلك،هذه النصوص مضمونيل وحاول تحل

  . في مجال العالقات بين الدولالعلمية

  مخطط البحث
  مقدمة

  تطور علم العالقات الدولية: المطلب األول
  الفلسفة الوضعية والعالقات الدولية: المطلب الثاني
  عية في العالقات الدوليةاالنتقادات الموجهة للوض: المطلب الثالث
   دراسة العالقات الدوليةفيمستقبل الجدل األكاديمي :المطلب الرابع

  خاتمة
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  تطور علم العالقات الدولية:  األولالمطلب
 وتعكس كل ، زمنية في تطور دراسة العالقات بين الدولأربع مراحلساتذة العالقات الدولية بين  أميزي

 العالقات الدولية من خالل ن تدرس بين تيارات أكاديمية حاولت أرياً فكمرحلة من هذه المراحل جدالً
ول مقعد لدراسة العالقات الدولية في جامعة  فمنذ نشأة هذا العلم مع تأسيس أ.و مقاربة معينةمدخل أ

Aberystwyth الت أساسية كالتي يحاول اإلجابة  برزت تساؤ،1919 في ويلز في بريطانيا العظمى عام
 ؟ق للدراسةائفضل الطرأ ما موضوع الدراسة؟ وما حدود هذا العلم؟ وما. خرال علمي آها أي مجنع

 االتجاهات فيما سئلة اختلفت هذه األن لإلجابة عية؟ نسانف نحصل على المعرفة التي تخدم اإلوكي
 مرحلة ما بعد الحرب  عكست طبيعة،فعلى سبيل المثال. ولوية ومن حيث المنهجيةبينها من حيث األ

 تركز اهتمام المفكرين والساسة على حد سواء ، إذولويات الباحثين في هذا المجالعالمية األولى أال
من  للدول حل نزاعاتها  وكيف يمكن،سباب الحروب و نتائجها على المجتمع الدوليعلى دراسة أ
ن ول بي وقد ظهر هذا في الجدل األ.هداف سياسيةأ إلى الحرب كوسيلة للوصول إلى دون اللجوء
لن وأهدافه  هذا البحثطبيعة إلى  ونظراً. لمدرسة الواقعيةهما المدرسة المثالية و امدرستين 

 التيارات الوضعية إسهام وهو ،ال بالقدر الذي يخدم غرض الدراسةنستطرد بدراسة هذه الجداالت إ
  .ومابعدها في دراسة العالقات الدولية

   First Debate ولل األالجد: أوالً 
ول  إذ دأب أتباع الفريق األ، في تحديد طبيعة هذا الجدلولى أثر كبيرج الحرب العالمية األن لنتائكا

سباب الحروب وكيفية مساعدة الدول على  دراسة أفي Idealism الذي مثل ماسمي بالمدرسة المثالية
حياة ت العاق وأ،لضحايا ودمار بلدان وبنى تحتيةقتل الماليين من ا إلى تجنب هذه الظاهرة التي أدت

ضرورة وضع مجموعة من القواعد والقوانين فقد رأى أتباع هذه المدرسة . خرينللماليين اآل
 العالقات  وغياب الثقة في،ف حالة الشعور لدى الدول بعدم األمانوالمؤسسات الدولية مهمتها تخفي

 Woodrow Wilson نذاك ودروو ولسونمريكي آيس األ جاء طرح الرئ،طاروفي هذا اإل. الدولية
 ،من والسالم الدوليينة للدول في سبيل الحفاظ على األية تأسيس منظمة دولية تكون المرجعرروبض

ما سمي بمبادئ ولسون جاء ذلك ضمن .  نتيجة هذا الفكرLeague of Nationsمم وقد كانت عصبة األ
وعدم جواز  ،رادة الشعوب بتقرير مصيرها وإ،وللد التي نصت على احترام سيادة اربعة عشراأل

 من الدبلوماسية الدبلوماسية العلنية بدالً إلى قالضرورة االنت إلى والدعوة ،التدخل في شؤون الدول
 لهذه ية منطلقاًنسان اإلوقد شكلت القيم والمبادئ. السرية التي كانت سائدة خالل القرون الماضية
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ساس القانون الدولي والقيم أ العالقات الدولية على  بناءضرورة إلى  إذ دعا أتباعها،المدرسة
 إذ تنطلق ،رسة المثاليةدطلق على هذا التيار اسم الملذلك أراف التي تقرها الشرعية الدولية، عواأل
التي انطلقت من  Realism كانت المدرسة الواقعية ، بالمقابل.ن تكون عليه العالقات الدوليةا يجب أمم
ن تكون  و ليس ما يجب أ، على الواقع أي، قائم ما هون تبنى علىات الدولية يجب أن دراسة العالقأ

 National Interest  على المصلحة الوطنيةسياساتها وعالقاتها الخارجية الدولة تبني  أنلواقعاف.  عليه
وقد  .الوطنية  بقدر ما تخدم هذه القواعد مصلحتهاالَ وليس على قواعد القانون الدولي إوقوة الدولة

 The Twenty Years" " "ن عامأزمة العشري " في كتابه ،Edward Halt Carr اردوارد هولت كأشار أ

Crisis المصالح يجعل ، بل هناك تعارض وتضارب بيننه ال يوجد انسجام في المصالح بين الدولأ إلى 
 بين مرحلة  خالل امتد هذا الجدل.منها الوطني لزيادة قوتها لحماية مصالحها وأاًموالدول تسعى د

 ،مم عصبة األإخفاقيطرة الواقعية نتيجة  انتهى بتراجع المدرسة المثالية و س العالميتين، إذنالحربي
  1. تجنب الحرب العالمية الثانية علىوعدم قدرة المجتمع الدولي

  Second Debate الجدل الثاني:ثانياً
  العلميالمدخلو Traditional Approach  التقليديساس للجدل بين المدخلشكلت المنهجية المحور األ

Scientific Approachوالسادس من القرن  ات الدولية خالل العقدين الخامس  في دراسة العالق
 من خالل دراسة التاريخ تُدِرسن إذ رأى أتباع التيار التقليدي أن العالقات الدولية يجب أ العشرين،

 كتابه  الذي يعدHedley Bull  وقد مثل هذا التيار هدلي بول. والقانون الدولي والفلسفة السياسية
 و ،هم المراجع في العالقات الدولية بشكل عام أحد أThe Anarchical Societyالمجتمع الفوضوي 

 من Morton Kaplan مثل المدخل العلمي مورتون كابالن في حين .نكليزية بشكل خاصالمدرسة اإل
 System and Process in" "ياسة الدوليةتفاعالت في السلالنظام وا"جامعة شيكاغو الذي شكل كتابه 

International Politics "ًافتراضات المدرسة  إلى يستند هذا التيار. لتيار العلمي لساسياً أ مرجعا
و  أ،فراداأل و مجموعة أ،ن سلوك الفرد إ:لعلوم االجتماعية التي تقول في اBehavioralism السلوكية

قوانين يمكن دراستها دراسة علمية مبنية على و شبه قوانين أب دولة يتم وفق نماذج تتكرر محكومةال
   .المالحظة والتجريب

  
                                                             

1 Martin Hollis, Steve Smith, Explaining and Understanding International Relations, New York, 
Oxford Press,1991, p. 17 
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 Third Debate الجدل الثالث :ثالثاً

 لدولية، كان موضوع هذا العلمفي حين تركز الجدل الثاني على مسألة المنهجية في دراسة العالقات ا
ساس  المحور األ،تحديد معالم هذا النظامثرهم في  وسلوكهم وموقعهم وأ الدولين في النظامووالفاعل

 كانت دراسة العالقات الدولية تشهد ،مع بداية العقد السابع من القرن العشرينف. في الجدل الثالث
نية على االفتراضات الوضعية بما أنتجته من تراكم  وقد سيطرت المنهجية العلمية المب، سريعاًتطوراً
ففي العقود الثالثة التي . منيةالدراسات األ وخاصة ،لدولية في مجاالت عديدة في العالقات اهائل

.  هذا الجدلالكتابات التي مثلت طرفيالدوريات تزخر بو ، كانت الكتب سبقت انتهاء الحرب الباردة
 وجون ، وجوزف غريغو،مثال كينث وولتز أ،فبينما مثل الطرف األول أتباع الواقعية الجديدة

 وقد سميت ، كوهيني وجوزف ناي الطرف الثاني في الجدل الثالثميرشايمر، مثلت كتابات روبرت
ن الدولة القومية تباع الواقعية الجديدة أأحين رأى في . هذه الكتابات بالليبرالية الجديدة المؤسساتية

 وتسعى لزيادة قوتها النسبية ، وتتصرف بشكل عقالني،ساس في العالقات الدوليةتشكل الفاعل األ
 وعلى رأسه البقاء في ظل نظام دولي تغيب ،من القومي باألفةتها الوطنية المعرلتحافظ على مصلح

فضالً .  وبيئة دولية يسودها الغموض وعدم الوضوح وغياب الثقة بين الدول،عنه السلطة المركزية
 وأن توازن القوى يمثل ،ن العالقات الدولية هي صراع على القوة يرى الواقعيون الجدد أ،ذلك عن

 يرى أتباع الليبرالية الجديدة أن هناك قوى فاعلة .االستقرار في النظام الدولي إلى  األفضلالسبيل
 ، مثل المنظمات الدولية، في العالقات الدولية مهماً دوراًؤديالدولة القومية ت فضالً عنأخرى 

 غياب السلطة نكما يعتقد الليبراليون الجدد بأ. الشركات متعددة الجنسية و،المنظمات غير الحكوميةو
ا المصلحة مأ . كما يعتقد الواقعيون،الصراع إلى التعاون وليس إلى  النظام الدولي يقود فيالمركزية

 فهي االقتصاد ،لجوانبمن القومي، بل هي متعددة ا باألماًوفة دي ليست بالضرورة معرالوطنية فه
   2. للدولةولوياتوأ للمرحلة مور االجتماعية والثقافية تبعاًوالبيئة واأل

كان لهذا الجدل أثر كبير في نقل دراسة العالقات الدولية من مراحله األولى إلى مرحلة جديدة أسست 
لثورة منهجية جعلت علم العالقات الدولية يحتل مكانة متقدمة بين العلوم االجتماعية له تراث و تراكم 

  .معرفي هائل
  

                                                             
2 Paul Viotti, Mark Kuppi, International Relations Theory,4th ed, New York, Pearson, 2010, P. 43 
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 Fourth Debate: الجدل الرابع 

سس  األتنتقد مجموعة من الكتابات التي أخذت  ظهرت،نلثامن من القرن العشريمع بداية العقد ا
 طويلة على دراسة مدةاالبستمولوجية و المنهجية المبنية على الفلسفة الوضعية التي سيطرت 

 ن تيارات جديدة بدأت إال أ،الذي حققه علم العالقات الدولية التطور الكبير ومع. العالقات الدولية
ن مشروع الحداثة أ إلى  تشير،يةالعالقات الدول إلى  االجتماعية وخاصة علم االجتماعالعلومتنتقل من 

طالق فكره لصناعة  وهو تحريره وإنسان الوضعية لم يستطع تقديم ما سعى إليه اإلي بنيت عليهالذ
 ، الراهنات من القرن الماضي بالجدل سمي هذا الجدل مع بداية التسعيني وقد.ية جمعاءنسانالخير لإل

  3.ما بعد الوضعيةفييت التي سم وهو بين التيارات الوضعية والتيارات الجديدة

عطاء  علينا إ لزاماًوجدنا، ذلك إلى ولكن قبل االنتقال. ر هذا البحثن هذا الجدل يشكل جوهوالحقيقة أ
ولية  الوضعية في العالقات الددرسنا م ومن ثَ،فكرة بسيطة عن الفلسفة الوضعية بشكل عام

 طبيعة الجدل الراهن مع بداية القرن عنن نختم بنظرة مستقبلية أواالنتقادات التي وجهت اليها قبل 
  . والعشريندياالح

   والعالقات الدوليةالفلسفة الوضعية:  الثانيالمطلب
  الفلسفة الوضعية: أوالً
ت  أوغست كونيعدAugust Comte،مؤسس ، 1798 م عا الفيلسوف الفرنسي المولود في مونبلييه

 Sociology بوضع التسمية لعلم االجتماع يضاًالذي يعود الفضل له أاالتجاه الوضعي في علم االجتماع 
 ،ى نمط تفكيره العلميت وقدراته في الرياضيات والعلوم والفيزياء عل فقد انعكست اهتمامات كون.
. ل المعرفة والتطور العلميمجان شهد االنتصارات الكبرى التي حققتها هذه العلوم في خاصة بعد أو

 وقد كان يرغب ،ق العلمية المطبقة في هذه العلوم لدراسة المجتمعائمكانية استخدام الطرفرأى إ
ن عالم الرياضيات والفلك ادولف كيتلي  إال أ، على العلم الجديد"اء االجتماعيةالفيزي" عنوان بإطالق

  : مراحل للمعرفة في تاريخ البشريةت بين ثالث كونميزوقد . ن قد استخدمه من قبلكا

، وفيها كونها بدائية تشبه مرحلة الطفولة البشريةبتتسم هذه المرحلة  : المرحلة الالهوتية  - أ
. نها وراء هذه الظواهر قدرات خارقة يعتقد أ إلى  عن أسباب الظواهر وينسبهانسانيبحث اإل

                                                             
3 Steve Smith, Ken Booth, Marysia Zalewski, International Theory: Positivism & Beyond, London, 
Cambridge Press, 1996, P. 23 
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يمان ن اإل، إنما تأتي مختبارو االلمرحلة ال تأتي عن طريق البرهان أفالمعرفة في هذه ا
 .يءلهة قادرة على كل ش إلى آ وتعزو الظواهر،المعجزات والتفكير الخرافيب

، التفكير والتأمل في الظواهر إلى  باللجوءنسانفي هذه المرحلة يبدأ اإل: فيزيقية المرحلة الميتا  - ب
 نسانيدة عن متناول اإلشياء بع ولكن يجدها في أاإلله، إلى لظواهرسباب اعن رد أتعد وبذلك يب
ي في هذه المرحلة حبيس نسانويصبح الفكر اإل. لهةحل المبادئ الميتافيزيقية محل اآلحيث ت

 ...و النار الطبيعة أ مثل،وليةمواد أ إلى ة ترد الواقعتصورات فلسفي

 الظواهر عن بحوثه دراساته ونسان حيث يبدأ اإل،احلوهي أعلى المر: المرحلة الوضعية  - ت
     4. الحصول على المعرفة المبنية على المالحظة والتجريب محاوالً،بهالمحيطة 

كثر من اتجاه داخل هذه الفلسفة، فهناك  فهناك أ،اً واحداًضعية ليست مدرسة أو اتجاهن الوإال أ
ت و وضعية كونوالوضعية االختبارية أ ،Vienna Circle  الوضعية المنطقية التي تمثلت في حلقة فينا

  .التجريبية

الربط بين المنطق  إلى يطلق اسم الوضعية المنطقية على أعمال حلقة فينا التي سعى أعضاؤها
 وركزت على ، كمصدر للمعرفةفيزيقيا الميتايضاًفقد رفضت هذه الحلقة أ. والحصول على المعرفة

 هداف هذه الحلقة أ ويلخص بعض علماء االجتماع.علمي لدراسة الظواهرالتحليل المنطقي كمنهج 
   :في

 .الفكر الميتافيزيقينفي وعدم قبول  -1

   5. وهي المهمة الحقيقية للفلسفة، وتوضيحهاشرح لغة العلوم -2

لدراسة الظاهرة ق العلمية ائت فلسفته على المالحظة والتجريب واستخدام الطر بنى كونفي حين
النظرية جتماع والسياسة، علم اال"  في كتابه،Anthony Giddens شار انتوني غدنزوقد أ. االجتماعية
ة ن هناك نقاط التقاء بين الوضعيأ إلى "Politics, Sociology, and Social Theory" ،"االجتماعية

  : همهاالمنطقية والوضعية التجريبية أ

 . والعمل على وحدة العلم،محاولة جعل الفلسفة علمية -1

 .سس اختباريةبناء المعرفة على أ -2

                                                             
فیلی ب كاب  ان، ج ان فران  سوا دورتی ھ، عل  م االجتم اع م  ن النظری ات الكب  رى إل ى ال  شؤون الیومی ة، ترجم  ة ای اس ح  سن ،دم  شق، دار            4

  21 ،ص 2010الفرقد 
 156 ، ص 2011نغلزي، لیبیا، كادیمیة الفكر الجماھیري، بأعیسى عبداهللا، في نظریة المعرفة،  5



       خالد موسى المصري                       2014- العدد األول-30المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 

 

 
 

325 

 ال تجد الميتافيزيقا ِإذْ لتحليل والدقة والوضوح،صها ارفض التأمالت الفلسفية التي ينق -3
  6. لها في المعرفة العلميةالتقليدية مكاناً

  الوضعية في العالقات الدولية :ثانياً
المدرسة السلوكية التي سيطرت على دراسة  إلى لعالقات الدوليةولى للوضعية في اتعود البدايات األ

 انتشرت المقاالت والدراسات والكتب التي إذ .قرن العشرين العقد الخامس من العلوم السياسية منذال
مرحلة منية التي عكست طبيعة وازدهرت الدراسات األ. فة الوضعيةتطبق المنهجية العلمية للفلس

 واالنتصار على ،قاء للمعسكرينمن وسبل الحفاظ على البالحرب الباردة التي سيطرعليها االهتمام باأل
 إلى شارة من اإل البدالمرحلة في هذه ساسية للوضعية األاإلسهاماتحديث عن وقبل االنتقال لل. خراآل
  :ساسية هي أ افتراضاتةربع في العالقات الدولية انطلقت من أن الوضعيةأ

 .و شبه قوانين تحكم الظاهرة السياسيةأن هناك قوانين أ -1

 .يمكن اكتشاف هذه القوانين باستخدام العقل -2

 .ظة والتجريبذلك هو المالح إلى السبيل -3

 7.يمكن فصل الذات عن الموضوع -4

يمكن دراستها ن العالقات الدولية تباع الوضعية قد انطلقوا من أن أأ نجد ،هذه االفتراضات إلى بالنظر
هناك في العالم من حولنا ن  يرى الوضعيون ألوم الطبيعية، إذ في العمةالمستخدنفسها ق ائبالطر

 نسانرادة اإلكرر عبر الزمن، وحقيقة مستقلة عن إة وتجعلها تتو شبه قوانين تحكم الظاهرقوانين أ
ن يكتشف هذه القوانين عن طريق التفكير ويمكن للباحث أ.  وتكرارها هذه الظواهرتسهم في تحديد

انين هو ف هذه القوالكتشاوالسبيل .  واستخدام العقل فقط،واالبتعاد عن المتافيزيقا والعواطفالعلمي 
 يكون ن أي أ،كما أن الوضعيين يؤكدون إمكانية فصل الذات عن الموضوع. المالحظة والتجريب
وقد  . قيد الدراسةن تؤثر في دراسته للظاهرة على منع عواطفه وقيمه من أ قادراًالباحث موضوعياً

ي انتشرت في مرحلة الحرب الباردة في مجاالت عديدة أهمها الدراسات  في الكتابات التظهر ذلك جلياً
  .األمنية

  

                                                             
6 Anthony Giddens, Politics, Sociology and Social Theory, London, Stanford, 1995, p. 138 
7 Robert Jackson and George Sorensen, Introduction to International Relations, London, Oxford, 
1999, p.228 
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   :من القومي، التعاون الدولي والوضعيةاأل
  و،سالمو و تعاون ا حرب أ فالعالقات بين الدول إم،ات الدولية يشكالن جوهر العالقمفهومانوهما 

 ضمت اًنجد كتبمية الثانية، إذ  مابعد الحرب العالمرحلةهذا ما عكسته الدراسات في هذا العلم خالل 
 رونكتب ريموند آ ،فعلى سبيل المثال.  العالقات الدولية عن طبيعةراًها هذين المفهومين تعبيبعناوين

Raymond Aron نظرية في العالقات الدولية: الحرب والسالم"بعنوان  كتابا" Peace and War: Theory of 

International Relations""، من الدوليودوريات مثل األ International Securityحل النزاعات" و" 
Conflict Resolutionدراسات السالم" و" Peace Studies دراسات اعتمدت امتألت بكلّها ، هذه الدوريات

المبنية على المالحظة  مطبقة المناهج الكمية ،ساس للدراسات العلميةالوضعية كمنهجية وأ
 العديد اعتُِمدِإذْ  ، للمدرسة السلوكيةامتداداًتعد لوضعية في العالقات الدولية  والحقيقة أن ا.والتجريب

 ،عالمنا السياسي واالجتماعي أن تباع الوضعية  أعد  فقد.من افتراضات السلوكية ولكن بأكثر عمقاً
فسر يمكن لهذه الظواهر أن تٌو ،اهر فيه وتحدث ضمن نماذج تعيد ذاتها تتكرر الظو،الدولي والمحلي

سس المعرفية لوضعية لتعكس هذه األت النظريات اوقد جاء. وتشرح إذا استخدمت المنهجية المناسبة
 لماهية النظرية "ولتزكينث و"حد رواد الوضعية ويبدو ذلك من خالل توصيف أ. أو االبستمولوجية

  :يأتسمات هذه النظرية بما ي ذ حدد إ،العلمية

 .صحيحة ومحددة -1

 . ليست محدودة على مكان معين، تنطبق في كل مكانهان بمعنى أ،ليست نسبية -2

 .و النفيق ألتصديقابلة ل -3

 .ذات قوة كبيرة في الشرح -4

 .منسجمة مع ما سبقها من معرفة علمية -5

  :اآلتيةلنقاط  حدد خطوات وضع مثل هذه النظرية باكما

 .ضع النظرية المراد دراستها -1

 .استنتج الفرضية من النظرية -2

 .اخضع الفرضية الختبارات مبنية على المالحظة والتجريب -3

4- رف المفاهيم و المعرد الدراسةات قيتغي. 

 .ن يؤثر في نتائج الدراسةمكن أي دخيل تغيرد أي مييجب تحي -5

 .اختبارات متعددة ومختلفة للفرضيةجراء إ -6
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 وأنها غير صحيحة، أم ،شكل كامل النظرية بهل نُِفيتتائج االختبار سلبية، اسأل كانت ن ذاإ -7
   8.قلميم نتائجها أتعو حتى جعل مجال تطبيقها و أ،تعديل أو إعادة صياغة إلى نها تحتاجأ

ضعية في العالقات الدولية من خالل التركيز على نظريتين و الإسهام دراسة ناوفي هذا البحث حاول
  . هما الواقعية والليبرالية

  :الواقعيةالنظرية : أوالً
خيرة من القرن  األةخالل العقود الخمسهيمنت النظرية الواقعية على دراسة العالقات الدولية 

 فكرية االتجاهات الفي أثرت بنية النظام الدولي لمرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية ذإ العشرين،
من  األلىعفقد تركزت الدراسات . ةمرحلالمطبقة في تلك الة والمنهجية سس المعرفيوالنظريات، واأل

 وثبح من خالل الكم الهائل لل ذلك جلياً ويبدو. وسبل الحفاظ على االستقرار الدولي،القومي
ات لدراسل شهدت هذه العقود ما سمي بالعصر الذهبي ِإذْ ة،مرحل الوالدراسات التي نشرت في تلك

  .منيةاأل

  :همها أ،واقعية من مجموعة من االفتراضاتتنطلق الو

 Nation State is the Main Actor in-ساس في العالقات الدولية هي الفاعل األأن الدولة األمة -1

international politics. 

 Nation State is a rational actor-" بصوت واحدتتصرف"موحد  وعقالني فاعل  ن الدولة األ مةأ -2

and a unitary actor. 

ساس د األ المحدِإذْ يشَكُِّلالبقاء  وعلى رأسه ،من القومي باألماًوفة د المعر،المصلحة الوطنية -3
 .لسلوك الدولة

 .Anarchy  "فوضى "تغيب عنه السلطة المركزيةالعالقات الدولية في ظل نظام دولي تجري  -4

 .State seeks to maximize its relative gain  النسبية لزيادة مكاسبها وقوتهاةالدولتسعى  -5

 .خرى هي صراع على القوة سياسة أةأن السياسة الدولية كأي -6

                                                             
8 Kenneth Waltz, Theory of International Politics, New York, McGraw Hill, Reading Addison-
Wesley, 1979, p. 13 



 )دراسة نقدية للنظريات الوضعية(الوضعية ونقادها في العالقات الدولية 

 328 

 كما يرى اتية،لذ ا يسعى لتحقيق مصالحه،يعدوان، وناني أنسانة متشائمة ترى أن اإلوالواقعية نظري
  9. في تحديد سلوك الفرد ثانوياً دوراًتؤديخالق والقيم األتباع الواقعية أن أ

 التي تجمعها بعض  بل مجموعة من االتجاهات الفكرية،ن الواقعية ليست مدرسة واحدةوالحقيقة أ
الكالسيكية الواقعية وة، يالواقعية الكالسيك:  اتجاهات داخل الواقعية هيةهناك خمس و،االفتراضات

وبسبب طبيعة هذا البحث لن . الواقعية الهجومية، والواقعية الدفاعيةوالواقعية الجديدة، و، الجديدة
  .الواقعية بافتراضاتها المشتركة كنظرية وضعية واحدةتعد  هذه التيارات منفصلة بل سوف تُبحثَ

حروب  تاريخ "د في كتابه الذي حدThucydides كتابات ثيوسيديدس إلى تعود جذور هذه النظرية
الحروب التي سباب الحقيقية واالستراتيجية لهذه  األ""History of the Peloponnesian War "البلوبينيز

 اًريفزيادة القوة تعني تغي  .ته هذه الزيادة لدى اسبارتاذي زرعنا والخوف اليثلخصها بتعاظم قوة أ
كذلك شكل األمن . مان وعدم الوضوحشعور بعدم األ يولد الان القوى الذي بدورهميز في واختالالً

توازن القوى، ومن الواضح أن القوة، ف". المدينتين"ا الدولتين تساس في اهتمام كلالقومي المحور األ
 وهي مازالت تشكل ،حربسباب الساسية في قراءة ثيوسيديدس ألم األمن القومي كانت المفاهياألو

و هم في إغناء هذا التقليد أوقد أس .شكالها في الوقت الحاضرف أالمفردات األساسية للواقعية بمختل
فون كارل وسانت أوغستين، وميين مثل نيكوال ميكافيلي، يكاداألو عديد من الفالسفة الالنظرية 

  .تي البداية العلمية مع هانس مورغنثاوأن تا قبل أ،دوارد كاركالزوفيتز وإ

عديد من المفكرين مات الإسهاه النظرية عبر التاريخ وتطور هذ إلى ولعله من المفيد هنا التنويه
 الواقعية كنظرية تستخدم الفلسفة الوضعية إسهامن طبيعة البحث تقتضي التركيز على والساسة، إال أ

  : الواقعية بثالثة مجاالتإسهامات جمال يمكن إ.كأساس ابستمولوجي ومنهج لدراسة العالقات الدولية

 .الحروبسباب  وأمنيةالدراسات األ -1

 .المنهجية -2

 .التغيير في النظام الدولياالستقرار و -3

  :منيةراسات األالد -1
ناك بعض القبول للتعريف ن كان ه وإ،تعريفه مفهوم األمن وفيياسة واالستراتيجية اختلف علماء الس

 إلى  ومع انقسام العالم10.ن قيمه و حياته مهددةيشعر الفرد بأأالَّ من هو ن أن األق مالذي ينطل
                                                             

9 Paul Viotti, Mark Kuppi, International Relations Theory, New York, Pearson, 2010, p. 48 
10 John Baylis, Colin Gray, Strategy, London, Oxford, 2007, P 13                                              
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من ركزت على حماية األمنية التي  االهتمام بالدراسات األ بدأ، بعد الحرب العالمية الثانيةكرينمعس
 وقد .من القومي للقيم واأل من تهديد"الخطر" ومايشكله هذا ،"الخطر الشيوعي"مريكي من مي األالقو
 ل الردع النوويذت مسائذ استحو إ، في تحديد مسار هذه الدراساتيراً كب السالح النووي دوراًأدى

 وبرزت.  من اهتمام المفكرين على حيز كبير، وتوازن الرعب،األولى مثل الضربة ،ومفاهيم كبيرة
توماس وروبرت اوسغود، و مثل دراسات برنارد برودي، ،منيةسات األهم الدرامن أتعد كتابات عديدة 

 بغياب ميز النظام الدولي التي تتطبيعة إلى من من نظرتهم يأتي اهتمام الواقعيين باأل. خرينآشيلنج و
منها أ لحماية  ولذلك تسعى كل دولة،معاقبة الظالمالسلطة المركزية القادرة على نصرة المظلوم و

 ،منها تهديد ألانههذه الزيادة على أإلى خرى تنظر ل األالقومي بزيادة قوتها الذاتية التي تجعل الدو
ف  المعرمن القومي للدولالواقعيون أن األ دية، ولذلك يعمن هذه الدول بما يسمى بالمعضلة األوتدخل

    .الدول هذه بالبقاء يأتي على قمة أولويات

 وتمثل ،من القوميية على الجانب العسكري لمفهوم األمناسات األولى للدرتركزت البدايات األوقد 
 شكل كما. هاراضيدة أحفاظ على وحخطار الخارجية والبل واالستراتيجيات للدول لصد األبدراسة الس

باستخدام هذه القوة المحور األساس للدراسات كراه وتهديد شكاله العديدة من ردع وإاستخدام القوة بأ
 استراتيجية الرد الشامل والرد المرن والردع النووي كانت قد  أنفنجد على سبيل المثال. منيةاأل

الممتدة من  من الحرب الباردةولى ، وخاصة في المرحلة األهيمنت على الفكر االستراتيجي
سات األمنية تركز على الحد من  التي تلتها مرحلة االنفراج ومعها بدأت الدرا1970وحتى 1945

 ن مرحلة االنفراج لم تدم سوى عشر إال أ. وسبل كبح سباق التسلح بين المعسكرين،سلحةاأل
مرحلة الثانية من الحرب  بدأت ال،بيضالبيت األ إلى  ومع وصول الرئيس رونالد ريغان،تسنوا

 ريغان مبادرة  رونالدن طرح الرئيس وخاصة بعد أ،جديدة من سباق التسلحالباردة ومعها مرحلة 
 ، ركزت على القوة العسكريةنها على الدراسات األمنية بالمنظور الواقعي أ ولكن يؤخذ.حرب النجوم

ى الصراع بين نها ركزت علكما أ. دوليةجتماعية للعالقات الاال و،خرى االقتصاديةوأغفلت الجوانب األ
من  لأل غير حكوميةإغفال مصادر تهديد فضالً عنلت دول العالم الثالث، غفالقوتين العظميين وأ

   .رهاب الدولي والقوى العابرة للحدود، مثل اإلالقومي

صبحت  إذ أفي دراسة أسباب الحروب بين األمم،وقد ترافق تطور الدراسات األمنية بزيادة كبيرة 
ديفد دراسة تعد و.  من الخطة الدراسية لكثير من الجامعاتجزءاًتعد تدرس في مقررات مستقلة و

 Measuring the Correlates of  أسباب الحروبعنفي مشروع جامعة ميتشغان  David Singerنغر س

Warتي نهجية ال للماً واضح إذ قدمت هذه الدراسة تحليالًولى في هذا المجال، من الدراسات األ
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ة مؤشر لتوجيه نزل على الصعيد الدولي، وكانت بم ونتائجها الحروب في تحليل أسباباستُخِدمتْ
 مثل دراسة بروس بينو دي ،خرى دراسات عديدة أ كما شهدت جامعات  11.الدراسات التي تلت

 ،ار العقالني نظرية الخي مستخدماً،The War Trap "مصيدة الحرب" Bruce Bueno de Mesquita مسكيتا
 . وتحاول زيادة المنافع وتخفيض الخسائر،تقوم بحسابات الربح و الخسارة) الدولة(حيث الفاعل 

 Rationality and the Analysis of ،العقالنية وتحليل الصراع الدولي Michael Nicholson ومايكل نكلسون

International Conflict الذي ،هدق العلمية في العلوم ائ عن الطرفاعاً كثير من علماء السياسة دع
وقد وظف المنهج الكمي ونظرية اللعبة ليبين .  والعالقات الدولية بشكل خاص،االجتماعية بشل عام

 John  ودراسة جون فاسكويس12.طبيعة الخيارات للدول عند تحديد األهداف االستراتيجية لها

Vasques "لغز الحرب" War Puzzle . ومن الدراسات التي دراسة  كوينسي  في هذا المجالشاملةتعد 
 رايت مختلف االتجاهات  كوينسي استعرضِإذْ Study of War.13 "دراسة الحرب" Quincy Wright رايت

 هذه الدراسة هو شمولها لسبل ميزوما ي. ينساندراسة ظاهرة الحرب في المجتمع اإلالمداخل لو
  .تحقيق السالم وبناء الثقة بين األمم

  :يةالمنهج -2
ها الواقعيون في ع الثاني للواقعية في دراسة العالقات الدولية كانت المنهجية التي اتبسهاماإل

مي على معظم دراساتهم فقد هيمن المنهج الك. سباب الحروب وخاصة أ،هم االستراتيجيةدراسات
نهج الكمي الم فضالً عن نجد ،هج التي قدمتها الواقعيةا ومن خالل استعراض سريع للمن.مبريقيةاأل
 اتإسهامهم  مدخل مستويات التحليل من أ يعدكما.  ودراسة الحالة المنهج المقارن مثل،هج عديدةامن

بعض الدراسات الكمية التي مهدت الطريق  إلى ويمكن اإلشارة هنا. قعية في مجال المنهجيةالوا
نماذج تاريخية في حرب " Jack Levyدراسة جاك ليفي . السياسيةلدراسات عديدة في دراسة الظاهرة 

تعد   التيHistorical Trends in Great Power War, 1495-1975"  1975 إلى 1495القوى العظمى من 
 وقام بتحليل ،خمسة قرون تشمل جمع بيانات ِإذْ راسات التي استخدمت المنهج الكمي،هم الد أىحدإ

دراسة  فضالً عن.  الحروبفيرها  وأث،ف بين هذه القوىالسياسات للدول العظمى وتشكيل األحال
أمم في الحرب دراسة  "Daniel Geller, and David Singerدراسة دانييل غيلر وديفد سنغر  تعد  ،ليفي

                                                             
11 J. David Singer, Paul Diehl, Ed, Measuring  The Correlates of War, Ann Arbor, University of 
Michigan Press, 1993. 
12 Michael Nicholson, Rationality and the Analysis of International Conflict, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1992,P202   
13 John A. Vasques, The War Puzzle, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 29 



       خالد موسى المصري                       2014- العدد األول-30المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 

 

 
 

331 

 المبنية على معلومات  الكميةتسا للدرااًنموذج" "Nations at War، "علمية في الصراع الدولي
 سواء كان على مستوى الفرد، الدولة أو ،مي تحليل ك500مبريقية استخدمت أكثر من وإحصائيات أ
 14.النظام الدولي

  :االستقرار والتغيير في النظام الدولي -3
العكس فقد  إلى  النظرية الواقعية تنتقد وتتهم بأنها أغفلت مسألة التغيير، إال أن الواقع يشيرن أمع

ي بنية النظام لتغيير فاسات الرائدة في مجال االستقرار وة العديد من الدرادبيات الواقعيقدمت أ
 ونظرية ،ن نذكر نظرية كينث ولتز في توازن القوى واالستقرار يكفي أ،في هذا اإلطار. الدولي

   .روبرت غلبن في الحرب و التغيير في السياسة العالمية

 عد إذ ي،ية نقطة تحول كبيرة في مسيرة النظرية الواقع"نظرية السياسة الدولية"شكل كتاب كينث ولتز 
 بوصفهبنية النظام الدولي   بالتركيز على، عن الواقعية التقليديةميزلبداية للواقعية الجديدة التي تتا

 بين القوى ولتز توزيع القوةفبالنسبة إلى . وليةهم في مستويات التحليل لدراسة العالقات الداأل
. ستمرة تشكل نظاما دوليالمن العالقات الدولية ا إ:فهو يقول. العظمى يحدد طبيعة العالقات بين الدول

وقد استعار ولتز .  لتمركز القوة بين الدولقطاب تبعاًو متعدد األا أحادي أو ثنائي أنظام الدولي إمفال
فكما االيدي الخفية من قوة العرض .  نظريته في السياسة الدوليةالسوق من االقتصاد ليبنيمفهوم 

تز  ولدولذلك يع 15.وى يولد االستقرار في النظام الدوليتوازن الق فإن ،والطلب تولد استقرار السوق
  بعكس، على توازن القوى، ألن القطبين يستطيعان المحافظةفضل النظمالنظام الدولي ثنائي القطبية أ

 ،قطابالتحالفات والتغيير في تكتالت األ على سياسة يطرة فيهمتعدد االقطاب الذي يصعب السالنظام 
   .كثر عرضة الختالل التوازن وعدم االستقرارلدولي متعدد األقطاب أذلك يكون النظام اول

  الحرب والتغيير في السياسة الدولية  -4
في بنية النظام الدولي،ريتغيلة ال الذين تناولوا مسأساتذة العالقات الدولية روبرت غلبن من أهم أيعد  

 Robert Gilpin, "War and Change in World "وليةالحرب والتغيير في السياسة الد"إذ قدم في كتابه 

Politics "رن طبيعة العالقات الدولية لم ت من خالله نظريته التي يرى فيها أ يشرحاً نظرياًطارإعلى تغي 
تحدث  لتحديد القوى التي ات علم االجتماع واالقتصاد و التاريخ ويوظف نظري،الف السنينآ مدى

                                                             
14 Daniel S. Geller, David Singer, Nations at War A Scientific Study of International Conflict, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1998,P123 
15 Kenneth Waltz, Realism and International Politics, New York, Routledge, 2008, p. 99  
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  و خاصة العسكرية واالقتصادية للدول ،تباين  نسب نمو القوىيرى في  ِإذْ. التغيير في النظام الدولي
اختالل في  إلى سب النمو بين القوى العظمى يقودفالتباين في ن. ساس في عملية التغييرالعامل األ

بين القوى الصاعدة والمهيمنة بحيث  ويبدأ التنافس ،قوى الذي يقوم عليه النظام السائدان الميز
وينطلق غلبن في نظريته .  بفرصة ذهبية للتغيير لصالحهاجع القائد للنظام،بتراتشعر الدول الصاعدة 

  :اآلتيةمن االفتراضات 

 . دولة بأن التغيير لصالحهاةيإذا لم تعتقد أ) أي في حالة توازن (يكون النظام الدولي مستقراً -1

افع المتوقعة تزيد التغيير في النظام الدولي إذا كانت الدولة تتوقع بأن المن إلى تسعى دولة ما -2
  .على التكاليف

االقتصادي و  ، والسياسي،تغيير النظام الدولي عن طريق التوسع اإلقليمي إلى ستسعى دولة ما -3
 .هاليو تزيد عالحدية أحتى تتساوى التكاليف الحدية ألي تغيير إضافي مع المنافع 

ه، يصبح هناك ميل ألن عندما يتم التوازن بين تكاليف المزيد من التغيير و التوسع ومنافع -4
ة على الوضع الراهن بصورة أسرع من القدرة االقتصادية ظترتفع التكاليف االقتصادية للمحاف

 .على دعم الوضع الراهن

 هذا النظام ، وينشأ توازن جديد يعكس تغيرإذا لم يحل انعدام التوازن في النظام الدولي، فسي -5
 16.إعادة توزيع القوى

ن النظام  إ: فهو يقول. غلبن عملية تغيير النظام الدولى روبرت يشرح،ضات على هذه االفترابناء
ضية عن الترتيبات كثر قوة في النظام را توازن واستقرار مادامت الدول األالدولي يكون في حالة

 هذه الدول قانعة بدورها و بموقعها و مكاسبها إنالسياسية  واإلقليمية واالقتصادية القائمة، أي 
 ة أن حالمكانية حدوث بعض التغييرات الطفيفة إال وعلى الرغم من وجود إ.رتيب الراهنضمن الت

فوق الكلفة لهذا وجد دولة كبرى ترى مصلحة عظمى في التغيير تتال  ما دامالتوازن تبقى سائدة 
 عادةمو بين الدول الكبرى ومعها يحدث إ تتراكم نتائج التباين في نسب الن،ولكن مع الزمن. المسعى

اختالل وعدم توازن في النظام فتسعى الدول  إلى  وهذا بدوره يقود،الدوليتوزيع القوى في النظام 
  . للتغيير وعودة االستقرار للنظام

 و خاصة في مجال استقرار ،دراسة العالقات الدوليةغلبن في روبرت و  ولتز كينثن ماقدمه كل منإ
 على ما قدمته الدراسات الوضعية عبر العقود  مثاالًعد، يلية التغييرآسباب الحروب و وأ الدوليالنظام

                                                             
16 Robert Gilpin, War and Change in World Politics, New York, Cambridge University Press, 

1991,p11 
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هذا التراكم خرى لتنتج الذي بنيت عليه دراسات أساس لت هذه الدراسات األوقد شكّ. خيرة األةالخمس
  .يام في دراسة العالقات بين الدوللمعرفي الكبير الذي نشهده هذه األا

  النظرية الليبرالية :ثانياً
 ،ركان الدراسات الوضعية في دراسة العالقات الدوليةالية الركن الثاني من أرية الليبرالنظشكلت 

 في الجدل الثالث مع  حيث كانت الليبرالية طرفاً،وخاصة في العقد السابع من القرن العشرين
  :اآلتيةتنطلق الليبرالية من االفتراضات و .الواقعية

 في العالقات  مهماً دوراً،نظام الدوليخرى فاعلة في ال وقوى أ-القومية-الدولة الوطنيةتؤدي  -1
 في  كبيراً دوراًتؤديخرى غير الدولة مهمة و الفاعلة األ القوىد الليبرالية تعإنأي . الدولية

الشركات متعددة الجنسيات قوى لدولية والمنظمات غير الحكومية وفالمنظمات ا. النظام الدولي
 .ذه القوى بعد الحرب الباردة وقد ازداد دور ه،مهمة في العالقات الدولية

النظام الدولي تغيب عنه السلطة المركزية، ولكن هذا يقود الدول للتعاون وليس للصراع كما  -2
 .يعتقد الواقعيون

 ولكن على العكس من ،ن الدول تتصرف لتحقيق المصلحة الوطنيةيعترف الليبراليون بأ -3
 بل هي متعددة األشكال ،األمن القومي بماًونية للدولة ليست معرفة دالواقعيين المصلحة الوط

صالحات سياسية إوعاون وشراكة اقتصادية، من القومي، تجانب األ إلى  للظروف، فهيتبعاً
 ....حماية البيئةوواقتصادية، 

عاون وليس الت ن ألن الدول تفترض أليست النسبية، لزيادة قوتها المطلقة و الدول تسعى -4
 .التنافس يحقق مصالحها

و بشكل عقالني، ألن هناك داخل الدولة أطنية ليست بالضرورة تتصرف بصوت واحد الدولة الو -5
إلى فالقرار بالنسبة .  صناعة القرارفيبيروقراطيات ومؤسسات وجماعات ضغط تحاول التأثير 

  .  وليس نتيجة حسابات عقالنية فقط كما يفترض الواقعيون،ليبراليين يأتي نتيجة مساوماتا

ي  فالمنظمات الدولية مهمة جداً القانون الدولي ويعدونلية تباع الليبراأن أ إلى يرهذه االفتراضات تش
  المحلي من تعددية وتعاونلمجتمع نظرتهم الليبرالية إلى اكذلك ينقل الليبراليون. العالقات بين الدول

قات الدولية  دراسة العال الليبرالية في إلى إسهاموهنا يمكن اإلشارة. للعالقات الدوليةرؤيتهمإلى 
  :همتينمالفلسفة الوضعية بنقطتين  إلى مستندة
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ولية وعملية دور المنظمات والمؤسسات الدرالية على مفهوم التعاون الدولي بما فيه  تركيز اليب-أ
  .عتماد المتبادل بين الدولالتكامل الدولي واال

  . السالم الديموقراطي-ب

  التعاون الدولي  -أ
تباع النظرية الليبرالية هو التعاون الدولي هتمام أ نضعه اليمكن لنا أنإن العنوان الرئيس الذي 

ويمكن رؤية ذلك من خالل األسئلة المركزية . ظيمةشكاله المتنوعة ونتائجه العاالته العديدة وأبمج
تباع هذه النظرية على دور المنظمات والمؤسسات  إذ يركز أ.ساسية لليبراليينواالفتراضات األ

.  تطوير التعاون بين الدول لمواجهة المسائل المشتركة التي تواجه المجتمع الدوليالدولية في
وذلك هو التفكير العقالني  ، الكبيرةكالتفالتعاون الدولي خيار الدول لحماية مصالحها وحل المش

  دوراًؤديالمؤسسات الدولية تو فالمنظمات . زيةللدول في ظل نظام دولي تغيب عنه السلطة المرك
ذ ازداد دور هذه المنظمات  في مرحلة ما بعد الحرب الباردة إ وخاصة، في العالقات الدوليةماًمه

ولوية القضايا  الذي ترافق مع التغيير في أ)تغيير في بنية النظام الدولي (يوينتيجة التغيير البن
يئة والتنمية  تحتل مراكز ثانوية باهتمام الدول كالبوماًفالقضايا التي كانت د. ساسية للدولاأل

الجريمة ووالفقر، الهجرة و، نسان وحقوق اإل،مسألة الديموقراطيةواالحتباس الحراري، والمستدامة، 
ت تحتل مكانة متقدمة في مسائل صبحعضاء البشرية أاالتجار باأليدز واالوالمخدرات، والمنظمة، 

ولوية  جعل التعاون الدولي أ في نظرة الدول لمسائل األمن القوميتغير الهذا. من القومي للدولاأل
 فالليبرالية ترفض فكرة تقسيم السياسات بين عليا 17.اجهة هذه القضايا العالميةولدى الدول لم

 ويمكن أن تكون ،مهمةكلّها  فالقضايا ،واقعيون كما يراها ال- High Politics and Low Politics -ودنيا
من وجهة وخطورتها ات وزمان هذه التحديات للتحدي  وذلك تبعاً،من القومي للدولالجزء األهم في األ

 الليبرالية في دراسة إسهام ميز ت،جانب دور المنظمات الدولية في العالقات الدولية إلى .لدولا نظر
  18. ظاهرة التكامل واالعتمادية المتبادلة بين الدول

  الذي رسخت أسسه، التقليدهون الجانب الذي برزت فية الليبرالية والليبرالية الجديدة المؤسساتية إ
 ،همية في العالقات الدوليةت بطرح مسألة في غاية األ بدأالدراسات التيدبيات ووالكم الهائل من األ

 دور المؤسسات الدولية يضاً ومنها أ،من ثم الوظيفية الجديدةوهي بداية ما سمي بالوظيفية و
                                                             

17 Martin Griffiths, International Relations Theory for the Twenty-First Century, London, Routledge, 
2011 , p. 25 
18 Paul R. Viotti, Mark Kuppi, International Relations Theory, London, Pearson, 2010, p 120                 
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ذ إ. حدات الفاعلة في النظام الدولي الو في العالقات بين pistemic Communities وجماعات المعرفة
 دراسة ديفد مترانيتعد David Mitrany التعاون بين الدول في سبيل مواجهة التحديات المشتركة عن 

الحجر األساس لهذا التيار الذي بنيت عليه أهم   والفني  بسبب التقدم التكنولوجي الدولالتي تواجهها
بعض التحديات الجامعة التي ن التقدم التكنولوجي سيخلق  متراني أ ديفد رأىفقد. زات الليبراليةنجاإ

ساعد على  وهذا ي،ن في الدولو االختصاص والفنيوال ذوستطيع معالجتها إ التي ال يالدول تواجهها
عاون ن الفائدة المكتسبة من الت أويضيف متراني. تماالت الحروباح وتخفيف التعاون بين هذه الدول 

 وذلك من خالل ما ،نها االقتصادية م،خرىمجاالت أالتعاون في  إلى قود الدولتفي هذا المجال س
 وهذا يعزز احتمالت ،قطاعات كثيرة مشتركة بين الدول إلى حتى تصل " Spill Over االنتشار"سماه أ

وروبي كنموذج من نماذج  يرى الليبراليون تجربة االتحاد األ،في هذا االتجاه19.السالم في العالم
ات من القرن الماضي بمحاولة بسيطة للتعاون في يوائل الخمسين بدأ في أِإذْ ،مل و االعتماديةلتكاا
  .  ستة عقود من البدايةنحووروبي بعد أاتحاد  إلى  ومن ثم تطور،جال الحديد والصلبم

جانب  الInterdependence التكامل كمدخل لدراسة التعاون الدولي، شكلت االعتمادية المتبادلة فضالً عن
 Robert شار روبرت كوهيني إذ أية خالل العقود الخمسة الماضية،الكبير من الدراسات الليبرال

Keohaneوجوزف ناي  Joseph Nyeقات المتعدية للحدود الوطنيةالعال"ول  في كتابهما األ" 
Transnational Relationsالقوة واالعتمادية" كتابهما الثاني  وفي" Power and Interdependence ن أ إلى

 ازدياد نماطأهم هذه األ. جندة الواقعيينالقات غابت عن أ من العالعالقات الدولية تشهد نمطاً
تلفة خشكالها المدات فاعلة في العالقات الدولية بأاالعتمادية بين الدول والتشابك في العالقات بين وح

نماط  لهذه األاًيجابيإ اًثر هناك أويرى الليبراليون أن.  غير حكوميةمن دول ومنظمات دولية ومنظمات
 تضحي ن هذه الوحدات لن أل،وك الوحدات الفاعلة أكثر سلمية فهي تجعل سل،من االعتمادية

 ،تباع الليبراليةأإلى  فبالنسبة 20. من خالل االعتمادية وليس الصراعبمصلحتها الكبرى التي تتحقق
  .كبربين الدول كانت فرص السالم أازدادت درجة االعتمادية 

  نظرية السالم الديموقراطي - ب 
 قالل من فرص الحرب ال يأتي فقط من ازدياد التجارة الحرة و االعتمادية المتبادلة بين الدول،إن اإل

ثبتته العالقات  وهذا ما أ،الديموقراطية في العالم من انتشار يضاًوإنما أ تباع الليبرالية،أبالنسبة إلى 

                                                             
19         Paul Viotti, Mark Kuppi, International Relations Theory, 4th ed, London, Pearson, 2010, 
p.126 
20 John Baylis and Steve Smith, The Globalization of World Politic, London, Oxford,1997,p.149 
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ن الديموقراطيات ال  يجادل أتباع هذه النظرية بأِإذْ .لحرب العالمية الثانيةبين الدول الديموقراطية بعد ا
  :همهاأ سباب لغياب الحرب بين الدول الديموقراطية مجموعة من األن ويسوقواً بعضها بعضتحارب

تعددية الحزبية واحترام ن الثقافة السياسية في الدول الديموقراطية تقوم على قبول الغير والأ -1
 وهذا ينعكس على عالقات هذه الدول ،حساس بالمسؤولية والمحاسبة الذاتيةخر واإلالرأى اآل

  .اًمع بعضها بعض

 لسلوك ل االنتخابات يشكل ضابطاًن التداول السلمي للسلطة في الدول الديموقراطية من خالأ -2
ع لك يكون صنا ولذ، في االنتخابات التالية سلباً فأي قرار غير شعبي سينعكس،صحاب القرارأ

  . في اتخاذ قراراتهمالقرار أكثر حذراً

 Zone of تباع النظرية الليبرالية أن الدول الديموقراطية تشكل فيما بينها منطقة من السالم أديع -3

Peace21. وانتهاكه يصعب على قادة هذه الدول كسر هذا العرف من السلوك الحضاري   

ذ انتشرت لتي ازدهرت خاللها هذه النظرية، إة اشكلت مرحلة ما بعد الحرب الباردة البيئة المالئموقد 
 كتابه  كتب فرانسس فوكوياما وقد. على النظام الشيوعي انتصار الفكر الديموقراطيعنالدراسات 

وأنها تشكل أفضل  من خالله بحتمية انتصار الليبرالية الديموقراطية اًبشر م،"نهاية التاريخ"
نشر  إلى  وقد دعا الليبراليون.اقتصادي في تاريخ البشريةيديولوجية لبناء نظام اجتماعي وسياسي وأ

. مريكيةطق التي تخدم المصلحة الوطنية األالمنا إلى ، وخاصةدول العالم إلى الديموقراطية وتصديرها
 11حداث  وخاصة بعد أ،مريكية لألمن القوميتراتيجية األ من االس جزءاًةصبح تصدير الديموقراطيوأ

   . 2001ايلول 

فعلى سبيل . ساتذة العالقات الدوليةالنظرية تتمتع باهتمام كبير بين أ مازالت ،كاديميةلناحية األومن ا
عي في نون طبيقا إلى أقرب ما يكوننها  عن هذه النظرية بأJack Levy  ما كتبه جاك ليفي،المثال

 ،ميينيرى من األكادوعة أخممج. همية هذه النظرية في التقليد الليبرالير عن أ يعب،العالقات الدولية
 يرون أن Michael Doyle ومايكل دويل  Bruce Russett  وبروس رستJohn Owen ون أمثال جانأ

 22.قدر النظريات على تفسير غياب الحرب بين الدول الديموقراطيةنظرية السالم الديموقراطي من أ
مات اسهمن اإلتعد نها  إال أمن خالل االختبار العلميأو إثباتها لنظرية هذه ا أنه من الصعب نفي مع

  .الكبيرة للنظرية الليبرالية في دراسة العالقات الدولية
                                                             

21 Bruce Russett, Grasping the Democratic Peace, New York, Princeton, 1993, p. 74                    
22 Jill Steans, and others, An Introduction to International Relations Theory, London, Longman, 
2010, p. 23- 
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 مثل ،شكالها المتعددةأ ماتزال الليبرالية ب،ول من القرن الحادي والعشرينومع نهاية العقد األ
 إذ ،ات الدوليةدبيات العالق تحتل مساحة كبيرة في أ،المؤسساتيةالليبرالية الجديدة والليبرالية الجديدة 

ليها استراتيجيات اسة جادة في هذا الحقل المعرفي، أو تستند إ درةي أإسهاماتهاتكاد ال تخلو من 
   . و خاصة الغربية منها،للبلدان حول العالم

ا توضعية التي اعتمدتها كلسس الاأل إلى  الواقعية والليبرالية يشيرسهامهذا االستعراض السريع إل
من و االستقرار في النظام إذ تناولت الواقعية مسألة األ.  للعالقات الدولية اهم في دراستنالنظريتي
ذلك تنطلق وهي ب. منها القوميوزيادة قوة الدولة و الحفاظ على أ ووجدته في توازن القوى ،الدولي

. يبل العلمية بالمالحظة و التجر السبتباعة دراسة العالقات الدولية بامكانيمن افتراضات الوضعية بإ
.  الحربخر للعالقات الدولية معهو الجانب اآل و،ع التعاون الدولي تناولت الليبرالية موضو،المقابلب

ن الدول تسعى لتحقيق أ إلى ُأشير ،قات الدوليةسس الوضعية في دراسة العالومن خالل تأكيد األ
 مواجهة على مصالحها الوطنية من خالل التعاون وبناء منظمات ومؤسسات دولية تساعد الدول

  .مسائل مشتركة عديدة

   دات الموجهة للوضعية في العالقات الدوليةاالنتقا:  الثالثالمطلب
العالقات و ، ام في دراسة العلوم السياسية بشكل عات من القرن العشرين تطوراً جديداًيلثمانينشهدت ا

سس المعرفية تي تنتقد األمجموعة من المداخل والتيارات األكاديمية الذ برزت  إ،الدولية بشكل خاص
 سميت هذه ، التنويه له في بداية هذا البحثجرىوكما  ،جية للوضعيةواالبستمولوجية والمنه

  :اآلتيةهذه االنتقادات حول النقاط وتتمحور . يارات بالنقديةتال

 ،السياسيةو شبه قوانين تحكم الظاهرة ات افتراض الوضعية بوجود قوانين أترفض هذه التيار -1
ر يثية وتأنسانيقة مستقلة و منفصلة عن القيم اإلال تقر التيارات النقدية بوجود حقومنه 

 . بمحيطةنساناإل

ه إنَّ أي ضوع،مكانية فصل الذات عن المونظريات النقدية افتراض الوضعية بإتباع اليرفض أ -2
المشاعر و  غير متأثر بالقيم من الصعب وحتى من المستحيل أن يكون الباحث موضوعياً

ن يكون أنه حتى لو حاول الباحث  يرى النقديون أِإذْ.  التي يحملهالعواطف الشخصيةوا
ل ف ومعنى للحقيقة هو حصيلة التفاع فال يستطيع كون ما يحمله هذا الفرد من معار،موضوعياً

 .هيلإالمتبادل بين الفرد و البناء االجتماعي الذي ينتمي 
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فبالنسبة إلى . التجريب المالحظة ولتي تقوم علىترفض التيارات النقدية المنهجية الوضعية ا -3
 ومنه  ال يمكن تعميم ، فهي فريدةجتماعية والسياسية ال تكرر ذاتهاتباع النقدية الظاهرة االأ

  .خرىعلى الظواهر األ على ظاهرة معينة ُأجريتْنتائج الدراسات التي 

تعد  في دراسة العالقات الدولية ماتهاإلسهان نقطة البداية  إال أ، واختالفها تعدد هذه التياراتمع
هدافها المتمثلة في  مشروع الحداثة الذي قامت على أساسه الوضعية في تحقيق أإخفاقواحدة وهي 

على العكس من التيارات الوضعية التي . هو للبيئة المحيطة ب من عبوديته للمادة أنسانحرير اإلت
ولية في  األنسانلتيارات النقدية تعطي لإلا فإن لفاعلة،ات اد سلوك الوحفيتقول بحتمية تأثير البناء 

مادية كالثقافة والقيم والهوية والقوى االجتماعية على الغير  وتقدم العوامل ،على صنع البناءقدرته 
) الوضعية(  النقديون بين نوعين من النظريات، النظريات التقليديةميزتجاه وبهذا اال. البناء المادي
   . نقديةوالنظريات ال

 نظريات ،Explanatory Theoryنظريات النقدية النظريات التقليدية بأنها نظريات شارحةلتباع اويصف أ
 يشير أحد ِإذْ  .Statuesque Theory ونظريات الوضع الراهن ،Problem Solving Theory كالتلحل المش

 توجد ماًوأن النظرية د إلى ،Robert Cox روبرت كوكس هم رواد النظرية النقدية في العالقات الدوليةأ
 فالنظرية .ي موضوعية أ،دون غرضمن  فالتوجد نظرية ، جهة ماجل غرض ما ولصالحمن أ

جتماعية المتجسدة عالقات القوة المادية واال كما تجده من هيمنة لمنظومة من التقليدية تأخد العالم
التغيير  إلى  دون السعي، وفهمهالمليل هذا العطار المفاهيمي لتح من اإلفي مؤسسات أصبحت جزءاً

العالم ليس العالم بمفهومه العام من بنية مادية من ب وهنا المقصود. نسانح اإللفي هذا العالم لصا
 خرآ  بمعنى،في النظام الدوليدول وتوزيع جغرافي وسكان، بل المقصود هو البناء المحيط بالفاعلين 

  روبرت برأي،ثل هذه النظريات  فالهدف من م. القوىالبيئة الدولية التي تتفاعل من خاللها هذه
ليها  التي يستند إية المهيمنةة المعرفة للتوزيع الراهن للقوى وللمنظومشرعيالعطاء  هو إ،كوكس

 بل يجب ،خذ المفاهيم والمنظومات المعرفية كماهيعدم أ إلى فهو يدعو .صحاب القوة المهيمنينأ
 للكشف ،ها الزمني والمكانيطارضعها في إمنظومة وو بروز هذه المرحلة إلى نقدها والعودة تاريخياً

نها إ. ها من المنظومات تختفي وتندثرسباب التي جعلت هذه المنظومة تستمر وتهيمن وغيرعن األ
نها نقدية بأ يصف كوكس النظريات ال،بالمقابل. القوة التي تولد المعرفة والمعرفة تحافظ على القوة

 النظرية من ، إذ تمتلكهم في بنائه، بل هي تسموضوع البحث ليست بعيدة عن Constitutive بنائية
 وهو الجوهر والهدف ألي  Human Emancipation نسان ومنه تحرير اإل،خالل ذلك القدرة على التغيير

يدية من قيم هملتها النظريات التقلوامل التي أتركز النظريات النقدية على الع. و مشروع معرفيجهد أ
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  وصفات شخصية للفردتزايم كلّه من تاريخ وطار المعرفي الشخصيفة وهوية، أي ما يتعلق باإلوثقا
 ةيوتصوره عن أ نسان تكوين رؤية اإلعلىساعد هم العوامل التي تمن أتعد القوى االجتماعية التي و

  23.ظاهرة في حياته

 ،طارنقدهم لمنهجية الوضعيةي إيشير أتباع النظريات النقدية أو مابعد الوضعية ف ،تجاهفي هذا االو
 كالنص الذي ن العالم من حولناأ إلى تجريب و فصل الذات عن الموضوع،وخاصة المالحظة و ال

 والقيم ،ن تجاربنا وعواطفنا و مشاعرناإ.  ذاته للنصتفسيرات مختلفة إلى صل كل منا ينقرأه ولكن
، فالعدوان االسرائيلي على غزة. نصا لهذا ال تفسيرنفيالتي نحملها و التفاعل بيننا وبين البناء يؤثر 

 مفرط للقوة من قبل طرف على طرف على سبيل المثال، هو من الناحية المادية كواقع واحد استخدام
 في ة صانع القرارن رؤيى الجميع؟ الحقيقة أفهل كانت التفسيرات وقراءة ذاك الحدث واحدة لد. خرآ

أن الحدث ذاته  مع ،حماسو أءة صانع القرار في سورية و حتى فتح لم تكن كقراردن أمصر أو األ
أسهمت   كلّهاطراف والمبادئ  والتجربة التاريخية لألفااليديولوجيا. بواقعه بضحاياه وآثاره المدمرة

 بطريقة تعكس تلك القيم والمفاهيم والتجربة التاريخية  ذاتهلحدثلوقراءته هذ الطرف  بتحديد رؤية 
كذلك .  على الموضوعية حتى لو أراد ذلكنسانة اإلاع ما بعد الوضعية بعدم قدرتبأهذا ما يقصده . له
فها بالمالحظة والتجريب  يمكن اكتشانساند حقيقة مستقلة عن اإل وجوعنن افتراضات الوضعية إ

  . نفسهامام مثل هذه القراءات المختلفة للظاهرةمن العقبات أ تجد مزيداً

  : التيارات النقدية عن التيارات الوضعيةميزط األساسية التي تهنا يمكن لنا أن نورد بعض النقاو

 كما ،أنانيو ا عدواني  إمنسان اإلإنعطاة، أي ليست م" نسانطبيعة اإل" التيارات النقدية أن دتع -1
 جيدة كما يراها الليبراليون، بل هي محددة نسانلنظرية الواقعية، أو أن طبيعة اإلتفترض ا

 .ة معينةمدسود خالل بظروف اجتماعية ت

 تحدد بصراع تاريخي بين قوى ،بشكل عامهذه الظروف االجتماعية، والسياسة العالمية  -2
 .اجتماعية مختلفة

 .نسان مصلحة في تحرير اإلية جمعاء،نسانلإل فإن الدين،والجنس، وختالف في العرق،  االمع -3

 . يكمن في التحاور و قبول الغيرنسانإن جوهر تحرير اإل -4

 .، وليست حقيقة كما يدعي الوضعيونات النقدية أن المعرفة أيديولوجيا أتباع النظرييفترض -5

                                                             
23 John Baylis and Steve Smith, The Globalization of World Politics, London, Oxford, 1997, p. 177 
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 نساندة اإلمما سبق، نالحظ أنه، بينما تركز التيارات الوضعية على وجود عالم بعيد و مستقل عن إرا
لقوى ية على ا النقدتن تحكم سلوك الفرد أو الدولة، يركز أتباع النظرياي قوان من القيم، فيهخاٍل

      . في تكوين هذا العالموتجعله مساهماًووعيه  نسانهم في تحديد فكر اإلاالجتماعية التي تس

  ية دراسة العالقات الدولفيتقبل الجدل مس: المبحث الرابع
 الماضية في مجال دراسة الت المنشورة خالل السنوات العشرلى الكتب والمقاإإن نظرة سريعة 
مثل ، ومجموعة من االتجاهات النقدية من جهةتمرارية الجدل بين الوضعيينن اسالعالقات الدولية تبي 

 ميزولكن ماي. خرى من جهة أوالنظرية النسوية) النظرية النقدية(مابعد الحداثة، مدرسة فرانكفورت 
ن تضع نفسها في موضع الوسط بين و بروز بعض الدراسات التي تحاول أ هيضاًة ألمرحلهذه ا

و المداخل بين بعض أ تجمع هذه االتجاهات ِإذْ، ما بعد الوضعية وتيارات ،عيةالتجاها ت الوضا
افترضات الوضعية وخاصة االنطلوجية وافتراضات مابعد الوضعية وخاصة دور الفرد والعوامل 

المصلحة ول الدولة،  مث،ساسيةة في تحديد معنى بعض المفاهيم األاالجتماعية والثقافية والهوي
  .ليها الوضعيون في فهمهم للعالقات الدولية القومي التي يستند إالوطنية، واألمن

  : اتجاهاتةوالحقيقة يمكن لنا أن نجمل الواقع الراهن لعلم العالقات الدولية بثالث

  .ت الوضعية ااالتجاه -1

 .مداخل ما بعد الوضعية -2

 .البنائية -3

 بنى المدخل العقالنينها تت بأهموعة النظريات التي يصفها بعضوتمثل التيارات الوضعية مجم
Rational approachخرى ما يسمى  تمثل االتجاهات األفي حينلدولية،  كمنطلق لدراساتها للعالقات ا
 تشكل الجسر الذي يصل بين االثنين، كما Constructivism والبنائية.  Reflexive بالتيارات التأويلية

اآلتين الشكل يبي:  

  ت الدولية الجدل الراهن في العالقا1شكل رقم 

  التيارات التأويلية) النقدية(           البنائية               )الوضعية(التيارات العقالنية
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 إال أنه من ،اً منفرداًن نستعرض النظرية البنائية بشكل كامل ألنها تستوجب بحثبينما ال نود أ
 وكيف تطرح نفسها كجسر ر،، ولو بشكل مختصساسية للبنائيةاالفتراضات األب ضروري هنا التنويهال

  .بين التيارات المتنافسة

ون من د ناساًه اليمكن أن نكون أإنَّ أي . كائن اجتماعينسان البنائية من االفتراض بأن اإلتنطلق
. نلتي كونت الناس على ماهم عليه اآل العالقات االجتماعية هي ا،خرآبمعنى . عالقاتنا االجتماعية

، وبما نقول لبعضنا  من موارد لنام من حولنا بما نفعل بماتمنحه الطبيعةن العال نحن نكو،وبالمقابل
 من تركيبة العالم  مهماً يصبح جزءاًاًبعضحيان كالفعل، فما نقوله لبعضنا  القول بعض األوفعالً .اًبعض

 World of our "عالم من صنعنا" كتابه Nicholas Onuf كتب نكوالس انوف ،بهذا االتجاه. من حولنا

Makingالذي ي ن الناس أو فجوهر البنائية ه.ولى للبنائية في العالقات الدولية من البدايات األعد 
و هذه العملية  أ،هذا الطريق ذو االتجاهين. الناس يصنعون المجتمع والمجتمع يصنع )األفراد(

ت ما يسمى  وقد ولدت هذه االفتراضا. هتمام البنائيةا هي محور لة بين المجتمع واألفرادالمتباد
 و الدولة أعنمن الوضعية افتراضها فالبنائية تأخذ  . Agent Structure Debate"الفاعل و البناء"بالجدل 

 فبالنسبة ؟  مصلحةةيعى لتحقيق المصلحة الوطنية ولكن أن هذا الفاعل يسوأ) الفاعل ( Agentـال
 التفاعل بين لوالهوية تتحدد من خال ،فاعل على هوية المصلحة الوطنية تتحدد بناء ال،لبنائيينإلى ا

 ،فكار وعملية التعلمواألالقيم  ون البنائية تركز على الهويةالنقطة األساسية هنا أف . الفاعل والبناء
   .وهذا ما يجمعها مع التيارات النقدية

ن تكون مول هو المادي الذي ي القسم األ: الدولي تتألف من قسمينن بنية النظاميعتقد البنائيون أ
عراف االجتماعي المكون من القواعد واألهو البناء ف ،ا القسم الثانيم أ.توزيع القوى بين الدول

   .ينيلبنائإلى اهم بالنسبة والجزء الثاني هو األ. بقها الدولوالقوانين التي تط

ذاته  الوقت ، ولكن فيفبتركيز البنائية على وجود الدول كفاعل يسعى لتحقيق المصلحة الوطنية
 وهي بدورها ،لدولة و الهوية تحدد السلوك لهذا الفاعلف عن طريق هوية المصلحة تتحدد وتعرا

  ،The interaction between the Agent and the Structureلبناء اتتحدد من خالل التفاعل بين الفاعل و
  24.افتراضات التيارات النقديةو  ين بعض افتراضات الوضعيةة قد جمعت بتكون البنائي

المشهد الحالي لدراسة العالقات الدولية حاله حال بقية العلوم االجتماعية تمر بمرحلة  فإن ،وباختصار
لمالحظة ن السبيل الوحيد للمعرفة في هذا المجال هو ا منها ما يرى أ،ديدةمن التنافس بين تيارات ع

                                                             
24 Nichols Onuf, Venduka Kubalkova, International Relations in a Constructed World, London, 
Sharp, 19998, P. 58 
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 هيالعوامل االجتماعية و تاريخ والفكار  و القيم و األنساناإل إلى العودةن والتجريب، ومنها ما يرى أ
فقد  ، البحثا هذامأ. ارات تحاول الجمع بين التيارينوبعض التي. سلم في العلوم االجتماعيةالطريق األ

العالقات  في دراسة اً كبيرإسهاماًهم ن التيارات الوضعية كانت قد أسهمت ومازالت تسانطلق من أ
ن بعض المفكرين كان  أمع ، السنوات القادمةذا العلم فيدبيات هستبقى الجزء األكبر من أو ،الدولية

 كل تيار يجب أن تطور، فكل سهامن القيمة العلمية إلإ. بداأل إلى  التيارات وبشر بتراجعهاقد نعى هذه
أي حد يمكن  إلى والسؤال الحقيقي للمستقبل هو ،خذتيار له نقاط إيجابية وعليه نقاط سلبية و مآ

القات خر يستطيع من خالله دراسة الع آثنين أو يجد طريقاً أن يجمع بين االللباحث أو طالب العلم
، ونحن في بداية قرن لم يةنساننها مهمة لإلالدولية؟ وخاصة في مرحلة أقل ما يمكن أن توصف بأ

  .ينسانيسلم من العنف والقتل والتدمير في المجتمع اإل
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