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 العالقات  ة الواقعية في  نظري: "في ختام هذه الدراسة التي تحمل عنوان      
، يحـاول   "ظريات المعاصـرة  في ضوء الن  نقدية مقارنة   دراسة  : الدولية

  :الباحث أن يسجل أبرز النتائج التي توصل إليها من خالل النقاط التالية
عالقات بين الكيانـات    كريخية، نشأت    العالقات الدولية كظاهرة تا    إن: 

المختلفة والقوى المتباينة منذ نشوء الجماعات البشرية، ثـم قامـت           
القبائل وتطورت وعرفت الحرب والسلم والتجـارة وأنمـاط مـن           
التعاون والصراع، ومن هنا يمكننا القول بأن تاريخ تلك العالقـات           

ـ   و .لق اإلنسان واستخالفه على األرض    قديم منذ خ   ذا البعـد   لكن ه
التاريخي للعالقات الدولية ال يعني أن العالقات الدولية كانـت قـد            

 بل تأخرت ظهور  شهدت دراسة معرفية واضحة المالمح منذ القدم،        
 إلى بدايات القرن العشـرين،      تقلمس  كحقل معرفي  العالقات الدولية 

  .وبعد ذلك تكونت لها مؤسسات وباحثين وتقنيات بحثية خاصة بها
البد لكل حقـل معرفـي مـن         الرغم من االعتقاد السائد أنه       على :

ـ     أو نظريات، وذلك حسب ط     نظرية ع وبيعة الحقل المعرفي موض
 توصل الباحث إلى أن مفهوم النموذج المعرفي هو أكثـر           ،الدراسة

مالئمة لدراسة نظريات العالقات الدولية من حيث تناول التطـور          
 والوقوف  . بالبعض اǓخر  التاريخي لكل نظرية أو عالقاتها بعضها     

رؤيتها للعالم وتناول أهم مفاهيمها وفرضياتها وقواعـدها للتفسـير          
  .وكشف أجندتها البحثية

فلسـفية فـي التـاريخ       فكرية و  اجذورإن النظرية الواقعية تمتلك      :
اليونـان  التقاليد الواقعية إلـى     حيث ترجح   . الغربي القديم والحديث  

في التأسـيس   " توماس هوبز "و،  "ميكيافيللي"هم  اسوتاريخيا  القديمة،  
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ولكن بروز الواقعية كنظرية للسياسـة الخارجيـة        . للتقاليد الواقعية 
وطرحها في المجال األكاديمي ترتبط بالفكر السياسي األمريكي في         

  .القرن العشرين
هيمنت النظرية الواقعية لعقود علـى مجـال الدراسـة النظريـة             :א

لك منذ تغلبها على أطروحات النظرية المثالية       للعالقات الدولية، وذ  
وشهدت فترة ما بعد الحـرب العالميـة     . في بدايات القرن العشرين   

  .الثانية سيادة كاملة لفرضيات النظرية الواقعية
شهدت السبعينات والثمانينات توجيه انتقادات واسـعة للنظريـة          :

 فـي حقـل     االقتصاد السياسي الـدولي   الواقعية من خالل مساهمة     
 المتمثلـة فـي     ت الدوليـة  التفاعالالعالقات الدولية، وتزايد معدل     

المرحلة بمرحلة مابعـد السـلوكية،      تلك  االعتماد المتبادل، وسميت    
ولهذا شهدت من ناحية دعوة لعدم المغاالة في تركيز االهتمام على           

ة أخـرى تجـدد      كما شهدت من ناحي    ،المشاكل واألساليب المنهجية  
 وعلى قمتها موضوعات    العالقات الدولية االهتمام بمشاكل محتوى    
  .حديثة ذات طبيعة اقتصادية

على الرغم من تلك االنتقادات، توصلت الدراسة إلى أن الواقعية           :
حافظت على موقعها ولم تستطع النظريات الجديدة التي دخلت مـع           

 تخرج من الفرضـيات     الواقعية في حوارات من نواحي كثيرة، أن      
فبقيت تلك النظريات تركز على جوانب التفاعالت       . العامة للواقعية 

الدولية من غير طرح فرضيات قابلة للتطبيق بشأن السياسة الدولية          
  .تكون أكثر مالئمة للعالقات الدولية من فرضيات الواقعية

لواقعية حاولت ا الت الكبيرة التي شهدتها السياسة الدولية       ومع التح  :
أن تجدد نفسها انطالقا من فرضياتها األساسية، فقدمت تفسـيرات          
جديدة بخصوƭ ظواهر االقتصاد الدولي والتطورات التي شهدتها        

فكانت مسـاهمات الواقعيـة الهيكليـة       . الدراسات األمنية وغيرها  
الهجومية خير دليل علـى     /والواقعية الميركانتيلية والواقعية الدفاعية   

  .ات الواقعية بشأن واقع السياسية الدوليةحيوية الفرضي
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شهدت العالقات الدولية ظهور العديد من المراجعات للواقعية من          :
مراجعـة  للمداخل والنظريات التي قدمت     خالل اإلسهامات الجديدة    

وجـاءت  .  الواقعية نقدية لǖسس المعرفية الوضعية التي استند إليها      
جاري بـين الوضـعية ومابعـد       هذه المرجعات في سياق الحوار ال     
وكان من أهم مالمح مراجعات     . الوضعية كإطار عام لتلك النقاشات    

بـروز أهميـة األبعـاد      : مابعد الوضعية ملمحان أساسيان، أولهما    
هـو  : الحضارية في دراسة العالقـات الدوليـة، وثانيهمـا     /الثقافية

علم "السلوكي الذي رفع شعار     /الوضعي/مراجعة المنهج االمبريقي  
  .وهي المراجعة التي قادت إلى رد االعتبار للقيم" خال من القيم




