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: نظرية الواقعية في العالقـات الدوليـة      : "هذه الدراسة تحمل عنوان   
، ومكونة من مقدمـة     "دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرة      

  .وخمسة أبواب وخاتمة
، يتنـاول أوال    "العالقات الدولية كحقل معرفي   "الباب األول هو بعنوان     

لك بتقسيمها إلى العصور الوسـطى      العالقات الدولية كظاهرة تاريخية، وذ    
والقديمة التي شهدت أنماط عالقات بـين دول المـدن وعالقـات بـين              
اإلمبراطوريات، والعصر الحديث الذي شهد العالقات بين الدول القوميـة          

ويتوقف . التي مرت بدورها بعصر المؤتمرات وعصر التنظيمات الدولية       
دولية وأهم المعايير المستخدمة    ثانيا على التعريفات التي قدمت للعالقات ال      

أما ثالثا فيعالج العالقات الدولية كحقل مستقل وذلك بتحديـد عالقـة            .فيها
  .العالقات الدولية مع المواضيع المتداخلة معها أو الحقول القريبة منها

مكانة النظرية والنمـوذج المعرفـي فـي        "الباب الثاني يحمل عنوان     
مهيد منهجي ومعرفي للدراسة، حيث يقف      ، وهو بمثابة ت   "العالقات الدولية 

على تعريفات وعناصر ووظيفة النظرية وعالقتها بالواقع، ثم يبين كيفيـة           
بناء النظرية في العالقات الدولية وكيف يجري تصنيفها وما هي عالقتها           

ثم يعـرض لمجموعـة مـن       . بالواقع ويقيم النظرية في العالقات الدولية     
 تستخدم بدورها لدراسة العالقات الدوليـة،       األدوات الذهنية األخرى التي   

ويشرح إسهامات فلسفة   . مثل المنهج، المدخل، النموذج النظري والمنظور     
توماس "و" إمري الكاتوش "،  "كارل بوبر "العلوم في هذا المجال من خالل       

وبدال من النظرية يختار الباحث مفهوم النموذج المعرفي كإطـار          ". كون
ت العالقات الدوليـة، ويتنـاول مـن خاللهـا          منهجي للتعامل مع نظريا   

  .الحوارات التي شهدتها العالقات الدولية
ـ    الواقعية كنموذج معرفي لدراسـة العالقـات       "الباب الثالث معنون ب

ويقف على  . ، يبحث في جذور التقاليد الواقعية في التاريخ الغربي        "الدولية
من جهة، وأسـس    " توماس هوبز "، و "ميكيافيللي"، و "ثيوسيديدس"إسهامات  

وبناء عليه يتنـاول    . الواقعية في الفكر والثقافة األمريكية من جهة أخرى       



  ٤

كنموذج معرفـي يمتلـك رؤيـة       " هانز مورجينثاو "الواقعية التقليدية عند    
خاصة للعلم من خالل رؤيته لإلنسان والسياسة الدوليـة، ليبنـي عليهـا             

وتـوازن القـوى،    مفاهيمه الخاصة المتمثلة بالقوة والمصـلحة القوميـة         
ويؤسس على ذلك فرضياته المتعلقة باعتبار الدولة كفاعل وحيد، والطبيعة          
الفوضوية للسياسة الدولية، وأفضلية القضايا األمنية والعسـكرية بالنسـبة      

  .للدول التي تتصرف كفاعل عقالني
االقتصاد السياسي الدولي ونظريات العالقـات      "أما الباب الرابع فهو     

في نظريات العالقات    حث إسهامات االقتصاد السياسي الدولي    ، فيب "الدولية
ذلك باالستناد إلى تقاليد الليبراليـة      للعالم، و ها للرؤية الواقعية    نقدالدولية و 

 بمرحلة  حوار ال اسميت هذ والراديكالية الماركسية في المجال االقتصادي و     
ت العالقـا شهدت تجدد االهتمام بمشاكل محتـوى       حيث  مابعد السلوكية،   

يعالج الفصـل    . حديثة ذات طبيعة اقتصادية    يعضا وعلى قمتها مو   الدولية
األول تقديم الليبرالية كنموذج معرفي للحقل بالوقوف على رؤيتها للعـالم           
وأهم مفاهيمها وفرضياتها فيما يتعلق بالفاعلين الدوليين وطبيعة السياسـة          

نظريات السالم  وشرح قواعدها للتفسير متمثلة ب    . الدولية وأفضليات الدول  
ويبحث الفصل الثاني في إسهام الراديكاليـة       . الديمقراطي والتكامل الدولي  

في نقد واقع عدم المساواة العالمية، من خالل مفاهيمهـا عـن الصـراع              
الطبقي وأولوية االقتصاد على السياسة، وفرضياتها حـول دور النظـام           

الل دول الجنوب،   الرأسمالي العالمي والشركات متعددة الجنسيات في استغ      
العـالمي  -من خالل قواعدها للتفسير في نظرية التبعية، ونظرية النظـام         

  ".والرشتاين"لـ
الحوارات والمداخل الجديدة لدراسة    "يأتي الباب الخامس تحت عنوان      

، حيث شهدت العالقات الدوليـة ظهـور العديـد مـن            "العالقات الدولية 
اليـة، فمـثال شـهدت الواقعيـة        المراجعات للواقعية والليبرالية والراديك   

جـون  "و" روبرت جيلبـين  "و" كينيث والتز "اإلضافات التي قدمها كل من      
. وغيرهم مما عرفت بأدبيات الواقعية الجديدة بتياراتها المختلفة       " ميرشايمر

وغيـره،  " روبرت كيوهين "وشهد النموذج الليبرالي طرحا جديدا من قبل        
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ـ   وحصل شيء قريب من ذلك     ". لجديدةالليبرالية المؤسسية ا  "فيما عرفت ب
  .للنموذج الراديكالي الماركسي، بظهور إسهامات النظرية النقدية

وجاءت هـذه   . من ناحية أخرى شهدت العالقات الدولية مراجعة نقدية       
وكان . المرجعات في سياق الحوار الجاري بين الوضعية ومابعد الوضعية        

الحضارية فـي   /عاد الثقافية بروز أهمية األب  : من أهم مالمح تلك المراجعة    
السـلوكي،  /الوضعي/دراسة العالقات الدولية، ومراجعة المنهج االمبريقي     

ولقـد اهتمـت هـذه      . وهي المراجعة التي قادت إلى رد االعتبار للقـيم        
وتمحـورت  . المراجعات باألبعاد المعرفية التي تم تهميشها فـي السـابق         

القيم خاصـة فـي التقاليـد       األسئلة المعرفية حول العالقة بين المعرفة و      
ومن أبرز تلـك االتجاهـات مـدخل البنائيـة          . النظرية للعالقات الدولية  

حيـث قـدمت هـذه      . االجتماعية، والنظرية النقدية، والمدخل النسـوي     
االتجاهات قراءات مختلفة للحقل، وركزت على قضايا جديدة، وأفضليات         

  .مغايرة لتلك التي شهدها الحقل في الماضي
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بدأت محاوالت دراسة العالقات الدولية ببدايات متواضـعة فرضـتها          
ضرورات واقع السياسة الدولية، حيث سـيطرت االهتمامـات الرسـمية           

ولكن . بالعالقات والمبادالت والوثائق والمعاهدات الدبلوماسية على الحقل      
وواقـع العلـوم    أدت التطورات التي شهدتها التفاعالت الدولية من جهة،         

االجتماعية واتجاهاتها نحو التخصƭ واالستقالل عن الحقول األخرى من         
  . جهة أخرى، إلى تغيير هذه االهتمامات نحو ƈفاق أوسع

بعيد، بحيث يمكن   الماضي ال منذ   يا الواقعية تاريخ  النظرية تقاليد   شاعت
فـي كتاباتـه عـن      " ثيوسـيديدس "تلمس فرضياتها منذ المؤرƢ اليوناني      

 علـى نقاشـات     تسـيطر ، وفي العصر الحديث     "البيلوبونيزية"حروب  ال
، بحيث  "مكيافيللي"المفكرين الغربيين منذ القرن السادس عشر وتحديدا منذ         

أصبحت تقاليد الواقعية وتراثها المنطلق المركزي في النظرية والتطبيـق          
  . في مجال العالقات الدوليةلإلسهامات الغربية

 في القرن العشرين تحوالت جذرية من حيـث   شهدت العالقات الدولية  
خبرة الماضـي   ساعدت  نطاق تفاعالتها وتنوع قضاياها ومشاكلها، وبذلك       

العالقات الدولية درجة مـن     تبلƸ دراسة   أن  على  وتجربة الواقع الحاضر    
 بحيث يمكن أن تتعدد وتتباين مناهج واتجاهات وطرائق         ،التعقيد والتشابك 
خلت النظريات التي كانت سائدة بعـد انتهـاء         من هنا د  . دراستها وفهمها 

الحرب العالمية األولى، متمثلة في نظريتي الواقعية والمثالية، في حـوار           
وجدال حول أفضليتها في فهم وتفسير الواقع الدولي الجديد المتولـد مـن             
نتائج الحرب من جهة، ومناقشة موضوع الحرب واحتمـاالت تكرارهـا           

سـميت تلـك    . ا مرة أخرى من جهة أخـرى      والسبل الكفيلة بعدم حدوثه   
ـ  . في مجـال نظريـات العالقـات الدوليـة        " الحوار األول "الحوارات ب

واستمرت هذه الحوارات فترة طويلة بين الحربين امتدت حسـب تعبيـر            
ولم تحسمها إال قيـام    ) čĕčĕ-čĕďĕ(لمدة ثالثين عاما من     " إدوارد كار "

 فرضيات النظرية الواقعية فـي      الحرب العالمية الثانية التي أيدت أفضلية     
  .تفسير ذلك الواقع، بغض النظر عن قبول ذلك أو رفضه من حيث المبدأ
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اكتسبت العالقة بين نظرية الواقعية والعالقات الدولية       انطالقا من ذلك    
متانة وتماسكا، منذ أن ظهرت العالقات الدولية كمفهوم أو حقل أكـاديمي            

بحيث  ما بعد الحرب العالمية الثانية       في فترة  تلك العالقة    ورسخت مستقل،
 أو النظرية المسيطرة فـي الدراسـات   معرفيالواقعية النموذج ال أصبحت  

 ودامـت هيمنـة     .االنجلوأمريكية نظرا إلمكانيتها في تفسير أسباب قيـام       
الواقعية على فرضيات ومنطلقات البحث في حقـل نظريـات العالقـات            

وكانت كتابات المفكرين من    . كل كبير الدولية أثناء فترة الحرب الباردة بش     
، وأطروحات السياسيين من أمثال     "هانس مورجينثاو "و" إدوارد كار "أمثال  

  . وغيرهم دورا كبيرا في تلك الهيمنة" هينري كيسنجر"و" جورج كينان"
مع انتشار الثورة السلوكية في العلوم االجتماعية ومحاولتهـا تطـوير        

ها في مجال العلوم التطبيقية والطبيعيـة،       مناهج هذه العلوم أسوة بنظيرات    
شهد حقل العالقات الدولية حوارا ثانيا بين االتجاهينÝ يركز األول علـى            
دور الفلسفة والتاريخ في بناء النظرية وفهم وتفسير العالقـات الدوليـة،            
وسمي باالتجاه التقليدي، ويركز الثاني علـى دور المنـاهج المعاصـرة            

ياضية والكمية في بناء النظرية وتفسير العالقـات         الر واألدواتوالوسائل  
  .الدولية، وسمي باالتجاه السلوكي أو العلمي

لكن مع بدايات السبعينات من القرن الماضي وتزايد االهتمام بقضـايا           
االقتصاد السياسي الدولي، ظهرت نظريات جديدة حاولت بعض منهـا أن           

 بشأن التعـاون    وأطروحتها تطور فرضياتها انطالقا من التقاليد الليبرالية     
 وأطروحتهاوالبعض اǓخر حاول أن يستند إلى التقاليد الماركسية         . الدولي

بشأن اإلمبريالية والرأسمالية وواقع الالمساواة في السياسة الدولية، ليطور         
هكذا شهد الحقل الحوار بين     . منها فرضيات لفهم وتفسير العالقات الدولية     

  ).ية والليبرالية والراديكاليةالواقع(النماذج المختلفة 
أثرت الحوارات التي جرت في العلوم االجتماعية بين الحداثة ومابعد          
الحداثة أو على المستوى األبستمولوجي بين الوضعية ومابعد الوضـعية          
على حقل نظريات العالقات الدولية، فبرز مع نهايات الثمانينات الحـوار           

افة واألفكار والقيم والمعـايير فـي       الثالث في الحقل مركزا على دور الثق      
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فكان ظهور مدخل البناء االجتمـاعي والنظريـة        . مجال العالقات الدولية  
  . النقدية والمدخل النسوي بمثابة اتجاهات جديدة في الحقل

تقف على تلك الحـوارات     تحاول هذه الدراسة أن     انطالقا من كل ذلك     
إثـراء  تسـاهم فـي     ، و الثالث بين النظريات المختلفة بالعرض والتحليل     

مـن  " Paradigmالنمـوذج المعرفـي     "تناولها من خالل استعارة مفهوم      
وبعـدها  . وتطبيقها على النظرية الواقعيـة " Thomas Kuhnتوماس كون "

تتجه الدراسة نحو نقد الواقعية ومقارنتها بالنظريات األخرى، انطالقا من          
  . الفرضيات األساسية للواقعية

:א
• @@î‹ÅåÜa@óïáèÿaó :  ـ الدراسات التي تأخذ طابعا  تعتبر ا بحتـا فـي   نظري

العالقات الدولية قليلة إن لم تكن نادرة، من هنا تأخـذ هـذه الدراسـة               
موقعها من األهمية أوال من تغطيتها لجانب نظري واسع مـن الحقـل،             
فإلى جانب تقديمها للواقعية كنموذج معرفي، تتناول الحوارات النظريـة          

لثالث في حقل العالقات الدولية وتبحث في رؤيتها للعـالم ومفاهيمهـا            ا
وفرضياتها وقواعدها للتفسير إلى جانب أجندتها البحثية، بأسلوب علمي         

  .راسخ معتمدا على المراجع األساسية للنظريات المختلفة
• @@@óïÕïjnÜaì@óïÝáÉÜa@óïáèÿa :  الثانية لهذه الدراسة تكمن في جانبها    األهمية

أي ارتباطها بالواقع العملي للسياسـة الدوليـة، وتـأثير هـذه            لي  العم
السياسة الخارجية للدول المختلفـة مـن جانـب،         صنع  ات على   لنظريا
ـ     يةمؤسسات البحث تأثيرها على ال  و التنظير لصـناع    والدوائر المهتمـة ب

لواليـات  للسياسة الخارجيـة    القرار في الدول المختلفة، وتأتي ارتباط ا      
بالفرضيات الواقعية كمثال بارز على هـذا الجانـب،         يكية  المتحدة األمر 
، فمنذ  التي تمسك بزمام المبادرة في السياسة الدولية الراهنة       وهي الدولة   

أمد بعيد كانت التقاليد الواقعية بمثابة خارطة فكريـة لصـناع القـرار             
 أي أن   .األمريكي والمستشارين المساهمين في صنع السياسة الخارجيـة       

ات هذه النظريات تساعد في فهم اإلطار العـام للسياسـة           معرفة فرضي 
  .الخارجية للدول المختلفة، خاصة الدول التي تفضل نظرية معينة
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• @@@óïvéå¾a@óïáèÿa: ثالثة وهي التي ترتبط بالجانب     أهمية  دراسة  كتسب ال  ت
المنهجي، ألنها تتعرض للحوارات النظرية في الحقل التي لهـا أبعـاد            

  ƭالحوار بين التقليدية والسلوكية ومابعد السـلوكية        منهجية مهمة باألخ 
من جهة، وإبراز التيارات المتنوعة داخل النموذج المعرفـي الـواقعي،           
وتتناول الحوار الجاري بين الوضعية ومابعد الوضـعية مـن خـالل            
عرضها لبعض االتجاهات الجديدة في الحقل التي تركز علـى مفـاهيم            

 عليها النظريـات السـابقة التـي        وفرضيات جديدة ومغايرة لما جرت    
هـذا باإلضـافة إلـى      . اعتمدت على الفرضيات المأخوذة من الوضعية     

على الحقل النظري للعالقات الدوليـة،      " النموذج المعرفي "تطبيق مفهوم   
 . للتعامل مع الحقل" Frameworkإطار مفاهيمي "واستخدامها كـ

א
 القوة Þ   ي سير العالقات الدولية Þ هل ه       العامل الحاسم في تحديد    وما ه  •

   والثقافة Þاألفكارأم االقتصاد والثروة Þ أم 
هل يمكن لنظرية واحدة من النظريات المطروحة في مجال العالقـات            •

Þ الدولية أن تفسر جميع التفاعالت الدولية  
هل  نظرا لوجود التعقيدات المتشابكة والعالقات والمصالح المتضاربة،       •

Þ أو هل يمكن اسـتعمال       خصƭ كل نظرية في مجال محدد     يمكن أن تت  
نظرية محددة في وصف وتفسير حالة معينة، ومن ثم استبدالها بنظريـة         

  .ثانية في حاالت أخرى
 عن التطبيق والواقع الدولي المعاش، فهل       لإذا كانت النظرية ال تنفص     •

ـ       انعكست التحوالت التي     ن شهدتها العالقات الدولية في النصف الثاني م
   على نظريات العالقات الدولية Þ والى أي مدى Þالقرن العشرين،
א

تقوم الفرضية األساسية لهذا البحث علـى اعتبـار أسـبقية وشـيوع             
, النظرية الواقعية في العالقات الدولية وهيمنة فرضياتها متغيـرا مسـتقال    
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 متغيـرا تابعـا،     ويعتبر البحث االنتقادات والمحاوالت النظرية األخـرى      
وبناءا على هذه الفرضية األساسية وطبيعة العالقة بين المتغيرين يعتمـد           

  :منها, البحث على فرضيات فرعية أخرى
č.           إن نظرية الواقعية تعتبر نتاجا لمقدمات فكرية وفلسفية ورؤية لإلنسان

والحياة يغلب عليها النزعة التشاؤمية لإلنسـان، وتـرجح عالقـات           
  .قات اإلنسانيةالتصارع في العال

Ď.         والمبالغـة فـي    , إن نظرية الواقعية تعاني من األحادية في التفسـير
تضخيم عامل القوة على حساب العوامـل األخـرى المـؤثرة علـى           

  .التفاعالت في العالقات الدولية
ď.              إن التطورات التي حدثت في العالقات الدولية بعـد انتهـاء مرحلـة

وفرضـيات النظريـة    فرضت مراجعـات لمفـاهيم      , الحرب الباردة 
  .الواقعية

Đ.           على الرغم من ظهور نظريات جديدة في العالقات الدولية واعتمادها
على منطلقات وأدوات أخرى في التفسير، الزالت نظريـة الواقعيـة           
تتمسك بفرضياتها األساسية وتحتفظ بجانب كبير مـن نفوذهـا فـي            

  .السياسة الدولية
א

وضوع البحث والظـواهر المختلفـة التـي تغطيهـا            نظرا لتعقيد م  
اهتمامات البحث من الوقائع والمقوالت السياسية والتحليالت المتباينة فـي          

 على خلفية الهدف المركزي للبحث المتمثـل        ، وبناء مجال السياسة الدولية  
ومقوالتهـا فـي إمكانيـة      ة الواقعية في العالقات الدولية      في فحƭ نظري  

واحـد  ي حقل السياسة الدولية، يتعذر استخدام مـنهج         تحليلها للظواهر ف  
  .لتغطية موضوع الدراسةومحدد 

في التعامل مع اكثر مـن      للدراسة تتركز   المنهجية  ة  محاولالن  إعليه ف 
بالوصول إلـى   بدورها   وذلك للوصول إلى مقاربات منهجية تسمح        ،منهج
أساسـي   بشـكل   دراسة ال تتخدم أهداف الدراسة، لذلك اعتمد    معينة  نتائج  

 لعرض النظرية الواقعية من مصـادرها        الوصƻي المنƛǊعلى الجمع بين    
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األصلية وتوضيح أهم مفاهيمها وفرضياتها وقواعدها للتفسـير وأجنـدتها      
 للوقوف على مواضع الضـعف فـي النظريـة          المنƛǊ النقدǎ و البحثية،

ا الواقعية من خالل االنتقادات والمراجعات التي قدمت من قبل المنتمين له          
 المنƛǊ المقـارǅ  و والمخالفين معها أو المعارضين لفرضياتها األساسية،     

في تناول وعرض الفرضيات المختلفة لكل النظريات، وتستعين الدراسـة          
بأهم الجداول المشهورة التي وضعتها باحثون متمرسون في الحقل لتساعد          

  .على تقريب الصورة وتقابل بين المواقف المتباينة من الفرضيات
. الوصف والنقد والمقارنة معـا     دراسة الموضوع تستلزم     هنا فإن من  

الوصفي لعـرض النظريـات     وال يتحقق ذلك إال من خالل اتباع المنهج         
واتباع المنهج  . بشكل واضح يتيح معرفة جوانب االتفاق واالختالف بينها       

النظريـات للوصـول إلـى      هذه  النقدي في فحƭ الظواهر التي تعالجها       
 ويتبدى ذلك من خالل عرض وتحليل المحاوالت الذاتية         أهداف الدراسة، 

من قبل المفكرين المعاصرين المنتمين لنظريـة الواقعيـة ومحـاوالتهم           
لتطوير وتحديث النظرية، بحيث تمكنها من تفسـير وتحليـل الظـواهر            
 الجديدة في السياسة الدولية من جهة، واالنتقادات التي وجهـت للواقعيـة           

عن طريق االعتمـاد    لها،  نطلقات نظرية مغايرة    انطالقا من فرضيات وم   
 ويسـاهم هـذا     .على معايير أخرى في التفسير والتحليل من جهة أخرى        

مسـاهمات  عن الكشف الالنقد والمقارنة في    الوصف   في   مناهجالجمع بين   
في الوقت نفسه يسمح بالتعرف على مواطن       المتنوعة للنظريات المختلفة،    
  .تلك النظرياتات النظرية في االلتباس والضعف وأهم الثغر

النمـوذج المعرفـي    "من جانب ƈخر اعتمت الدراسة علـى مفهـوم          
Paradigm " توماس كون "عندThomas Kuhn " الستخدامه كإطار مفاهيمي

للتعامل مع النظريات المختلفة، وذلك ألن مفهوم النموذج المعرفـي هـو            
الت تسـتجيب   أوسع من مفهوم النظرية، وألنه يحتوي على معـاني ودال         

بشكل أفضل للتطورات الجديدة التي شهدها الحقـل الدراسـي للعالقـات            
الدولية بعد توسع اهتماماته وقضاياه، وبروز أكثـر مـن نظريـة لفهـم              
العالقات الدولية وتفسيرها، باإلضافة إلى تعدد اǓراء والتوجهات داخـل          
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ـ      . أية نظرية من هذه النظريات     دة بحيث يصعب الحديث عن نظرية واح
نظريـة العالقـات    "للعالقات الدولية خالفا للمصطلح المتعـارف عليـه         

، واكثر من ذلك يصعب ادعاء نظرية واحدة للتقاليد الواقعية لتعدد           "الدولية
المفكرين وتعدد نقاط االرتكاز عندهم، رغم وجود إطار عام من األفكـار            

أو من هنا فإن التعبير األنسب ربمـا هـو مدرسـة الواقعيـة              . تجمعهم
   )č(.النظريات الواقعية أكثر من تعبير نظرية واحدة للواقعية

في مجال فلسـفة    " كون"هو لب مساهمة    " النموذج المعرفي "إن مفهوم   
، بمعاني مختلفـة، لكنـه      "بنية الثورات العلمية  "العلم، واستخدمه في كتابه     

ن اضطر إلى تحديده بدقة اكبر عند الرد على منتقديه في الطبعة الثانية م            
. األولى اجتماعية ثقافية، والثانيـة فلسـفية      : كتابه، ليختصر على داللتين   

يرمز إلى مجموعة متƉلفـة  " كون"وبهذا المعنى فإن النموذج المعرفي عند  
منسجمة من المعتقدات والقيم والنظريات والقوانين واألدوات والتطبيقـات         

بيرا أو طريقة   يشترك فيها أعضاء مجتمع علمي معين وتمثل تقليدا بحثيا ك         
  )Ď(.في التفكير والممارسة ومرشدا يقود الباحثين في حقل معرفي معين

تستخدم هذه الدراسة مفهوم النموذج المعرفي ألسباب منهجية ومعرفية         
في نفس الوقت، ألنه يستوعب بشكل أفضـل التعامـل مـع النظريـات              
كتعبيرات عن رؤى مختلفة للعالم، تمتلك مفاهيم وفرضيات وقضايا بحثية          

من جانب ƈخر يرى الباحث بأن الغرض مـن اللجـوء إلـى            . خاصة بها 
هو إدخال بعض التنظيم إلى الحقل النظـري        " المعرفيالنموذج  "مصطلح  

وهناك الكثير من المفكرين والباحثين يفضلون اسـتخدام        . للعالقات الدولية 
إنه فـي  " Mechael Necholsonميكائيل نيكلسون "هذا المفهوم، بحيث يرى 

اǓونة األخيرة أصبحت عرفا بين دوائر محدودة من الباحثين في مجـال            
                                                           

ة         : نادية محمود مصطفى  . د) ١( ات الدولي ة العالق ذآرا  مدخل في دراسة نظري ر منشورة   ، م ت غي

ة                  ية بجامع وم السياس ألقيت في شكل محاضرات على طالب الدراسات العليا بكلية االقتصاد والعل

  .١٩٩٢القاهرة، 
اب    : حمدي عبد الرحمن  . د) ٢( ة السياسية   "ثبت بأهم المصطلحات الواردة في آت ة التنمي  "نظري

  .٢٧٨، ص)٢٠٠٠المرآز العلمي للدراسات السياسية، : عمان(،"ريتشارد هيجوت"لـ
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 Inter-Paradigmالحوار ما بين النمـاذج   "لية اإلشارة إلى العالقات الدو

Debate"           ويتم بموجبه التعامل مع المداخل المختلفة في دراسة العالقـات ،
  .الدولية كأنها نماذج معرفية مختلفة

ـ        النمـوذج المعرفـي    "الطريقة المقترحة في هذه الدراسة هي األخذ ب
Paradigm "     بعـض الجوانـب التـي       مع محاولة إجراء تحويل عليه في 

برنـامج  "يصعب تطبيقها على العالقات الدولية، مع االستفادة من مفهوم          
 Imreإمري الكاتوش "لـ" Scientific Research Programsالبحث العلمي 

Lakatos "  حينمـا   "الكـاتوش "و" كون"وفائدة أفكار   . في عملية المالئمة ،
 التـي تحـدث داخـل       يؤلف بينهما، هي إنها تساعد على رؤية التغيرات       

النماذج والبرامج البحثية من جهة، وداخل النظريات التي لم تصل بعد إلى            
وتساعد أيضـا   . مرحلة النماذج المعرفية والبرامج البحثية من جهة أخرى       

على التوفيق بين نظريتي التراكم والثورة في تقدم العلم، وذلك بالقول إن            
، ولكن فـي أوقـات األزمـات        العلم يتطور في الظروف العادية بالتراكم     

وفشل النظريات السائدة في تفسير الظواهر الشاذة تأتي الثـورة العلميـة            
ويلجأ العلماء إلى ترك النموذج المعرفي القديم ويأخذون بالنموذج الجديـد       

  )č(.القادر على التفسير
:א

التـي  بما أن هذه الدراسة دراسة نظرية في األسـاس، فالصـعوبات            
واجهت الباحث تتعلق بمسائل التعامل مع األدوات المكتبية للبحث، مثـل           
توفر المراجع، والتعامل مع المفاهيم الفكرية، والتشـابك الحاصـل فـي            

  :وهذه بعض منها. الخ.. النظريات
 لعل أول الصعوبات التـي      :Ƴدǃ توفر المراجƲ الكافية ƓسǊولة    : ƈوال

 لحين االنتهاء من ƈخر فقـرة مـن      واجهت الباحث من إعداد خطة البحث     
والصعوبة مزدوجةÝ فالجانـب    . الدراسة ترتبط بمسألة المراجع وتوفرها    

                                                           
داد،  : الخرطوم (، فلسفة العلم من منظور إسالمي       : زآريا بشير إمام  . د) ١( ، ص )٢٠٠٢دار الس

١٣٣.  
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األول منها يتعلق بعدم وجود مراجع محلية أو عربيـة أساسـا تتنـاول              
القضايا النظرية في حقل العالقات الدولية، السيما المواضـيع والقضـايا           

سهامات جديدة بشـكل مسـتمر      المتجددة التي تشهد تغيرات وتطورات وإ     
أما الجانب الثاني من الصعوبة فيرجع إلى عدم توفر المراجع          . ومتواصل

اإلنجليزية المكتوبة عن هذه القضايا في مكتبات الجامعات وحتى مراكـز           
نتيجة لذلك يجد الباحث نفسـه      . البحث والدراسات السياسية واالستراتيجية   

والصعوبة . جديد في تخصصه  في مأزق عندما يفكر في اختيار موضوع        
الثانية المتعلقة بالمراجع هي عدم قدرة الباحث علـى السـفر إلـى دول              
تتواجد بها المراجع األجنبية لعدم توفر التأشيرات لطالب العلم وألسـباب           

من هنا فإن الطريقة الوحيدة أمام الباحث هـو         . أخرى ال يخفى على أحد    
  .االعتماد على نفسه بشكل كامل

 :Ʋ الƓحـƘ  يضالصعوƓة المنǊجية المتعǂقة ƓتƪاƿƓ قضايا ومو     ا: ƙانيا
الشك أن تقارب النظريات من بعضها، وطرحها في وقت واحد من جهة،            
وتشابك القضايا المتداولة بواسطة هذه النظريات من جهة أخرى، يتسبب          
بمشكلة منهجية للباحث، علما بأنه ال يمكن التعامل مـع هـذه القضـايا              

ها تأبى الفصل والتصنيف الحاد فـي ذاتهـا، لوجـود         بطريقة صارمة ألن  
العامل اإلنساني في رسمها وتشابك جوانب الحياة االجتماعية والسياسـية          

فمثال عنـدما يقـال أن النمـوذج        . واالقتصادية والفكرية من جانب ƈخر    
الواقعي يتعاطى مع القضايا األمنية والعسكرية وهي القضايا التي يسمونها          

ا، فهذا ال يعني أبدا أنهم ال يهتمون بالقضـايا االقتصـادية            بالسياسة العلي 
بشكل تام، أو إنهم ال يتعاملون مع المداخل االقتصـادية فـي معـالجتهم              

  .لقضايا األمن والمصلحة الوطنية
  ال :الصعوƓة المتعǂقة Ɠتصنيƹ المƻكريǅ والنمـاذج المعرفيـة       : ƙالƙا

امهم بتفضيل نظريـات    ى بأنه هناك مفكرون وباحثون معروفون باهتم      فيخ
ولكن هذا ال يعنـي أن      . وقضايا معينة في مجال دراسة العالقات الدولية      

كل الباحثين الذين يقدرون باǓالف لديهم نفس التوجهات ونفس االستعداد          
لالنشطار إلى مجموعات ملموسة وواضحة، هذا باإلضافة إلـى األمـر           
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. ات ونماذج محـددة   األصعب وهو تصنيف كتاباتهم وإسهاماتهم إلى اتجاه      
فهناك من ينتقل مع الزمن من نظرية إلى أخرى، وهناك من يغيـر مـن               

 التغير في األوضاع والمستجدات التي تشجع اتجاهـا معينـا،           عمواقفه م 
وبين هذا وذاك يختلط كتاباتهم بأطروحات تبدو في بعض األحيان وكأنها           

" Robert Keohaneروبـرت كيـوهين   " كـل مـن   دعافمثال . متناقضة
في السبعينات إلى نموذج نظري جديد فـي  " Joseph Nyeجوزيف ناي "و

دراسة العالقات الدولية بدال من النظرية الواقعية، وأكدا على أنـه يجـب             
تناول الموضوع انطالقا من فرضيات مختلفة عن الفرضـيات الواقعيـة           
للوصول إلى التعاون الدولي، وأكدا على أهميـة القضـايا االقتصـادية            

ور الفاعلين من غير الدول، وتزايد معدالت االعتماد الدولي المتبادل          وظه
يؤكد على أن التعاون    " كيوهين"ولكن في الثمانينات عاد     . في تشجيع ذلك  

الدولي يمكن أن يتحقق من خالل الفرضيات الواقعية، وأسس ما يسـمى            
  .بالليبرالية المؤسسية الجديدة

א :א
الدراسة تتخذ طابعا نظريا، لذلك تنحصر أدوات البحث        نظرا ألن هذه    

من الكتب والدوريات وأحيانا بعض الدراسـة       . فيها على األدوات المكتبية   
  ).األنترنيت(المنشورة على شبكة المعلومات الدولية 

א א א :א
 فـي مقدمـة   ال ينكر الباحث بأنه واجه ترددا في كتابة هـذه الفقـرة       

الدراسة أو تجاوزه وعدم ذكره، لكن مراعاة للعرف األكاديمي البد مـن            
وحفاظـا علـى    . تناوله، ألنه عادة ال يعطى لهذه الفقرة حقها في البحوث         

األمانة فإن الباحث يقتصر فقط على الدراسات المكتوبة باللغة العربيـة،           
  :وحسب التصنيف التالي

 استفاد الباحث من هـذه الكتـب        :ليةكتƒ مداخل العالقات الدو   : ƈوال
بشكل عام في الباب األول من الدراسة، في تنـاول التطـور التـاريخي              
لدراسة العالقات الدولية، والتعريفات الواردة بشأنها وعالقتهـا بـالعلوم          

وهذه الكتب كثيرة، لكنها تعاني عدم مواكبـة        . األخرى ومدى استقالليتها  



  ١٦

قتصر بشكل عام على مراجع كتبت فـي        التغيرات الحاصلة في الحقل، وت    
وتعاني أيضا من التكرار، فمثال     . الستينات والسبعينات من القرن الماضي    

تجد من نشر كتابا في التسعينات يعتمد بشكل شبه كامل على الكتب سابقة             
مكتوبة قبل عقدين من ذلك التاريخ والتي اعتمدت بدورها على مراجـع            

  .مكتوبة بعقد قبلها
 على الرغم من محاوالت الباحث للحصـول        :ساƏل الجامعية الر: ƙانيا

على رسائل جامعية مكتوبة حول نظريات العالقات الدولية، لـم تتعـدى            
الرسائل التي حصل عليها الباحث أصابع اليد، وهي مثبتـة فـي قائمـة              

مـروة محمـود    "ولكن يجب اإلشارة هنا إلى رسـالة الباحثـة          . المراجع
جهدا مقدرا في تناول موضوعها من خالل رؤية         لجدتها وبذلها    )č("فكري

، )الواقعية والليبرالية والراديكاليـة   (مقارنة بين نظريات العالقات الدولية      
واستفادت هذه الدراسة منها كثيرا، ولكنها تقتصر على موضـوع معـين            

  ". التسعينات"وعلى فترة محددة " أثر التحوالت العالمية على الدولة"
 وهي مجموعة من    :لمنƪورة في الدوريات المحكمة   الدراسات ا : ƙالƙا

الدراسات مثبتة في قائمة المراجع، ولكن تتفاوت درجة استفادة الباحـث           
  :منها، نذكر منها

ـ     *   والتـي لـم     )Ď("حسن الحاج علي  . د"استفاد الباحث كثيرا من دراسة ل
، والدراسة تمتاز بجـدتها     "عالم الفكر "تنشر بعد وينتظر نشره في مجلة       

فردها بتناول مدخل البناء االجتماعي وفي مستوى عالي من العرض          وت
والتحليل، وتتفرد بمراجع جديدة ونادرة حول البنائية ودورها في تفسير          

  . العالقات الدولية باالعتماد على العوامل الثقافية

                                                           
ود فكري     )١( ة خالل التسعينات               :  مروة محم ة القومي ى الدول ة عل ر التحوالت العالمي دراسة  : أث

ة ال   نظرية ية بجامع اهرة، بإشراف  ، رسالة ماجستير مقدمة إلى آلية االقتصاد والعلوم السياس . د: ق

  .٢٠٠٤نادية محمود مصطفى، 
ة          : العالم المصنوع : حسن الحاج علي أحمد   . د) ٢( اعي للسياسة العالمي اء االجتم ، دراسة في البن

  .الكويتية" عالم الفكر"ستنشر في األعداد القادمة من مجلة اشير في حينه الى انها دراسة محكمة 



  ١٧

ـ ان رائدت تانهناك دراس *   والتي ناقشـت    )č("نادية محمود مصطفى  . د" ل
ية الواقعية واالنتقادات الموجهة إليها وحجج الذين       فيهما فرضيات النظر  

. يدعون إلى منظور جديد يعتمد على االعتماد الدولي واألفكار الليبرالية         
وناقشت أيضا قضية تجدد االهتمام باالقتصاد السياسـي الـدولي فـي            

. الثمانينات والمناقشات الجارية بين الليبرالية والماركسية والميركانتيلية      
الباحث كثيرا من الدراستين في تناول النموذج الليبرالي والحوار         واستفاد  

  . الجاري بين النماذج المعرفية المختلفة
ـ    *   )Ď("حسن عبـد اŸ جـوهر  . د"استفاد الباحث أيضا من دراسة رائدة ل

حول الحوار الجاري بين الواقعية والليبرالية الجديـدتين علـى قضـية            
دة والمتابعة لتفاصيل الحوار الجـاري      التعاون الدولي، وهي تمتاز بالج    

  .ويطرح رؤية خاصة حول إمكانية التعاون الدولي
 )ď("عدنان الهياجنـة  . د"من الدراسات التي استفاد منها الباحث دراسة        * 

التي تناقش قضايا العالقات الدولية من منظور الواقعية والليبرالية، وهي          
األصـلية وتأخـذ تحليـل      دراسة تمتاز بالجدة واالعتماد على المصادر       

مضمون الصفحة األولى إلحدى الصحف كمؤشر على مـدى االهتمـام        
  .العالمي بقضايا الواقعية أو الليبرالية

                                                           
ود مصطفى. د) ١( ة محم دد ا: نادي ول تج دوليح ام باالقتصاد السياسي ال وم "، الهتم ة العل مجل

ة د  "االجتماعي ت، مجل ة الكوي ف ٣/ ، ع١٤/ ، جامع طفى  . د. ١٩٨٦، خري ود مص ة محم : نادي

د      ور جدي ى منظ دعوة إل واقعي وال ور ال ين المنظ ة ب ات الدولي ة العالق ة نظري ة "، مجل السياس

  .١٩٨٥ ، أآتوبر ٨٢، العدد "الدولية

تفسير ظواهر التعاون الدولي في عالم الصراع من منظور المدرسة         :  جوهر حسن عبد اهللا  . د) ٢(

  .١٩٩٦/، أبريل١٢٤/، ع٣٢/، س"السياسة الدولية"، مجلة الواقعية

ة. د) ٣( د الهياجن دنان محم ة: ع ة والعالمي ين الواقعي ة ب ات الدولي وم "، ..قضايا العالق ة العل مجل

  .٢٠٠١/ ، صيف٢/ لعدد، ا٢٩/ ، جامعة الكويت، المجلد"االجتماعية



  ١٨

ـ    *   التي تتناول بشـكل     )č("محمد وقيع اŸ  . د"استفاد الباحث من دراسة ل
عام مداخل دراسة العالقات الدولية، وهي دراسة شاملة ولكنهـا تمتـاز            

 التطورات الجديدة في الحقل، وتتناول الحوار الجاري بين          على باإلطالع
  .النظريات المختلفة، وتناقش رؤية إسالمية في الموضوع

א :א
ب وخاتمة باإلضـافة إلـى   اتتكون هذه الدراسة من مقدمة وخمسة أبو   

  .لغتين العربية واإلنجليزيةلقائمة بالمراجع المستخدمة في البحث با
ألول يعتبر تمهيد للعالقات الدولية التـي وردت ذكرهـا فـي            الباب ا 

العنوان الكبير للدراسة فكان البد من تناول لها بشـكل يوضـح أبعادهـا              
التاريخية ومعرفية وكيفية تطورها لتصبح حقال أكاديميا بجانب الحقـول          

  . األخرى
الباب الثاني هو بمثابة تمهيد منهجي ومعرفـي للدراسـة ويوضـح            

ه األدوات الذهنية المستخدمة فـي دراسـة العالقـات الدوليـة            الباحث في 
وبناء على ذلك يفضل الباحث استخدام      . ومساهمات فلسفة العلم المعاصرة   

  .كإطار مفاهيمي للدراسة" النموذج المعرفي"مفهوم 
الباب الثالث مخصƭ لتناول الواقعية كنموذج معرفي مستقل، مـن               

ة، وبنيتها كنموذج معرفي بالتركيز علـى       حيث جذوره الفلسفية والتاريخي   
  .الواقعية التقليدية

لباب الرابع مكون من فصلين، ويتناول مساهمة االقتصاد السياسـي          ا     
الدولي في مجال نظريات العالقات الدولية، من خالل النموذج الليبرالـي           

  .والنموذج الراديكالي
عات الجارية في الحقل    أما الباب الخامس فيتناول المناقشات والمراج          

بالتركيز على الحوار الجاري بين التيارات الجديدة الواقعيـة والليبراليـة           
البنائية : والراديكالية من جهة، والمراجعات التي قدمتها مداخل أخرى مثل        

  . والنظرية النقدية والنسوية
                                                           

ع اهللا. د) ١( د وقي ة : محم ية الدولي ات السياس ة العالق داخل دراس ة م ة"، مجل ، "إسالمية المعرف

، خريف ١٤/ ، مكتب ماليزيا، السنة الرابعة، ع    "المعهد العالمي للفكر اإلسالمي   "فصلية يصدرها   

١٩٩٨.  




