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ـ ال يستطيع اإلمسـاك      الباحثمن البديهي أن      االجتماعيـة   الظواهرب
 في ذاتها أو تقليبها أمام عينيه لتفكيكها وتحليلهـا          عنهاوالحقائق التي تعبر    

مل معها وتطويعها، ولكن ما يتم هو االقتراب مـن          من اجل فهمها والتعا   
هذه الظواهر بحثا عن حقائقها من خالل أطر مفاهيمية أو أبنيـة نظريـة              

ومن ثم فهنـاك دائمـا واسـطة بـين الباحـث            . وبأدوات منهجية معينة  
من هنا فإن هذا الباب مخصƭ لبحث مكانـة ودور           )č(.وموضوع البحث 

الدولية، الفصل األول يقف على معنـى       عملية التنظير في حقل العالقات      
ومدلول النظرية تعريفاتها ومكوناتها ووظيفتها وعالقتها بالواقع في مجال         
العلوم الطبيعية واالجتماعية بشكل عام، ومن ثم يتنـاول تلـك الجوانـب        

  .المختلفة للنظرية في مجال العالقات الدولية
التي تستعمل بجـوار  الفصل الثاني إلى أهم تلك األدوات الذهنية    يشير  

المـنهج، المـدخل، النمـوذج      : النظرية في عمليات البحث العلمي، مثل     
وال يقف عند ذلك بل يتعرض للمساهمات التي قدمت         . النظري والمنظور 

: من قبل فلسفة العلوم في معالجة النظريات ومنهجية البحث العلمي، مثل          
بحـث العلمـي   ، وبرنـامج ال "Karl Puperكارل بـوبر  "مبدأ التكذيب لـ

  ".توماس كون"، والنموذج المعرفي لـ"I. Lakatosإمري الكاتوش "لـ
النمـوذج  "الفصل الثالث مخصƭ لبحث أهميـة توظيـف مفهـوم           

في مجال نظريات العالقات الدولية، والتعامل مـع النظريـات          " المعرفي
                                                           

)1(١
�

ارف  . د ) د ع ر محم ية      : نص نظم السياس ة ال ة دراس ة ومنهجي ة المقارن ات السياس نظري
 .١، ص )١٩٩٨جامعة العلوم اإلسالمية واالجتماعية، : فرجينيا (مقاربة أبستمولوجية: العربية
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المتعاقبة باعتبارها نماذج معرفية مختلفة، مع األخذ في االعتبار اختالف          
. واستعمال هذه الدراسـة للمفهـوم     " كون"بعض المدلوالت بين استعمال     

 مفهوم النموذج المعرفي يمكن التمييز بين مراحل ثالث مرت          واستنادا إلى 
المرحلة الشكلية القانونيـة،    : بها العلوم السياسية والعالقات الدولية، وهي     
 وأشار الفصل إلـى تلـك       )č(.والمرحلة السلوكية، ومرحلة مابعد السلوكية    

المراحل بأخذ المثالية كنموذج معرفي مـن المرحلـة التقليديـة، وأخـذ             
لوكية كنموذج معرفي، وبعد ذلك اإلشارة إلـى مـا بعـد السـلوكية              الس

  .باعتبارها مرحلة أخرى تقف على مƉزق السلوكية

                                                           
النظام المعرفي المسيطر    : التحوالت المعرفية في علم السياسة    : حمدي عبد الرحمن حسن   .  د )١(

ام معرفي إسالمي       ): محرر (فتحي حسن ملكاوي    . ، في د  وأزمة ما بعد الحداثة    ان  (نحو نظ : عم
  .٣٩٧، ص )٢٠٠٠المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 
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البد لكل حقل معرفي من نظرية، أو نظريات، وذلك حسـب طبيعـة             
الحقل المعرفي موضع الدراسة، والتساؤالت التي تحيط بالحقل، ومساحة         
الحركة المتاحة أمام الباحثين للتعاطي مع الموضوع المدروس وإثراءهـا          

روحات النظرية، وتأثيرات البيئة المحيطة على مجريـات        باألجوبة واألط 
  .البحث، ومدى تقبل الموضوع للجهد النظري

إن تطور النظرية وعمق التنظير يشكالن العنصر المفتاحي للوصول         
 وتحويلهـا  )facts(إلى العلم، الن النظرية تزودنا بطرق لترتيب الحقـائق    

 بعد ذلك بانتقـاء المعلومـة        وتقوم النظرية  ).data(إلى معلومات وبيانات    
المهمة والمفيدة من بين المعلومات المتاحة، وتستفيد منها فـي عمليـات            

  .الوصف والتصنيف والتحليل والتفسير والتنبؤ
من هنا يظهر السؤال التقليدي وهو هل تقوم النظرية بنفس الدور في            
 كل فروع المعرفة، وفي جميع مجاالت البحث والدراسة Þ أم إن طبيعـة            

Þ الموضوع والوسائل المتاحة للبحث تفرض نفسها على النظرية  
في اإلجابة على ذلك يجب اإلشارة إلى أن العلـوم الطبيعيـة تمتلـك              
مجاال أوسع، وبيئة أكثر خصوبة من العلوم االجتماعية لتوليد النظريات،          

            Ýمجتمعة تؤهلـه لـذلك ƭأولهـا  ألن العلم الطبيعي يتميز بأربع خصائ
 اقتصار موضوع دراسـته  وثانيتها) االستقرائي(نهج التجريبي استخدام الم 

على الظواهر الطبيعية الجزئية، الن المالحظة الحسية ال تتناول ما وراء           
 توصل دراساته التجريبية إلى إصدار أحكـام         وثالثها الجزئي المحسوس، 
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تكشف عن العالقات المطردة التي تربط بين الظـواهر         ) قوانين(وصفية  
 التعبير عـن نتـائج دراسـاته برمـوز     ورابعهالبعض اǓخر،   بعضها وا 
تحقيقا للدقة والضـبط، وإن هـذه       ) تحويل الكيفيات إلى الكميات   (رياضية  

 التي تبرر أن يتنبأ العالم بوقـوع        ،)determinism(القوانين أساسها الحتمية    
  )Č(.الظواهر الطبيعية مقدما

ة نموذجا يحتذى بهـا،     اتخذت العلوم االجتماعية من نظيرتها الطبيعي     
طمعا في بلوƷ ما بلغتها من الدقة، وبهذا المعنى يمكن الحديث عن تبعيتها             
لǖخيرة، تلك التبعية التي تجلت في اقتباس المناهج والتصورات، والتـي           
تجلت أيضا في كون جميع المحاوالت التي كانت تهدف إلى إقامة علـوم             

 بـأخرى مـن العلـوم       إنسانية بالمعنى الصحيح، استوحت بصـورة أو      
  )Ď(.الطبيعية

لكن وعلى الرغم من تلك المحاوالت، ال يمكن الحديث عـن تطـابق             
النظرية في مجالي العلوم الطبيعية واالجتماعية، وذلك يرجع إلى سـبب           
بسيط وهو إن مادة الدراسة وموضوع البحث في العلوم االجتماعية هـو            

قدة التي ال تخضع للمالحظـة      اإلنسان والعالقات اإلنسانية المتشابكة والمع    
الدقيقة وال البحث التجريبي الصارم، في حين إن مادة البحث في العلـوم             
الطبيعية هي األشياء التي يغلب عليها االستقرار والسكون النسـبي، ممـا      
يسهل من عملية بحثها وإخضاعها للمالحظة والتجربة والتدقيق والتنبـؤ          

د نظريـات فـي مجـال العلـوم         وإن كان ذلك ال ينفي وجو     . المستقبلي
االجتماعية وفي فروعها المعرفية، مع التسليم بأن الظواهر االجتماعيـة           
معقدة جدا، حيث هناك أسباب ومؤثرات مختلفـة فـي حادثـة واحـدة،              
ومعرفتنا بهذه الظواهر المعقدة ليست كافية، والقوانين التي نمتلكها بشأنها          

علمـاء المنتمـون إلـى العلـوم         وهذا يفسر لماذا يجد ال     )ď(.محدودة جدا 
                                                           

  .١٣٤، ص )١٩٧٩دار النهضة العربية، : القاهرة (أسس الفلسفة: توفيق الطويل.  د)١(
وت   )٢( ع         :  سالم يف ا للواق م المعاصرة ومفهومه روت  (فلسفة العل ة،    : بي ، ص  )١٩٨٦دار الطليع

٢١٨.  
 (3) Bruce Russet, Harvey Starr: World Politics: The Menu for Choice (New 

York: W. H. Freeman and Company, 1989), 3rd ed. P. 34.  
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بحيـث يمكـن    . االجتماعية صعوبة في التنبؤ بكيفية تطور حادثة معينـة        
لسبب واحد، وفي سياقات مختلفة، أن يكون له تأثيرات مختلفة، الن كـل             
سياق يضيف متغيرات جديدة، والتي تـؤثر علـى عالقـات موضـوع             

  .فة للتحليلالدراسة، وهذه المتغيرات تعمل بدورها في مستويات مختل
إذن يمكن معالجة النظرية من خالل هذا الفصل في مستويات عـدة،            
بدءا من تناولها بشكل مجرد وعام بعيدا عن تحديدها بحقل معـين مـن              
الحقول المعرفية من خالل تعريفها والوقوف على معانيها وتصنيف أهـم           
عناصرها وبيان وظيفتها وكشف عالقتها بالواقع، ثم بعد ذلـك الوقـوف            
على معاني النظرية في حقل العالقات الدولية من خالل البحث عن مفهوم            
النظرية في العالقات الدولية، وكيفية بناء النظرية في العالقات الدوليـة،           
وتصنيفات النظرية في العالقات الدولية ومستوياتها، وعالقـة النظريـة          

لدولية، وذلـك   بالواقع في العالقات الدولية، وتقييم النظرية في العالقات ا        
  .في مطالب مختلفة ومتتالية من هذا الفصل من الدراسة
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@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Zóî‹ÅåÜa@Òî‹Ém   
في سياق البحث عن النظرية و عناصرها لعله يكون من نافلة القـول             

  ال مفاده ما هي النظرية Þأن يطرح سؤ
لإلجابة على ذلك قدمت عدد غير محدود من التعريفات منها ما هـو             
شامل ومنها ما هو جزئي، منها ما هو دقيق ومحدود ومنها ما هو غامض           

بل إنها  . ألن كلمة النظرية تعني أشياء مختلفة ألشخاƭ مختلفين       "وواسع،  
، على الرغم من ذلك     )č("من الممكن أن تعني أشياء مختلفة لشخƭ واحد       
  .البد من تقديم بعض التعريفات التي تفي بالقصد

" نظريـة السياسـة الدوليـة   "في كتابـه  " K. Waltzكينيث والتز "يقدم 
مجموعة من القوانين المتعلقة بسلوك     "تعريفان للنظرية، األول يركز على      

ا، النظريات ليست القـوانين نفسـه     "، والثاني يشدد على إن      "ظاهرة معينة 
النظريـات  "، ويشرح ذلك بـالقول      "وإنما هي تحاول تفسير هذه القوانين     

تختلف كيفيا عن القوانين، حيث عن طريق القوانين يتم التعـرف علـى             
عالقات وارتباطات، والنظريات تظهـر لمـاذا تسـود تلـك العالقـات             

  )Ď(".واالرتباطات
                                                           

(1)Paul R. Viotti, Mark V. Kauppl: International Relations Theory: Realism, 

Pluralism, Globalism (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), P.3. 
(2) Kenneth N. Waltz: Theory of International Politics (U.S.A.: Addison -

Wesley Company, 1979), PP. 2−5. 
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يعنـى  النظرية جهد عقلي تركيبـي      "إن  " إبراهيم البشير عثمان  "يرى  
باالرتباط الموضوعي بين الحقائق البديهية والمسلمات الجزئية، ونسـجها         

ولما كانت المحدودية هي إحدى خصـائƭ اإلدراك        .. على منوال موحد    
البشري فان النظرية تشترك مع القوانين العلمية في كونها نسبية وتقريبية،           

إليها علـى إنهـا    إال إنها في الوقت نفسه اقل تأكدا من القوانين، لذا ينظر            
ويزداد يقين العلماء بالنظريـات كلمـا أيـدتها         . فرض من الدرجة الثانية   

التجارب من ناحية، وكلما فسرت أكبر عدد من الظواهر والقـوانين مـن      
إذن فإن النظرية هي تركيب تصوري رمزي يسـتوعب          )č(".ناحية أخرى 

سـير  سلسلة من المقدمات الضرورية التي تسهم في الوصـول إلـى التف           
  .واستبصار مستقبل الظاهرة المدروسة

النظرية بأنهـا   " روبرت بالستغراف "و" جيمس دورتي "يعرف كل من    
عبارة عن اختيار مجموعة من الظواهر المحـددة وتفسـيرها تفسـيرا            "

إنها تنظيم المعلومات بشكل يمكن معه تقديم أجوبـة سـليمة           "أو  ".. عاما
إسـماعيل صـبري    " ويقول   )Ď(".ألسئلة تثيرها الظاهرة موضوع الدراسة    

إن النظرية هي مجموعة من المفـاهيم والفرضـيات والقـوانين           " : "مقلد
المرتبطة عضويا ومنطقيا ببعضها، والتي تستطيع من خالل هذا التـرابط           
أن تقدم تفسيرا مقنعا ومحددا للظاهرة التي تتناولهـا بالتحليـل، كمـا إن              

حتمل أن يؤول إليه تطور مثل      بمقدورها أن تجعل من الممكن التنبؤ بما ي       
  )ď(".هذه الظواهر

@@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Zóî‹ÅåÜa@‹–båÈ@ @
كل النظريات تشـمل عناصـر أو مقومـات         ": "أندرو فنسنت "يقول  
هناك مبادƏ وبديهيات وافتراضات أساسية معينة، بما في ذلـك          . محدودة

                                                           
  .١٣، مرجع سابق، صوليةالعالقات الد: إبراهيم البشير عثمان.  د)١(
  .٢٦-٢٥ص   ،  مرجع سابق،النظريات المتضاربة:  جيمس دورتي، روبرت بالستغراف)٢(
ة   : نظريات السياسة الدولية  : إسماعيل صبري مقلد  .  د )٣( ة  : الكويت  (دراسة تحليلية مقارن جامع

  .٣٧ص ) ١٩٨٢الكويت، 
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ظرية إن ما نسميه ن   "إلى ذلك   " علي محمد شمبس  " ويضيف   )č(".التعريفات
هو عبارة عن أي مجموعة من المقوالت واالفتراضات الموضوعة مـن           
قبل البشر، وهي تلك التعبيرات التي يمكن مجادلتها وإيجـاد مـا يثبـت              

من خالل ما سبق يرى الباحث بأنه من الممكـن أن تحـدد              )Ď(".بطالنها
  :العناصر األساسية في كل نظرية، في اǓتي

ŷوالƈ :اتƻجمل  "رية على   تحتوي النظ : التعريsentences "    تقـدم تعريفـات
 )basic concepts.")ď المفـاهيم األساسـية  "للمصطلحات التي تشـير إلـى   

والتعريفات تبين كيف يستعمل الباحث تعابير أساسية، يتضـمن اختيـارا           
  )Đ(.وتجريدا على درجة من األهمية

ŷانياƙ :رضياتƻتسمى  العبارات النظرية التي يمكن مالحظتها وفحصها        :ال
أي افتراض وجود قواعد معينة في الموضوع قيد التحليـل،          . الفرضيات

وينظر إلى الفـرض     )đ(.وتلعب الفرضيات دورا كبيرا في بناء النظريات      
على إنه أداة تعمل على كشف حقائق وعالقات جديدة، كما إنه أداة لترتيب             

  )Ē(.وتوجيه البحث
ŷاƙالƙ :  ƹالوصDescription:    ء أو عالقات لشـيء      وهو عرض حول أجزا

  .معين ويمكن أن يربط بالتصنيف والتعريف والتحديد
ŷعاƓيل  : راǂالتحAnalysis:         وهو التجزئة وتفتيت الكل إلى أجزائه األساسـية

وإخضاعها إلى التجربة الكمية أو الكيفية التفصيليةÝ ويمكـن أن يـرتبط            
  .التحليل بالشرح والتوضيح

                                                           
درو فنسنت)١( ة:  أن ات الدول ةنظري هي.د: ، ترجم و ش ك أب روت(وة، مال ل، : بي ، )١٩٩٧دار الجي

  .٦٥ص 
  .٢٩٣، ص )١٩٩٣الدار الجماهيرية، : ليبيا (العلوم السياسية: علي محمد شمبس.  د)٢(

(3) Bruce Russet, Harvey Starr: World Politics, Op.cit, P. 33. 
  .٦٥، مرجع سابق، ص نظريات الدولة:  أندرو فنسنت)٤(
  .٢٩، مرجع سابق، ص دوليةالعالقات ال: ريمون حداد.  د)٥(
  .١٦، مرجع سابق، ص العالقات الدولية: إبراهيم البشير عثمان.  د)٦(
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ŷخامسا :  ƒالتركيSynthesis:  جميع األجزاء في شـكل الكـل، مـن         وهو ت
  )č(.األفكار والقوى المختلفة إلى تركيب معقد متماسك متصل

 sÜbrÜa@kÝ¾a@Zóî‹ÅåÜa@óÑïÄì@ @
هناك خالف بين الباحثين حول وظيفة النظريـة، هـل إنهـا تكتفـي        
بالوصف والتصنيف والتحليل والفهم والتفسير، أم إنها تستفيد مـن بنـاء            

قائق وقوانين تستخدمها بعد ذلك في الوصـول        فرضياتها للوصول إلى ح   
 يرى بأن قيمـة النظريـة        األول إلى التنبؤ والتوقع Þ إذن هناك اتجاهان،      

وصالحيتها إنما تتوقف على صحة وواقعية الفروض التي تقـوم عليهـا،            
  )Ď(. ينادي بان قيمتها تتحقق بقدرتها على التنبؤوالثاني

 والبيانات فـي إطـار مـن        األول يلخƭ وظيفتها في تنظيم الحقائق     
الترتيب المنطقي الذي يمكن من خالله استخالƭ مـدلول معـين لهـذه             
الحقائق، والتعرف على جوانب االنتظام وعدم االنتظام فـي التفـاعالت           
الحية لتلك الظواهر، وتحديد مقاييس األهميـة النسـبية بـين العوامـل             

دم النظرية بـذلك    وتق )ď(.والمتغيرات التي تدخل في سياق تلك التفاعالت      
يمكن على أساسـه تنظـيم الظـواهر    " Conceptual Schemeنظاما فكريا "

  )Đ(.وتصنيفها وإيجاد العالقات بينها، وفهمها على الوجه األفضل
والثاني يرى أن النظرية هي التفسير والتنبؤ، أي أن يتجاوز اإلنسـان            

بي أو  الوصف للظواهر التي تمت مالحظتها وأن يشتغل بالتفسـير السـب          
ويعتمد هذا االتجاه    )đ(.التنبؤ المبني على الوقائع والظروف المؤكدة مسبقا      

على إمكانية استعمال وسائل وأدوات القياس الكمي، مثل األرقام والبيانات          

                                                           
 (1) Ronald H. Chilcote: Theories of Comparative Politics: The Search for a 

Paradigm Reconsidered, 2nd ed. (Colorado: Westview Press, Inc, 1994) P. 367 
8. 

  .١٣، ص )ت.مكتبة غريب، د: القاهرة (تطور الفكر التنظيمي: سلميعلي ال.  د)٢(
  .٣٧ص   ، مرجع سابق،نظريات السياسة الدولية: إسماعيل صبري مقلد.  د)٣(
  .٨ص   ، مرجع سابق،تطور الفكر التنظيمي: علي السلمي.  د)٤(

 (5)Paul R. Viotti, Mark V. Kauppl: International Relations Theory, Op.cit, P.3. 
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واإلحصائيات وغيرها، وينظر في األساس إلى النظرية بأنها مجموعة من          
  .الحقائق وأنها تكتشف من خالل الفرضيات

@@@@@¾aÊia‹Üa@kÝ@ZÊÔaíÜaì@Ö÷bÕ¨bi@óî‹ÅåÜa@óÔþÈ@ @
يستخدم تعبير النظرية استخدامات متباينة، فالبعض يعرض النظريـة         

ويميل البعض إلى فهمها باعتبارها عمليـة تخمـين         . بأنها عكس الحقيقة  
 إلى أن تثبت صحة هذا التخمين فتصبح عندئذ حقيقة          (Speculation)علمية  
(Fact) .   الحقيقة ثابتة ومؤكدة ال تحتمل الشك، بينمـا         وهناك من يرى بأن 

  )č(.النظرية غير مؤكدة وبها غموض
إن النظرية ال تتطابق مع الحقيقة وإنما ترتب وتنظم الحقائق، وتحاول           

والحقـائق  . ويعتمد كل من الحقيقة والنظرية على اǓخـر  . تفسير الحقائق 
التي ليست لهـا    بدون نظرية عبارة عن كومة عديمة الفائدة من التفاصيل          

والنظرية التي ليست لها جذور من الحقائق عبارة عـن          . صلة بالموضوع 
  )Ď(.تكهن بحت

وهي بمثابـة    ")ď(.النظرية مخطط عقلي يستنبط المعاني من هذا العالم       
تفسير عام لظاهرة معينة صيغت مالمحها وتحددت في جميع عناصـرها           

ماما لما عليه فـي واقـع       وتفاصيلها تحديدا قريبا جدا إن لم يكن مطابقا ت        
 ويصور ما هو نظري في بعض األحيان كشـيء منـاقض أو             )Đ(".األمر

. وكأن النظريات والعمليات أضداد ال تلتقـي أبـدا        . مباين لما هو عملي   
ومصدر هذا االستهجان للنظرية هو التوهم بأن عالم النظريات هو غيـر            

 ـ على سبيل المثال  والحقيقة هي أن أهم النظريات السياسية. عالم الوقائع
  )đ(.ـ استمدها أصحابها من الواقع، وأثروا بها في الواقع

                                                           
  .٧ص   ، مرجع سابق،تطور الفكر التنظيمي: علي السلمي.  د)١(
ارف،    : اإلسكندرية (العلوم السياسية بين الحداثة والمعاصرة    : محمد نصر مهنا  .  د )٢( أة المع منش

  .٢٩٤، ص )٢٠٠٢
  .٦٤ص   ، مرجع سابق،نظريات الدولة:  أندرو فنسنت)٣(
  .٣٦ص   ، مرجع سابق،اسة الدوليةنظريات السي: إسماعيل صبري مقلد.  د)٤(
  .٤٩، ص )١٩٩٧دار العلم للماليين، : بيروت (علم السياسة: حسن صعب. د)٥(
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لكن يبقى القول بأن النظرية ليست صورة مطابقة للواقـع المعـاش،            
على الرغم مـن أن     : "بصراحة تامة إلى ذلك بالقول    " Waltz والتز"ويشير  

بقى دائمـا   النظرية تتعلق بالعالم الذي نحتاج إلى تفسيرات بشأنه، لكنها ت         
ويضيف بأن النظرية تفسر جزءا من الواقع، لذلك        ". متميزا عن ذلك العالم   

في الواقع كل شيء متعلق بكل شيء،       . فإنها تتميز عن الواقع الذي تفسره     
ولكن النظرية تقوم بعزل حقل معين عن الحقول األخرى لتناوله بشـكل            

ال أحد يسـتطيع    إذن النظرية تقوم ببناء واقع معين، ولكن        . ذهني وعقلي 
  )č(.القول بأنها تمثل الواقع نفسه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
(1) Kenneth N. Waltz: Theory of International Politics, Op. cit, PP. 6−9. 
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بعد الذي سبق ذكره حول النظرية، وعناصرها ووظيفتها وعالقتهـا          
بالواقع بشكل عام، البد من التطرق إلى النظريـة فـي مجـال العلـوم               

دولية بصورة أخƭ وأدق ألنها تشكل موضـوع        االجتماعية، والعالقات ال  
  .البحث هنا

ما : ، طبيعة العالم   األولى :إن فلسفة العلوم االجتماعية تشتغل بمسألتين     
على سبيل المثال، هل يوجد     . هي الموجودات وما هي أشكال هذا الوجود      

البشر بنفس الطريقة التي توجد بها الجماداتÞ وإذا كان الجواب بـالنفي،            
فوارق بينهماÞ ويمكن تصنيف هذه األسئلة علـى إنهـا أسـئلة            فما هي ال  

 تشغل فلسفة العلـوم نفسـها بمعرفـة         :ثانيا،  )مبحث الوجود (أنطولوجية  
ما هي المناهج الواجب اتباعها للوصول إلى التفسيرÞ وما         : طبيعة التفسير 

هي البنية المنطقية التي يجب أن يكون عليها التفسيرÞ وما هي البـراهين             
وهي أسئلة متعلقـة    ). مبحث المعرفة (وبةÞ هذه أسئلة أبستمولوجية     المطل

Źبالوسيلة التي بواسطتها ندرك أن معرفتنا هي معرفة حقا.)č(  
ــرى  ــكر "ي ــة  " Roy Bhaskarروي باس ــئلة االنطولوجي إن األس

واالبستمولوجية على عالقة متبادلة، بمعنى إن الوسيلة التي تكتسب بهـا           
ره عندنا يشكل تفسيرا كافيا، يعتمدان علـى نـوع          معرفة الواقع، وما نعتب   

                                                           
ان آريب)١( ى هابرماس:  إي ة من بارسونز إل ة االجتماعي ةالنظري وم : ، ترجم د حسين غل محم
  .٤١، ص)١٩٩٩كويت، سلسلة عالم المعرفة، ال(
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أي إن الموضوع الذي نقوم بدراسـته       : الموجودات القائمة في ذلك الواقع    
  )č(.يحدد المعرفة التي نستطيع الحصول عليها عنه

 .Sستيف سميث " و" M. Hollisمارتن هوليس "عليه وكما يبين كل من 

Smith "      هما فـي تطـور العلـوم       فإن هناك منهجان عقليان أساسيان سـا
االجتماعية، ومن بينها العالقات الدولية ونظريتها، األول يستمد أصله من          
العلوم الطبيعية، ويبحث عن تفسيرات للظاهرة التـي يتناولهـا وينعـت            

، والثاني يمكن إرجاعه إلى دراسة التاريخ والبحث عن  Scientificبالعلمية
، وجوهريا يبحث عن    Hermeneuticمعاني الظاهرة، والثاني يسمى بالتأويل      

  )Ď(.التأويل والشرح
محـدودة جـداSelf Knowledge "   ،Źمعرفة ذاتية "العالقات الدولية تمتلك 

. وهذه فتحت المجال أمام الفروع المعرفية األخرى لتمارس التأثير عليهـا          
وإن كانت العالقات الدولية كغيرها من العلوم االجتماعيـة، تحـاول أن            

 تلك االرتباطات خوفـا مـن فقـدان المكانـة الفكريـة             تخفي بعضا من  
  )ď(.والمعرفية

أن التطور في حقل العالقات " Fred Hallidayفريد هاليداي "لذلك يرى 
 التغيـرات    أوالŹ :الدولية ناتج عن تأثير ثالثة دوائر متحدة المراكز، وهي        

 تأثير التطورات الحاصـلة فـي       ثانياŹ. والمناقشات حول الموضوع نفسه   
 )Đ(. تأثير األفكار الجديدة في ميادين العلوم االجتماعية األخرى         ثالثاŹ .لعالما

نقطة مهمة أخرى وهـي تـأثير   "  Alexander Wendtويندت . أ"ويضيف 
األفكار السياسية للفالسفة العظام بحيث يحـدد ثالثـة أسـماء أصـبحت             

الدوليـة،  إسهاماتهم بمثابة ثالثة تقاليد أساسية في مجال نظريات العالقات          
                                                           

  .٤٢ المرجع نفسه، ص)١(
(2) James Dougherty, Robert Pfaltzgraff: Contending Theories of International 

Relations: A comprehensive survey, 5th Ed (New. York: Longman, 2002), 

P.22. 
(3)Fred Halliday: Rethinking International Relations (London: Macmillan 

Press, 1994), PP.7−8. 
(4) Ibid. P.7. 
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بحيـث أصـبح    ". إيمانوئيـل كانـت   "و" جون لوك "،  "توماس هوبز "وهم  
رمـزا  " اللوكيـة "رمزا للنظريات التي تعتمد علـى القـوة، و        " الهوبزية"

  )č(.رمزا للتعاون" الكانتية"للتنافس، و
نظرا لوجود تلك التأثيرات المتعددة ومن اجل فهم السياسـة الدوليـة،        

 من التسامح تجاه الغموض وعـدم التأكـد         يحتاج المرء إلى درجة كبيرة    
وعدم كمال حالة المعرفة اإلنسانية، حيث الظواهر معقدة فـوق العـادة،            

ومهمة النظرية هي توجيهنـا     . والتي نعرفها هي أقل جدا مما نطمح إليها       
نحو معرفة ما هو الشيء الذي ال نعرفه، ولماذا ال نعرفه، وما الذي يجب              

  )Ď(.ن كان ذلك جزءا من عقلنا أو إدراكناأن نفعله لعالج إهمالنا إ
لحالة " G. Snyderجلين سنايدر "ربما كان ذلك سببا للوصف الذي قدمه 

في تدريسنا وبحثنا، نحن أشبه بالسياح حيث نركـب         : "النظريات، إذ يقول  
عوامة، نتحرك كالمكوك ذهابا وإيابا بين جزر منفصلة مـن النظريـات،            

 كلها تنتمي إلى محيط كبيـر مـن السـلوك           العامل المشترك بينها هو أن    
بعض المفكرين يقيم بشكل دائم على جزيرة أو أخرى، والـبعض           . الدولي

اǓخر يستمر في التحرك المكوكي، وعدد قليل يحاول بناء الجسور، وذلك           
  )ď(.الن الجزر على وشك انقسامات أكثر

@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@À@óî‹ÅåÜa@ãíéÑà@ @
 هناك ضرورة إلعادة ما تقدم من تعريفات للنظرية، ولكن األهم           ليس

هو التركيز على خصوصية النظرية في مجال العالقات الدوليـة، حيـث            
بأنها مجموعة من االفتراضـات حـول ظـاهرة         " دافيد إدواردز "يعرفها  

معينة، وفي حالة ـ العالقات الدوليـة ـ فـإن المقصـود بهـا وضـع        
سياسية الدوليـة، مثـل الحـروب واألزمـات         افتراضات حول ظواهر ال   

  )Đ(".واألحالف
                                                           

 (1)Alexander Wendt: Social Theory of International Politics (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1999), P.247. 
(2) Bruce Russet, Harvey Starr: World Politics, Op.cit, P. 39. 
 (3)James Dougherty, Robert Pfaltzgraff: Contending Theories, Op.cit, P. 18. 

  .٧١ص  ، مرجع سابق،مبادئ العالقات الدولية: سعد حقي توفيق. د)٤(
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 Ƣشارل سـينوبوس  "يقول المؤرCharles Seignobos :"   عنـدما يتعلـق
األمر بالعلوم االجتماعية فنحن نتعامل في الواقع ال مع أشياء حقيقية ولكن            

 لذلك تركز النظرية السياسة     )č(".مع ما تمثله هذه األشياء في أذهاننا نحن       
ا المعاصر على تنظير الحياة السياسية تنظيرا ذهنيا، أي االنتهـاء           بمدلوله

ومن ثم الوصول   " نظري"عن طريق المالحظة والتجريب إلى بناء ذهني        
إلى نظرية لتفهم بها الحياة السياسية في جملتها، والتخاذها أداة ذهنية لفهم            

الـرغم  إلى إنه وعلى    " محمود حسن أحمد  " وينبه   )Ď(.تلك الحياة وتفسيرها  
من أن علم العالقات الدولية يتخذ لنفسه منهجا تجريبيا، فإنه لـن يكـون              
تجريبيا صرفا، طالما أن المجتمع الدولي هو مادته األساسية، وما المجتمع           
الدولي إال بشر في صورة تنظيمية ال تفلح التجربة لسبر غوره، واستقراء            

  )ď(.الزمان والمكاناألحكام المطلقة من تصرفاته التي قد تختلف من حيث 
هناك نقطة محورية يجب اإلشارة إليها تتعلق بمـدى دقـة النظريـة             

إلى إنـه كلمـا   " Robert Keohaneروبرت كيوهين "ونطاق عملها، يذهب 
اتسع مجال النظرية، قلت الدقة التي نتوقعها، لذلك فـإن المنـاظرة بـين              

ـ            ذا أو ذاك،   الطرفين تتحول إلى مسألة مراحل، بدال من االختيار بـين ه
بحيث يطرق اإليجاز أوال، ثم يضاف التعقيد، مع مراقبة اǓثار المترتبـة            

  )Đ(.على قدرة النظرية على التنبؤ
تبقى مسألة مكونات النظرية في العالقات الدولية وأهـم عناصـرها،           

أطـر  : مصطلح النظرية ثالثـة معـاني، وهـي       " ستانلي هوفمان "يحمŇل  
ها البحث، وأطر مفاهيمية تحتـوي علـى        مفاهيمية تثير أسئلة يسترشد ب    

                                                           
  .١٥ص   ، مرجع سابق،سوسيولوجيا العالقات الدولية:  مارسيل ميرل)١(
دوي  . د)٢( ه ب د ط ية : محم ة السياس ة الس  : النظري ة للمعرف ة العام يةالنظري كندرية (ياس : اإلس

  .١١، ص)١٩٨٦المكتب المصري الحديث،
د   . د )٣( ة في اإلسالم       : محمود حسن أحم ات الدولي ة،      : الشارقة ( العالق ة العربي ، )١٩٩٦دار الثقاف

  .١٧ص 
 (4)Robert O. Keohane: Theory of World Politics: Structural Realism and 

Beyond, in R. Keohane (ed.): Neorealism and Its Critics (New York: Colombia 

University Press, 1986) PP. 187−8. 
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منظومة من االفتراضات غرضها توجيه البحث، وطروحات ذات عالقات         
 عليه فإن   )č(.متداخلة تهدف إلى تفسير بعض الظواهر في العالقات الدولية        

  :النظرية في العالقات الدولية تتكون من العناصر األساسية اǓتية
ŷوالƈ :  ǃيǉاƻالمConcepts :هو تصور ذهني لواقع معين، وهو ليس        المفهوم 

وهناك . الظاهرة السياسية نفسها، وإنما أداة ذهنية وتجريد للتحليل السياسي        
، ومفـاهيم التحليـل   Basic Conceptsمفاهيم األساس : نوعان من المفاهيم

Analytical Concepts.)Ď(   وال توجد صيغة قاطعة للمفهوم، ولكـل مفهـوم 
  )ď(.تاريخ تطوره

 وهي وسيلة إلضفاء الدقة والوضوح علـى        :Definitions التعريƻات   :ƙانيا
 Conceptualالمفهوم، وهناك نوعان من التعـاريف، إحـداهما مفاهيميـة    

Definition   ــة ــاريف عملياتي ــاني تع  )Operational Definition.)ď، والث
 على  "Feministsاالنثويون  "والتعريفات في حقل علم السياسة، تثير الجدال،        

يل المثال، يرفضون التمييز السياسي األساسي بين مجال الحياة العامـة     سب
والخاصة، ألنها بنظرهم تعكس التحيز التقليدي للرجـل ضـد المـرأة،            

 وفي حقـل السياسـة الدوليـة        )đ(.والموروثة من عصر السيطرة األبوية    
تختلف التعريفات للمصطلحات حسب النظرية التي يسـتخدمها الباحـث،          

القوة، السلطة، الفاعـل، االسـتقرار، الهيكـل،        : "مصطلحاتومن تلك ال  
  )Ē(".الخ..النظام
ŷاƙالƙ :  رضياتƻالHypotheses :      والفرض في مدلوله المنهجي يعني اإلجابة

المفترضة، بمعنى إن الباحث بمالحظته سير الظاهرة يتصور حقيقة معينة          

                                                           
  .٢٩ص   ، مرجع سابق،العالقات الدولية: آاظم هاشم نعمة.  د)١(
-٢٣، ص   )٢٠٠٢مكتب خوارزم،     : اإلسكندرية  ( النظرية السياسية الحديثة  : عادل ثابت .  د )٢(

٢٥.  
  .٣٣ص  ، مرجع سابق،ةالعالقات الدولي: آاظم هاشم نعمة.  د)٣(
  .٣٣ المرجع نفسه، ص)٤(

 (5)James Dougherty, Robert Pfaltzgraff: Contending Theories, Op.cit, P. 19. 
 (6)Kenneth N. Waltz: Theory of International Politics, Op.cit, P. 11. 
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مفترضـة  يفسر بها الواقع، وهذا التصور لتلك الحقيقـة هـو اإلجابـة ال            
  )č().الفرض(

بعض النظريات تتكون من فرضيات محددة حول أنماط من السـلوك           
، لذلك فإن بطالن أو     Frameworkترتبط بشدة مع بعضها لتتحول إلى إطار        

وهنـاك  . إثبات أي فرض يعني توقع النتائج نفسها لكل الفروض األخرى         
 نظريات أخرى هي أقل صرامة وتقدم فرضيات عامـة وأقـل ارتباطـا            

  )Ď(.ببعضها، وتجتمع فقط في طريقة عامة لتوقع النتائج
تلك الفرضيات يجب أن تكون مرتبطة ببعضـها بشـكل ذكـي وذي             
معنى، ومتسقة اتساقا منطقيا بحيث تبدو لصاحبها كأنها تمثل حقيقة واقـع            
  .سياسي معين، وليس مجرد سرد مفردات عشوائية بصورة غير متماسكة

بعض الخطوات لفحƭ الفرضـيات،  " B. Russettروسيت . ب"يقترح 
. البدء بمجموعة من المالحظات والحقائق، والتي تحتاج إلى تفسير        : وهي

ثم يأتي النظر فيما إذا كانت الحقـائق        . ثم تقديم بعض الفرضيات المبدئية    
وأخيرا فحƭ كل مسألة أو قضية على حالته األولى أو          . تؤيد الفرضيات 
ين مطابقة الفروض لحاالت متعددة، يكـون        فإذا ما تب   )ď(.الحاالت الجديدة 

الفرض قد ثبت من صحته، ومن ثم تعمم على المادة المسـتهدفة كلهـا،              
ومن مجموع هذه الفـروض  . حيث تصبح الفروض األولية فروضا علمية     

 )Đ(.تبنى النظرية العلمية التي تتخذ كمرشد لفهم وتفسير الواقع السياسـي          
لظواهر من ذاتها وفي عالقاتهـا      ألن التفسير يعني الكشف عن خواƭ ا      

بغيرها من ظواهر الواقع، ومن ثم الكشف عن القوانين التي تحكـم هـذه              
  )đ(.العالقات والتنبؤ استنادا إليها

                                                           
  .٣٣ص  ، مرجع سابق،النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت.  د)١(

(2) James Rosenau: Along the domestic_foreign Frontier: Exploring 

governance in a turbulent world (Cambridge: Cambridge University Press, 

1997) P. 42. 
(3) Bruce Russet, Harvey Starr: World Politics, Op.cit, PP, 35-6. 

  .٣٣ص  مرجع سابق،، النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت.  د)٤(
  .١٣ص  ، مرجع سابق،العالقات الدولية في اإلسالم: محمود حسن أحمد. د)٥(
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@@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@À@óî‹ÅåÜa@öbåi@óïÑïØ@ @
بناءا على ما سبق تبين المكونات األساسية ألية نظريـة، ومـن ثـم              

لمتوقعة منها وهي محاولة التفسير والتنبؤ، ولكن كيف يتم بنـاء           الوظيفة ا 
ذلكÞ وما الذي يتطلبه التفكير النظري من الباحثين للوصول إلى التفسـير            

Þوالتنبؤ  
بضعة قضايا أساسية حول النظريـة ال  " والتز"لإلجابة على ذلك يذكر  

يمكن إغفالها، وهي أن كل نظرية تتضمن على األقل فرضـية نظريـة              
Theoretical Assumption وتلك الفرضيات ليست بالضرورة حقيقية، لذلك ،

ثـم  . ال يمكن للمرء أن يسأل عن صحتها، بل السؤال عن مدى فائـدتها            
وأخيـرا،  . يجب أن يتم تقييم النظريات في إطار ما تدعي هـي تفسـيره            

النظرية كنظام تفسيري عام، ال يمكـن أن تقـدم تفسـيرا حـول كـل                
  )č(.الخصوصيات

إن فهم النظرية مسألة تتعلق بتعلم التفكير نظريـا         ": "إيان كريب "يقول  
  ولكن كيف يتعلم المرء التفكير نظرياč( Þ(".أكثر منها بتعلم النظريات ذاتها

 تسعة نقاط جوهرية الكتساب عقلية "J. Rosenauجيمس روزناو "يقدم 
  )ď(:تساعد في التفكير نظريا، يمكن تلخيصها كالتالي

تفكير نظريا، يجب أن يبتعد المرء عن التعامل مـع القضـية            لل: أوال
أن يكون واضحا،   : ثانيا. باعتبارها محاولة لبلورة تعريف جاهز للنظرية     

هل إنه يطمح الوصول إلى نظرية تجريبية أو نظرية قيمية ـ معياريـة،   
 قـادرا علـى     :Þ ثالثا أي هل يبحث عن ما هو كائن أو ما يجب أن يكون           

ؤون اإلنسانية تستند إلى أسس منظمة ومنسقة، أي هنـاك          افتراض أن الش  
 مياال إلى السؤال عن كل حدث، كل حالة، أو كل           :رابعا. سبب لكل تأثير  

مستعدا إلدراك وقبول الحاجـة إلـى       :  خامسا .ظاهرة تستدعي المالحظة  
: سادسـا . التضحية بالوصف التفصيلي من اجل المالحظـات المجملـة        

                                                           
(1) Kenneth N. Waltz: Theory of International Politics, Op.cit, PP. 117-8. 

  .٢٤، مرجع سابق، ص النظرية االجتماعية من بارسونز إلى هابرماس:  إيان آريب)٢(
(3) James Rosenau: The Scientific Study of  Foreign Policy (London: Frances 

Pinter, 1980) PP. 19-31. 
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متسامحا مع الغموض، يقلق بشأن االحتماالت، ويكون فاقد للثقة باألحكام          
. يكون مرنا وصاحب روح رياضية حول الظاهرة الدولية       : سابعا. المطلقة
ومستعدا ألن  :  تاسعا .يكون قلقا ومربكا بحق بشأن الظاهرة الدولية      : ثامنا

  .يصبح مجربا مخطأ، أي احتمالية الخطأ تكون واردا عنده
هر من كل ذلك أن النظرية ليست بكل بساطة مجرد مجموعة مـن             يظ

التعاريف والفرضيات، وإنما هي مجموعة من التبسيطات المبتكرة التـي          
تمكننا من الحكم بشان أي الحقائق والمعطيات  تشكل أهميـة للموضـوع             

. وتصلح ألن تكون جزءا من المعلومات المستخدمة في بناء الفرضـيات          
اط السابقة تبين أهمية التفكير اإلنساني كعامل أساسـي         فضال عن ذلك النق   

  .في العملية، وذلك ألن الفرضيات والنظريات تبتكر وتخترع
بوجوب بناء النظرية من خالل التبسيط، والتبسيط       " Waltzوالتز  "يرى  

  )č(:المطلوب حسب رأيه يتم بشكل أساسي بواسطة هذه الطرق األربعة
 ويتطلب النظر في األفعـال المتداخلـة        :Ư ǅƳIsolationريƼ العƦل    : ƈوال

لمجموعة صغيرة من العوامل مع اإلبقاء على عوامل أخرى فـي حالـة             
 أي تـرك    :Ư ǅƳAbstractionريƼ التجريـد     : ƙانيا. ثابتة في نفس الوقت   

 Ư ǅƳريƼ التجميƙ :  Ʋالƙا. بعض األشياء جانبا، للتركيز على أشياء أخرى      
Aggregation :  المتباينة مجتمعة، طبقا للمعايير المشتقة      وهو تكتيل العناصر 

 :Ư ǅƳIdealizationريƼ النمذجة والمƙالية     : راƓعا. من األغراض النظرية  
  .ويتطلب تطبيق إجراءات من خاللها يمكن بلوƷ الكمال

sÜbrÜa@kÝ¾a@Zbémbîínàì@óïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@À@pbî‹ÅåÜa@Òïå—m  
 في العالقات الدولية تعتبـر      في البدء يجب التذكير بأن تعدد النظريات      

 ويمكن التمييز بين النظريـات      )Ď(.نقطة قوة لها وليس نقطة ضعف عليها      
التي تتناول النواحي المختلفة من العالقات الدولية، الواحدة عن األخرى،          

ويمكـن فـي   . على أساس  المتغير التابع  الذي تحاول كل منها تفسـيره  

                                                           
 (1)Kenneth N. Waltz: Theory of International Politics, Op.cit, P. 10. 
 (2)Fred Halliday: Rethinking International Relations, Op.cit, P.1. 
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حليل على أساس الظاهرة أو المتغير      الوقت نفسه التمييز بين مستويات الت     
  )č(.المستقل

يمكن أن تصنف نظريات السياسة الدولية بعدة طرق، فهناك تقسيمات          
كثيرة للنظرية وتعتمد على معايير مختلفة في التصنيف، وأغلبهـا تتخـذ            
شكل ثنائيات متقابلة، منها ما يتخذ معيار شـمولية النظريـة، أو معيـار              

 معيار قدرة النظرية على تقديم الوصف أو التفسير         المنهج المتبع فيها، أو   
  .أو التنبؤ

النظريات إلى نظريات نظامية وأخرى مختزلة بنـاءا        " والتز"يصنف  
الفـرد، الدولـة والنظـام      (على عالقتها بمستويات التحليل عنده، وهـي        

، وعليه فإن النظريات التي تركز على القضايا التي تهتم بـالفرد            )الدولي
 Reductionist  هي نظريات جزئية أو مختزلة ) الدولة(لقومي والمستوى ا

Theories  Û           والنظريات التي تتفاعل مع المستوى الـدولي هـي نظريـات
 ويعتقد بأنه فقط عبر أشـكال مـن   .Systemic Theoriesنظامية أو هيكلية 

النظرية الهيكلية يمكن فهم السياسة الدولية، ومن خالل ذلك فقـط يمكـن             
ن النظام السياسي الدولي كحقل دراسي وغيـره مـن األنظمـة            التمييز بي 
  )Ď(.الدولية

تصنيفا ƈخر للنظريات بنـاءا علـى القضـايا         " كاوبل"و" فيوتي"يقدم  
التي لها عالقـة   Empirical Theoryوالمنهج المتبع إلى النظرية التجريبية 

مرتبطة بالحقائق وتقدم التفسير أو التنبؤ للظواهر المالحظة، والفرضيات ال        
بهذه النظرية تخضع للفحƭ وجها لوجه مـع حقـائق وبيانـات العـالم              

والتـي تتنـاول القـيم     Normative Theoryوالنظرية المعياريـة  . الواقعي
واألفضليات والترجيحات القيمية، وبخالف سـابقتها فـإن فرضـياتها ال           

 النظرية   ان .تخضع للفحƭ التجريبي كطريقة للتأكد من صحتها أو زيفها        

                                                           
ة   : ، ترجمة الجذور الفريدة لدور أمريكا العالمي    : من الثروة إلى القوة   :  فريد زآريا  )١( رضا خليف
  .٢٣-٢٢ص ) ١٩٩٩مرآز األهرام، : القاهرة(

(2) Kenneth N. Waltz: Theory of International Politics, Op.cit, P.18. 
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لتجريبية تبحث في حدود ما هو كائن، والنظرية المعيارية تبحث عن ماذا            ا
  )č(.يجب أن يكون

إنه يمكـن تصـنيف النظريـات       " بالستغراف"و" دورتي"يرى كل من    
  )Ď(:كاǓتي
ŷوالƈ :  يةƻالنظرية التاريخية ـ الوصHistorical – Descriptive: والتي تبحث 

  .واقع الحاليعن التعميمات الواقعية حول الماضي وال
 والتي تسـتخدم  :Scientific – Predictiveالنظرية العǂمية ـ التنƊƓية  : ƙانيا

   .العالقات الرياضياتية وتحاول التنبؤ االحتمالي بالمستقبل
 والتـي  :Speculative – Normativeالنظرية المعيارية ـ التخمينيـة   : ƙالƙا

و يجب أن يتم تحسين     كيف يمكن أ  : تحاول بطريقة إستنتاجية اإلجابة على    
Þوتجويد األشياء  

في : "الغرض من تلك النظريات بالقول" W. Coblinوليام كوبلن "ويبين 
التحليل الوصفي يحاول الكاتب أن يجعل القارƏ يفهم الماضي والحاضر،          
وفي التحليل التنبؤي هدفه أن يساعد القارƏ على توقع المسـتقبل، وفـي             

القارƏ بأن أحواال معينة جيـدة أو سـيئة،         التحليل المعياري يحاول إقناع     
وذلك إما عن طريق جعل القارƏ يقبل قيم المؤلف أو بتوضيح كيـف أن              

Əأوضاعا معينة تهدد أو تؤيد القيم التي يتمسك بها القار.)ď(  
" Q. Wrightكوينسي رايـت  "أما مستويات النظريات فهي اثنان حسب 

الكثير من الباحثين، مثـل     ، وهي ثالثة حسب     )Đ(وهما العامة والمتخصصة  
  :)đ(، وهي"هوفمان"

ŷوالƈ :ǌرƓالنظرية الك Grand Theory:  وهي النظريات التي تعني بتنـاول 
عدد كبير أو قليل من المتغيرات ودراسة العالقة بينها لتفسير عدد كبيـر             

                                                           
(1) Paul Viotti, Mark Kauppl: International Relations Theory, Op.cit, PP. 4-5. 
(2) James Dougherty, Robert Pfaltzgraff: Contending Theories, Op.cit, P. 17. 
(3) William Coblin: Introduction to International Politics: A Theoretical 

Overview (Chicago: Markham Publishing Company, 1971) PP.3-4. 
  .٢٧، مرجع سابق، ص العالقات الدولية: آاظم هاشم نعمة.  د)٤(
  .٣٩-٣٨ص    مرجع سابق،نظريات السياسة الدولية،: إسماعيل صبري مقلد.  د)٥(
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وفي مجال العالقات الدولية يمكن اعتبار دراسات       . من الظواهر السياسية  
  .قبيل هذه الجهودمن " مورجينثاو"

ŷانياƙ :ǌة المدƯالنظرية المتوس Middle Range Theory:  وهي النظريـات 
التي تهدف إلى تفسير ظواهر أضيق من سابقتها، وفي إطار عدد محدود            

نظريـات الصـراع    "ومن أمثلتها في العالقات الدوليـة       . من المتغيرات 
قات الدولية تقـع    ، ولعل أغلب دراسات العال    "أو التكامل اإلقليمي  " الدولي

  .في نطاق هذه الجهود التنظيرية
ŷاƙالƙ :يةƏƦالنظرية الج Micro Theory:      وهـي أقـل مسـتويات التحليـل

وأضيقها نطاقا، وهي تركز على بعد معين داخل تركيب ظاهرة كبيـرة،            
النظريـات  "و" نظرية الشخصية القومية  "ومن أمثلتها في العالقات الدولية      

  ".السيكولوجية
@@@@@@Êia‹Üa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@À@ÊÔaíÜbi@óî‹ÅåÜa@óÔþÈ  

من الممكن أن يستنتج المرء من كل ما تقدم بأن النظرية أساسا تبحث             
في ما هو قائم أو كائن، وال تبحث فيما يجب أن يكون، إنها تبحث عـن                

لذلك فهي قبل كل شيء تتحدث عن       . وقائع وال تقدم تصورات أو رغبات     
تبدأ بعملية جمع المعلومات عن ذلك الواقـع إلـى محاولـة            واقع معين و  

تفسيره، إلى احتماالت التوقع والتنبؤ بالمستقبل عوضا عن بعض الجهود          
  .لمحاولة تغيير مسار واقعة معينة باتجاه محدد مدروس

 إلى أن من الواجـب الحكـم   "H. Morgenthauهانز مورجينثاو "يذهب 
القية مقررة أو مفـاهيم ال تتصـل        على النظرية ال على ضوء مبادƏ إط      

بالواقع، بل على ضوء هدفها، وهو تنظيم مجموعة من الظواهر الطبيعية           
وإضفاء المعاني عليها، إذ بدون ذلك تظل مفتقرة إلى التماسك، وعسـيرة            

ويجب أن تخضع هذه النظرية الختبـار مـزدوج، أحـدهما           . على الفهم 
  )č(.تجريبي واǓخر منطقي

                                                           
م   :  هانز  مورجينثاو   )١( ة  الصراع من أجل السلطان والسالم         : السياسة بين األم ري  : ، ترجم خي

  .٢٣، ص )١٩٦٤الدار القومية للطباعة والنشر، : القاهرة(حماد 
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ات الدولية بشكل عام تتناول ثالثة عناصـر أساسـية،          إذا كانت العالق  
 والعالقات فوق القوميـة التـي       Inter-StateÛالعالقات ما بين الدول     : وهي

 )č(. الدولي ككـل   System، وتفاعالت النظام    Transnationalتتجاوز الحدود   
 Internationalوهذه الثالثة تشمل حقول جانبية كثيرة، فإن النظرية الدولية 

Theory             تعنى بالتنظير لتلك العناصر الثالث وما يـدخل تحتهـا، ومـن 
ضمنها الدراسات االستراتيجية، دراسات الصراع والسالم، تحليل السياسة        
الخارجية، االقتصاد السياسي الدولي، المنظمات الدولية، ومجموعة مـن         

  .القضايا القانونية المتعلقة بالحرب مثل االلتزام، السيادة والحقوق
 فإن الوظيفة الجوهرية للنظرية الدولية هي لتمكيننا من تحسـين           عليه

وتقويم معرفتنا المتعلقة بالواقع الدولي، إما في البحث عن فهم أوضـح أو             
  )Ď(.لغرض تغيير ذلك الواقع

 أن يقـدماه لصـانع      Theoristإذن ما الذي يمكن للنظريـة والمنظـر         
  طوير النظرياتÞالسياسة ومتخذي القرارÞ وما هو دور الواقع في ت

 أو  Practitionerهناك سبب وجيه أمام المطبق      " روبرت كيوهين "يرى  
صانع السياسة لتعلƃم نظرية العالقات الدولية، وهو يكمـن فـي تشـرب             
الحقائق العامة أو الفرضيات الثمينة التي تثبـت فائـدتها فـي الحـاالت              

يات فهمـت   وإذا كانت الظروف المعدة لمالئمة الحقائق والفرض      . المحددة
بشكل جيد، وكان المطبق يعرف التاريخ بشكل يمكنه مـن وضـعه فـي              
السياق الصحيح، يمكن لهذه الحقائق والفرضيات أن تزود المطبق بمرشد          

  )ď(.مفيد لتفسير األحداث
 بأنه هناك عالقة وطيدة بين العالم "Stephen Waltستيفن والت "يضيف 

، والنظريـة ضـرورية لفهـم       المجرد للنظرية والعالم الواقعي للسياسـة     
العاصفة الثلجية المعلوماتية التي تضرب الناس يوميـا، وعلـى صـانع            
السياسة ـ حتى الذي يحتقر النظرية ـ أن يعتمد على أفكار حول كيفيـة    

                                                           
(1) Fred Halliday: Rethinking International Relations, Op.cit, P. 8. 
(2) James Dougherty, Robert Pfaltzgraff: Contending Theories, Op.cit, P. 24. 
(3) Robert O Keohane: Realism, Neorealism, and the Structural of World 

Politics, in R. Keohane (ed.): Neorealism and Its, Op.cit, P. 2. 
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سير العالم، وذلك لكي يقرر ما الذي يجب فعلهÞ ألنه من الصعب وضـع              
سه من الصعب أيضا    سياسة جيدة بناءا على مبادƏ خاطئة، وفي الوقت نف        

  )č(.بناء نظرية جيدة من دون معرفة كافية حول العالم الواقعي
مجموعة من األسـباب  " Amitav Acharyaأميتاف أجاريا "بينما يقترح 

ليبين كيف لصانع القرار أن ينتفع من اإلدراك العميق لنظرية العالقـات            
  :)Ď(الدولية، وهي

م إيجادهـا بعزلـة عـن الحقـل         ليست النظرية ببناء مجرد، وال يت     : ƈوال
إنها ال تعكس رغبتنا لتفسير التغيير فقط، بـل تقـديم افضـل             . السياسي

  .الحلول لمشاكل النظام العالمي
 لفرع من فروع المعرفة، عن      Wisdom النظرية تعكس تراكم الحكمة      :ƙانيا

طريق البناء من خالل المقارنة بين الفاعلين واألحداث والنتائج في أجزاء           
  . فة من العالممختل
.  بديلة لتفسير األحداث واالستجابة لها     Lenses النظرية تزودنا برؤى     :ƙالƙا

  .ويختار صانع القرار الرؤية المناسبة
يمكن للنظرية أن تساعد في التصرف بناءا على توقع معين، إذا لم            : راƓعا

يكن دقيقا في كل األحوال، فمناسب مع مجرى األحـداث فـي السياسـة              
  .الدولية

على الرغم من ذلك تبقى هناك اتهامات متبادلة بين المنظرين وصناع           
 ال Real Worldالقرار، المنظرون يدŇعون بان المهتمين بالعـالم الـواقعي   

والمهتمون بالعالم الواقعي يدŇعون    . يفهمون ماهية النظرية أو مدى أهميتها     
ـ           دموه فـي   بأن المنظرين قابعون في أبراجهم العاجية ولديهم القليـل ليق

  .المساعدة لفهم األحداث أو فعل شيء تجاهه
  

                                                           
(1) Stephen M. Walt: International Relations: One World, Many Theories, 

Foreign Policy (Spring, 1998), P.29. 
(2)Amitav Acharya: International Relations Theory and Cross-Strait 

Relations, The International Forum on Peace and Security in the Taiwan Strait, 

Taipei, July, 1999, PP. 1-2. 
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@@@@@àb©a@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@À@óî‹ÅåÜa@âïïÕm@ @
ما أقل من يألفون النظرية أو يستخدمونها بطريقة        ": "إيان كريب "يقول  

ربما يقصد إن بناء النظرية يحتاج إلى مجهود ذهني ميال إلـى            )č(".مثمرة
ز العقلي، وبعد أن تتبلور فـي شـكل فرضـيات           التجريد الفكري والتركي  

وصيƸ للفهم والتفسير تدخل إلى مرحلة أصعب وهي كيفية االستفادة منها           
وتطبيقها من جديد على الواقع الذي استنتج منه في البداية، إذن هي عملية             

  .مستمرة وشاقة
أثناء تلك العملية التي يتفاعل فيها الذهن والواقع وتؤثر عليها الـذات            

لموضوع، تستخدم النظرية بأشكال ومعاني متعـددة، وفيمـا تخـƭ           وا
بأن النظرية " M. Zalewskiزاليوسكي . م"العالقات الدولية ودراستها، يرى 
  :)Ď(استخدمت بشكل عام بثالثة معاني

 أي هي أداة تستخدم من قبل الـذين  :Theory as a toolالنظرية كƉداة : ƈوال
ل األحداث الدوليـة، أي إنهـا أداة        يرغبون في تكوين وعي وإدراك حو     

موضوعية تتكون من معايير  صارمة وظيفتها الوحيدة هي تكوين وعـي            
وتخضـع هـذه النظـرة لعـدة        . حول العالم لغرض إدارته بشكل أفضل     

الفصل بين النظرية والمنظĉر، والفصل بـين النظريـة         : افتراضات، منها 
أي Enlightenment Rationality Ûوالواقع، وهي تتعلق بقيم عقالنية التنـوير  

  .معرفيا تنتمي إلى مشروع الحداثة في مقابل مابعد الحداثة
 أي تستخدم لترتبط بعالقـات  :Theory as a critiqueالنظرية كانتقاد : ƙانيا

بنيوية فاعلة مع العالم الواقعي، وهي ليست فقط أداة لتكوين وعي حـول             
حول كيف تحول العالم إلى ما      ، بل هي تكوŇن إدراكا      )كما هو عليه  (العالم  

. هو عليهÞ مع رغبة مركزية تنطوي على محاولة للتحرر عن ما هو عليه      

                                                           
  .٢١، مرجع سابق، ص النظرية االجتماعية:  إيان آريب)١(

(2) Marysia Zalewski: All these theories yet the bodies keep piling up: theory, 

theorists, theorising, in: S. Smith, K. Booth & M. Zalewski (Ed.): 

International Theory: Positivism and Beyond (Cambridge: C. U. P., 1996) 

PP.341-6. 
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أي إنها تصف العالم وتفسر كيف وصل إلى هذه الحالة مع تقـديم رؤيـة            
  .والنظرية الماركسية بمختلف تياراتها مثال لذلك. للتغيير
وهي تتحد مع  :Theory as everyday practiceالنظرية كتƓƯيƼ يومي : ƙالƙا

سابقتها في مستويات عديدة، ولكن هناك اخـتالف كبيـر بينهـا  وبـين               
الذين يستخدمون النظرية كأداة يستعملونها باعتبارها اسما       . النظرية كأداة 

Noun          أي شيئا جاهزا، ولكن الذين يستخدمونها كتطبيق يومي يستعملونها ،
 يفعله المـرء هـو تنظيـر        ، وهذه تدل ضمنا بأن ما     Verbباعتبارها فعال   

TheorisingÛ     وهذه النظرة تتمحور حول     . أكثر منه استخداما لنظرية جاهزة 
ما هي النظريةÞ من هم المنظرونÞ ما هي القضايا التـي           : األسئلة التالية 

تعد مهمة كفاية ليتم حولها التنظيرÞ وهناك بعض المضامين الناتجة عـن            
للحياة، أشياء تفعلها كل الناس، فـي       إن التنظير طريقة    : هذه النظرة، منها  

كل األوقات، وبالتالي فالتنظير ال تخـƭ فقـط المنظـرون أو صـناع              
وإنها توسع فهمنا حول من هم المنظرونÞ وذلك ألن هذه الرؤية           . السياسة

ال تفرق بين المنظرين المهتمين بالجانب النظري في السياسـة الدوليـة            
  .نع السياسة الدوليةوالفاعلين الدوليين الذين يمارسون ص

على الرغم مما ذكر حول النظرية في العالقات الدولية وما يتعلق بها،            
ولكن هناك تحفظات وانتقادات حولها تتفاوت بين نفي مالءمتها بشكل جيد           
في هذا الحقل إلى التحفظ على بعض استخداماتها في قضايا معينة، ومـن   

  .المفيد اإلشارة إلى بعضها
اردة هي قضية االعتماد على طرق القياس الكمـي         من التحفظات الو  

بأن األرقام واإلحصـائيات تعطـي توصـيفات        " والتز"واالستقراء، يرى   
ولكنها تعجز عن إعطاء تفسيرات وتوضيحات، اإلحصائيات ال تسـتطيع          

" وهم االسـتقراء  "ويذƃكر بمصطلح   . أن تمǖ الفجوة بين الوصف والتفسير     
وهو االعتقاد بإمكانية   " ليفي شتراوس "فرنسي  الذي أطلقه األنثروبولوجي ال   

نيل الحقيقة وبلوƷ التفسير من خالل تجميع وتكريس معلومات وبيانـات           
بان " والتز"ولكن يرى   . أكثر واكثر وتجربة عدد أكبر وأكبر من الحاالت       

البيانات ال تتحدث عن نفسها أبداŹ، والمالحظة والتجربة ال تؤديان مباشرة           
 .C. Sبيـرس  "بات، مثلما يشير البراغمـاتي األمريكـي   إلى معرفة المسب
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Peirce "التجربة المباشرة ال هي مؤكدة وال هي غير مؤكدة، ألنها          : "بالقول
  )č(".ال تثبت شيئا بل هي تعبير عن نفسها فقط

إضافة إلى ذلك إن المنظرين في العالقات الدولية والعلـوم االجتماعيـة            
، بل تـؤثر علـيهم الثقافـة والـوالء          األخرى، ال يعملون في تجريد تام     

 وأغلـب النظريـات     )Ď(.واالنتماء وكل ذلك يؤثر على مخرجات الدراسة      
السياسية تضع افتراضات حول الطبيعـة البشـرية، وان الفكـرة التـي             
تحتضنها حول البشرية ستؤثر على الكيفية التي تنظر بها إلى العالقـات            

 ويعـدد   )ď(.في تحديد المؤسسات  بين األفراد في الحياة االجتماعية وكذلك       
أربعة أبعاد أساسية تؤثر على النظرية والمنظĉر في العلـوم          " إيان كريب "

البعد المعرفي، والبعد العاطفي، والبعد التأملي والبعـد        : االجتماعية، وهي 
  )Đ(.المعياري

                                                           
(1) Kenneth N. Waltz: Theory of International Politics, Op.cit, PP. 3-4. 

  .٧٨-٧٧، مرجع سابق، صمبادئ العالقات الدولية: سعد حقي توفيق. د)٢(
  .٦٨، مرجع سابق، ص نظريات الدولة:  أندرو فنسنت)٣(
  .٤٠-٣٧رجع سابق، ص ، مالنظرية االجتماعية:  إيان آريب)٤(
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تستعمل في العالقات الدولية كحقل معرفي عدة مصـطلحات خاصـة           
 والمـنهج   Approach والمـدخل    Theoryبالخطاب العلمي مثل النظريـة      

Method ــور ــي  Perspective والمنظ ــامج البحث  Research   والبرن

Programوالنموذج المعرفيParadigm  .  وقلما يتم التدقيق فيها وكثيرا مـا
 لذلك نجد أن هناك     )č(.يجهل معناها أو دورها في دراسة العالقات الدولية       

خلطا بين هذه المصطلحات في كثير من الكتابات األكاديمية والمدرسـية           
حول العالقات الدولية، ناهيك عن كتـب الهـواة والتحلـيالت الخبريـة             

وحقيقة األمر هي أن هذه المصطلحات لها داللتهـا العلميـة           . صحفيةوال
  .الخاصة بها والتي تميزها عن غيرها

تؤخذ هذه المسألة في كثير من الكتب وكأنها تقليد أكاديمي أو بدايـة             
البد منها لكل دراسة، وهي تخصيƭ جزء يسير للمداخل أو النظريات أو            

وبعد ذلك تأتي فصـول الدراسـة       . الخ..المدارس أو االتجاهات النظرية   
والتي غالبا يتجاهل فيها دور ما تقدم من مفردات وأدوات ذهنية في تحليل             

  .الظاهرة موضوع الدراسة
التدقيق العلمي يفرض على الباحثين أن ال يتجاهلوا ذلك، وإال لمـاذا            
أوجدت تلك المصطلحات وبشكل يستقل أحدهم عـن اǓخـرينÞ وأيـن            

                                                           
  .٥١، مرجع سابق، صالعالقات الدولية: عبد الوهاب معلمي. الحسان بوقنطار، د.  د)١(
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معرفية للمصطلحÞ وكيف يستطيع الباحـث أن يـدرس     األهمية العلمية وال  
Þالواقع الدولي المعقد بشكل منهجي وعلمي  

مع ذلك ال يدعي الباحث هنا بأنه قد حل تلـك اإلشـكالية نهائيـا، إذ                
تحول بين ذلك أسباب عديدة تتعلق بالموضوع والباحثين واللغة المستخدمة       

باحثين في الترجمة   في البحوث وعدم وجود قاموس علمي معتمد من كل ال         
فال غرابة أن تجد من يتـرجم       . هي من المشاكل األساسية في ذلك     . الخ..

 بالمنهج، في حين تجـد مـن يترجمهـا بالمـدخل أو             "Approach"مفردة  
والسؤال هل تلـك    . المقترب، أو من يترجمها بالطريقة أو اتجاه الدراسة       

  اÞالمصطلحات كلها مترادفةÞ أم هناك حالة من الخلط بينه
تحاول هذه الدراسة أن تتناول في المبحـث األول األدوات الذهنيـة            
المستخدمة والتي تتضمن المنهج والمدخل والنموذج النظري والمنظـور،         
والمبحث الثاني مخصƭ للنماذج التي قدمت في مجال فلسفة العلم لترتيب           
وتفسير عالقة النظريات المختلفة ببعضها متضمنا مسـاهمات كـل مـن            

  ".توماس كون"و" إمري الكاتوش"و" بوبركارل "
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هذا المبحث يتناول األدوات والمفردات القريبة من النظريـة والتـي           
تستخدم في العالقات الدولية، سواء في البعد اإلجرائي أو البعد المعرفي،           

  .والمدخل والنموذج النظري والمنظوروالمفردات هي المنهج 
  
@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@wéå¾aMethodZ@ @

في مقاله المشهور الـذي أصـدره       " ديكارت"يقول الفيلسوف الفرنسي    
: إن المـنهج هـو  " Discours de la Methodeمقال في المنهج "تحت عنوان 

  )č(".طريقة إلحكام العقل"
ة الطريقة التي يتبعها العقل     يراد بالمنهج في أي فرع من فروع المعرف       

في دراسته لموضوع ما، للتوصل إلى قانون عام أو مذهب جامع، أو هو             
فن ترتيب األفكار ترتيبا دقيقا بحيث يؤدي إلى كشف حقيقة مجهولـة، أو             

 وبهذا فإن المنهج يعنـي مجموعـة        )Ď(.البرهنة على صحة حقيقة معلومة    
قدما لعملية المعرفة التي سـيقبل      اإلجراءات الذهنية التي يتمثلها الباحث م     

   )ď(.عليها من أجل التوصل إلى حقيقة المادة التي يستهدفها

                                                           
ماعيل.  د)١( اري إس اع: قب م االجتم اهج عل ي من رة ف ات المعاص روت (االتجاه ة :بي  دار طلب

  .١٦ص) ١٩٦٩العرب،
  .١٤٠، مرجع سابق، ص أسس الفلسفة: توفيق الطويل.  د)٢(
  .٣٣٥، مرجع سابق، ص مبادئ العلوم السياسية: محمد طه بدوي، ليلى مرسي.  د)٣(
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المنهج له معنيان عند االستخدام، معنى إبستملوجي ومعنـى تقنـي،           
فالمنهج بالمعنى االبستمولوجي يرمز إلى تلك المواقـف الفلسـفية حـول      

نهج بالمعنى التقني فيدل    أما الم . طبيعة الواقع وسبل معرفته، وإمكانية ذلك     
على كل اإلجراءات التي بواسطتها نحصل على المعلومات والمعطيـات          
ونستخدمها ألغراض البحث، ويشمل المنهج بهذا المعنى كل تقنيات العلوم          
االجتماعية من إطارات التحليل إلى التقنيـات الرياضـية واإلحصـائية،           

  )č(.العالقات الدوليةمرورا باإلجراءات العقلية والمادية في ميدان 
هنا يجب التأكيد على البعد التقني للمنهج، وللمنهج بهذا المعنى نوعان           

أحدهما للكشف عن الحقيقة ويسمى المنهج      " عبد الرحمن بدوي  "كما يصفه   
التحليلي، واǓخر هو الخاƭ بتعليمها لǔخرين بعـد اكتشـافها ويسـمى            

  )Ď(.بالمنهج التركيبي
لعلوم االجتماعية يكشف تضمنه لثالثة مستويات      النظر إلى المنهج في ا    

  :)ď(أساسية
ويقصد به الدراسة األكثـر     : MethodologyالمنƓ ƛǊمعنǍ المنǊجية    : ƈوال

تجريدا لǖسس المنطقية لنوع معين من المعرفة أو أحد نظمهـا، وهـذا             
وبذلك فـإن المـنهج     . االستخدام يعالج المنهج من وجهة نظر فلسفة العلم       

هجية يحدد المبادƏ الرئيسية ألي كيان نظري، ثم أسلوب سـير  بمعنى المن 
ولهذا ال يجب خلطها بالنظرية، ألنها      . هذا الكيان في عملية البحث العلمي     

تهتم في المحل األول باألسس العامة التي تبرهن على صحة النظريـات            
  )Đ(.دون التعرض إلى مضمونها

 وهـو  :Methodological Approach المنƓ ƛǊمعنǍ المدخل المنǊجـي : ƙانيا
مستوى أقل من المستوى السابق، وأنها تمثل إقترابات عامة من الحقيقـة            

                                                           
  .٥٦، مرجع سابق، ص العالقات الدولية: عبد الوهاب معلمي. الحسان بوقنطار، د.  د)١(
  ).١٩٦٣دار النهضة العربية، : بيروت (ناهج البحث العلميم: عبد الرحمن بدوي.  د)٢(
المجتمع       : النظرية االجتماعية المعاصرة  : علي ليلة .  د )٣( ة اإلنسان ب اهرة  (دراسة لعالق دار : الق

  .٢٥-٢٣، ص )١٩٨١المعارف، 
اع     : محمد عاطف غيث    .  د )٤( م االجتم اموس عل ة، ب     : اإلسكندرية  (ق ة الجامعي ، )ت.دار المعرف

  .٢٨٧ص 



  ١١٦

وهـو  . الواقعية، وأنها عادة ما تتضمن العديد من أدوات البحث ووسائله         
بذلك الطريقة أو الوسيلة التي يستعملها الباحث بهـدف الوصـول إلـى             

  )č(.المعلومات
 وهذه الطرق كثيرة : Research Method المنƓ ƛǊمعنƯ ǍرƼ الƓحƙ :Ƙالƙا

والمناهج مرتبطة بطرق البحث ويمكـن أن       . وهي ƈخر مستويات المنهج   
  )Ď(.يكون كميا أو كيفيا

يرتبط المنهج بعالقة تفاعل بالنظرية، وتنبع تلك العالقة من خاصـية           
فكما إن النظرية بحاجة إلى المنهج للبرهنة عليها        . االعتماد المتبادل بينهما  

وسيع نطاقها، عموديا وأفقيا، كذلك يحتاج المنهج للنظرية، هذا لدورها          وت
 والمنهج هو إجراء مرتبط بطرق وأدوات تسـتخدم         )ď(.في توظيفه بفاعلية  

  )Đ(.في تحقيق وتجربة وتفحƭ وتقييم النظرية
تشكل النظرية والمنهج وما بينهما من عالقات في اعتقاد أحد الباحثين           

الن النظرية تمثـل  External Structure of Science" Ûم البناء الخارجي للعل"
في حين إن المنهج يمثـل      .. أداة العلم التي يستند إليها في تفسير الظواهر       

أداة العلم األساسية األخرى التي يرتكز عليها في صياغة النظرية والتحقق           
من كفاءتها بالصور التي تجعلها صـالحة ألداء وظيفتهـا مـن ناحيـة              

  )đ(.أخرى
@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Z@Þ‚‡¾aApproach  

المدخل أو المقترب يعني قبل كل شيء هيكـل أو نظـام أو مخطـط               
مقترح، يظهر كيف يتوجب على الباحث تنسيق البحث والمفاهيم في بناء           

  . أي إنه يحتوي على بعد توجيهي للباحث والبحث)Ē(.النظرية
                                                           

دي .  د)١( ة الفائ وب عطي ة   : محج وم االجتماعي ي العل ي ف ث العلم رق البح ورات   (ط ا، منش ليبي
  .٢٣، ص )١٩٩٤جامعة عمر المختار، 

(2) Ronald H. Chilcote: Theories of Comparative Politics, Op. Cit, P. 373. 
  .٧٩-٧٨، مرجع سابق، ص السياسة الخارجية: مازن إسماعيل الرمضاني.  د)٣(

(4) Ronald H. Chilcote: Theories of Comparative Politics, Op.cit, P. 3. 
تا.  د)٥( ي ش يد عل اع: الس م االجتم ة عل كندرية (نظري ة، : اإلس ة اإلشعاع الفني ، ص )١٩٩٧مكتب

١٥.  
  .٢٦، مرجع سابق، ص العالقات الدولية: آاظم هاشم نعمة.  د)٦(



  ١١٧

لدراسة هي سـابقة  إن المداخل في ا" Oran Youngأوران يونƸ "يعتقد 
وذلك ألنه من المستحيل أن تبنى تعبيرات نظرية بدون استعمال          . للنظرية

  )č(.اتجاه للتحليل أو مدخل بطريقة واضحة أو غير واضحة
 فإن المدخل يتكون من معيـار  "V. Van Dykeفان دايكي . ف"وفقا لـ

فـي  لالختيار، أو مقياس استخدام لقياس المشاكل أو األسئلة التي توضع           
وبلغة أخرى هـو عبـارة عـن        . االعتبار واالختيار المعطيات المطلوبة   

مجموعة من المقاييس تحكـم عمليـة أخـذ أو رد األسـئلة والمعلومـة               
إنه يفرض النظر إلى المشكلة من زاويـة محـددة          . لǖغراض األكاديمية 

 فمثال يقال هـذا مـدخل ماركسـي         )Ď(.وشرح الظاهرة من نفس الزاوية    
مذهبي، أو يقال هذا مقترب تاريخي أو اقتصادي والمعيـار          والمعيار هنا   

هنا معيار االختصاƭ، أو يقال مدخل إستراتيجي والمعيار هنا مأخوذ من           
  )ď(.إحدى خصائƭ السياسة الدولية

من الواضح جدا إنـه ال   "":Kenneth Thompsonكينيث تومسون "يقول 
 لذلك  )Đ(". الحكمة للمعرفة، وليس هناك أفق واحد يحتكر      يوجد طريق وحيد  

فإن الطرق والمداخل مختلفة والمعايير والمقاييس متعددة، وكل ذلك تنشأ          
  .عنه نظريات متعددة

هناك من يرى بأن المدخل يشير إلى االتجاه الفكري نحـو موضـوع             
      ƭأبتر  " معين، وذلك يفسر لماذا لخApter "   المداخل السياسية إلى ثالثة :

 والمـدخل   StructuralÛوالمـدخل البنـائي      NormativeÛالمدخل المعياري   
  )Behavioral.)Đالسلوكي 

المدخل ال يستهدف اكتشاف الظواهر أو تحديدها، أو اكتشاف قـوانين           
حركتها، وكل ما يستهدفه إنه يحاول أن يفسر الظاهرة المعنيـة تفسـيرا             
جزئيا، أي النظر للظاهرة من إحدى زواياها فقط، وذلـك كـأن تحـاول              

                                                           
  .٢٩٣، مرجع سابق، ص ةالعلوم السياسي: علي محمد شمبس.  د)١(
  .٤٨، مرجع سابق، صالمدخل إلى علم العالقات الدولية: صالح الدين عبد الرحمن الدومة. د)٢(
  .٥٦، مرجع سابق، ص العالقات الدولية: عبد الوهاب معلمي. الحسان بوقنطار، د.  د)٣(
  .٣٤، مرجع سابق، ص العالقات الدولية: آاظم هاشم نعمة.  د)٤(

(5) Ronald H. Chilcote: Theories of Comparative Politics, Op.cit, P. 371. 



  ١١٨

العالقات الدولية من زاوية اقتصادية، فيكون بذلك المـدخل         تفسير ظاهرة   
للموضوع هو المدخل االقتصادي، وإذا نظر إليها من زاويـة اجتماعيـة            
فيكون المدخل هو المدخل االجتماعي، وهكذا بالنسبة للزوايـا والمـداخل           

  .األخرى
هذا األسلوب أي أسلوب االقتراب من الظاهرة تبعا لعالقتهـا بأحـد            

يعني وجود مداخل بعـدد     . الخ.. المحددة، مثل االقتصاد، القانون    العوامل
العوامل، مثل المدخل االقتصادي، المدخل القانوني، المـدخل السياسـي،          

  )č(.الخ..المدخل التاريخي،
@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Z@@ñ‹ÅåÜa@xˆíáåÜaTheoretical ModelZ@ @

كونه لتقليد أو   النموذج هو نمط العالقة التصورية أو الرياضية، الذي ن        
نسخ أو إيضاح نموذج العالقات التي تقوم بين مالحظات أحد البـاحثين،            
ومثال ذلك نمـاذج السـلوك االجتمـاعي المسـتخدمة فـي الدراسـات              

 أي هو الصورة الذهنية المصغرة للواقع السياسي موضوع         )Ď(.االجتماعية
  .البحث

ي نستطيع به   هنا هو البناء الذهني الصرف الذ     " النظري"المقصود من   
أن نتمثل ما عليه عالقات الواقع المستهدف من ارتباط أو توافق، وذلـك             
في شكل صورة مصغرة من النظرية، فالغالـب إن النظريـات تنتهـي             

مصغرة يستعان بها علـى فهـم       " نماذج نظرية "بأصحابها دائما إلى تقديم     
  )ď(.الواقع المستهدف وتصور عالقاته

 مكون من فئة من المفـاهيم أو  Conceptual Modelالنموذج التصوري 
التصورات المترابطة على نحـو رياضـي، وال يتصـل بـالكم بصـفة              

  )Đ(.أساسية
                                                           

  .٤١٠، مرجع سابق، ص مبادئ علم السياسة: حسن نافعة.  د)١(
  .٢٩٢ ، مرجع سابق، صقاموس علم االجتماع: محمد عاطف غيث.  د)٢(
و )٣( ان مين ة :  ج م السياس دخل لعل ةم ونس  : ، ترجم ورج ي روت(ج امعي،  : بي ر الج ة الفك مكتب

  .٥١، ص )١٩٦٧
  .٢٩٣ ، مرجع سابق، صقاموس علم االجتماع: محمد عاطف غيث.  د)٤(



  ١١٩

النماذج تبني وتجمع األجزاء المختلفة وتظهر العالقات، وتتجه نحـو          
، وبذلك تسهل الفهم، ولكنها ال      )č(التبسيط في تمثيل الواقع أو العالم الحقيقي      

يف المحدود وهي لذلك ليست بنظريات شاملة بـل        تفسر، فهي تشبه التصن   
  .نماذج نظرية

بأنه على الرغم من العالقة القوية بين النظرية والنموذج         " والتز"يعتقد  
النظري من جهة والواقع المستهدف بالدراسة من جهة أخرى، إال أنهما ال            

بطريقتين أساسـيتين، فـي     " والتز"يتطابقان، ويستخدم النموذج في رأي      
لى النموذج يمثل النظرية، وفي الثانية يصور النموذج الواقـع مـن             األو

خالل تبسيطه، والتبسيط يكون إما بإهمال بعض األشياء أو مـن خـالل             
أي جعـل   (ويضيف بأنه في نمذجة النظريات      . تخفيف المقياس المستخدم  

، نبحث عن الطرق المقترحة لرسم النظرية، وليس الواقع         )النظرية نموذجا 
  )Ď(.دث عنه النظريةالذي تتح

أما في ما يخƭ عالقة النموذج بالنظرية، فهنـاك مـن يـرى بـأن               
النموذج أداة أساسية لصياغة النظرية، ووظيفتها تنتهي بمجرد االنتهاء من          

 وهناك من يرى بان النظرية تمثل المرحلـة األولـى           )ď(.صياغة النظرية 
ا تقدمه النظريـة مـن      لبناء النماذج النظرية، فالنموذج يبنى استنادا إلى م       

 والرأي أن النظرية أوسـع      )Đ(.فروض ومفاهيم وهو قد يأتي موضحا لها      
  .من النموذج من حيث المكونات أو الوظيفة التي تحققها

هناك نقاط اختالف بينهما، منها أن النموذج ال يتضمن قضايا معرفية           
 الـواردة   تقيم الرابطة بين المفاهيم والمتغيرات، وإنه ال يتضمن التعقيدات        

في البناء النظرية، بمعنى إنه قد يعرض قضية مفردة تحتوي على مجرد            
  )đ(.عدد مختار من المفاهيم، أو المتغيرات في البناء النظري

                                                           
 (1)Ronald H. Chilcote: Theories of Comparative Politics, Op.cit, P. 372. 
(2) Kenneth N. Waltz: Theory of International Politics, Op.cit, PP. 6-7. 

  .١١٤، مرجع سابق، ص ماعنظرية علم االجت: السيد علي شتا.  د)٣(
  .٣٩، مرجع سابق، ص النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت. د)٤(
  .١١٣، مرجع سابق، ص نظرية علم االجتماع: السيد علي شتا.  د)٥(



  ١٢٠

استخدام النماذج أمر مطبق في كل فروع العلوم االجتماعية، وهنـاك           
الكثير من النماذج المستخدمة في ميدان العالقات الدوليـة، علـى سـبيل             

، التي تمثل تطبيقا خاصا للمنهج السلوكي فـي         "المباريات"نموذج  : مثالال
دراسة بعض جوانب العالقات الدولية، والتي تهتم أساسا بحساب السـلوك       
األمثل والرشيد لكل العب في مواجهة ردود الفعل المتوقعة مـن جانـب             
الخصم ومحاولة كل منهم تعظيم مكاسبه إلى أقصى حد ممكـن وتقليـل             

  )č(. إلى أدنى حد ممكنخسائره
  :)Ď(هناك بعض األمور األساسية التي يجب ذكرها حول بناء النماذج

أن النماذج النظرية ليست وصفا للواقع السياسي، بل هـي تصـور            : ƈوال
ذهني لعالقات ذلك الواقع، ومن ثم فهي مجـرد أداة مـن أدوات تحليـل               

  .الواقع السياسي
 مؤقتة، من حيث صـالحيتها كـأداة         أن هذه النماذج البد أن تكون      :ƙانيا

للتحليل السياسي، شأنها في ذلك شأن أي مفهوم أو فرض علمي، وهـي             
  .مرهونة بمدى تعبيرها عن الواقع

 أن هذه النماذج البد وان تكون محـددة، والنمـوذج المحـدد هـو               :ƙالƙا
الصورة التجريدية لعالم السياسة الـوطني أو الـدولي المعـين بالزمـان         

  .والمكان
@@@@@@Êia‹Üa@kÝ¾a@Z@ŠíÅå¾aPerspective@ @

يعرŇف المنظور بمجموعة الرموز والمفاهيم التي يستخدمها اإلنسـان         
وبذلك فـإن   . لالختيار من بين الجوانب المالحظة لموضوع أو حادثة ما        
  )ď(.المنظور يسمح لنا باختيار مدركاتنا وتنظيمها وتوجيه أفعالنا

 واالتجاهات، والمعاني التي تتوفر في      المنظور يعني القيم والمعتقدات،   
ويتكـون  . اإلطار الفكري، أو في وجهة نظر الفرد إلى موقـف معـين           

                                                           
  .٤٢٧، مرجع سابق، صمبادئ علم السياسة: حسن نافعة.  د)١(
  .٤٢-٤١، مرجع سابق، ص النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت. د)٢(
  .٧٤، مرجع سابق، ص نظرية علم االجتماع: السيد علي شتا.  د)٣(



  ١٢١

المنظور من مجموعة دعاوى، تؤثر فيما يدركه الشخƭ وفـي تفسـيره            
  )č(.لمدركاته

عليه فإن المنظور يعكس تأثير القـيم والتصـورات الباحـث علـى             
لنظرية التي يتبناها، والمعالجة    موضوع البحث، والمدخل الذي يختاره، وا     

التي يتخذها للظاهرة وعلى التفسير والتقييم، وكل ذلك يعكس دور البعـد            
  .التأملي، ودور الثقافة والهوية على الباحث

 بأن المنظور هو الطريقة التـي  "Karl Mannheimكارل مانهايم " يرى 
. .يرى بها الشخƭ موضوعا من الموضوعات، وما يدركه الشخƭ فيه         

فالمنظور يشير إلى العناصر الكيفية التي البد أن تتخطى استخدام المنطق           
ومن ثم فهو مجموعة العوامل المسؤولة عن اختالف شخصين         . الصوري

  )Ď(.في الحكم على موضوع واحد رغم استخدامهما للمنطق الصوري
 تتلخƭ في أن كل معرفة هي نسـبية         Perspectivismإذن فالمنظورية   

وتظهر وجهة نظـر الباحـث مـن خـالل          . ارف وحاجاته للموضوع الع 
 من ذلـك المنطلـق يقـول        )ď(.المنظور الذي يرى منه العالقات الدولية     

النظرية دائما لبعض األشخاƭ ولـبعض   "":Robert Coxروبرت كوكس "
وفي رأيه كل نظرية تمتلك منظورا خاصا، والمنظور ينبثـق          ". األغراض

ن، وبالتحديد الزمان والمكان االجتماعي     من الوضع المحدد بالزمان والمكا    
والسياسي، ورؤية العالم يتم من مواقع مختلفة، مثال، من موقع القومية أو            
الطبقة االجتماعية، من موقع المهيمن أو التابع، من موقع القوة الصـاعدة            

لذلك النظرية تمثل نفسها فقط، ويجب التعامـل معهـا          .. أو القوة الهابطة  
  )Đ(.لخا..بطريقة نقدية

                                                           
  .٣٢٨، مرجع سابق، ص قاموس علم االجتماع: محمد عاطف غيث.  د)١(
اهج البحث       : الموضوعية في العلوم اإلنسانية    : صالح قنصوة .  د )٢( دي لمن روت  (عرض نق : بي

  .٩-٣٥٨، ص ٢، ط)١٩٨٤دار التنوير، 
  .٣٩، مرجع سابق، ص عالقات الدوليةال: ريمون حداد. د)٣(

(4) Robert Cox: Social Forces, States and World Orders: Beyond 

International Relations Theory, in: Robert Keohane: Neorealism and Its 

Critics, Op.cit, P. 207. 
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يأتي هذا المبحث بعد تناول مفهوم النظرية وما يتعلق بها، وموقعهـا            
في العالقات الدولية، وعالقتها باألدوات الذهنية األخرى المستخدمة فـي          

قة ويبقى السؤال حول كيفية ترتيب عال     . الدراسة النظرية للعالقات الدولية   
النظريات المختلفة ببعضها في سياق البحث العلميÞ كيف يـتم تفضـيل            
نظرية ما على نظريات أخرىÞ ما هي أبرز اǓراء المطروحة لمعالجـة            

Þوما هي عالقة ذلك بنظريات المعرفة العلمية وفلسفة العلوم Þذلك  
إن قضية العالقة بين النظريات المختلفة من حيث التوافق والتعارض،          

 تتعلق بنظرية المعرفة، وعلى الرغم من أن االهتمـام ببحـث            هي قضية 
موضوع المعرفة عامة، والمعرفة العلمية خاصة ليس بالبحث الجديد، فإن          

واحتلـت مشـكلة    . الجديد هو تباين وجهات النظر، وتعدد مناهج البحث       
تطور العلم في التاريخ مكان الصدارة منذ مطلع القرن العشرين، وبرزت           

ء مرموقين، وتعددت اǓراء، وتعددت مدارس الفكر، وتعقدت        أسماء لعلما 
ومؤرƢ العلم البد وأن يضع فـي       . مناهج التناول مع تعقد فروع المعرفة     

والبد أن  . الحسبان كل فروع المعرفة، ويبحث في العالقات المتداخلة بينها        
يسأل نفسه هل يدرس العلم كفرع معرفي أم العلـم كظـاهرة اجتماعيـة              

اريخÞ وهل هناك علم عام ينصب عليه البحث وتسـتقي منـه            ونشاط له ت  
المعطياتÞ وهل يدرس العالم الفرد أم العلماء كقوة اجتماعيةÞ وماذا عـن            



  ١٢٣

الجوانب النفسية للعلماء وأسباب تميزهمÞ وكيف عبروا عن أنفسهم، ودور          
Þالبيئة والتراث في هذا كله)č(  

  :اهين متباينينإن االبستمولوجيا تعالج النشاط العلمي في اتج
ǎي النقدǂالعق Ǉكـارل بـوبر   "، الـذي يمثلـه بقـوة    االتجاK. Popper "

)čĕČĎـčĕĕĐ (          الذي يتمسك بالنواة الصلبة للنشاط العلمي بعيـدا عـن
  .األيديولوجيا، وأشباه العلم

   ǃوǂالع ơالسوسيولوجي وتاري Ǉويقوم على قراءة مختلفـة تمامـا        االتجا ،
يسمح باأليديولوجيا والمسلمات التي ال برهـان       لقراءة االتجاه األول، ألنه     

  .عليها بأن تدخل في النظام المعرفي أو الجهاز العلمي
عليه فإن هذا المبحث سوف يتناول مساهمة ثالثة من فالسفة العلـم،            
ويتم على ضوء ذلك اختيار نموذج معين لكيفية دراسـة النظريـة فـي              

  .العالقات الدولية
@@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZŠbØ@kî‰ÙnÜa@¶g@ÖïÕznÜa@æà@‹iíi@ßFalsification@ @

في معالجة نظرية العلم عن المـداخل األخـرى         " بوبر"يختلف مدخل   
التي يتخذها الفالسفة والمناطقة وفالسفة العلم، ألنه ينظر إلـى المعرفـة            
اإلنسانية على إنها مكونة من الفروض والنظريات، والتـي هـي نتـاج             

ـ " هيوم"السفة منذ   األنشطة العقلية، وسائر الف    ، "مـاƢ "حتى  " مل"مرورا ب
بعكسـهم ال يعنـي     " بوبر"ينظرون إليها بوصفها حقائق ثابتة مؤسسة، و      

بتبرير المعرفة أو بصدقها أو بأمثال هذه المشاكل االبسـتمولوجية، إنـه            
 وذلك ألن مفهوم النمـو      )Ď(.يعني فقط بمشكلة نمو المعرفة وكيفية تقدمها      

لمعرفة العقلية واالمبريقية، فطريقة نمو العلـم       ضروري لكل من جانبي ا    
هي التي تجعل العالم يميز بين النظريات التي لديـه ويختـار أفضـلها،              

                                                           
رجم           )١( ة المت اب   " شوقي جالل   " مأخوذة بتصرف من مقدم ورات   لكت ة الث ة  بني   لتوماس     العلمي

  .١٠-٩آون، ص 
ولي .  د)٢( ف الخ ى طري وبر : يمن ارل ب فة آ م : فلس نهج العل م... م ق العل اهرة (منط ة : الق الهيئ

  .١٦٨، ص )١٩٨٩المصرية العامة للكتاب، 



  ١٢٤

ال يعني مزيدا من المالحظات والتجارب، بل يتمثل في         " بوبر"والنمو عند   
  )č(.التكذيب المتكرر للنظريات وإحالل نظريات أخرى اكثر إقناعا مكانها

والتي تفيد  " بوبر"ث هنا على نقاط معينة من فلسفة        سوف يقتصر البح  
  :بالموضوع

بين معنيين " بوبر"يميز : Objective Knowledge المعرفة الموضوƳية: ƈوال
للمعرفة، األول هو المعنى الذاتي الذي يتكون من حالة العقل أو الشـعور             
 أو النزوع إلى تصرف معين، المعرفة هنا هي اعتقادات الذات، ما تـراه            

إن المعرفة بهذا المغزى من اختصـاƭ       " بوبر"وتقرره أو تبتكره، ويرى     
والثاني هو المعنى الموضوعي الذي يتكـون مـن األفكـار           . علم النفس 

  )Ď(.العلمية والفلسفية، ومخزونات الكتب، أي كل النظريات المصاغة لغويا
المعرفـة بـالمعنى    ": "المعرفـة الموضـوعية   "في كتابه   " بوبر"يقول  
 Knowingوعي هي معرفة بدون عارف، أي بـدون ذات عارفـة   الموض

Subject." )ď(       عندما ال ترد نظرياته    " بوبر" إذن يكون العلم موضوعيا عند
ويقتصـر مجـال االبسـتمولوجيا علـى        . إلى محتوى الشعور الفـردي    

الموضوع القابل للنقد، ويقطع كل صلة بينه وبين الذوات، أي إن القابليـة             
  .تميز المعرفة الموضوعية عن المعرفة الذاتيةللنقد هي التي 

أن يتفادى الصـعوبات    " بوبر" حاول   :Falsification القاǂƓية لǂتكذيƙ : ƒانيا
التي واجهت مبدأ التحقق التجريبي كما قدمه الوضعيون، باستبداله بمبـدأ           
التكذيب كمعيار لقياس صدق القضايا، ومفاده إذا لم نـتمكن مـن تأكيـد              

 ومـادام هـدف     )Đ(.ة فال أقل من محاولة تكذيبها وهذا أسهل       القضايا الكلي 
العلم يتمثل في اكتشاف قضايا كلية صادقة، وإن هذا ال يمكـن الوصـول     

                                                           
ادر  .  د )١( رن العشرين        : ماهر عبد الق ة الق ذ بداي ر الفلسفي العلمي من دوة : ، في اتجاهات الفك : ن

ة   فة العربي رةالفلس ات  : المعاص ف ودراس روت(مواق ة،   : بي دة العربي ات الوح ز دراس مرآ
  .١٦١،ص )١٩٨٨

  .٨٦-٨٥، مرجع سابق، ص فلسفة آارل بوبر: يمنى طريف الخولي.  د)٢(
  .١٥٤ ص  ، مرجع سابق،اتجاهات الفكر الفلسفي العلمي: ماهر عبد القادر.  د)٣(
م من منظور إسال     : زآريا بشير إمام.  د )٤( داد،  : الخرطوم  (ميفلسفة العل ، ص )٢٠٠٢دار الس

١١٠.  



  ١٢٥

إليه باالستقراء، ألننا نتوصل إليها باالستنباط والتكذيب، فالنظريات مـن          
خالل هذا المنظور يمكن رفضها فحسب، لكن ال يمكن إثباتها والبرهنـة            

من ثم فإن البحث عن قضايا كلية صادقة يجب أن يتقدم من خالل             عليها، و 
  )č(.حذف القضايا الكاذبة

بأن عقالنية العلم " بوبر" يرى :Scientific Theories النظريات العǂمية: ƙالƙا
وموضوعيته تتمركز في أن نظرياته قابلة للتكـذيب، بينمـا األسـطورة            
والخرافة والسحر غير قابلة للتكذيب، وعليه فإن أي نظرية علمية تظـل            

  )Ď(.صحيحة إلى أن يتم تكذيبها
العبارة العلمية على قدر ما تتحدث عن الواقـع فإنهـا           ": "بوبر"يقول  

ون قابلة للتكذيب، وعلى قدر ما ال يمكن تكـذيبها، فإنهـا ال             يجب أن تك  
  )ď(".تتحدث عن الواقع

وفيما يتعلق بالتحليل الداخلي للنظريات وعالقتها بالنظريات األخرى،        
فإن العالقات المنطقية داخل النظرية أو النظريات ذاتها تصبح موضـوعا           

يـرد دائمـا إلـى      للرفض االمبريقي، ألن االختبار االستنباطي للنظرية       
الواقع، لهذا السبب فإن منطق المعرفة ال يهتم برأيه بمصـدر األفكـار،             

  )Đ(.وإنما هو باألحرى يهتم بمدى مالئمة األفكار للواقع
أ : الخطوات اǓتية للمنهج العلمي   " بوبر"يمكن أن تستخلƭ من نظرية      

ب ـ الحـل المقتـرح    ). وهي عادة تفنيد لنظرية موجـودة (ـ المشكلة 
ج ـ استنباط القضايا القابلـة لالختبـار مـن النظريـة      ). ظرية جديدةن(

. د ـ االختبار، أي محاولة التفنيد بواسطة المالحظة والتجريـب  . الجديدة
  )đ(.هـ ـ األخذ بأفضل نظرية من بين النظريات المقترحة

                                                           
  .١٥٢ ص  ، مرجع سابق،اتجاهات الفكر الفلسفي العلمي: ماهر عبد القادر.  د)١(
  .١٤٦ص   ، مرجع سابق،فلسفة العلم من منظور إسالمي: زآريا بشير إمام.  د)٢(
  .٣٤٠، ١٦٨، مرجع سابق، ص فلسفة آارل بوبر: يمنى طريف الخولي.  د)٣(
  .١٥٤ ص  ، مرجع سابق،اتجاهات الفكر الفلسفي العلمي:  ماهر عبد القادر. د)٤(
  .١٧٣، مرجع سابق، ص فلسفة آارل بوبر: يمنى طريف الخولي.  د)٥(



  ١٢٦

بان التاريخ يستحيل أن يكون علما الستحالة تطبيق هـذه          " بوبر"يرى  
علـى إمكانيـة دراسـة الظـواهر        " بوبر" ولكن يؤكد    )č(.المعايير عليه 

االجتماعية دراسة علمية قابلة لالختبار والتكذيب، ومن ثم قابلـة للتقـدم،            
  .على أساس نظريته

@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ @
@@@@@@@ðáÝÉÜa@szjÜa@wàbä‹iì@•ímbØýScientific Research Programs@ @

ساذجة وغير صـحيحة،    بأنها نظرية   " بوبر"نظرية  " الكاتوش"يصف  
ولكن من الممكن تعديله لتصبح مقبولة وصحيحة، وذلك بتحويـل النظـر     
واالعتبار من القضايا العلمية المفردة إلى قضايا النسـق ككـل واعتبـار          

 )Ď(.النسق العلمي ككل هو مجال االختبار، ال القضايا الجزئيـة المنهجيـة           
ي القضية وإنمـا هـو      وعليه يرى بان الوحدة األساسية في العلم ليست ه        

  .البرنامج البحثي
إن " : "كـانط "على مقولة الفيلسوف األلماني الشهير      " الكاتوش"يعقب  

فلسفة العلم من دون تاريخ العلم خواء، وتاريخ العلم من دون فلسفة العلم             
بأن فلسفة العلم هي تاريخ داخلي للعلم، وإنها إلى درجـة كبيـرة             ". عماء

ية، وأن تاريخ العلم هو مشروع خارجي تجريبي        ذات طبيعة قانونية تقويم   
إمبريقي، وإن التفاعل بين التاريخين من شأنه أن يعطينا منهجـا إلعـادة             
صياغة تاريخ العلم بصورة عقالنية يعتمد أساسا على تقويم مسار العلـم            

  )ď(.ناظرين إليه على إنه وحدات تتكون من برامج بحثية
ية تغطي كافة تطورات العلم بما      لبلوƷ قواعد عقالن  " الكاتوش"طموح  

فيها التطورات األساسية، أسفرت عن منهجية بـرامج البحـث العلمـي            
Scientific Research Programs .Þولكن ما المقصود ببرنامج البحث العلمي  

                                                           
د صبرة     .د: ، ت عقم المذهب التاريخي  :  آارل بوبر  )١( د الحمي ارف،   : اإلسكندرية (عب أة المع منش

  .١٠٤، ص )١٩٥٩
  .١٤٦ص   ، مرجع سابق،العلم من منظور إسالميفلسفة : زآريا بشير إمام.  د)٢(
  .١١٣ المرجع نفسه، ص )٣(



  ١٢٧

هذا المفهوم كأداة للتقييم المقارن للنظريات العلميـة،        " الكاتوش"طور  
 بحثية، وباختصـار البرنـامج      وعليه جعلت النظريات على شكل برامج     

أي طرق للبحث يجـب     : البحثي هو مجموعة من القواعد المنهجية تخبرنا      
 ويرى بأنه هناك عـدد مـن القضـايا    )č(.تجنبها وأي طرق يجب اتباعها    

األساسية والتي تشكل النواة الصلبة للمعتقدات، وفي سياق البرامج البحثية          
يتم تفنيد واضح لقضية أساسـية،      عادة ال يتم تحدي هذه القضايا، وعندما        

يأتي رد الفعل من خالل االستنجاد بمجموعـة وقائيـة مـن الفـروض              
  )Ď(.المساعدة للمحافظة على القضية األساسية

إن رد فعل العلماء سيطور البرنامج البحثي إذا كـان          " الكاتوش"يرى  
موجها لحفظ النواة الصلبة، من خالل بناء الفرضـيات المسـاعدة التـي             

لـذا فـإن البـرامج      . Anomaliesها تحاول أن تفسر المسائل الشاذة       بدور
ومفتـاح  . البحثية جيدا كان أو سيئا يمكن أن يخترع فرضيات مسـاعدة          

لتقييم أي برنامج بحثي هو التحقق فيما إذا كانـت          " الكاتوش"التجربة عند   
هذه الفرضيات المساعدة تؤدي إلى تفسير المسائل الشاذة وكشف حقـائق           

 )Progressive.)ď، وبالتالي يوصف ذلك البرنامج البحثـي بالتقـدمي          جديدة
والبرنامج التقدمي يظهر النمو المستمر للمعرفة وفرضـياتها المسـاعدة          

  .وتزيد من قدرتنا لفهم الواقع
أما إذا فشلت الفروض المساعدة في احتواء المسألة الشاذة والمضـادة           

، Degeneratingامجا جامدا ومائتا    للبرنامج األصلي، فإن البرنامج يعتبر برن     
قد وصل إلى طريق مسدود، فال هو قادر على تفسير المسائل الشاذة، وال             

  )Đ(.هو قادر على التنبؤ بمسائل جديدة أو تطورات قادمة

                                                           
 (1)Robert Keohane: Theory of World Politics, Op.cit, P. 188. 
(2) Michael Nicholson: Imaginary Paradigms: A Skeptical View of The Inter-

Paradigm Debate in International Relations, {http://www.kent.ac.uk.html}. 
(3) Robert Keohane: Theory of World Politics, Op.cit, P. 189. 

  .١١٣ص   ، مرجع سابق،فلسفة العلم من منظور إسالمي: زآريا بشير إمام.  د)٤(



  ١٢٨

بأنه ال توجد نظرية دائمة الصـدق، بـل إن بعـض            " الكاتوش"يرى  
ـ      )č(.النظريات أقل خطأ من غيرها     امج معـين    وعلى الرغم من فشل برن

وبغض النظر عن تسرب الماء إليه فمن المفتـرض أن ال يغـرق هـذا               
البرنامج البحثي، وأن ال يتخلى عنه حتى يأتي برنامج ƈخر أكثـر قـدرة              

  )Ď(.على المقاومة من البرنامج القديم
ـ  ال يوجد مكان في سياق التطور العلمي، للتحـوالت         " الكاتوش"وفقا ل

التي سيطرت فيها العوامل غيـر العقالنيـة        الالعقالنية، حتى في األزمنة     
  )ď(.على معتقدات الناس

تبقى مسألة مدى مالئمة البرامج البحثية لمجال نظريـات العالقـات           
إذا طبقنا حرفيا المتطلبـات   "":R. Keohaneروبرت كوهين "الدولية، يقول 
 ]على العالقات الدوليـة   [للبرنامج البحثي التقدمي    " الكاتوش"التي وضعها   

 وينتقد منهجية   )Đ(".إن كل نظريات السياسة الدولية تفشل في تلك التجربة        ف
بأنها ال تسعفنا في الفصل في النظريات المتنافسة في الوقـت           " الكاتوش"

الراهن وإنما تفصل بأثر رجعي في مسار النظريات العلمية علـى مـدى             
أن في أنه ال مانع من      " الكاتوش"ولكن يستفاد من منهجية     . سنوات مضت 

تؤخذ صياغات عديدة لنظريات علمية أو تعرض نظريات مختلفة، ألنـه           
من الممكن أن تكون تلك النظريات البديلة هي النظريات التقدمية في نهاية            

  )đ(.المطاف
@@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Z@À‹É¾a@xˆíáåÜaì@çíØ@‘bàímParadigm  

في أوائل السـتينات مصـطلح   " Thomas Kuhnتوماس كون "استعمل 
فيزيائيا ثم أصبح أستاذا لتاريخ     " كون"وكان  " Paradigmالنموذج المعرفي   "

" تطور الفكر الغربي  "و" الثورة الكوبرنيكية "العلم، ونشر له عدة كتب منها       
                                                           

  .٣٣، ص)١٩٩٢دار مجدالوي، : عمان (مداخل إلى العلوم االجتماعية: مهنا حداد.  د)١(
ة :  ريتشارد هيجوت   )٢( ة السياسية    نظري ة   التنمي رحمن، د      . د: ، ترجم د ال د    . حمدي عب د عب محم

  .٣١، ص )٢٠٠٠المرآز العلمي للدراسات السياسية، : عمان(الحميد 
(3) Michael Nicholson: Imaginary Paradigms, Op.cit. 
(4) Robert Keohane: Theory of World Politics, Op.cit, P. 190. 

  .١١٥ص   ، مرجع سابق،فلسفة العلم من منظور إسالمي: زآريا بشير إمام.  د)٥(



  ١٢٩

 Theبنية الثورات العلميـة  "وأشهرها على اإلطالق " الصراع الجوهري"و

Structure of Scientific Revolutions".  
وما يتعلق به، البد مـن      " كون"عند  " نموذج المعرفي ال"لتوضيح معنى   

في مجال فلسفة وتاريخ العلم ورأيه حول النظريات        " كون"تناول إسهامات   
  :العلمية في نقاط

واستخدمه فـي   " كون" وهو لب نظرية     :Paradigm النموذج المعرفي : ƈوال
 ولكنه اضطر إلى تحديده بدقة اكبر عنـد       . أكثر من عشرين داللة مختلفة    

: الرد على منتقديه في الطبعة الثانية من كتابه، ليختصر علـى داللتـين            
" كـون "والنموذج المعرفي عنـد     . األولى اجتماعية ثقافية، والثانية فلسفية    

يرمز إلى مجموعة متƉلفة منسجمة من المعتقـدات والقـيم والنظريـات            
 والقوانين واألدوات والتطبيقات يشترك فيها أعضاء مجتمع علمي معـين         

وتمثل تقليدا بحثيا كبيرا أو طريقة في التفكير والممارسة ومرشـدا يقـود             
إن : "في الرد على منتقديه   " كون" يقول   )č(.الباحثين في حقل معرفي معين    

معنى النموذج المعرفي لدينا شامل يحتضن جميع االلتزامات المشـتركة          
  )Ď(".لجماعة علمية

" كـون " هذه العبارة عند :Normal Science العǃǂ القياسي ƈو المعتاد: ƙانيا
وهـي  . تعني البحث الذي رسخ بنيانه على إنجازات الماضـي العلميـة          

إنجازات يعترف مجتمع علمي محدد، ولفترة زمنية، بأنها تشكل األسـاس           
 ويقوم على افتراض إن المجتمـع العلمـي         )ď(.لممارساته العلمية مستقبال  
ر من نجاح المشروع علـى      ويتوقف القدر األكب  . يعرف صورة عن العالم   

 وهو مشروع تراكمي    )Đ(.رغبة هذا المجتمع في الدفاع عن هذا االفتراض       
                                                           

ة السياسية    "ثبت بأهم المصطلحات الواردة في آتاب       : حمدي عبد الرحمن  .  د )١( ة التنمي  "نظري
  .٢٧٨، مرجع سابق، ص"ريتشارد هيجوت"لـ
ون)٢( اس آ وهري:  توم ر : الصراع الج ي والتغيي د العلم ي التقلي ارة ف ات مخت ؤاد : ، تدراس ف

  .٢٦٥، ص )١٩٨٩دار الشؤون الثقافية، : بغداد(صالح سعد اهللا آاظمي و
ون)٣( اس آ ة:  توم ورات العلمي ة الث الل : ، تبني وقي ج ت(ش ة، : الكوي الم المعرف لة ع سلس

  .٤١، ص)١٩٩٢
  .٣٤ المرجع نفسه، ص )٤(
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بدرجة عالية، ناجح بصورة رائعة في بلوƷ هدفه وهو االتساع المطـرد            
ولكن يعوزه مع ذلـك نـاتج معيـاري         . في مدى ودقة المعارف العلمية    

عـن إبـداعات    فالعلم القياسي ال يهدف إلى الكشـف        . للمشروع العلمي 
  .  بل يكتفي بمالئمة النظرية للواقع)č(.جديدة
على الطبيعـة  " كون" يركز :Scientific Community الجماƳة العǂمية: ƙالƙا

الجمعية للنشاط العلمي مؤكدا أن العالم الفرد ال يمكن اعتباره ذاتا كافيـة             
ولكي يفسر مصطلح النموذج المعرفي بنجـاح يجـب أن          . للنشاط العلمي 

 وأي مجتمع   )Ď(.ترف بالمجموعات العلمية بوصفها مالكة لوجود مستقل      يع
علمي يتألف من الممارسين لتخصƭ علمي محدد، ويكونون قـد مـروا            
بمرحلة متماثلة من حيث التعليم والتنشئة المهنية، ولكل مجتمع علمي في           
العادة مادة دراسية خاصة به، ونتيجة لذلك يرى أعضاء أي مجتمع علمي            

، كما يراهم غيرهم، في صورة رجال مسؤولين وحدهم وعلى نحو           أنفسهم
فريد عن متابعة مجموعة من األهداف المشتركة بينهم بما في ذلك تدريب            

واالتصال الفكري بين هذه الجماعات يكون تامـا وكـامال          . من يخلفونهم 
نسبيا، كما تكون أحكامهم بشأن المشروع المهني أحكاما إجماعية نسـبيا،           

 ناحية أخرى إن اإلتصال المهني بين جماعة وأخـرى يكـون            ولكن من 
  )ď(.أحيانا شاقا، وغالبا ما يؤدي إلى سوء تفاهم

ألن جماعة العلماء جماعة إنسانية ولها أهواء، واعتقادات، وسـلطة،          
فإن تاريخ الوقائع العلمية، وما يكتنفها من عوامل سوسيولوجية إنما تصف         

خـه وضـغوطه االجتماعيـة، ومرتبطـا        لنا عمال إنسانيا ذا صلة بتاري     
  .بالعقليات السائدة في المجتمع أو النخبة

 خالل تطور   :Ʀƈمة النماذج المعرفية وانƙƓاƼ نماذج ǂƳمية جديدة      : راƓعا
أي علم يسود شعور بأن أول نموذج معرفي يعترف البـاحثون بصـحته             

فيـة   والنماذج المعر  )Đ(.يفسر بنجاح غالبية المشاهدات والتجارب بسهولة     
                                                           

  .٩٣ المرجع نفسه، ص )١(
  .٢٦٦، مرجع سابق، ص الصراع الجوهري:  توماس آون)٢(
  .٧-٢٤٦ص   ، مرجع سابق،بنية الثورات العلمية:  توماس آون)٣(
  .١٠٨ المرجع نفسه، ص )٤(
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ولكن ال يوجـد نمـوذج      . تكتسب مكانتها من قدرتها على حل المشكالت      
واحد يستطيع أن يفسر كل المعلومات والعوامل، األمر الذي يؤدي إلـى            

  .ظهور األزمات العلمية وهي شرط النبثاق نظريات جديدة
تنتهي األزمات إما بأن يثبت العلم القياسي قدرته على معالجة المشكلة           

ألزمة، أو تستعصي المشكلة على المعالجة فتطـرح جانبـا          التي أثارت ا  
ولكـن هـذا    . للمستقبل، أو تنتهي األزمة بانبثاق نموذج معرفـي بـديل         

االنتقال، مسألة أبعد ما تكون عن وصفها بأنها عملية تراكمية، بـل إنهـا              
إعادة للبناء فوق قواعد أساسية جديدة، ومن شأنها أن تغير بعض القواعد            

 واالختيار  )č(.ساسية وتجدد الكثير من مناهج وتطبيقات البحث      النظرية األ 
بين النظريات المتنافسة يعتمد على مـزيج مـن العوامـل الموضـوعية             

  .والذاتية
 وهـي سلسـلة األحـداث    :Scientific Revolutions الƙورات العǂمية:خامسا

التطورية غير التراكمية، التي يبدل فيها نموذج معرفـي قـديم، كليـا أو              
ويالحظ فـي كـل تطـور       . زئيا، بنموذج معرفي جديد متعارض معه     ج

سياسي أو علمي إن اإلحساس بسوء األداء الذي يمكن أن يفضـي إلـى              
واالختيار بين نماذج معرفية متنافسة، مثله      . أزمة يعد شرطا مسبقا للثورة    

  )Ď(.مثل االختيار بين مؤسسات سياسية متنافسة
هو اعتقاده بأن   " كون"ءت في كتاب    لعل من األفكار الجوهرية التي جا     

النظريات التي تمثل نماذج مختلفة تعيش في أكوان وعوالم منفصلة تماما           
ومعزولة عن بعضها البعض فليس هناك أي عالقات تواصل بينها ولذلك           

  )ď(.ال توجد وسائل للمقارنة بينها
الفوارق بين النماذج المعرفية المتعاقبة هي فـوارق ضـرورية، وال           

 التوفيق بينها، والسبب هو الوظائف المعيارية للنمـاذج المعرفيـة،           يمكن
فحين يدرس رجل العلم نموذجا معرفيا إنما يكتسـب فـي الوقـت ذاتـه          

                                                           
  .١٣٤ المرجع نفسه، ص )١(
  .١٤٥-١٤٣، مرجع سابق،ص بنية الثورات العلمية:  توماس آون)٢(
  .١٣٥، مرجع سابق، ص فلسفة العلم من منظور إسالمي: زآريا بشير إمام.  د)٣(
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ولهـذا  . النظرية ومناهج البحث والمعايير ويتعلمها عادة كمزيج متشـابك       
فإن النماذج المعرفية حين تتغير تحدث عادة تحوالت هامة في المعـايير            

 وحتـى   )č(.تحدد مشروعية كل من المشكالت والحلـول المقترحـة        التي  
المصطلحات والمفاهيم والتجارب القديمة حين تصبح في إطار النمـوذج          

والعلمـاء  . المعرفي الجديد تدخل في عالقات جديدة مع بعضها الـبعض         
الذين يعملون في عالمين مختلفين فإنهم يـرون أشـياء متباينـة عنـدما              

  )Ď(.قطة وفي نفس االتجاهينظرون من نفس الن
الدقـة  : خمسة خواƭ للنظرية العلمية الجديـدة وهـي       " كون"يحدد  

وهي معايير قياسية كلها لتقـويم      . والتماسك والمدى والبساطة واإلثمارية   
  )ď(.النظرية

على إنه الممثل الرئيسي لحركة الربط      " كون"بناءا على ذلك ينظر إلى      
فكرة " كون"ويحقق  . الل الميثودولوجيا بين تاريخ العلم وفلسفة العلم من خ      

الذي دارت  " بنية الثورات العلمية  "الربط التام بين هذه الجوانب الثالثة في        
  )Đ(.وتدور حوله دراسات كثيرة

نظرا ألسباب عدة تستعير هذه الدراسة فكرة النموذج المعرفـي مـن            
عض في تناول عالقة نظريات العالقات الدولية ببعضها الب       " توماس كون "

وكيفية ترتيبها تاريخيا، مع التحفظ على بعض دالالتها التي ال تنسجم مع            
  .هذا الحقل كما سيأتي في الفصل الالحق

                                                           
  .١٦٣، مرجع سابق، ص ةبنية الثورات العلمي:  توماس آون)١(
  .٢١٢-٢١٠ المرجع نفسه، ص )٢(
  .٢٨٦، مرجع سابق، ص الصراع الجوهري:  توماس آون)٣(
  .١٧٢، مرجع سابق، ص اتجاهات الفكر الفلسفي العلمي: ماهر عبد القادر محمد.  د)٤(
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@@@@@@óïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@óaŠ†ì@À‹É¾a@xˆíáåÜaZ@ @
في الفصل الثاني من هذا الباب أشارت الدراسة إلى مساهمات مهمـة            
من قبل علماء في مجال فلسفة العلم حول موضـوع عالقـة النظريـات              

ي أي علم من العلوم، واǓن يجب اإلشارة إلـى عالقـة            العلمية ببعضها ف  
نظريات علم العالقات الدولية فيما بينها وكيفية ترتيبها وتناولها في ضوء           

  .ما ذكر من محاوالت جادة وعلمية
ـ        علـى هـذا    " بـوبر "يرى الباحث إنه يصعب تطبيق مبدأ التكذيب ل

 العالقات الدولية   الحقل، وذلك للمرونة والنسبية الموجودة في مجال دراسة       
وصعوبة الحكم على النظريات بالتكذيب أو التصديق المطلق، األمر الذي          

وتذهب الدراسة إلى أن األخـذ بمفهـوم        . يتالئم أكثر مع العلوم الطبيعية    
بشكل منفرد ومطـابق لمـا   " برنامج البحث العلمي"أو " النموذج المعرفي "

  .ضاجاء عند أصحاب تلك النظريات يصعب تطبيقها أي
ـ    مع محاولة إجراء   " Paradigmالنموذج المعرفي   "المقترح هو األخذ ب

تحويل عليه في بعض الجوانب التي يصعب تطبيقهـا علـى العالقـات             
فـي عمليـة    " برنامج البحـث العلمـي    "الدولية، مع االستفادة من مفهوم      

، حينما يؤلف بينهما، هي إنهـا       "الكاتوش"و" كون"وفائدة أفكار   . المالئمة
عد على رؤية التغيرات التي تحدث داخل النماذج والبرامج البحثية من           تسا
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جهة، وداخل النظريات التي لم تصل بعد إلى مرحلة النمـاذج المعرفيـة             
 وتساعد أيضا علـى التوفيـق بـين         )č(.والبرامج البحثية من جهة أخرى    

نظريتي التراكم والثورة في تقدم العلم، وذلك بالقول إن العلم يتطور فـي             
الظروف العادية بالتراكم، ولكن في وقت األزمـات وفشـل النظريـات            
السائدة في تفسير الظواهر الشاذة تأتي الثورة العلمية ويلجأ العلماء إلـى            
ترك النموذج المعرفي القديم ويأخذون بـالنموذج الجديـد القـادر علـى             

  )Ď(.التفسير
" المعرفـي النموذج  "بعدم مالئمة   " توماس كون "على الرغم من اعتقاد     

للعلوم االجتماعية، ألنها تمر بمرحلة ما قبل النموذج المعرفـي، ولكـن            
كانت نظريته مؤثرة ولها صداها في مجال العلوم االجتماعية، فمن العلماء           

  .من رفض استخدامه ومنهم من رأى العكس
يرى الرافضون بوجود اختالفات واضحة في التطور النظـري بـين           

لتطـور  " كـون "منها العالقات الدولية، ورؤية     العلوم االجتماعية ومن ض   
 إذ لو   )ď(.العلوم الطبيعية، وهذه تؤدي إلى عدم مالئمة تحليالته لهذا الحقل         

ـ " النموذج المعرفي "أخذنا مفهوم    عدم القابليـة  "وطبقنا مفهوم   " كون"وفقا ل
بالنسبة للنماذج المختلفة، فإن الحـوار بـين        " Incommensurabilityللقياس  
يات والنماذج المختلفة يكون عديم الفائدة وأي محاولة للتركيب تكون          النظر

 Sheldonشيلدون وولـن  " وفي نفس اتجاه الرفض يرى )Đ(.مضيعة للوقت

Wolin " في دراسته"Paradigm and Political Theories "  بأنه لم تحدث ثـورة
فيليـب  "علمية وال يوجد نموذج مهيمن أو علم قياسي للسياسـة، ويؤكـد             

 Political Science: The Case"في دراسة بعنوان " Philip Beardsleyبيردسلي 

of  Missing Paradigm "  على إنه ال في الماضي وال في الوقت الحاضر لـم
                                                 

  .٣٠، مرجع سابق، ص نظرية التنمية السياسية:  ريتشارد هيجوت)١(
  .١٣٣، مرجع سابق، ص فلسفة العلم من منظور إسالمي: زآريا بشير إمام.  د)٢(

(3)  Richard Mansbach, Yale Ferguson: Values and Paradigm Change: The 

Elusive Quest for International Relation Theories, in: Paul R. Viotti, Mark V. 

Kauppl: International Relations Theory, Op.cit, P. 555. 
 (4)Michael Nicholson: Imaginary Paradigms, Op.cit. 
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يتم تأسيس نموذج معرفي في مجال علم السياسة، ولكنه يعتقـد بإمكانيـة             
  )č(.اختراع علم السياسة لنموذج معرفي خاƭ به في المستقبل

في الجانب اǓخر يرى المؤيدون بأن الغرض من اللجوء إلى مصطلح           
هو إدخال بعض التنظيم إلى الحقل النظري للعالقـات         " النموذج المعرفي "

إنـه فـي   " Mechael Necholsonميكائيل نيكلسـون  " بحيث يرى )Ď(.الدولية
اǓونة األخيرة أصبحت عرفا بين دوائر محدودة من الباحثين في مجـال            

 Inter-Paradigmالحوار ما بـين النمـاذج    "قات الدولية اإلشارة إلى العال

Debate"           ويتم بموجبه التعامل مع المداخل المختلفة في دراسة العالقـات ،
 وهناك عدد من البـاحثين طبقـوا        )ď(.الدولية كأنها نماذج معرفية مختلفة    

على مجاالت من علـم السياسـة والعالقـات         " النموذج المعرفي "مفهوم  
الدولية، إلى درجة يذهب البعض منهم إلى وجود اكثر من نموذج معرفي            

 Postmodern“واحد، بما يعكس حالة العلم في مرحلـة مابعـد الحداثـة    

Science” ميكائيل بانكس "، ومن أبرزهمMichael Banks "  الذي يرى بأنـه
هناك ثالثة نماذج رئيسية تحاول أن تدرس العالقـات الدوليـة بطـرق             

. النموذج الواقعي، النموذج التعددي والنمـوذج البنيـوي       :  وهي مختلفة،
مفهوم النمـوذج المعرفـي فـي    " John Vasquesجون فاسكويز "ويناقش 
تشارلس رينولدز "وكذلك استخدمه ". The Power of Power Politics"دراسته 

Charles Reynolds "  في دراسـته"Modes of Imperialism.")Đ(  والمالحظـة 
ة على هذه الدراسات هي أنها ال تستخدم المفهوم بالدقة الـواردة            المشترك

بل يستخدمون المفهوم بطريقة تتناسـب مـع علـم السياسـة            " كون"عند  
  .والعالقات الدولية

هو هيكل الخطاب السـائد     " Paradigm"إلى أن   " منى أبو الفضل  "تشير  
، فيضـع   من حيث النسق القيمي واإلدراكي الذي ينظم التفكير في حقل ما          

                                                 
 (1)Ronald H. Chilcote: Theories of Comparative Politics, Op.cit, P. 59. 

  .٥٤-٥٣، مرجع سابق، ص العالقات الدولية: عبد الوهاب معلمي. الحسان بوقنطار، د.  د)٢(
 (3)Michael Nicholson: Imaginary Paradigms, Op.cit.  
 (4)Michael Nicholson: Imaginary Paradigms, Op.cit. 
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نطاق هذا الحقل وحدوده، ويحدد مفاهيمه ورؤاه العالمية ومعتقداته وقيمه          
 وتعتمد هذه الدراسة على أن النموذج المعرفي رؤية سـائدة           )č(.ونظريته

في مرحلة ما عن طبيعة الظاهرة الدولية كما يدركها وكما يصفها معظـم             
 ويشير إلـى    المنظرين في كل مرحلة من مراحل تطور العالقات الدولية،        

وجود نوع من االتفاق حول سمات الظاهرة الدولية وأبعادها األساسـية،           
أحـدهما موضـوعي    : ويستخدم في العالقات الدولية استنادا إلى معيارين      

ومحوره االفتراضات األساسية حول الطريقة التي يتهيكـل بهـا العـالم،           
   )Ď(.واǓخر منهاجي ومحوره أساليب إدارة البحث والتحليل

فإن جوهر النموذج المعرفي في السياسـة       " محمد وقيع اŸ  "ما يرى   ك
ما هـي طبيعـة المنـاƢ       : الدولية يتمثل في إجابته عن أسئلة ثالثة، وهي       

السياسي العالميÞ وما هي وحدات التعامل األساسـية علـى المسـتوى            
العالميÞ وما هي أهم المشكالت التي تستعصي على الحل وتسـهم فـي             

  )ď(العالميةÞ تفجير األوضاع 
بناء على ذلك فإن تاريخ الدراسة النظرية للعالقات الدولية يمتلك أكثر           

وتعاقبـت علـى    .  عاما ēđمن نموذج معرفي واحد عبر مسيرة تقارب        
دراسة العالقات الدولية عدة نماذج ساد كل منها في مرحلة من مراحـل             

 ثالثة أنـواع    تطورها، وتبلورت االختالفات بين هذه النماذج المتعاقبة في       
 كـان جـدال      وثانيها  كان الجدال بين المثالية والواقعية،      أولها :من الجدال 

 Inter-Paradigmالتقليدية والسلوكية، وشهد الستينات جداال بـين النمـاذج   

                                                 
 (1)Mona Abul-Fadl: Paradigm in Political Science Revisited: Critical Options 

and Muslim Perspectives,The American Journal of Islamic Social Science, 

Vo.6, No. 1, September 1989, P121. 
إلى منظور   نظرية العالقات الدولية بين المنظور الواقعي والدعوة        : نادية محمود مصطفى  .  د )٢(

  .٥٤، ص ١٩٨٥ ، أآتوبر ٨٢، مجلة السياسة الدولية، العدد جديد
دد   مداخل دراسة العالقات السياسية الدولية:  محمد وقيع اهللا   )٣( ة، الع ، ١٤، مجلة إسالمية المعرف

  .٧٤، ص ١٩٩٨، خريف ٤السنة 
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Debate              الذي تم في ظل ما يسمى بمرحلة ما بعد السلوكية في العالقـات 
  )Ď(. ومابعد الوضعية بين الوضعية الثالث وجرى الجدال)č(.الدولية

المثال األبرز الذي يستشهد به المختصون في مجال العالقات الدوليـة          
على وجود النموذج المعرفي هو ظهور وهيمنة النظرية الواقعيـة علـى            
مجاالت البحث فيها والتزام الغالبية العظمى من الباحثين في هذا الحقـل            

في السـنوات التـي تلـت       المعرفي بالمفاهيم والفرضيات التابعة للواقعية      
  )ď(.الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الستينات من القرن الماضي

من خالل اإلطار المفاهيمي " Stefano Guzziniستيفانو غوزيني "يقترح 
تفسيرا لتطور الواقعية باالستناد إلى خصوصـية العالقـة بـين       " كون"لـ

عرفي، إذ يمكن القـول     الواقعية كمدرسة فكرية والعالقات الدولية كحقل م      
إنه لم يعرف أي حقل ƈخر من حقول العلوم االجتماعية هذا التداخل التام             

تفيد " غوزيني"وخالصة مقترح   . ما بين مدرسة فكرية وحقل معرفي معين      
بالتزاوج ما بين التاريخ الداخلي والتاريخ الخارجي للواقعية، والمقصـود          

الحوار الداخلي والتجديـد مـن      بالتاريخ الداخلي هو التطور المفاهيمي و     
داخل نظرية الواقعية ذاتها، والمقصود بالتاريخ الخـارجي هـو تطـور            
الواقعية في السياق األكاديمي لدراسة العالقات الدولية من خالل تفاعلهـا           

ها مع النظريات األخرى الموجودة في نفس الحقل المعرفي، وهو           حوارو
  )Đ(.التاريخيبذلك مقترح يدخل في سياق علم االجتماع 

تعتمد الدراسة على النموذج المعرفي كإطار مفاهيمي لبحث نظريـات          
العالقات الدولية، وتبدأ بتقديم لما يمكن أن تسمى بنماذج معرفية في حقل            

 .ات بينهاحوارالعالقات الدولية وال
                                                 

  .٥٦، مرجع سابق، ص نظرية العالقات الدولية: نادية محمود مصطفى.  د)١(
 (2)S. Smith, K. Booth & M. Zalewski (Ed.): International Theory: Positivism 

and Beyond (Cambridge: C. U. P., 1996). 
 (3)Richard Mansbach, Yale Ferguson: Values and Paradigm Change, Op.cit, 

P.555. 
(4) Stefano Guzzini: Realism in International Relations and International 

Political Economy, (New York: Routledge,1998), PP.1-2. 
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א א
"Idealismא"

ـ     وأحيانـاŹ أخـرى    " Utopianismطوباويـة   ال"تسمى المثالية أحياناŹ بـ
وهـي  ". Liberalismالمذهب الليبرالـي    "أو" Rationalismالمذهب العقالني   "

مقاربة للعالقات الدولية تشدد على أهمية القيم األخالقية والمعايير القانونية          
وانسجام المصالح لتكون الموجهة لرسم السياسـة الخارجيـة بـدالŹ مـن        

  )č(.قومية والقوةاعتبارات المصلحة ال
من خالل هذا المبحث تشير الدراسة إلى األسس الفكريـة للمثاليـة،            
والمثالية كنموذج معرفي، وتتناول نموذجين من بين الفالسفة والسياسيين         
الذين تبنوا النموذج المثالي، وأخيرا الجدال الـذي وقـع بـين المثاليـة              

  .وليةوالواقعية والذي مثل تحوال كبيرا في العالقات الد
@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZóïÜbráÝÜ@óî‹ÙÑÜa@ÿa@ @

تستمد المثالية أساس رؤيتها من األديان السماوية والفلسفات اإلنسانية         
. التي تهتم بوضع الضوابط والمعايير األخالقية العامة للسلوك اإلنسـاني         

واألسس المرجعية للفكر المثالي في العالقات الدولية تعود إلى أكثر مـن            
فهي تعود إلى حركة التنوير المتفائلة في القرن الثامن عشر، كمـا            منبع،  

تعود إلى ليبرالية القرن التاسع عشر والمثالية الويلسـونية فـي القـرن             
 وينطلق المثاليون من مقدمات عقائدية وميتافيزيقية وأخالقيـة      )Ď(.العشرين

                                                 
  .{http://elibrary.grc.to./ar/penguin} قاموس بنغوين:  غراهام إيفانز، جيفري نوينهام)١(
تغراف  )٢( رت بالس ي، روب يمس دورت ة   :  ج ات الدولي ي العالق اربة ف ات المتض ع النظري ، مرج

  .١٠سابق، ص 
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دولية حتى  لالنتهاء بالتحليل الفلسفي إلى ما يجب أن تكون عليه العالقات ال          
 أي تعتمد المثالية باألساس على جملة من المبادƏ والقـيم           )č(.تكون مثالية 

والمثل التي يعتنقها دعاتها، وقد حاولوا أن يقيموا وفق تصوراتهم نظامـا            
:  ومـن أبـرز تلـك المبـادĎ(        Ə(.دوليا مثاليا يتالئم مع تلك القيم والمثل      

  ."Nationalismاألممية "و" Humanismاإلنسانية "
تبدأ المثالية باالعتقاد بأن الطبيعة اإلنسـانية تقـوم علـى اإلحسـان             

إنهـا  . والمساواة بين الناس والدول بوصفهم العبين في السياسة الدوليـة         
تدŇعي بأن الدول هي امتداد لإلنسان وتسعى من أجـل تحقيـق اإلنسـان              

نƭ المثالي، إنها تركز على الناس أكثر من الدول وإن اهتمامها الرئيس ي           
على أن التشابه بين الالعبين الدوليين ـ األفراد والدول ـ هو من أجـل    

 وتركز هذه الرؤية في المقـام األول علـى          )ď(.تعزيز المثاليات اإلنسانية  
مخاطبة عقل اإلنسان وقلبه في الوقت نفسه، واستثارة الجوانب الخيرة في           

ل على أن يـأتي     الطبيعة البشرية بهدف االرتقاء بالسلوك اإلنساني، والعم      
هذا السلوك متمشيا مع القواعد األخالقية التي تحض على قيم التعاون بدال            
من الصراع، وعلى السالم بدال من الحرب، وعلى العدالة بدال من الظلم،            

 هذه  )Đ(.وعلى الحب واإلخاء والكرم بدال من الكراهية والحقد والالإنسانية        
الحكومـة  "عضهم إلى الدعوة إلـى      النظرة التفاؤلية لدى المثاليين دفعت ب     

  ".العالمية
@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZÀ‹Éà@xˆíáåØ@óïÜbr¾a@ @

بعد انتهاء الحرب العالمية األولى، مهدت ضرورة العمل على عـدم           
ومن فرضيات  . وقوعها مرة ثانية لظهور العالقات الدولية كحقل أكاديمي       

وكما يـرى  . ن الدولالمثالية القول بأن الحرب قامت بسبب عدم التفاهم بي 

                                                 
  .٣٠، مرجع سابق، ص مبادئ في العالقات الدولية: محمد منذر. د)١(
  .٢١، مرجع سابق، ص العالقات السياسية للدولية: علي عودة العقابي. د)٢(
  .٨٤، مرجع سابق، ص مبادئ العالقات الدولية: سعد حقي توفيق. د)٣(
  .٤١٠، مرجع سابق، ص مبادئ علم السياسة: حسن نافعة.  د)٤(
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فإن مرض جسم السياسة الدولية كـان معلومـا،   " E.H. Carrإدوارد كار "
  )č(.ولكي يكتشف العالج، تتطور دراسة السياسة الدولية تلقائيا

يبدأ المثالي بفرضية وجود معيار أخالقي يتعين على جميـع الـدول            
 التسليم بـأن    وينبع المعيار من الفضيلة المفطور عليها اإلنسان مع       . اتباعه

ويرد المثالي  . شخصية الدولة هي في واقع األمر انعكاس للمواطنين فيها        
فشل الشعوب في العيش بسالم إلى انعدام التفاهم والجهل بما تنطوي عليه            

 بناء عليه وقف المثاليون موقف الرفض       )Ď(.األخالقية الدولية من عقالنية   
لية، مثل مبدأ توازن القوى     من مجموعة المبادƏ السائدة في العالقات الدو      

المرتبط تاريخيا بأوروبا، ومبدأ استخدام القـوة فـي الشـؤون الدوليـة،             
والمعاهدات السرية للحلفاء، والتقسيم المجحـف للعـالم خـالل الحـرب            
األولى، وطرحوا مبادƏ مقابلة تمثلت في الحقوق وااللتزامـات القانونيـة    

  )ď(.الدولية
ل األكاديمي دراسـة القـانون الـدولي        مثل النموذج المثالي في الحق    

والمنظمات الدولية بغية القضاء على النزاعات وإقامة تنظيم أفضل للعالم          
وقد تمثـل االهتمـام     . وخدمة أهداف السلم ودعم وتطوير التفاهم الدولي      

وانطلق المثـاليون مـن     . النظري عند الباحثين في تقديم نظرية معيارية      
أي هناك توافـق طبيعـي   " Harmony of Interestsانسجام المصالح "مسلمة 

وفي إطار السياسـة    . بين المصلحة العليا للفرد والمصلحة العليا للجماعة      
الدولية قامت نظرية تطابق المصالح على اعتبار أن جميـع الـدول لهـا              
مصلحة في السلم، وأن أي دولة تريد أن تعرقل السلم هي غير عقالنيـة              

  )Đ(.وغير أخالقية

                                                 
(1) E. H. Carr: The Twenty Years Crises: An Introduction to the Study of 

International Relations (London: Macmillan, 1939), P.6. 
انتوري)٢( رت آ رة: روب ة المعاص ة الدولي اهر : ، ت السياس د ظ ان(أحم ب : عم ز الكت مرآ

  .١٠١ص ) ١٩٨٩األردني،
  .١١ص  جع سابق،، مرالنظريات المتضاربة:  جيمس دورتي، روبرت بالستغراف)٣(
  . ٢١-٢٠ص   ، مرجع سابق،النظرية في العالقات الدولية:  ناصيف حتي)٤(
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ذج المعرفي المثالي فإن الحكم على العالقات بـين األمـم           طبقا للنمو 
.  هو االمتثال أو االنتهـاك للقـانون الـدولي          األول :يجري وفقا لقاعدتين  

هو التعاون واإلسهام في تنشيط وتعضيد جهود العصبة لتلطيـف          والثاني  
 وفي هذا السياق فإن إقامة نظم ديمقراطية غربية خطوة أولى           )č(.العالقات
خلƭ من النزاعات، ألنها تتبع سياسات محايدة، وهـي مسـالمة           نحو الت 

 عليه فإن االفتراضات األساسية للمثالية      )Ď(.وتمتنع عن اتباع سياسات القوة    
والتجـانس  . االعتقاد الجازم بحتمية انتشار المؤسسات الديمقراطيـة      : هي

 )ď(.واألساس الرشيد للسلوك اإلنسـاني    . الكامل في المصالح بين الشعوب    
هكذا تكون للنموذج المثالي نظرية ومجموعة بـاحثين ورؤيـة جديـدة            و

  .للمشاكل الدولية القائمة وكيفية حلها، وبناء مؤسسات دولية
لكن المثالية واجهت مشاكل حقيقية في الواقع الدولي، ومن أهم تلـك            
العوائق إن مثل هذا النظام المثالي ال يمكن أن يظهر للوجود إال في حالة              

وهذا الشرط  . جتمع الدولي لمبادƏ أخالقية، بدال من استخدام القوة       اتباع الم 
وإلنزال مثل هذا النظام إلى     . لم يتم تطبيقه ويحدث العكس غالبا من الدول       

الواقع البد من القضاء على النظم الشمولية بأية وسيلة واسـتبدالها بـنظم             
عالمية تتولى  والبد من قيام حكومة     . ديمقراطية، وهذا أمر لم يتم لحد اǓن      

  )Đ(.تطبيق هذه المبادƏ ومراقبة الدول في التنفيذ
@@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@ZðÜbr¾a@À‹É¾a@xˆíáåÜa@†aìŠ@æà@ @

لكي يسود أي نموذج معرفي البد من وجود مفكـرين ورواد يتبنـون        
أطروحاتها الفكرية، والمثالية من الناحية الفلسفية هي من أقدم الفلسـفات           

طول التاريخ وفي مناطق مختلفة من العالم وجـد مـن           اإلنسانية، وعلى   
لـوك،  (يدعو إلى تلك المبادƏ والتوجهات األخالقية والقانونية، فمـثال،          

                                                 
  .٤٢، مرجع سابق، ص العالقات الدولية:  آاظم هاشم نعمة)١(
  .٢٢ص   ، مرجع سابق،النظرية في العالقات الدولية:  ناصيف حتي)٢(
ة دراسة        : نصر محمد عارف  . د )٣( ة ومنهجي ة      نظريات السياسة المقارن نظم السياسية العربي   ال
  .١٩٠، ص)١٩٩٨جامعة العلوم اإلسالمية واالجتماعية، : فيرجينيا(
  .٥٥، مرجع سابق، ص المدخل إلى العالقات الدولية: صالح الدين الدومة.  د)٤(



  ١٤٢

بنثام، روسو، توما األكويني، كوندورسيه، إيمانوئيل كانط، أرنولد توينبي،         
من نوع  " مثاليين"، يعتبرون   )نورمان أينجل، ألفرد زيمرن وودرو ويلسون     

نهم جميعاŹ، وإن كان على مستويات مختلفة وبدرجات متفاوتـة          أو ƈخر أل  
بوصفهما بشـيرين   " العقل والضمير "من االقتناع، أعربوا عن إيمانهم بـ       

 ويقتصر البحث هنا علـى الفيلسـوف        )č(.بالسالم الدائم واالنسجام الشامل   
  ".ودرو ويلسون"، والرئيس األمريكي األسبق "إيمانوئيل كانت"

ŷوالƈ :يمانƋ يل كانتƏوImmanuel KantǃƏالدا ǃالسال Ʊروƪوم :  
تبارت في القرن التاسع عشر ثالث مدارس فكرية في فلسفة السياسة،           

فرقـت األولـى بـين      . المنفعية، والمحافظية التاريخيـة والمثاليـة     : هي
. المؤسسات االجتماعية على أساس حاصل السعادة الـذي ينـتج عنهـا           

ريخ مسوغات تبرر وجـود المؤسسـات       ووجدت الثانية في دراستها للتا    
 بهـذا  )Ď(.وأنشأت الثالثة نظاما يقوم على أساس حريـة اإلرادة      . المعروفة

فيلسوفا مثاليا، ورأى أن التاريخ البشـري يتـيح لـه           " كانت"المعنى كان   
تفسير السمة غير المنظمة للعالقات الدولية، وفي الوقت نفسـه إعطـاء            

وبهـذا يبقـى    . لعالقات في المستقبل  تصور لما يجب أن تكون عليه هذه ا       
على عالمية وكونية عصر األنوار الفرنسي، وقد شكلت كتابـات          " كانت"
   )ď(.أساسا للفلسفة الليبرالية ومرشدا للمثالية" كانت"

من وضع الدولة موضع االحترام دون أن يحقر الفرد أو          " كانت"تمكن  
م، ويعتبـر   أن يمجد استعمال القوة، وبشر من عالم مضـطرب بالسـال          

مشروعه للسالم الدائم من الكتب المهمة ويعبر عن المثالية في العالقـات            
الدولية، والذي اقترح فيه ست مواد تمهيدية والتي تعبـر عـن الشـروط        

  )Đ(.السلبية للسالم، وثالث مواد نهائية تمثل الشروط اإليجابية للسالم الدائم
                                                 

  .{http://elibrary.grc.to./ar/penguin} قاموس بنغوين:  غراهام إيفانز، جيفري نوينهام)١(
م قرب.  د)٢( ة والسياسة: انملح روت (المنهجي ات، : بي ة للدراس ة الجامعي ، ص )١٩٨٦المؤسس

٢٥.  
  .٦٥-٦٤، المرجع نفسه، ص العالقات الدولية: ريمون حداد.  د)٣(
عود .  د)٤( و الس ات أب ة  : عطي المي، مجل الم الع انط والس رآ الم الفك ت، عع ، ٤/ ، الكوي
  .٩٥-٩٤، ص ٦/٢٠٠٣_٤



  ١٤٣

  :)č(الشروط السلبية هي
ى أمر من         أية معاهدة للسالم    . ١ ديها عل ال تعد معاهدة إذا انطوت نية عاق

  .شأنه إثارة الحرب في المستقبل
ن       . ٢ ة م ة طريق رى، بأي ة أخ ا دول وز أن تملكه تقلة ال يج ة مس ة دول أي

  .الطرق
  .يجب أن تلغى الجيوش الدائمة إلغاء تاما على مر الزمان. ٣
  .عاتها الخارجيةزّال تعقد الدول قروضا من أجل منايجب أ. ٤
ة    . ٥ ال يجوز ألية دولة أن تتدخل بالقوة في نظام دولة أخرى أو في طريق

  .الحكم فيها
ال                . ٦ راف أعم تبيح لنفسها اقت ال يحق ألية دولة، في إبان الحرب، أن تس

را     دولتين أم ين ال ة ب ل الثق لم، أن تجع ودة الس د ع أنها عن ن ش ة، م عدائي
  .مستحيال

  :)Ď(الم وهيواقترح كانت ثالثة شروط إيجابية للس 
  .يجب أن يكون دستور المدينة في آل دولة دستورا جمهوريا. ١
  .ينبغي أن يقوم قانون الشعوب على أساس نظام اتحادي بين دول حرة. ٢
رام              . ٣ ى إآ المي، مقصور عل حق النزيل األجنبي، من حيث التشريع الع

  .مثواه
ŷانياƙ : ǅسوǂودرو ويWoodrow WilsonرةƪƳ ƲƓرǓا ƍادƓوالم  :  

بعد الحرب العالمية األولى كانت تصـورات األمـريكيين ألهـداف           
ويعبـر  . السياسة الخارجية تنطوي على قدر كبير من األخالقية والمثالية        

لقد كرس األمريكيـون  : "عن ذلك بالقول" George Kennanجورج كينان "
أنفسهم لنشر الحلم األمريكي بواقع عالمي سعيد ينعم بالتقـدم والرفاهيـة            

لقد كانوا يرون إن باإلمكان حل كافة المشكالت العالمية استنادا          . لسالموا

                                                 
ين     .د: ، ت م الدائم مشروع للسال :  إيمانوئيل آانت  )١( ان أم اهرة (عثم و مصرية،     : الق ة األنجل مكتب

  .٤٥-٣٧، ص)١٩٦٧
  .٧٢-٥٣ المرجع نفسه، ص )٢(



  ١٤٤

 وذلك ألنهم كانوا يحملون رؤيـة حـول         )č(".إلى مبادƏ اتفاقية أو قانونية    
" عصبة األمم "كيفية بناء نظام دولي جديد محب للسالم، واقترح المثاليون          

  )Ď(.رغبة في بناء نظام لǖمن الجماعي
 الواليات المتحدة إلى الحرب األولى دفاعا عن        قد علل البعض دخول   
إن أهدافنا من الحرب ليست     ": "ويلسون"يقول  . اإلنسانية والمبادƏ المثالية  

  )ď(".لها عالقة بمصالحنا، إن السعي للسالم العالمي هو برنامجنا
من مبادƏ السياسـة الخارجيـة      " Welsonianismالويلسونية  "أصبحت  

ول األخرى إلـى بنـاء نمـوذج الـديمقراطي          األمريكية، وهي تدعو الد   
والمجتمع المدني، ألنها حسب التجربة األمريكية هـي األفضـل للفـرد            

وتدعي بأن  . وهي تركز على توزيع السلطات بين المؤسسات      . والمجتمع
الديمقراطيات تحترم مواطنيها وتعامل األجانب بالتسامح، وهـي ال تلجـأ     

الكبيرة والسريعة، لـذلك فهـي أكثـر        إلى الحلول الراديكالية والتحوالت     
  )Đ(.محافظة على السلم واالستقرار

، Ĕ/č/čĕčĔبتـاريخ   " ودرو ويلسون "في الخطاب الذي ألقاه الرئيس      
شرح النقاط األربع عشرة التي يتضمنها برنامجه من أجل إحالل السـالم            

  :)đ(العالمي، وهي
  .معاهدات السالم، تنشر علنا بدون أي مواد أو مالحق سرية .١
  .حرية المالحة الكاملة في زمن السلم آما في زمن الحرب .٢
  .إلغاء الحواجز التجارية وشروط التعادل بالمبادالت .٣

                                                 
ان  . ليلى مرسي، د  .  د )١( دة،     : اإلسكندرية  (حلف الشمال األطلنطي     : أحمد وهب ة الجدي دار الجامع

  .٢٣، ص )٢٠٠١
 (2) Bruce Russett, Harvey Star: World Politics, Op.cit. P. 27. 

  .٤٩، مرجع سابق، ص مدخل إلى علم العالقات الدولية: محمد طه بدوي.  د)٣(
(4) Richard N. Hass: Paradigm Lost, Foreign Affairs, Vol. 74, No. 1, 

January/February 1995. PP. 46. 
 (5) Woodrow Wilson: The Fourteen Points, in: Classics of International 

Relations, Edited by: John Vasques, (New Jersey: Prentice Hall,1986), PP. 18-

19. 



  ١٤٥

  .اتفاقيات من اجل تخفيض التسليح .٤
ات     .٥ بة لمتطلب ل بالنس ام المتماث ع االهتم تعمارية، م ائل االس ل المس ح

  .اإلمبراطوريات وسكان البلدان المستعمرة
ية  .٦ الء األراضي الروس ل   إخ ي بك تقبلها السياس رر مس ي يجب أن يق  الت

  .حرية وان يسمع صوتها في العصبة
  .إخالء بلجيكا وإعادة سيادتها .٧
  . تحرير آل األراضي الفرنسية، وإعادة منطقة االلزاس واللورين إليها .٨
  . إعادة رسم حدود إيطاليا على أساس المعيار القومي .٩
عوب اإل   . ١٠ بة لش تقل بالنس ور المس ة التط اوية  إمكاني ة النمس مبراطوري

  .الهنغارية/
اع يوصل    . ١١ ع تخصيص قط ة م دان البلقاني دة أراضي البل تقالل ووح اس

  .صربيا بالبحر
ر مصير للشعوب األخرى التي                  . ١٢ ا، وإعطاء حق تقري إقرار سيادة ترآي

  .آانت تابعة لإلمبراطورية العثمانية
  .لدولية الضروريةإنشاء دولة بولونية مستقلة، وإعطاؤها الضمانات ا. ١٣
كيل . ١٤ م "تش بة األم دة األراضي   " عص يادة ووح تقالل والس تضمن االس

  .لجميع الدول
 من كل ما سبق يتضح أن النموذج المعرفي المثالي قدم أفكارا ومشاريع،            
ولكن عانى من مشاكل أيضا أدت إلى ظهور نموذج ƈخـر ينافسـه فـي               

  .التفسير
@@@@@@@Êia‹Üa@kÝ¾aB@ZŠbØ@†Šaì†g@B@óïÉÔaíÜaì@óïÜbr¾a@µi@ò‹Äbå¾aì@ @

أدت التطورات السياسية التي تعاقبت بين الحـربين العـالميتين إلـى            
عكس معتقدات المدرسة المثالية، فلم تنتشر الديمقراطية، بـل أصـبحت           
النظم الشمولية والفاشية أكثر انتشارا، وأنهار نسـق األمـن الجمـاعي،            

فكار القومية المتعصـبة، بصـورة     وانتشرت السلوكيات غير الرشيدة واأل    
جعلت االعتقاد في رشادة اإلنسان وتجانس المصالح بـين النـاس أمـرا             



  ١٤٦

خارج حدود المعقول، ومن ثم اتجه كثير من الدارسين إلى دراسة القـوة             
  )č(.المادية

نتيجة لإلخفاق الذي منيت به النظريات األخالقية والدستورية ظهرت         
اهتمامها على جعل الفكر السياسي مرتبطـا       وهي تركز   . النظرية الواقعية 

  )Ď(.بالواقع والممارسة العملية
            ƃيرى الواقعيون إن بسط السالم الدولي على نحو مطلق مستقر ليس إال
محض أحالم طوبائية، فالنظام الدولي تأسس على قدسية المصالح القومية          

لبعد مع كل بلد    الحيوية لكل بلد على اعتبار إنها الدوافع الحقيقية لاللتقاء وا         
والعالقة متالزمة بين المصلحة القومية والقوة، وهذا التالزم ينطلق         . ƈخر

ـ            " أنـا "من اعتقاد مؤداه إن الطبيعة اإلنسانية في مبدئها تجنح لطغيان الـ
والستبطان الشر والخطيئة األزلية، وهي خصائƭ يعتقـدون باسـتحالة          

  )ď(.إزالتها
أفضل من بحث جوانـب  " E. H. Carrإدوارد هاليت كار "يمكن اعتبار 

أزمة "الخالف الفلسفية بين المثاليين والواقعيين، وبشكل خاƭ في دراسته          
  .والتي استند عليها أغلب الباحثين الذين جاءوا من بعده" العشرين عاما

كال المذهبين الواقعي والمثالي، على أساس أن األول ينظر         " كار"ينتقد  
ي الوقت الذي يتجاهـل الثـاني الـدروس         إلى التاريخ نظرة متشائمة، ف    

وفي الوقت الذي يبالƸ فيه المثاليون في حريـة  . المستفادة من التاريخ ذاته 
االختيار لصانع القرار يبالƸ خصومهم في التأكيد على ضرورة السـببية           

كما أن المثاليين يخلطـون بـين       . وينزلقون إلى شكل من أشكال الحتمية     
المبادƏ األخالقية العالمية، فـي الوقـت الـذي         المصالح الذاتية القومية و   

يحصر الواقعيون أنفسهم في غلبة المصالح الذاتية متجاهلين األفعـال أو           
  )Đ(.التصرفات البناءة والمفيدة

                                                 
  .١٩١، مرجع سابق، ص نظريات السياسة المقارنة: نصر محمد عارف.  د)١(
  .٢٤، ص )١٩٩٢دار الفكر اللبناني، : بيروت (الواقعية السياسية:  إبراهيم الحاج)٢(
  .٥١-٥٠، مرجع سابق، ص سياسية الدوليةالعالقات ال: إبراهيم البشير عثمان.  د)٣(
  .١١ص   ، مرجع سابق،النظريات المتضاربة:  جيمس دورتي، روبرت بالستغراف)٤(



  ١٤٧

إن المغالطة المركزية للمذهب المثـالي هـو ميلـه إلـى            " كار"يعتقد  
 Empiricalاالنغماس في األماني الخيالية على حساب التحليـل التجريبـي           

الميل إلى تجاهل ما كان وما هو كائن في تصوره لمـا            "الصارم، إلى حد    
   )č(".يجب أن يكون

فالتشديد المفرط على المبادƏ المجردة بدالŹ من الحقائق الواقعية أدى،          
 أمريكي، علـى    –، إلى عدم القدرة، ال سيما في العالم االنجلو          "كار"برأي  

وقـد  . ها، خالل فترة ما بين الحـربين      فهم األحداث الدولية والسيطرة علي    
فشل المثاليون، في إدراك أن األسباب الرئيسية لسلوك الدولة تدور حـول           

. اعتبارات القوة والمصلحة القومية بدالŹ من األخالق والنزعـة العالميـة          
والبد للسياسات التي تقوم على أساس مثل تلك األفكار الخاطئة أن تفشل،            

فترض أنها مطلقة ليست مبادƏ على اإلطالق بـل         ألن هذه المبادƏ التي ي    
هي االنعكاسات الالشعورية للسياسة القومية والتي تقوم على أساس تفسير          

   )Ď(.معين للمصلحة القومية في وقت معين
وتجادل الواقعية السياسية، بأن السياسة الدولية ال هي أخالقية وال غير           

دة الذات والمصلحة الذاتيـة     أخالقيةÝ وأن الفوضى الدولية تملي بأن مساع      
 .قيم أساسية في صنع القرار

العيـوب اǓيديولوجيـة لليبراليـة      " كـار "ومن ناحية أخرى يوضح     
ومن ناحيـة أخـرى يـرفض       . األوروبية، ويرى بأنها ƈيديولوجية عتيقة    

مفاهيم التوازن الطبيعي والتطور اإليجابي للتاريخ وارتقاء اإلنسان نحـو          
ƈدم "لتنوير فلسفة بالغت في التفاؤل، وأن ليبراليـة         ويجادل بأن ا  . األفضل
وهو يقترح  . تتوافقان مع عصر الطفولة األوروبية    " كانت"ومثالية  " سميث

العودة إلى البدايات األولى للفكر السياسي األوروبـي الحـديث وبشـكل            
ألنها أكثر واقعية   " هوبز"و" ميكيافيللي"خاƭ الفلسفة السياسية عند كل من       

  )ď(. التنويرمن فلسفة
                                                 

(1)  E. H. Carr: The Twenty Years Crises, Op. cit. P.11. 
ام  )٢( ري نوينه انز، جيف ام إيف وين :  غراه اموس بنغ  ق

{http://www.elibrary.grc.to/ar/penquin.php}.  
 (3) Emmanuel Navon: The third debate revisited, Review of International 

Studies, 27, 2001, P. 611. 



  ١٤٨

للمثالية ساهمت بشكل أساسـي فـي       " كار"هذه االنتقادات التي وجهها     
إبراز األزمة التي كان يعانيها النموذج المثالي، وتقوية الرؤية التي تركز           
على الواقع الدولي كما هو بعيدا عن اǓمال اإلنسانية المثاليـة، ومثلـت             

 مجال العالقات الدولية طوال     البداية الحقيقية لهيمنة النظرية الواقعية على     
عقود، وبشكل خاƭ في الواليات المتحدة، ولن تتطرق الدراسة هنا إلـى            
النموذج الواقعي وذلك تجنبا للتكرار ألنه سوف يحتل بابا كامال من هـذه             

  .الدراسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٤٩

  
  
  
  
  
 

א א
"Behaviouralismא"

  
 والثورات العلمية ال  paradigmsكيد على أن النماذج المعرفيةسبق التأ

تنشأ بصورة فجائية، وال تعرف التحوالت الجذرية سواء على المسـتوى           
الكلي أو الجزئي، بل الثابت تاريخيا أن النموذج المعرفي الجديد لكي يحل            
محل سابقه يحتاج إلى تفاعل فكري زمني، يتحول فيها أنصار النمـوذج            

ومن هنا فان الثورة السلوكية لم تنشـا بقـرار          . م تدريجيا إلى الجديد   القدي
فجائي أو بصورة انقالبية، وإنما تمتد جذورها لفترات سابقة، فـي ظـل             
سيادة المنهجية التقليدية منذ أواخر القرن التاسع عشـر وأوائـل القـرن             

  )č(.العشرين
ان هنـاك  م، فإنه كčĕĒĒفي عام " Hedley Bullهيدلي بول "كما كتب 

مدخالن لدراسة نظرية العالقات الدولية تتنافسان لجذب اهتمام البـاحثين          
، وكتـب   "العلمي"في ذلك الزمن، هما المدخل التقليدي والمدخل السلوكي         

أن أغلب الدراسات التي سبقت ذلك التاريخ تنتمي إلى المدخل التقليـدي،            
ـ       (مثل كتابات    او، جـورج   ألفرد زامرين، إدوارد كار، هـانس مورجينث

ـ  )Ď().شوارزنبرجر، ريمون ƈرون، مارتن وايت، وغيرهم      " بـول " ووفقا ل

                                                 
  .٢٣٣، مرجع سابق، ص نظريات السياسة المقارنة: نصر محمد عارف.  د)١(

(2)Hedley Bull: International Theory: The Case of a Classical Approach, in, 

Classics of International Relations, Op. Cit. P. 90. 



  ١٥٠

فإن المدخل التقليدي يعتمد على الفلسفة والتاريخ والقانون فـي التنظيـر            
  .وصياغة الحجج

 Subjectالبد من اإلشارة إلى أن العلماء الذين اهتموا بدراسة موضوع           
لمدخل التقليدي، أما الذين اهتموا     العالقات الدولية أكثر من منهجها تبنوا ا      

 أكثر من الموضـوع فقـد تبنـوا المـدخل العلمـي أو              Methodبالمنهج  
 لذلك فإن المدرسة السلوكية تعبر عن موقف أكـاديمي بـين            )č(.السلوكي

  .الباحثين وال تعبر عن تطور تلقائي حصل في داخل إطار الموضوع
لمنهجية فـي علـم     عليه فإن السلوكية نموذج معرفي جديد من حيث ا        

السياسية والعالقات الدولية، وهذا يفسر طبيعة العالقـة بـين السـلوكية            
والواقعية، ألنها انتقدت الواقعية من الوجهة المنهجية فقط، ولم تتعـرض           

   )Ď(.لمنطلقاتها، ومقوالتها الجوهرية، بل قبلتها ضمنيا
@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZóïØíÝÜaì@óî‡ïÝÕnÜa@µi@ò‹Äbå¾a@ @

بر مناظرة التقليدية والسلوكية المناظرة الثانيـة حـول نظريـات           تعت
العالقات الدولية، ويلخصها بعض الباحثين إلى المنـاظرة بـين المـدخل            

األول يبحث عن أنماط تقريبية تعتمد فاعليتها       . التاريخي والمدخل العلمي  
 على األنماط التاريخية، في حين يعتقد الثاني بوجود قوانين عامة وكونية           

األول استنباطي يعتمد على البحث التـاريخي،       . تحكم سلوك الدول جميعا   
نيكـوالس  " من هنا يحذر     )ď(.والثاني استقرائي يعتمد على تجميع البيانات     

علـى  : "من الخلط بين التاريخ والنظريـة، قـائالN. Spykman "  Źسبيكمان 
لي، إال أن   الرغم من أن التاريخ يقدم المادة الرئيسية لمعرفة المجتمع الدو         

اهتمام المؤرƢ يختلف كثيرا عن اهتمام المنظر، فالتاريخ يركز على حالة           
محددة، أما النظرية العلمية فإنها تبحث عن مـا هـو مشـترك لحـاالت               

  )Đ(".مختلفة، أي أنها تبحث عن قانون
                                                 

  .٥٠، مرجع سابق، ص المدخل إلى علم العالقات الدولية: صالح الدين الدومة.  د)١(
  .٣٨، مرجع سابق، ص العالقات الدولية: عبد الوهاب معلمي. الحسان بوقنطار، د.  د)٢(

(3)Emmanuel Navon: The third debate revisited, Op. Cit. P. 614. 
  .١١٨، مرجع سابق، ص مدخل إلى علم العالقات الدولية: محمود خلف.  د)٤(
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حوار التقليدية والعلمية هو جزء من حوار أشمل وأقدم، وهـو يمثـل             
صـراع  " "T. Sowellتومـاس سـوويل   "أسماه وجها من أوجه كثيرة لما 

وهو صراع بين إمكانيـة المعرفـة المطلقـة    ".  Conflict of Visionsالرؤى
 )Empiricism.)čوالتجريبية   Rationalismوالمعرفة النسبية أو بين العقالنية      

ويقع السؤال األبستمولوجي في جوهر هذه المناظرة، حيث تستند السلوكية          
والتـي بموجبهـا    Positivistic Epistemology الوضـعية  إلى األبستمولوجيا

وهـو ضـد    . تكتسب المعرفة من ما يمكن مالحظته من العالم المحيط بنا         
المدخل الميتافيزيقي الذي يرجع المعرفة إلى مصادر تقع وراء التجربـة           

 المدخل العلمي يفترض بأن المعرفة ممكنة من خالل البحث          )Ď(.المالحظة
. األفعال، واالسـتجابات المتكـررة للسـلوك السياسـي        عن االنتظام في    

وأصحاب المدخل التقليدي يعتقدون أن العالقات الدولية حقل ال يسـتجيب           
   )ď(.للدراسات العلمية، وذلك ألن األحداث فيها معقدة والحاالت خاصة

كمثال لنقد التقليديين للسلوكيين نلخƭ االنتقادات السبع التي ذكرهـا          
 International Theory: The Case of a Classical"دراسـته  في " هيدلي بول"

Approach"وهي ،)Đ(:  
حصر العلميون أنفسهم على كل ما يمكـن التأكـد منـه بـالمنطق              : ƈĄوال

الرياضي، علما بأن مواضيع العالقات الدولية ال يمكن اختبارها فقط          
  . بمساعدة األدوات العلمية الحديثة

ŷانياƙ :    لمنظرون ال يقتصر على أساليبهم التنظيرية فقط،       إن ما توصل إليه ا
بل يمكن التوصل إليها بطرائق أخرى مستقلة عن األساليب العلميـة           

  .والحسابية

                                                 
(1) Emmanuel Navon: The third debate revisited, Op. Cit. P. 614. 
 (2)James Dougherty, Robert Pfaltzgraff: Contending Theories, Op. Cit. P. 36. 
(3) Bruce Russett, Harvey Star: World Politics, Op.cit. P. 32. 
(4)Hedley Bull: Op. Cit. P. 90-95. 
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ŷاƙالƙ :            إن طموح العلميين بدراسة مواضيع عامة بعد أن يصلوا إلى طـور
النضج محض خيال، ألن معالجتهم اقتصرت على مواضيع سطحية         

  . أخضعوها إلى أسلوب علمي
ŷعاƓلقد أساء المنظرون إلى الحقيقة التاريخية بالنزعة نحـو التحجـيم           : را

  .Method of Modelsوقياس كل شيء، وإدخال منهج النماذج 
ŷأنصار المدرسة السلوكية عظموا المنهج العلمي لدرجة جعلوا منه         : خامسا

  .صنما
 صحيح هناك حاجة للدقة في نظرية العالقـات الدوليـة، ولكـن           : Ąسادسا

ستانلي : (بإمكان المنهج التقليدي اإلسهام في ذلك، وهناك نماذج مثل        
  ).هوفمان، ريمون ƈرون وكينيث والتز

لقد حرم المنظرون أنفسهم من النقد الذاتي، وذلك بقطع الصلة عن           : ĄساƓعا
  )č(.التاريخ والفلسفة

ممـثال  " سـتانلي هوفمـان   "في نفس السياق حدث مناظرة أخرى بين        
ممثال للمدخل العلمي، ففي الوقت الذي      " مورتن كابالن "يدي و للمدخل التقل 

إلى البحث التاريخي والتعميمات االستنباطية، ويشجب بناء       " هوفمان"يدعو  
باعتماد منـاهج   " كابالن"يرى  . فرضيات مجردة باالعتماد على المسلمات    

ـ )Ď(. لدراسة العالقات الدوليةRational Deductiveاالستقراء العقالني  رد  وي
  :)ď(على مجموعة من انتقادات التقليديين، يمكن تلخيصها في" كابالن"

ŷوالƈ :           رأي التقليديين بأن غرض اإلنسان يمكن أن يفهم بمناهج غير علمية
  .رأي غير سليم

ŷانياƙ :           السلوكية ال تستثني الفلسفة من تحليلها، وهناك أسئلة فلسفية كثيـرة
 وهي في األصل فـرع مـن   ،System Theoryتهتم بها نظرية النظم 
  .المنهج العلمي السلوكي

                                                 
ابق، ص         . د:  راجع التفصيل في    )١( ة، مرجع س دين الدوم اظم هاشم، مرجع    . ، ود٥٧صالح ال آ

  .٣٢-٣١سابق، ص 
 (2)Emmanuel Navon: The third debate revisited, Op. Cit. P. 614. 

  .٥٨، مرجع سابق، ص القات الدوليةالمدخل إلى علم الع: صالح الدين الدومة.  د)٣(
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إن المدخل العلمي مبني على فرضية أن العالقات الدوليـة نشـاط            : ƙĄالƙا
اجتماعي مثل كل النشاطات األخرى، ويمكن تحليلها عـن طريـق           

  .تحليل سلوك المساهمين فيها
@@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZÀ‹Éà@xˆíáåØ@óïØíÝÜa@ @

دم تعريفـا وتوضـيحا للنمـوذج المعرفـي         هذا المطلب يحاول أن يق    
السلوكي من خالل مجموعة من النقاط، من بينها معرفـة رواد النمـوذج             
وتعريف السلوكية وذكر أهم أسسـها وعناصـرها ومسـاهمة النمـوذج            

  .السلوكي في مجال نظرية العالقات الدولية
   ŷوالƈ :وكيǂرواد النموذج المعرفي الس ƦرƓƈ:  

 السلوكية لم تنشا بقرار فجـائي، وإنمـا تمتـد           سبقت اإلشارة إلى أن   
وبدون شك فـإن  . جذورها لفترات سابقة، في ظل سيادة المنهجية التقليدية      

. تحديد بداية أي اتجاه أو نموذج شيء صعب لتداخل األفكار وتواصـلها           
مع ذلك نحاول ذكر أهم مساهمين في التأسيس للنموذج السـلوكي، مـع             

فإن النموذج المعرفـي يبـدأ مـن البدايـة      " نكو"التذكير بأنه وفق رؤية     
بواسطة جهود فردية من بعض العلماء وبعد ذلك يسـود وينضـم إليـه              

  .ƈخرون
" Graham Wallaceجراهام واالس "على الصعيد الفردي تعتبر محاولة 

الـذي  " Human Nature in Politicsالطبيعة البشرية في السياسـة  "في كتابه 
بارزة للتركيز على أهمية الطبيعة والسـلوك       م، محاولة   čĕČĔنشره عام   

البشريين وسط سيادة الدراسات التي تركز على البعد المؤسسي والقانوني          
" The Process of Government" وفي نفس العـام ظهـر كتـاب    )č(.للسياسة
، والذي يعتبر المؤلف األم في مجال " ƈArthur Bentleyرثر بنتلي "للكاتب 

السلوكية، فالحكومة عنده عبارة عن نشاطات وأفعـال        الدراسات السياسية   
وليست فقط مؤسسات وهياكل، وهذه النشاطات هـي مـادة الدراسـات            

                                                 
  .٦٢، مرجع سابق، ص علم السياسة: حسن صعب.  د)١(



  ١٥٤

، čĕčď ويؤرƢ البعض لبداية التيار السـلوكي عـام          )č(.السياسية العلمية 
علم الـنفس  "مقالته " J. Watsonجون واطسون "حين نشر العالم األمريكي 

  )Ď(.ي استخدم فيها قواعد الوضعية المنطقية، والذ"كما يراه السلوكي
فـي  " شـيكاغو "أما على صعيد العمل المؤسسي فقد ظهرت مدرسة         

وقد بادرت لجنـة األبحـاث      . )USA(العشرينات من القرن العشرين في      
ـ  والتي كان يرأسـها    " APSAالجمعية األمريكية للعلوم السياسية     "التابعة ل

جوانـب جديـدة فـي    "حب كتـاب  صا" Charles Merriamتشارلز مريام "
مجلس أبحـاث  "، إلى الدعوة إلى تأسيس "New Aspects of Politicsالسياسة 

، وقد انضم إلى تلـك الـدعوة ممثلـون عـن            "SSRCالعلوم االجتماعية   
الجمعيات األمريكية لالقتصاد واالجتماع واإلحصاء، وشارك فيها علمـاء         

م، وكان  čĕĎď المجلس في    وتم إنشاء . أنثروبولوجيا وتاريخ وعلم النفس   
واعتبر بمثابة هيئة فوق الجامعـات تقـوم        ". تشارلز مريام "أول رئيس له    

بالتنسيق بينها لتطوير البحث العلمي، وقد لعب الدور األساس في صياغة           
من أهـم   " تشارلز مريام "وقد كان   . )USA(وتشكيل العلوم االجتماعية في     

لم السياسة إلى التركيز على دراسة سلوك الناس بدال         المندفعين لتحويل ع  
من تحليل المؤسسات وƈراء الفالسفة، وقد كان زمالؤه في المجلس أمثال           

أصـبحوا  " ديفيد ترومان "و" هربرت سيمون "و" ألموند"و" هارولد السويل "
   )ď(.قادرين على تحقيق معظم أهدافه في منتصف األربعينيات

 Haroldهارولد السـويل  " العلمية الثانية قدم في الفترة السابقة للحرب

Laswell "  في مؤلفـه"Power and Personality "    محاولـة إلضـفاء نظـرة
سايكولوجية أيضا في مجال الدراسات السياسية، إلى جانب تركيزه علـى           

همزة الوصل بين السـلوكيين     " السويل"القوة كمادة لعلم السياسة، ويعتبر      
  )Đ(.لذين جاءوا بعد الحربالمتقدمين والسلوكيين ا

                                                 
  .١١٦-١١٥، مرجع سابق، ص النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت.  د)١(
  .٣٩٧، مرجع سابق، ص التحوالت المعرفية في علم السياسة: حمدي عبد الرحمن حسن.  د)٢(
  .٢٣٦-٢٣٥، مرجع سابق، ص يات السياسة المقارنةنظر: نصر محمد عارف. د:   راجع)٣(
  .١١٨، مرجع سابق، ص النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت.  د)٤(
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إذن وعلى الرغم من أن مدرسة السلوكية قد بدأت علـى المسـتوى             
الفكري منذ بداية القرن، وعلى المستوى المؤسسي منذ العشـرينيات، إال           
أن الحرب وƈثارها مثلت نقطة تحول أساسية، أتاحـت الفرصـة لهيمنـة          

نات  ومع نضـوج     الحركة السلوكية، والسيما في أعوام الخمسينات والستي      
 والتأكيد  Area Studies ودراسات المناطقInterdisciplinaryالدراسات البينية 

  .من خاللها على ضرورة تطوير علم موضوعي لإلنسان
من هنا تجدر اإلشارة إلى أن التطور األكاديمي للنموذج السلوكي لـم            

ت تمر  يكن مستقال عن األوضاع السياسية واالقتصادية والفكرية التي كان        
بها العالقات الدولية في تلك الفترة، من انهيار للنظم الديمقراطية وصعود           
نظم شمولية ودكتاتورية، وتغير موازين القوى من جهة، ومن جهة أخرى           
تطورات األوضاع في الواليات المتحدة األمريكية التي احتضنت الحركة         

ولي بعد الحرب   السلوكية، وقد لعبت عوامل مثل انفتاحها على المجتمع الد        
وتمددها في مناطق كثيرة في العالم، وهجرة كثير من العلمـاء األلمـان             
إليها، والدعم الذي قدمته المؤسسات الرسمية ومراكز البحث األمريكيـة          

  .لǖبحاث السلوكية وغير ذلك
    ŷانياƙ :وكيǂالنموذج المعرفي الس:  

 السلوكيين فهـي    هناك العديد من اǓراء حول السلوكية، فبالنسبة لغير       
تعني استخدام األرقام والتكميم المخل وغير اإلنساني للعلـوم السياسـية،           
حيث يمكن فقط التحويل الكمي لǖبعاد األكثـر فجاجـة فـي الظـاهرة              

أما بالنسبة للسلوكيين، فهي تطلق على صيغة علمية تبدأ من أي           . السياسية
ة مـن المبـادƏ     شيء منظم وإمبريقي، وتسعى إلى صياغة منظمة متكامل       

واالفتراضات العلمية، ومن ثم فهدف السلوكيين هو الوصول إلى صـيغة           
 من هنا   )č(.علمية للعلوم السياسية تختلف عن الصيغة غير العلمية التقليدية        

فإن النموذج السلوكي كان حصيلة التقاء عاملين، أولهما هو عدم الرضى           
لمنهج العلمي المستخدم في    عن المناهج التقليدية ، وثانيهما هو اإلعجاب با       

  )Ď(.العلوم البحتة
                                                 

  .٢٤٢، مرجع سابق، ص نظريات السياسة المقارنة: نصر محمد عارف.  د)١(
  .٥١، مرجع سابق، ص مقدمة في العالقات الدولية: محمد زبارة. أحمد يوسف، د.  د)٢(
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يمكن تعريف النموذج السلوكي بأنه ميدان دراسة ضمن علم السياسـة        
يعنى بتلك الجوانب من السلوك اإلنساني التي تحدث ضمن إطار سياسـي            
ما، مركز اهتمامه هو سلوك الشخƭ، وليس النظام السياسي أو المؤسسة           

يم السـايكولوجية والـذرائع االختصاصـية        ويستخدم المفاه  )č(.أو الهيكل 
 واختيار السلوك كوحدة للتحليل في النموذج السـلوكي         )Ď(.كوسائل تحليل 

يرجع إلى سببين، األول هو أن اإلنسان في رؤيتهم مركز للكون ويرغب            
في أن يكون سبب األحداث التي تدور حوله، والثاني أن اإلنسان يتفاعـل             

فإن السلوك بين األمم ال يختلف كثيرا عـن         مع ƈخرين مثله يوميا، ولهذا      
 وهناك اختالفات داخل النموذج السلوكي في تفسـير السـلوك           )ď(.سلوكه

، ولكن بعض   )االستجابات-المحرضات(اإلنساني فالنفسيون يفسرونه بƉلية     
-الكيانـات -المحرضـات (السلوكيين السياسيين عـدلوا الصـيغة إلـى         

  )Đ(.تماعي على عملية االستجابةوذلك لتأثير الوضع االج) االستجابات
من هنا يمكن القول بأن السـلوكية اسـتبدلت الموضـوع األساسـي             
للدراسات السياسيةÝ فبدال من التركيز على المؤسسات نقلت بؤرة االهتمام          
إلى دراسة األشخاƭ، معتبرة أن سـلوكيات األفـراد واألنشـطة التـي             

وتحدد االختصـاƭ   يقومون بها، هي التي تضفي على المؤسسة دورها،         
  )đ(.التي تنهض به

من المناسب أن نشير إلى ƈراء بعض رواد النموذج السلوكي حولـه            
ديفيـد ترومـان    "فمثال يعطي   . وخصائصه ومنهجيته وأدواته وƈلية عمله    

David Truman "أن يكون البحث منظما، وأن : سمتين للبحث السياسي، هما
                                                 

وف)١( تير إدواردز جي رتس، ألس ل السياسي : ري روبي ديث للتحلي اموس الح د : ، تالق مير عب س
  .٣٢٢، ص )١٩٩٩الدار العربية للموسوعات، : بيروت(الرحيم الجلبي 

  .٢٤٨، مرجع سابق، ص المنهجية والسياسة: ملحم قربان.  د)٢(
  .٩٩، مرجع سابق، ص مبادئ العالقات الدولية: سعد حقي توفيق.  د)٣(
  .٢٢٩، مرجع سابق، ص علم السياسة: حسن صعب. د )٤(
دولي  : شريف عبد الرحمن عبد الحميد    ) ٥( ة    نظرية النظم ودراسة التغير ال تير مقدم الة ماجس ، رس

نادية محمود مصطفى،   . د: ، بإشراف ٢٠٠٣إلى آلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة،        
  .٤٤ص 
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": Charles Worthشـارلز ورث  ت" ويقول )č(.يشدد على الطرائق التجريبية
بعكس النظريات التقليدية الكبرى، النظرية الجديـدة تحليليـة، تفسـيرية           "

 )ď("إيسـتون " ولكن تعتبر النقاط الثمانية التي حـددها         )Ď(".وليست معيارية 
  :بمثابة دستور للنموذج السلوكي، وهي باختصار

č .  ǃاالنتظاRegularity،      فـراد     أي إن السلوك والنشـاطات السياǖسـية ل
والجماعات تسير على انتظام من شاكلة الظواهر الطبيعيـة، ويمكـن           

  .التعبير عنها بالتعميم والنظرية
Ď .اتƓƙǕا Verification         تلك التعميمات والنظريات من حيـث ƭأي فح ،

  .المبدأ باالستناد إلى السلوك الذي تتعلق به
ď . فنية ƒساليƈ Techniques،  حظـة وتسـجيل    وهي وسـائل دقيقـة لمال

النشاطات السياسية وتفسيرها، مثل اإلحصاء والرياضيات والحاسـب        
  .وال يجوز التساهل فيها أبداŹ. اǓلي

Đ . Ƨوالقيـا ǃالتكمي Quantification & Measurement،   ألنهمـا يسـعيان 
بالبحث لجعله أكثر علمية واجتناب األحكام الذاتية، ويجب تكيفهما مع          

  .حثاألغراض العلمية من الب
đ .ǃالقي Values،            أي تحديد القيم والفصل بينها وبـين األحـداث، وذلـك 

للتمييز بين القضايا التي تتعلق بالتقييم األخالقي وتلـك التـي تتعلـق             
  .بالتفسير االمبريقي لتحقيق الموضوعية

Ē .Ƽاالتسا Systematization،        أي ترابط أجزاء البحث وتجانسها، والبد أن 
ية، ألن البحث بدون نظرية تافه، والنظرية التي        تكون مبنية على نظر   

  .ال تستند إلى الوقائع هباء
ē .حتƓال ǃǂالع Pure Science،  يعني البحث عن المعرفة وكشف الحقـائق 

  .لذاتها أوال، قبل توظيفها لوضع سياسات لحل مشكالت المجتمع

                                                 
  .٥٣، مرجع سابق، ص دوليةالعالقات ال: آاظم هاشم نعمة. د) ١(

  .٥٨، مرجع سابق، ص بنيادهاي علم سياست: عبد الرحمن عالم. د) ٢(

(3)David Easton: A Framework for Political Analysis (New Jersey: Prentice 

Hall, 1965), PP. 6-8. 
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Ĕ .التكامل Integration،       اعيـة   أي تكامل البحث السياسي مع العلوم االجتم
األخرى، ألن موضوعها واحد وهو اإلنسان، لذا يجب التكامل بينهـا           

  )č(.لتدقيق الفهم وتعميق التفسير
لكن ما هي إسهامات النموذج السلوكي في مجال نظريات العالقـات           
الدولية ومن هم أبرز رواده في ذلك المجال، وهل يمكـن مراعـاة هـذه            

Þاألسس والعناصر في المجال الدولي  
  

  :النموذج السǂوكي في العالقات الدولية: ƙاƙŷال   
بعد تفوق الواليات المتحدة كقوة عظمى في النظام الـدولي، ظهـرت            
تحديات فكرية تواجه سياستها الخارجية، وانتقل على أثرها إلى الكليـات           
ومعاهد األبحاث فيها، وتوفرت في الواليات المتحدة أموال لتنفـق علـى            

 من جانب الحكومة والمؤسسات الخاصة مثل       األبحاث المهتمة بالموضوع،  
، مما مهد المجال أمام السلوكيين للعمل، بدءوا        )فورد وكارنيجي وروكفلر  (

العمل من دراسات المناطق واالهتمام بالقضايا التي تعتبر أكثـر حيويـة            
للسياسة الخارجية األمريكية وبعد ذلك انتشرت األبحاث السـلوكية فـي           

وظيف مجموعة من مفـاهيم جـاهزة لعلـوم         الجوانب األخرى وخاصة ت   
أخرى ارتبطت بالمنهج التجريبي لبناء نماذج تفسيرية في العالقات الدولية          

، االتــزان Function، الوظيفــة Structure، البنيــة Powerالقــوة : (مثــل
Equilibrium النســـق ،System الصـــراع ،Conflict االتصـــال ،

Communication  التكامـل ،Integrationخـاذ القـرار   ، اتDecision Making 
  )Ď().وغيرها

حاول السلوكيون الوصول إلى نظريات عامة وشاملة تفسر العالقـات          
، ولكن بعد تعذر ذلك توجهـوا       )ويتش كابالن، سينجر، (الدولية من أمثال    

                                                 
ع) ١( ابق، ص    . د: راج ع س ت، مرج ادل ثاب ابق،    .، د١٣٦-١٢٩ع ع س عب، مرج ن ص حس

  .٢٣٢-٢٣١ص

(2) The New Encyclopedia Britannica, Vo.27, 15th edition, (London: E. B. Inc, 

1994), P. 357 .٣٢١النظرية السياسية، مرجع سابق، ص : محمد طه بدوي . أيضا د  
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الوظيفية والتكامل اإلقليمي،   (إلى التركيز على بعض المشكالت والقضايا       
ئمة للردع، نزع السالح والسيطرة علـى       أسباب الحروب، األوضاع المال   

التسلح، التحالفات، اتخاذ القرار، العوامل البيئية والعالقات بين األفـراد،          
ونجح ). والمواضيع األخرى المتعلقة بالسياسة الخارجية والعالقات الدولية      

تـأثير العوامـل    (بعضهم بالتوصل إلى نظريات جزئية، ومـن أمثلتهـا          
ـ  ـ  "ومارجريت سبروت هارولد  "الجغرافية ل ، "ديفيد ميترانـي  "، الوظيفية ل

ـ   ـ   "إرنست هاس "والتكامل اإلقليمي ل ، "برنارد برودي "، والردع النووي ل
ـ   ـ   "ناي وكيوهين "واالعتماد المتبادل ل ، "ميسـكويتا "، واحتماالت الحرب ل

ـ   ـ      "ميكائيل دولي "والديمقراطية والسالم ل جـون  "، والنظـام الـدولي لـ
  )č(.، وعشرات أخرى"توماس سكيلين"اوضي لـ، والسلوك التف"روجي

يمكن القول بأن أغلبهم يتفقون على أن مادة التحليل هـي النشـاطات             
السياسية للدول، وضرورة البحث عن االنتظـام فـي تلـك النشـاطات،             

  )Ď(.واستخدام أدوات التحليل الكمي
@@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Z@ðØíÝÜa@xˆíáåÜa@×Œdà@ @

ع الحداثة ونشأت على مقوالتهـا وأسسـها        ارتبطت السلوكية بمشرو  
المعرفية، فقد كانت السلوكية الوجه العلمي المنهجي للمشروع الحـداثي،          
سواء في السعي نحو العالمية في العلم والمنهج والنظرية، أو في الوصول            

 ولكن المشروع الحداثي الغربي تعرض النتقادات ومـƉزق         )ď(.إلى الحقيقة 
أسسها الفكرية، وأثر هذا على الجانب المنهجـي        في تصوراتها الفلسفية و   

المتمثل في السلوكية، وتعرضت بدورها إلى انتقادات صارمة فيما تتعلق          
برؤيتها للمعرفة، ورؤيتها للقيم، وتأثير السياسة واإليـديولوجيا عليهـا،           

  :ويمكن سرد أهم تلك االنتقادات في
  

                                                 
(1) James Dougherty, Robert Pfaltzgraff: Contending Theories, Op. Cit. P. 17. 

  .١٤٨، مرجع سابق، ص  السياسية الحديثةالنظرية: عادل ثابت. د) ٢(

  .٢٨٢-٢٨١، مرجع سابق، ص نظريات السياسة المقارنة: نصر محمد عارف. د) ٣(
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ŷوالƈ :   يديولوجي والسياسيǕير العامل اƙƉد السلوكية علـى السـلوك       تأكي :ت
جعلها تقترن بالفردية الليبرالية، حتى عند تناولها للسـلوك الجمـاعي           
فإنها تركز على الفرد كمكون للجماعة، وكان السلوكيون يهدفون إلى          
بناء نظرية ليبرالية عامة تفسـر عالقـات المجتمـع فـي مواجهـة              

 بالدعوة إلـى    وكتابات السلوكيين مليئة  . الماركسية أيام الحرب الباردة   
األمريكية، ويأخذون المجتمـع األمريكـي كنمـوذج        -القيم الليبرالية 

  )č(.للمجتمعات األخرى
ŷانياƙ :    يلǂة المحافظة والسكونية في التحƳƦاألطر التحليلية للسـلوكية     :الن 

ساكنة، ألنها تركز على متغير واحد، وبالتالي تعجز عن تفسير أثـر            
تفي بما تقـدمها تقنيـات البحـث        المتغيرات األخرى، وتحاول أن تك    

العلمي، فتضحي أحيانا بالموضوع نتيجة عدم إمكان دراسته بالتقنيات         
العلمية حيث أصبحت هذه التقنيات تحدد حقل البحث فـي موضـوع            
معين، فيحصل أحيانا نوع من االبتعاد بين البحث العلمـي والواقـع            

  )Ď(.الدولي
ŷاƙالƙ :  ǅƦالتوا ǅوفقدا ƿاƓيات المطبقة في المذهب السـلوكي       المنهج :االرت

مرتبكة بسبب كثرة االصطالحات والمفاهيم غير المألوفة في العالقات         
الدولية والمستقاة من العلوم األخرى، وهذه الهيمنة المنهجيـة علـى           
حساب المواضيع تؤدي إلى فقدان التوازن بين المنهج والموضوع في          

  )ď(.ات الدولية لذاتيتهاوتؤدي إلى فقدان العالق. الدراسات السياسية
ŷعاƓعالقات الدوليـة      : راǂوالتكرارية ل ǃمة التكميƏمال ǃدƳ:    إن التفـاعالت 

المتبادلة في العالقات الدولية ال تطاوع التحليل الكمي، وذلك ألن كل           
وهنـاك  . حدث في السياسة الدولية مشحون بنسبة عالية من االحتمالية        

تظام والتكرارية المفترضة،   اعتراض على فهم األحداث في سياق االن      
وذلك ألن التغيير هو أمر مألوف في العالقات الدوليـة، وحتـى لـو              

                                                 
  .١٢١، مرجع سابق، ص النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت. د) ١(

  .٤٥، مرجع سابق، ص النظرية في العالقات الدولية: ناصيف حتي. د) ٢(

  .٥٩، مرجع سابق، ص االجتماع السياسيعلم : صادق األسود. د) ٣(
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وجدت حالة ينطبق عليها التكرار ربما احتاجت إلـى تفسـير بحـد             
  )č(.ذاتها
ŷخامسا :ǃل دور القيǉعلم خال من القـيم  " إن شعار السلوكيين :تجاValue 

Free Science "رائية فـي البحـث، واالدعـاء    واالكتفاء بالعمليات اإلج
برفض كل ترجيح أو أفضلية لواقعـة علـى أخـرى، سـعيا وراء              
الموضوعية، يؤدي إلى أن تفرض القيم السائدة نفسها علـى بحـوثهم           
دون أن يعوا، ومن ثم فإن حياد التحليل العلمي الذي يدعونه لن يكون             

م إال زائفا، ألنه ال يمكن أن يوجد علم اجتماعي متحـرر مـن القـي              
 ومن ناحية أخرى فإن التفرقة السلوكية بين المعياري،         )Ď(.والنظريات

واالمبريقي، وما بين الحقيقة والقيمة تفرقة ليست مبنية علـى أسـس            
علمية، وليست مستمدة من العلم، وإنما هي تفرقة فلسفية أحدثت إرباكا           

  )ď(.في عملية المعرفة برمتها
ŷي    : سادساǂاحة التقƦƋ وكية فيǂل السƪالعالقات الدوليـة    ف ǅيـرى   :دية م 
أن هذا الفشل له ثالثة نواحي، أوال أن الواقعية وعـن           " فريد هاليداي "

حافظت على موقع هيمنتهـا فـي       " الواقعية الجديدة "طريق صورتها   
وثانيـا فشـل    . الحقل األكاديمي والدراسات المتعلقة بالسياسة الدولية     

ولة، وثالثا وعودها الكبيرة    السلوكية في تقديم بديل مفاهيمي لدراسة الد      
بتقديم نتائج جديدة وكبيرة باالعتماد على البيانات المتاحة، لـم تكـن            

لذلك بقيت السلوكية كمنهج تابع ولم تتحول إلى        . محل الثقة والتصديق  
  )Đ(.منهج بديل عن مدخل مركزية الدولة

ŷعاƓل  : ساƪƻالƓ اǉرواد ƹتراƳبفشـل   إلى القول " ديفيد إيستون "فقد انتهى   : ا 
السلوكيين في الوصول إلى جعل الدراسات السياسية أكثر دقة وأكثـر           

                                                 
  .٥٥، مرجع سابق، ص النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت. د) ١(

  .٥٩، مرجع سابق، ص علم االجتماع السياسي: صادق األسود. د) ٢(

رن العشرين           : نصر محمد عارف  . د) ٣( م السياسة في الق ة عل وم هل يستطيع أن     : حال اج العل ت
اهرة، ع              " نهضةال"، مجلة   يكون علما؟  ة الق ية بجامع وم السياس ة االقتصاد والعل ، ١/تصدرها آلي

  .٢٦، ص ١٩٩٩أآتوبر 

(4) Fred Halliday: Rethinking of International Relations, Op. Cit. P. 12. 
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بأن هذا االتجاه قد أنتج وعودا أكثـر        " ديفيد سينجر "واعترف  . علمية
تساءل إذا كانت السـلوكية مجـرد       " روبرت دال "بل أن   . من أعمال 

موقف احتجاج أم إنها مدخل جديد للتحليل بالرغم من ادعائه في بداية            
  )č(. بأنها تمثل اتجاها مستقالاألمر

@@@@@@@Êia‹Üa@kÝ¾a@ZóïØíÝÝÜ@Þî‡jØ@óïØíÝÜa@‡Éi@bà@Œì‹i@ @
على الرغم من االنتقادات التي وجهـت للسـلوكية، إال أنهـا ظلـت              
النموذج المعرفي السائد طوال الخمسينات والستينات، والتحول عنها إلـى          

" كـون " فالسفة العلم مثـل      ما بعد السلوكية لم يكن تلقائيا، ألنه وكما أكد        
أن النموذج المعرفي في العلم نادرا ما يصبح عديم االستعمال          " الكاتوش"و

بسبب الفشل في تقديم نتائج معنية، ولكن يتم التخلي عنـه عنـدما تبـدأ               
وما بعـد السـلوكية ال      . منظومة مفاهيمية جديدة في الوجود واالستعمال     

 بعد انتهاء المرحلة السلوكية، الن      يعني أنها نشأت في فترة تاريخية محددة      
نهاية السلوكية ليست فعال زمنيا قاطعا يمكن أن يؤرƢ بتاريخ محدد، وانما            
هي عمليات فكرية مستمرة متواصلة، فقد تكـون هـذه النظريـات ذات             
أصول فكرية تاريخية سابقة، وقد تكـون نشـأت فـي ظـل المرحلـة               

  )Ď(.السلوكية
ية تشـير إلـى النقـد االبسـتمولوجي         يمكن القول بأن ما بعد السلوك     

لمشروع الحداثة والتيار السلوكي المرتبط به، ولعل أبرز االتجاهات التي          
انطوى عليها االتجاه الجديد عودة االرتباط بين القيم والواقع، والتركيـز           

ومن المهـم عـدم الخلـط بـين         . على قضايا العدالة والحرية والمساواة    
: جاهات ما بعد السـلوكية، وذلـك لسـببين        اتجاهات ما قبل السلوكية وات    

أولهما ألن كال االتجاهين وجهت انتقادات حادة للنموذج الحداثي، وثانيهما          
ألن ما بعد السلوكية أعادت االعتبار إلى القضايا التي هيمنت على علـم             

  )ď(.السياسة في مرحلة ما قبل السلوكية
                                                 

  .٤٥ناصيف حتي، ص . ، د١٥٢عادل ثابت، ص . ، د٥٢آاظم هاشم نعمة، ص . د: راجع) ١(

  .٢٨٩ -٢٨٣، مرجع سابق، ص نظريات السياسة المقارنة: نصر محمد عارف. د) ٢(

  .٤٠٦، مرجع سابق، ص التحوالت المعرفية في علم السياسة: حمدي عبد الرحمن حسن. د) ٣(
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ـ             د الخطـاب   إن تيار مابعد السلوكية هو جزء من التمـرد العـام ض
لقد شكك هـذا التيـار فـي        . العقالني في الفكر الفلسفي الغربي المعاصر     

، وسقط على أثر ذلك االنبهـار بالمنهجيـة         "علم السياسة "االدعاء بعلمية   
كمـا سـقط االقتنـاع      . العلمية، التي تعتبر أحد أهم أسس التيار السلوكي       

. لسلوك السياسـي  بوجود معايير علمية، وقوانين ثابتة يمكن اكتشافها في ا        
جاء التيار مابعد السلوكي ليستبدل بكل ذلك اعتقادا يؤكد علـى أن كافـة              
المعايير واألحكام والتعميمات والمناهج هي مجرد أفكار ومعايير ومناهج         
نسبية، لذلك ال يمكن لمنهجية واحدة مهمـا ادعـت العلميـة والشـمول،              

لى قاعدة عامة يمكن    اإلحاطة بتفصيالت السلوك السياسي الذي ال يستند إ       
  )č(.استنتاجها بالمالحظة والفحƭ الميداني

 سبعة مالمح رئيسية لمـا بعـد   )David Easton")Ďديفيد إيستون "يطرح 
عقيـدة المالءمـة أو خالصـة التصـور       "السلوكية أطلق عليها مسـمى      

  :، ويمكن إيجازها في اǓتي"األساسي
Č .      السيا ƘحƓالتقنية في ال ǍǂƳ ǅولوية المضموƈوعليه إذا لم يكن     سي ،

البحث العلمي مالئما في التعامل مع إشكاليات اجتماعية قائمة، يصـبح           
من األفضل أن تكون علـى      "يعني ذلك أن شعار السلوكيين      . بال جدوى 

مـن  "، وجهت بشعار مضـاد، وهـي        "خطأ بدال من أن تكون غامضا     
  .األفضل أن تكون غامضا بدال من أن تكون منقطعا عن الموضوع

č.        السياسة المعاصر ǃǂƳ ي فيƳير االجتماƸالت ǍǂƳ Ʀوذلك بدال    التركي ،
ألن السلوكيين حصروا أنفسـهم فـي       . من المحافظة على الوضع القائم    

وصف الوقائع وتحليلها، بدال من بذل الجهـد المالئـم لفهـم السـياق              
االجتماعي األعم لهذه الوقائع، وهو األمر الذي جعل الـبعض يصـف            

  .ا إيديولوجية محافظة من ناحية االجتماعيةالسلوكية بأنه

                                                 
د اهللا     . د) ١( ا؟      : عبد الخالق عب م السياسة حق وم اإلنسانية    "، هل انتهى عل ة للعل ة العربي ، "المجل

  .٣٣-٣٢ ص ،١٩٩٩، خريف ٣/، ع٢٧/جامعة الكويت، مجلد

(2) David Easton: The New Revolution in Political Science, American Political 

Science Review, 63, December 1969, PP. 1051-1061 
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Ď .    Ʃالسياسي المعا Ʋالواق ǍǂƳ Ʀألن علم السياسة السلوكي قـد       التركي ،
ومن ثم كان مطلوبا من ما بعـد        . انفصل عن الوقائع والحقائق السياسية    

السلوكية التخلي عن العلم البحت واالتجاه إلى العلم النفعي، أي تطويـع            
إليها العلم لخدمة المجتمع بما يؤدي ذلك لمواجهـة         الحقائق التي ينتهي    

  .مشاكل المجتمع وخلق واقع سياسي واجتماعي أفضل
ď .      خالقـيǓالقيمي وا ƒالجان ǍلƋ ارƓتƳادة االƳƋ  ،    لقـد أنكـر التحليـل

السلوكي دور القيم، بيد أن القيم تمثل القوة الدافعة للمعرفـة، وتمـارس    
ستطيع بدعوى العلمية أن نعزلهـا      دورا محوريا في علم السياسة، وال ن      

فإذا أريد توجيه المعرفة وجهة صـحيحة،       . عن عملية التحليل السياسي   
  .أصبح من المتعين علينا أن نعيد االعتبار للبعد القيمي في علم السياسة

Đ .      Ʋي في المجتمƓيجاǕا اǉدورƓ ميةǂة العƳإذ يقـع علـى      تذكير الجما ،
للبشرية وصونها، وال يستطيع العالم     هؤالء مهمة حماية القيم الحضارية      

التذرع بدعاوى التجرد والموضوعية أن يعيشوا بمعزل عن المشـكالت          
االجتماعية الواقعية، وإال أصبحوا مجـرد مجموعـة مـن الفنيـين أو             

  .الحرفيين في المجتمع
đ .      السياسة ǃǂƳ كر والحركة فيƻال ǅيƓ ƯƓفـإذا انغمـس علمـاء       الر ،

جتماعية فإنهم ال يستطيعون االبتعاد عن إطار       السياسة في المشكالت اال   
الحركة والممارسة السياسية، فالمعرفة البد أن يتم توظيفها والعمل بها،          
يعني ذلك أن ما بعد السلوكية ترفض النزعة التأملية للعلم ويؤكد علـى             

  .المزاوجة بين االلتزام والحركة في علم السياسة
Ē .   كاǓسسات اƊوالم ǅنييǊالم ƿراƪƋ     يـة السياسـيةǂإن  ديمية في العم ،

االعتراف بالدور اإليجابي الذي يمارسه علماء الساسة في المجتمع، وكذا          
بالربط بين الفكر والحركة، يعني أنه المفر من االعتراف بعملية تسـييس            
هذا الحقل المعرفي من خالل كافة المؤسسات المهنية والجامعات ويجـب           

  .أن يشاركوا في النضال اليومي
نطالقا مما سبق فإن اتجاه ما بعد السلوكية قد ارتكز على الربط بين             ا

. المعرفة المعاصرة من جهة وبين مشاكل المجتمع وقيمه من ناحية أخرى          
وقد جاء اتجاه ما بعد السلوكية في العالقات الدولية في السـبعينات مـن              
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مية القرن الماضي لمعالجة المشاكل الكبرى التي برزت على الساحة العال         
وفي مقدمتها سباق التسلح النووي وتصاعد العنف الدولي، وبنفس القـدر           
العناية بتحديد أدوات البحث المالئمة لطبيعة العالقات الدولية ونظـرا ألن           
البيئة الدولية قد لحقها متغيرات ال حصر لها فقد ترتب على ذلـك عـدم               

 لدراسـة   وجود اتفاق عام حول مادتها حيث اتجه كل فريق من البـاحثين           
األمر الـذي أوجـد     . موضوع من موضوعاتها أو االهتمام بمشكلة بذاتها      

  )č(.عددا من التحليالت المتباينة
تنتقد ما بعد السلوكية المدرسة الواقعية لتركيزها على الدولة كالطرف          
األهم في السياسة الدولية معتبرة أن اإلطار المفاهيمي الذي قدمته الواقعية           

الحا، ويعتبر بعض الكتاب مـن مدرسـة مـا بعـد           صار عتيقا وغير ص   
السلوكية أن هناك أطرافا غير الدولة تلعب دورا موازيا ألهميـة الدولـة             

ومن أبـرزهم   . وأحيانا أكثر أهمية من العديد من الدول في النظام الدولي         
والمفارقة الكبرى أنه بجانب عدد من                  ". جوزيف ناي "و" روبرت كيوهين "

ين في القانون الدولي الذين اهتموا ببناء نماذج مستقبلية لنظـام           األخصائي
انضم عدد من أبرز ƈباء الواقعيـة       . الدولي تقوم على السلم وإلغاء الحرب     

هانس مورجينثاو، جـون    (السياسية إلى هذا تيار ما بعد السلوكية ومنهم         
، وركزوا على أنه يفترض توجيه دراسة العالقـات         )هيرز، شوارزنبرجر 

  )Ď(.دولية إليجاد حلول لǖزمات المتعددة التي تواجه البشريةال
اتضح في مرحلة ما بعد السلوكية أن مادة العالقات الدولية بدأت تشهد            
نمو موجة من التخصصات الفرعية لكل منها مصـطلحاتها ومفاهيمهـا           

 Peaceالخاصة، مثل الدراسات االستراتيجية، ودراسات وبحوث السـالم  

Research )Ď(، والدراسات حول االقتصاد السياسي الـدولي International 

Political Economy   وتحليل السياسة الخارجيـة ،Foreign Policy Analysis ،
  )Interdependence.)Đواالعتماد المتبادل 
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هناك من يرى بأن مابعد السلوكية ليست قطيعة معرفية مع النمـوذج            
سس الفلسفية التي تقـوم عليهـا       السلوكي وإنما هي محاولة لم تتجاوز األ      

السلوكية، إذ أن المكون الوضعي فـي مرحلـة مابعـد السـلوكية الزال              
  )č(.حاضرا

كموقف بين الجدال بين السلوكية ومابعد السلوكية بصـورتها الحـادة           
نقطة البدء لدي هي إيمان حذر لكنـه        : "رأيه بالقول " فريد هاليداي "يطرح  

روعه المختلفة، والذي شكلته المقـوالت      قاطع بصحة العلم االجتماعي، بف    
فأنا ال أعتنـق    . التحليلية والنظريات العامة، مستقلة عن البيانات واألرقام      

النظرة العلمية الصارمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، إذا أريد بذلك شيء          
ال يعتمد إال على التحديد الكمي أو التنبؤ أو المنهجية أو االفتراضات التي             

غيـر أنـي    . فالكثير من هذه النظرة مبتذل وهمي عقيم      . نها دقيقة يزعم أ 
أعتقد بإمكانية الحديث عن علم اجتماعي بمعنى فضفاض أكثـر مقارنـة            
وتاريخية، بمعنى ال تزاح فيه األحكام الكيفية وقضايا القيم تحت السجادة،           

  )Ď(".وإنما تطرح صراحة، وتخضع للعقل والنقد، وتناقش
 لتوضيح المقارنة بين كل من التقليدية والسـلوكية         وختاما نورد جدوال  

ومابعد السلوكية، مع مالحظة أنه هناك مفردات وردت في الجدول ولـم            
يعالجها الباحث هنا، باعتبار أن سياق المقارنة ربما كان مختلفـا، لكـن             
الجدول بشكل عام يساعد على الفهم وتقريب الصورة من خالل التقابـل            

  .بين المفردات
  
  
  

                                                 
ة السياسية      : التحيز والموضوعية في علم السياسة    : آنعان حمه غريب عبد اهللا    ) ١( ة التنمي نظري
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