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 ،االجتماعيةوخاصة  ،اإلنسانية مجاالت المعرفةمجال من االتفاق على نطاق محدد بدقة ألى فى صعوبة هناك 

فهناك تغير دائم فى بؤرة وأساليب التحليل نظرا لالختالف بين رؤية وأهداف العالقات الدولية، مجال ومنها 

ومن هنا كان دائم تتعرض له الظواهر موضع البحث،  تغيركذلك وجود و، من تناول ظواهر محددة المحللين

 تتغيرت وحداته األساسية، وتطور حيثبالتغير الدائم، يتسم مجال العالقات الدولية طبيعيًا أن نجد 

، هذا فضال عن التنوع الكبير تهتم بها هذه الوحدات فى عالقاتها الخارجية التيالمشاكل  اتوأولوي ياتمستو

 لتشمل العالم أجمع. الجغرافيوزيادة كثافة هذه العالقات مع اتساع نطاقها 

ما أطلق عليه المحاور في كتابه "تحليل العالقات الدولية"، وعلى الرغم من هذا التغير، فقد رصد كارل دويتش، 

 العمليات األممية، األمة والعالمفي:  ، وفقًا له،ثلتتم والتياإلثنا عشر الجوهرية فى دراسة العالقات الدولية، 

اء سكان العالم مقابل الغذ، السياسة الدولية والمجتمع الدولي، القوة والضعف، الحرب والسالم، التكافل الدوليو

 ،واالستقرارالثورة ، النشاط والفتور، والوهم الحسياإلدراك ، الحرية والقمع، الرخاء والفقر، والموارد والبيئة

 .الذاتية والتحول
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وفى كل محور من هذه المحاور، أثار دويتش العديد من التساؤالت، واستنادًا لهذه التساؤالت، وما تثيره من 

، وذلك ةأساسيعدة اتجاهات قضايا، اتجه البعض إلى التمييز فى إطار نطاق دراسة العالقات الدولية، بين 

 :على النحو التالي

 

 يركز على وحدات تحليل العالقات الدولية:  األول:االتجاه 

العالقات الدولية ترتبط بالعالقات بين الدول فقط فمازالت الدولة تمثل حتى أن  االتجاهحيث يرى أنصار هذا 

رجع إلى سياستها كل األحداث والتطورات ت التيالوحدة األساسية  ،وبالرغم من تعدد الفاعلين الدوليين ،اآلن

 على الساحة الدولية. 

 

 ، كان مرجعها ما يلي:االنتقاداتإال أن هذا االتجاه تعرض للعديد من 

طرأ على  الذيـ ما تتعرض له هذه الدول من حيث العدد والنوعية من تغيرات على مر التاريخ، كالتغير 1

وصلت  ثحيالقرن العشرين، ووصل إلى أقصاه مع بداية ستينات خريطة العالم منذ الحرب العالمية األولى 

 حدث الذيوظهر عدد كبير من الدول الحديثة على الساحة الدولية. ثم التغير  ،إلى قمتها القوميموجة التحرر 

 إلى ، وصواًلوالنظم الشيوعية فى شرق أوربا السوفيتيانهيار االتحاد القرن نفسه بعد  تسعينياتمنذ بداية 

، والتي طالت عددًا من الدول العربية، مثل 1001سبتمبر  11جة التحوالت في الخريطة العالمية بعد أحداث مو

 السودان والعراق وسوريا وليبيا واليمن، ونالت من مكانة الدولة ودورها، بل ومن قيمة وجودها.

ين السياسات الداخلية والسياسة يتزايد فيها االرتباط والتداخل ب التي الدوليـ الطبيعة المعاصرة للمجتمع 1

على نحو جعل من تحليل هذه العالقات االرتباطية واحدة من أبرز اهتمامات دراسة العالقات الدولية  ،الخارجية

وهذا الوضع يفسح المجال لالهتمام بوحدات أخرى يمكن اعتبارها من الفاعلين الدوليين: ومنها على سبيل 

 والجماعات الداخلية مثل األحزاب السياسية وجماعات الضغط واألقليات.المثال بعض المؤسسات والمنظمات 

لمية الثانية أبرز دورا متميزا للفاعلين من غير الدول، مثل اب الحرب العاعقفي أ الدوليـ أن تطور المجتمع 3

 الجماعةو األطلنطيلف شمال مثل منظمة ح) قليميةاإلمنظمات ال، و(األمم المتحدة)مثل المنظمات العالمية 

، (وجامعة الدول العربية ، أو االتحاد األفريقي فيما بعد،بية االقتصادية، ومنظمة الوحدة األفريقيةاألور

أصبحت تواجه تحديات هائلة،  التيوجميعها تعكس محاوالت إلقامة تجمعات تتعدى حدود الدولة القومية 
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العالقات الدولية المعاصرة ال يمكن إنكاره أو وتمارس هذه المنظمات العالمية واإلقليمية دورا هماما فى 

 إهماله جنبا إلى جنب مع قوى دولية أخرى مثل الشركات المتعددة الجنسيات.

)الدول، المنظمات، الشركات، الحركات، األفراد( ، بين الفواعل الدولية المختلفة قوميةالعبر التفاعالت أن ـ 4

دول بل تتخطاها، وهذه العالقات تنطلق من االعتراف بأن فكرة تضع اعتبارا للحدود القومية بين اللم تعد 

الحدود بين الدول لم تعد تالئم الحقائق الجديدة فى العالقات الدولية المعاصرة وأهمها تزايد أشكال "االعتماد 

 المتبادل" بين أعضاء النظام الدولي.

 

 يركز على مستويات تحليل العالقات الدولية:الثاني: االتجاه 

دراسة العالقات العديد من التطورات فى  شهدأن الربع األخير من القرن العشرين،  االتجاهى أنصار هذا وير

وحيد فى المجال ينظر إلى الدولة كفاعل  الذي التقليديرد فعل ضد المنهاج جاء معظمها ك والتي ،الدولية

االهتمام بالمنظمات كذلك و ،ناحيةمن ، التركيز على العنصر البشرى والجماعات الداخلية رزبحيث  ،الدولي

 (، من ناحية أخري.مثل الشركات المتعددة الجنسيات)قومية العبر ة وغيرها من القوى العالمية أو الدولي

 

 االتجاه الثالث: التوفيقي:

خر الذى يهتم بالدولة ككيان اآلالمستوى رغبة فى تضيق الفجوة بين مستوى التحليل الذى يهتم بالفرد و

 الدولي السياسيأو النظام  الدولي السياسيالنظام  ، مثلفريق ثالث بوحدات أخرى أكثر شموالتم ، اهمجرد

والكلى للتحليل موضع حوار ونقاش كبير فى نطاق علم  لجزئيااالختيار بين المستوى أصبح و ،اإلقليمي

، وهو ما انعكس في العديد عدة مستويات لتحليل الظاهرة الدولية، وفى هذا اإلطار برزت العالقات الدولية

 :من المفاهيم التي أصبحت محالً لالهتمام بين الباحثين والمهتمين بعلم العالقات الدولية، ومن ذلك مفاهيم

 ."النظام اإلقليمي""، الدولي السياسيالنظام "، "التفاعالت الدولية"، "السياسة الخارجية"

، العالقات الدوليةلتصنيف وحدات ومكونات أو إطارًا  إال منهجًاليس تم النظر إليه باعتباره  التقسيمهذا أن إال 

يسمح هذا اإلطار بالتعرف على أبعاد الظاهرة الدولية ومن ثم اختيار أحدها حيث  دراستها وتحليلها،تبسيط و

من المستوى البسيط "سلوك الدولة الواحدة" إلى مستوى أكثر  الثالثيهذا التقسيم ويتدرج كبؤرة للتحليل. 
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جمع ي والذيثم محاولة معالجة اإلطار الكلى لألحداث والعمليات الدولية  ،التفاعل بين دولتين وأكثر أي ،تعقيدًا

 أن الحدود الفاصلة بين هذه المستويات الثالثة ليست جامعة. ، ولكن مع مراعاة بين كل أعضاء النظام الدولي

بيعة طولكن بالنظر إلى  ،تلك األخيرة فقطإمكانات وقدرات سياستها تجاه دولة ما بالنظر إلى  تضعفالدولة ال 

فإن لسياستها الخارجية  ،الدوليالنظام هذا جزء من  هيونظرا ألن كل دولة  ،ككل الدوليالنظام وبنية وهيكل 

 .النظامهذا على  التأثير تداعيات من شأنها

معني ، أو بحول هذه المستويات التحليلية لربط بين الدراساتلومن هنا تعددت المحاوالت النظرية والتأصيلية 

انطالقا من االعتراف أدق بين هذه االتجاهات الفكرية في تحليل مجاالت ونطاقات دراسة العالقات الدولية، 

ال يكتمل  العالقات هذهالتداخل والتفاعل بين هذه المستويات على أساس أن فهم طبيعة واالهتمام ب

  بل تحليل كل هذه المستويات.، بالتركيز على مستوى واحد فقط

هذه األهمية لهذه الرؤية الكلية، فإنه أمام تعدد وتعقد وتشابك الظواهر التي يتناولها علم العالقات ومع 

الدولية بالدراسة والتحليل، وأمام صعوبة اإللمام بها والتحكم التحليلي في مسارات تطورها، أصبح من المنطقي 

سعيًا نحو مزيد من العمق في ، التركيز على أحد هذه المستوياتإلى  الباحثون، تحليليًا،بل والطبيعي أن يتجه 

التحليل، وتعاطيًا مع التطورات الراهنة في علم العالقات الدولية، دون أن يعني ذلك تجاهل تأثيرات 

 عالتها المستمرة.وتفا المتبادلة، وتداخالتهاتأثيراتها ل اإلشارة ، أو العمل علىاألخرىالمستويات 
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