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نظرية العالقات الدولية بين المنظور الواقعي ومنظور "، تحت عنوان 5891في دراسة مهمة تم نشرها عام 

 يعةلطب انعكاسا يكون مرحلة في كل السائد المنظورذكرت أستاذتنا الدكتورة نادية مصطفي ما نصه: "" جديد

 ساد الذي للمنظور توجه التي لالنتقادات فعل يبرز كرد جديد منظور كل وألن المرحلة، هذه وسمات وحقائق

 وأ التحديات أو االنتقادات هذه أبرز نحو على تطورت مختلفة أوضاع دولية ظل في سابقة مرحلة في قبله من

تبلور ي ثم ومن المتطورة، الدولية األوضاع وتفسير لوصف صالحيته استمرار ومدى مدى إطالقه حول التساؤالت

 ينب للتالؤم السائد نظرا المنظور مرتبة إلى به قىير الذي جديد من االتفاق من قدر حوله يتحقق جديد بديل

 ههذ أبعاد لدراسة منهاجية من أساليب يقترحه ما مالءمة وكذلك ناحية من الدولية الحقيقة وبين افتراضاته

 ثراألك أنه يتضح حين محددة دولية أوضاع ظل ليسود في يبرز منظور كل فإن أخرى بعبارة المتطورة. الحقيقة

 ".حولها البحث وقيادة لتفسيرها مالءمة

 يساعد على الدولية العالقات على دراسة تعاقبت التي المنظورات في التطور متابعة إنوأضافت أستاذتنا: "

 ربيالغ العالم رؤية وتعبر عنها تدركها كما ولكن الدولية، العالقات مجمل مسار في التطور أبعاد من الكثير فهم
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 ليةالدو للعالقات التنظير مجال في األساسي اإلسهام ن، ألالدولية السياسات تفاعالت على دوله سيطرت الذي

 ".بالذات أمريكي غربي وأنجلو إسهام هو

، أنه خالل العقود الثمانية المقال السابقانتهينا في الدولية،  العالقاتفي  لتنظيرل الغربية الرؤيةوفي إطار 

 دسا منظورات عدة الدولية العالقات على دراسة تعاقبتاألولي من القرن العشرين، وقبل نهاية الحرب الباردة، 

 هذه بين ، وتبلورت االختالفاترات هذه العالقات خالل هذه الفترة التاريخيةتطو مراحل من مرحلة منها كل

 ينب وثانيها: الجدال بين المنظور الواقعي والمنظور المثالي، جداالت كبرى، أولهما، الجدال ثالثة في المنظورات

 المنظور الواقعي والمنظور العولمي. المنظور الواقعي والمنظور السلوكي، والثالث بين

 حول يدور)وفقًا ألستاذتنا(  الدولية دراسة العالقات مجال شهده الذي المراحل المتعدد الكبير الجدال وهذا

 المنهاجية السبل أفضلعن  ويقوم على البحث منهاجي:، األول منظور( أي محوري أساسيين )هما محورين

 ظامالن طبيعة حول موضوعي: ويدوراني: بين الواقعية والسلوكية، والث الثاني الجدال محور كان هذاو للتحليل،

 والعولمية. ةالواقعيبين  الثالثو ،بين الواقعية والمثالية األول الجدال يأتي وهنا، الدولي السياسي

، الجدال األول بين الواقعية والمثالية، وفي هذا المقال سيكون التركيز على أطروحات المقال السابقوقد تناول 

 المنظور السلوكي في العالقات الدولية، وذلك على النحو التالي:

 

 السلوكية ـ منظور أم مدرسة

 تتبلورومن القرن العشرين، ي منتصف الخمسينيات علية للسلوكية في العالقات الدولية، ففكانت البداية ال

باألنماط  تاهتمللعالقات الدولية، وتحليلية تفسيرية تنبؤية  رؤية بناءإلى السلوكية  ت، وسعالستينيات يف

 اإلقتراباتعلى المناهج ، مع التركيز من الناحية المنهجية المتكررة، وليس بالحاالت الفردية كمحور للبحث

 .العملية والرياضية

 ،يخلف عبد السالم"د. وفي تحليله للمنظور السلوكي وأبعاده في العالقات الدولية، انتهي المفكر الجزائري "

لى عيقوم بناء النظرية حسب السلوكيون أن إلى )الذي تعامل مع السلوكية باعتبارها مدرسة وليست منظورًا( 

هر التحول مع القدرة على التعميم وإطالق األحكام العامة. ويقوم هذا بدورة على إثبات الفرضيات. وظ

 اإللكترونيالسلوكية نحو المناهج العلمية القائمة على اإلحصائيات وساهم في ذلك كله استعمال الحاسب 

 والرياضيات.

http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%20/2/0/490
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%20/2/0/490
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%20/2/0/490
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%20/2/0/490
http://ikhlef.yolasite.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9---%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.php
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على النتائج التي توصل إليها علماء االجتماع وعلماء النفس  أطروحاتهااعتمدت السلوكية في كثير من وقد 

الذين درسوا سلوكيات األفراد والجماعات االجتماعية. وذلك انطالقًا من أن سلوكيات  األنثروبولوجياوعلماء 

الشرط الضروري عند وأن  الدول هي أساسًا سلوكيات األفراد والجماعات الرسمية وغير الرسمية في تلك الدول.

السلوكيون لتحويل الوقائع واألحداث إلى معلومات وبيانات يتمثل في وجود إجراءات وقواعد تصنيف وترتيب 

 .واضحة يمكن تكرارها

ال تعدو أن تكون سوى قاعدة لبناء علم حقيقي للعالقات  الواقعيةاعتبر السلوكيون أن وفي مواجهة الواقعية 

لية هي دراسة أنماط الفعل ورد الفعل بين دول ذات سيادة متمثلة أن العالقات الدويرون  الواقعيونفالدولية. 

 التعاون“لـ واإلستراتيجية" وكذلك  الدبلوماسية“لـ مرادف هي العالقات الدولية كما أن في نخبها الحاكمة، 

 العالقات هو دراسة السلم والحرب. ودراسة العالقات بين الدول مهما كانت صراعية أوهذه والصراع"، وهدف 

تعاونية فإنها في النهاية ذات طبيعة متقلبة، فالعالقات التي يطغى عليها الصراع تتضمن بعض عناصر 

 المساومة، كما أن التعاون الدولي قد يعكس السيطرة العسكرية أو االقتصادية لدولة على دولة أخرى.

ومنها الظروف  عي القرار،صانات يبوجود مجموعة من المتغيرات التي تؤثر على سلوك الواقعيونسلم ُيكما 

روف الظوالمناخية، المكان الجغرافي، والكثافة السكانية، ونسبة التعليم، والتقاليد التاريخية والثقافية، 

 .القيم الدينية واإليديولوجية، الخرافات...إلخوالمصالح التجارية، واالقتصادية، 

الحكومات التي يدرسونها باستعمال  اتيهو مالحظة سلوك الواقعيينكل ما يهم يري السلوكيون أن و

التي تمليها الحاجة للبقاء،  لحة الوطنية، أو دبلوماسية الحذرمصطلحات مثل "ميزان القوة" أو تحقيق المص

 محور التحليل.  من مصطلح" القوة" جعلوا لهذاو

 ،ر""التأثيمفهوم في كونه يتضمن  مصطلح القوةكبيرة في تعريف تكمن صعوبة هنا وفقًا للسلوكيين، و

وترتكز على عوامل متعددة تبدأ من القدرة ، عالقة سيكولوجية تحتوي على السيطرةهو باألسس  ذا التأثيروه

، وبالتالي يكون من الصعب قياسها، وال يقف األمر عن مفهوم القوة على اإلقناع وصوال إلى القدرات النووية

المفاهيم التي تشكل ركائز أساسية في منطلقات فقط عند الواقعية، ولكن اإلشكاليات تمتد للعديد من 

قد يعني  المفهوم األخيرميزان القوى"، ف"ومفهوم ، المصلحة الوطنية""مفهوم مثل المنظور الواقعي، 

لبعض الدول، كما قد يعني محاولة النظر فيه من طرف دول ال يخدمها  المحافظة على الوضع الدولي الراهن

 الوضع الحالي. 
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م السلوكيين على هجوبداية تعريف مجال علم العالقات الدولية، كان ، د. يخلف عبد السالم"وفقًا "و

فهم يعتبرون أنه ال يمكن حصر العالقات الدولية داخل حيز علم السياسة أو اختصاص مستقل  ،الواقعيين

علم السياسة والتاريخ وكذلك ك، علم العالقات الدولية هو حقل من البحث تشترك فيه الكثير من العلومفآخر، 

 العلوم االجتماعية والتجريبية والعلوم الطبيعية.

ولهذا وغير محددة، ، غير واضحةشاملة ولكنها  "الواقعيةنظريات أن "يرى السلوكيون  انطالقًا من هذه الرؤيةو

الذي  ،إنها ال تحتمل الثبات أمام التحقق العلمي كماال تستطيع تقديم تحليل واضح للسلوك السياسي الدولي، 

 المبادئالفرضيات، والتأكد من القواعد أو  واختبار والمنهج االستقرائي، الطريقة التجريبيةيتطلب تبني 

وتطبيق المصطلحات على الواقع أي تحويل األحداث إلى بيانات ، واالختبار بواسطة المالحظة المتكررة

 .ومعطيات

من الصعب التوصل إلى نظرية علمية شاملة في العالقات إلى أنه السلوكيون وأمام هذه االعتبارات انتهى 

رات التي تتحكم في السلوك السياسي الدولي كثيرة جدا وال يمكن ربطها علميا، ولهذا ركز الدولية ألن المتغي

ى تعتمد عل، على بحوث من المستوى المتوسطأنصار ومفكري المنظور السلوكي في العالقات الدولية معظم 

من أجل بناء  وذلكالمؤثرة في ظواهر العالقات الدولية، من المتغيرات أو فردية صغيرة  اتمجموع تحليل

 تستطيع أن تصمد أمام االختبار.أو متوسطة نظريات جزئية 

نماذج للنظام الدولي وجمعوا المعطيات المرتبطة بتلك النماذج عددًا من الالسلوكيون وضع  لترسيخ رؤيتهمو

راط فالتماهي في التصغير والتقزيم، واإللكن ، سعوا الختبارهالتأكد من صحة أو عدم صحة الفرضيات التي ل

 .للسلوكية وأنصارهااالنتقادات منظري الواقعية لتشديد فتح المجال أمام في التدقيق 

، وعلى الرغم من استمرار المنظور الواقعي في الهيمنة على رؤى وتصورات االنتقاداتمن هذه رغم إال أنه على ال

يمكن القول إال أنه  العشرين،معظم مفكري ومنظري العالقات الدولية حتى منتصف السبعينيات من القرن 

في حقل العالقات المنظور وأنصاره ها جية التي أحدثفي الثورة المنهكانت األساسية  ينن مساهمة السلوكيأ

ور التي أدخلها المنظ ةهج العلمياتطبيق المنوساهم ، من القرن العشرينوالستينيات  الدولية في الخمسينيات

أدوات البحث التي تم استقدامها من العديد من المفاهيم والنظريات وطوير في ت السلوكي في العالقات الدولية

 ،استعمال المقاربات المتعددة االختصاصاتالتوسع في كما يعود الفضل للسلوكيين في  .العلوم االجتماعية

http://ikhlef.yolasite.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9---%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.php
http://ikhlef.yolasite.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9---%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.php
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للبحث في معرفية محددة حقول ، وبناء "اإلدراك"و "القرار"و "النظام"دراسة وحدات جديدة في التحليل مثل و

 .، وعملية صنع القرار وتحليل الشخصيةالعالقات الدولية مثل تحليل السياسة الخارجية

المنهجية التي حققها المنظور السلوكي )بمرحلتيه السلوكية وما بعد  إن الثورةللدرجة التي يمكن معه القول 

يل وتأصيل علم العالقات الدولية، السلوكية(، كانت محركًا للبحث عن منظورات أكثر شمواًل وأكثر دقة في تحل

 وهو ما فتح المجال للجدال الثالث في هذا الحقل، خالل السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين.

 


