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هل العالقات الدولية علم قائم بذاته؟

 االرتباط بين العالقات الدولية وعلم السياسة/دراسة مقارنة في أطروحات الفصل

An Independent Discipline?
On the Separation/Connection between International Relations
and Political Science

تســلط هذه الدراســة الضــوء على أطروحــات الفصل واالرتبــاط بين العالقــات الدولية وعلم
 ال ســيما بعد، ويتجدد فــي مناســبات مختلفة،لمــا ينته بعــد
ّ  وهــو نقــاش محتــدم.السياســة
 وتتجاوز فــي دينامياتها وتفاعالتها،حــوادث عالمية تفــرض وقعها على بنية النظام الدولي
 وبعــد مقارنــة.تقدمــه نظريــات العالقــات الدوليــة الوضعيــة منهــا أو مــا بعــد الوضعيــة
ّ مــا
 تخلص، والتفســير، والتنبؤ، التراكم:األطروحــات في حقل االختبــار العلمي بمرتكزاته الثالثة
ّ الدراســة إلــى
 وتداخــل موضوعاتهــا وتشــابكها من جهة،تعقــد الظاهــرة الدوليــة من جهــة
ً
.قائما بحد ذاته
علما
ً
ً  وترسم شكوكا حول حجج المطالبين بوصف العالقات الدولية،أخرى
. التنبؤ، التفسير، التراكم، علم السياسة، العالقات الدولية:كلمات مفتاحية
With every major shift in the world order, when political theory stops being able
to account for realities of the day, the debate about the limits and intersections
of international relations and political science is resurrected. Beginning with a
comparison of the fields in terms of their stances on matters of accumulation,
interpretation, and prediction, the study goes on to discuss how useful a separation
of disciplines is at this juncture. It concludes that the complexity of international
relations and the mixed and entangled nature of its subject matter raises doubts
as to whether it is indeed an independent discipline.
Keywords: International Relations, Political Science, Political Theory.
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مقدمة
تشبه حال الباحث يف العالقات الدولية حال السائح الذي يركب
ع ّوام ًة تتحرك كاملكوك ذهابًا وإيابًا بني جز ٍر منفصلة من النظريات،
والعامل املشرتك بينها أنّها تنتمي إىل محيط كبري من السلوك الدويل؛
يقيم بعض الباحثني عىل إحدى الجزر إقام ًة دامئةً ،ويستمر اآلخر يف
التحرك املكويك ،ويحاول عدد قليل بناء الجسور بينها((( .يلخّص هذا
القول لجلني سنايدر  G. Snyderواقع حقل العالقات الدولية؛ فحتى
وقتنا الراهن يفتقر منظّرو هذا الحقل إىل "اإلجامع" عىل هويته،
وماهية نظريته؛ فبينام يدافع بعضهم عن "استقالليته" بوصفه
"علم قامئًا بذاته" ،يرفض آخرون هذا الطرح بدعوى عدم حرمانه
ً
من روافد تطوره ،أو عىل األقل من رافده الرئيس؛ علم السياسة،
والنظرية السياسية الكالسيكية(((.

توجد تعاريف عدة ملصطلح العالقات الدولية International
 Relationتختلف باختالف املدارس واملنظّرين ،واملرحلة الزمنية
أيضً ا؛ ففي املايض القريب كان املصطلح يشري إىل تفاعالت الوحدات
الدولية (الدول القومية) مع بعضها عىل مستوى النظام الدويل،
وغدا يف الراهن يشري إىل "األشكال املتنوعة من التفاعالت كاف ًة التي
ٍ
محيط يتجاوز حدود الدولة القومية املعروفة ونطاقها،
تجري يف
دول كانت أم منظامت
بني الفاعلني من وحدات املجتمع الدويلً ،
دولية أو إقليمية أو عابرة للحدود ،ومنظامت للمجتمع املدين العامل
أم حركات سياسية أو قومية عابرة للحدود ،وكذلك نشاطات األفراد
وأفعالهم التي من شأنها أن تحدث تأث ًريا يتجاوز نطاق الفرد"((( .ومع
أ ّن دراسة الظاهرة الدولية ترتبط عاد ًة مبعاهدة وستفاليا لعام ،1648
فإ ّن نشأة حقل العالقات الدولية تعود إىل بداية القرن العرشين،
1 James Dougherty & Robert Pfaltzgraff, Contending Theories Relations: A
Comprehensive Survey, 5th ed. (New York: Longman, 2002), p. 18.
 2دايفد باوترش ،النظريات السياسية يف العالقات الدولية ،ترجمة رائد القاقون (بريوت:
املنظمة العربية للرتجمة ،)2013 ،ص .28
 3يوسف الصواين ،نظريات يف العالقات الدولية (بريوت :دار املنتدى ،)2013 ،ص .13
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وتحدي ًدا بعد صدمة الحرب العاملية األوىل ونتائجها الكارثية .فالرغبة
يف نزع فتيل الحروب ،وتعزيز التعاون وإدامة السالم بني األمم،
دفعت الرئيس األمرييك وودرو ويلسون مببادئه األربعة عرش((( إىل
التفكري جديًا يف إخضاع العالقات الدولية إىل معايري علمية؛ نظرية
ومنهجية تكون قادر ًة عىل التفسري والتنبؤ ،واجرتاح مقرتحات وآليات
إلرساء االستقرار يف النظام الدويل .ولتحقيق ذلك ،أُنشئ عام 1919
أول كريس للعالقات الدولية يف كلية ويلز الجامعية يف أبرييسويث
قبل أن يتوسع تدريسها يف الجامعات األمريكية واألوروبية((( .ومنذ
ذلك الوقت ،ال تص َّنف العالقات الدولية يف خانة "الفن" أو "املهارة"،
وال يُنظر إليها من منظور ضيق ومحدود ارتبطت به سابقًا؛ مثل
الدبلوماسية ،والتاريخ الدبلومايس ،والقانون الــدويل ،بل هي
اختصاص أكادميي له تقاليد منهجية رصينة ،وحقل من حقول املعرفة
اإلنسانية((( .وجاء اعرتاف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم
بدل من "العلوم
والثقافة "اليونسكو" عام  1948بـ "علم السياسة" ً
مستقل بذاته ،وتحديد أربعة فروع رئيسة له ،هي:
ً
علم
السياسية" ً
النظرية السياسية ،والنظم السياسية ،واإلدارة العامة ،والعالقات
الدولية ،ليحسم رسميًا "علمية" حقل العالقات الدولية ،فر ًعا
رئيسا من فروع علم السياسة((( .وبنا ًء عليه ،ال تعري هذه الدراسة
ً
الطروحات التي تحرمه من هذه الصفة ،اهتام ًما؛ إذ ال يخفى عىل
متابع الطفرة العلمية واملنهجية ضمن هذا الحقل املعريف ،بخاصة
بعد نهاية الحرب العاملية الثانية ،حيث بدأت دراسة العالقات
الدولية تنحو مسا ًرا أكرث عمقًا ودق ًة ومنهج ّي ًة يف دراسة الظواهر
الدولية مستند ًة إىل نتا ٍج فكري غزير سعى إىل استقراء العوامل
املختلفة التي تحدد سلوك الدول ،واملنظامت الدولية ،واألفراد،
تأسيسا عىل ما سبق ،تحاول
وتفاعالتهم ضمن بنية النظام الدويل(((.
ً
 4توماس وودرو ويلسون؛ الرئيس الثامن والعرشون للواليات املتحدة ()1921-1913
الذي قاد البالد خالل الحرب العاملية األوىل .ت ّم انتخابه لرئاسة الواليات املتحدة يف عام 1912
بعد أن شغل منصب رئيس جامعة برينستون (سابقًا كلية نيو جرييس) وحاكم والية نيو
جرييس ( .)1910واشتهر بطرحه املبادئ األربعة عرش التي تتعلق بحق الشعوب يف تقرير
مصريها ورضورة الحفاظ عىل األمن والسلم الدوليَني ،وكانت أفكاره ملهم ًة لتأسيس عصبة
األمم ،للمزيد انظر:
Woodrow Wilson, Sheppard Software, Accessed on 22/1/2017, at:
http://bit.ly/2mb5sQK
 5الصواين ،ص .25
 6للتوسع يف هذا املجال ،انظر :عدنان السيد حسني ،نظرية العالقات الدولية ،ط 3
(بريوت :املؤسسة الجامعية للنرش والتوزيع ،)2010 ،ص .36 - 30
 7للتوسع انظر :جامل سالمة عيل ،تحليل العالقات الدولية :دراسة يف إدارة الرصاع
الدويل (القاهرة :دار النهضة العربية ،)2013 ،ص .20
 8يف عام  ،1973أدرجت الجمعية األمريكية لعلم السياسة مادة العالقات الدولية ضمن
موضوعات علم السياسة إىل جانب املؤسسات السياسية والنظرية السياسية واإلدارة العامة.
ورأت أنّها تتفرع إىل القانون الدويل والسياسة الدولية واملنظامت الدولية ،انظر :السيد
حسني ،ص .36
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مدارس العالقات الدولية

موضوع النقاش والجدل

النقاش والجدل

املدة الزمنية

طبيعة القوة والنظام

املثالية /الواقعية

من  1930إىل 1950

مناهج البحث العلمي

التقليدية /العلمية

من  1950إىل 1970

دور املؤسسات

الواقعية الجديدة/
الليربالية الجديدة

من  1970إىل 1990

خلق املعرفة

العقالنية /البنائية

من  1990إىل 2015

املصدر :من إعداد الباحث.

الشكل ()1
الفصل بني علم السياسة والعالقات الدولية

ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

املصدر :من إعداد الباحث.

الشكل ()2
االرتباط بني العالقات الدولية وعلم السياسة

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

املصدر :من إعداد الباحث.
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الدراسة اإلجابة عن تساؤل مركزي يسلّط الضوء عىل جدل ونقاش
فكري مل ّا ينته؛ هل العالقات الدولية علم قائم بذاته مستقل عن علم
السياسة؟ أم مثة ارتباط وثيق ال فكاك منه بينهام؟ ومن خالل سعينا
لتقديم إجابة متامسكة علم ًّيا ومضبوطة منهج ًيا نقارن بني طروحات
تيارين رئيسني متباينني حول هذه اإلشكال ّية؛ هام:

•التيار األول ،وأغلب رواده من األمريكيني م ّمن طوروا النقاشات
النظرية واملنهجية يف هذا الحقل ،وخاضوا مناظراته الكربى
حول بنية النظام الــدويل وطبيعة القوة ،واملنهج العلمي،
ودور املؤسسات (انظر الجدول) .يتسلح أنصار هذا الطرح،
بأ ّن التنظري الرئيس يف حقل العالقات الدولية كان يف الواليات
املتحدة األمريكية((( ،ومن هنا ،لديهم القدرة املعرفية واألدوات
املنهجية عىل جعله يالمس معايري فلسفة العلم( .((1وقد عكفوا،
عىل األقل منذ عام  1966تاريخ احتدام النقاش عىل املنهج
العلمي لدراسة الظاهرة الدولية ،عىل جعل العالقات الدولية
مستقل بذاته عن علم السياسة (انظر الشكل ،)1
ً
حقل معرف ًيا
ً
ومتييز النظرية الدولية عن النظرية السياسية (هانز مورغنثاو،
وكينث والتز ،وديفيد إيستون) .واستطاع بعضهم ،وممن
سار عىل هديهم من الباحثني واملختصني ،خلق خطاب خاص
بالعالقات الدولية للمدة ما بني  1974و ،1991واعتامد منهج
بحثي مستقل عن علم السياسة(.((1
•التيار الثاين :حرص رواده ،وال يزالون ،عىل تأكيد استمرارية
العالقة بني علم السياسة والعالقات الدولية بوصفها فر ًعا من
أصل (انظر الشكل )2؛ فعىل سبيل املثال يتهكم أوله ويفر،
وهو أستاذ العالقات الدولية يف قسم العلوم السياسية يف
جامعة كوبنهاغن ،من دعاة الفصل وفقًا لآليت" :عند سؤال
دارس العالقات الدولية أن يتحدث ملدة خمس عرشة دقيقة
عن ماهية العالقات الدولية ،فإنّه عىل الغالب سيخربنا عن

 9من العوامل التي ساعدت عىل تطور هذا الحقل املعريف يف الواليات املتحدة ،أنّها
كانت دول ًة حديث ًة نسب ًيا ،ومل يكن يستهويها ما هو تاريخي ،بل ما هو قائم ،بخاصة بعد
انخراطها يف الحرب العاملية الثانية ،والحقًا يف الحرب الباردة ،وهو ما دفعها إىل حشد
الكفاءات البحثية ،ورصد أموال ضخمة لتطوير البحث العلمي يف هذا الحقل ،وأنشأت
مراكز بحثية داخل الجامعات ،وخارجها أنتجت بدورها باحثني ومنظرين أسهموا يف تطوير
العالقات الدولية وإكسابها األطر التحليلية ،واملنهجية العلمية ،وإخضاعها لألدوات التجريبية
اإلمربيقية ،بخاصة مع هيمنة املدرستني السلوكية ،والواقعية ،انظر :سالمة عيل ،ص .21
10 Robert M.A. Crawforo & Darryl S. L. Jarvis, International RelationStill an American Social Science? Toward Diversity in International Thought
(New York: State university of New York press, 2001), pp. 17 - 19.
11 Nicholas Guilhot, "The Realist Gambit: Post was American Political
Science and the Birth of IR Theory," International Political Sociology, vol. 2,
no. 4 (2008), p. 285.
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تاريخ املناقشات واملواجهات النظرية واملنهجية التي تط ّرق لها
علم السياسة ،ونقاشاته املنهجية"(.((1
تأسيسا عىل ما سبق ،ونظ ًرا إىل شمولية املوضوع واتساعه ،فإ ّن
ً
بحثنا سريكز يف عملية املقارنة عىل ثالث مسائل مرتابطة ومتشابكة
تع ّد مرتكز ٍ
ات رئيس ًة يف فلسفة العلم ،هي :الرتاكم املعريف،
والنظرية ،والتنبؤ.

التراكم
يرى دعاة االستقاللية أ ّن التنظري يف العالقات الدولية يعود إىل فرتة
تاريخية بعيدة متتد إىل العصور القدمية يف الهند والصني واليونان؛
فالواقعيون يف شعاراتهم "املصلحة أولً " ،و"الفوىض يف النظام
الدويل" يستندون إىل نتاج فكري ملؤرخني ومفكرين ،مثل املؤرخ
اليوناين ثيوسيديدس  Thucydidesالذي تناول الحروب البلوبونزية،
ويع ّدونه أول منظر يف هذا الحقل ،ويرجعون له فضل التنظري ملا
يطلق عليه املعضلة األمنية  .((1(The Security Dilemmaأضف
إىل ذلك ،فإ ّن كتاب األمري مليكافيليل ميثّل بالنسبة إليهم طليعة
البحوث يف تحليل القوة والنظام الحكومي بأسلوب معارص ،إذ أكّد
أي قيم أخرى يف عملية صناعة
جعل القيم السياسية تعلو عىل ّ
القرار السيايس داخليًا وخارجيًا؛ فعىل سبيل املثال ،يعتقد ستيفن
فورد صاحب كتاب الواقعية الكالسيكية أ ّن ميكافيليل أشد الواقعية
تطرفًا ،وأنّه يؤيد اإلمربيالية املتمثلة بإخضاع األمم الضعيفة دون
مربر أو تحفّظ(.((1
أ ّما تنظري توماس هوبس صاحب كتاب اللفياثان  Leviathanبخاصة
رئيسا
يف ما يتعلق بالطبيعة البرشية "العدوانية" ،فإنّه يع ّد مرج ًعا ً
يف فهم الفوىض يف النظام الدويل ،وعالقات القوة بني وحداته .ويرى
بعض املنظرين أ ّن هوبس كان سبّاقًا يف "املنفعية" الواقعية ،وأ ّن
كل ما قاله حول حياة األفراد يف حال الفطرة الطبيعية ميكن قراءته
ّ
 12يع ّد واح ـدًا من املهندسني الرئيسني ملا يس ّمى مدرسة كوبنهاغن يف العالقات
الدولية ،انظر:
Ole Waver, "The Sociology of a Not So International Discipline: American
and European Developments in International Relations," International
Organization at Fifty: Exploration and Contestation in the Study of World
Politics, vol. 52, no. 4 (1998), p. 75.
13 Simon Belli, Theories of International Relations, 3rd ed. (Perugia: Guerra
Editor, 2002), p .96.
14 Steven Forde, International Realism and the Science of Politics:
Thucydides, Machiavelli, and Neorealism," International Studies Quarterly,
vol. 39, no. 2 (1995), pp .141-160.
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توصيفًا لحالة الدول يف عالقتها ببعضها( .((1من جهة أخرى ،يستحرض
املثاليون يف أدبياتهم دراسة الحكومة العاملية لدانتي التي تدعو
إىل فرض منظمة عاملية قادرة عىل فرض السالم العاملي ،وكذلك
طروحات منظرين آخرين دعوا إىل إقامة كونفدرالية عاملية أو
وكاتب سيايس عاش
عصبة أمم؛ مثل بيري دبوا ،وهو محامٍ فرنيس
ٌ
أواخر القرن الرابع عرش ،والراهب الفرنيس امرييك غروسيه الذي
عاش يف نهاية القرن السادس عرش ،إىل جانب آخرين مثل جون
لوك ،وجريمي بنثام ،وكانط( .((1ضمن هذا السياق ،يحدد ألكسندر
ويندت  Alexander Wendetثالثة أسامء (هوبز ،ولوك ،وكانط)
كانت مساهامتهم مبنزلة تقاليد أساسية يف مجال نظريات العالقات
الدولية ،بحيث أصبحت الهوبزية رم ًزا للنظريات التي تعتمد القوة،
واللوكية رم ًزا للتنافس ،والكانطية رم ًزا للتعاون( .((1وهو ما أوجد ،عىل
ما يقول دايفد باوترش "علم التصنيف"؛ إذ ظهرت مصطلحات مثل
"هوبزي" ،و"غروتيويس" ،وكانطي" ،وكانت رديفًا ملواقف محددة ال
لنقاشات فلسفية(.((1

الحقل .وبنا ًء عليه ،فإ ّن اندفاع بعض منظري الحقل الحتكار هذا
الرتاكم هدفه تأكيد الصدقية الفلسفية لهذا الحقل الحديث بأثر
رجعي؛ أي إ ّن حقل العالقات الدولية يعرف نفسه حديثا انطالقًا
من ٍ
ماض (متخيل) .أضف إىل ذلك ،يجادل أنصار هذا التيار ،كام
رأينا سابقًا مع أوله ويفر بأ ّن التنظري يف عالقات األمم والدول كان
باألصل تنظ ًريا للدولة ،والحكم ،والسلوك البرشي وهي متثّل قضايا
رئيسة اشتغل عليها علم السياسة( .((2وعىل الرغم من وجود تراكم
كمي قوامه دراسات كالسيكية تناولت الظاهرة الدولية ،فإ ّن دراسة
منتظم قبل الحرب العاملية األوىل عىل
هذه الظاهرة مل تعرف تطو ًرا
ً
عكس الدراسات التي تناولت النظرية السياسية أو السياسة الداخلية
يف الدول .ويف هذا الصدد ،يصف عميد املدرسة اإلنكليزية مارتن
وايت (وهو من أبرز املفكرين الذين تهجموا عىل النظرية السياسية
كام سيتبني) دراسات العالقات الدولية يف املايض بأنّها "مبعرثة وغري
منهجية ،وغال ًبا ما كانت عسرية الفهم عىل القارئ العادي ،كام أنّها
(يستثني ثيوسيديدس) غري متسقة ويصعب متابعتها( .((2وبنا ًء عليه،
يرى فريد هاليداي أ ّن التطور يف حقل العالقات الدولية ناتج من
تأثري ثالث دوائر متحدة املركز ،هي :املناقشات حول املوضوع نفسه؛
وتأثري التطورات الحاصلة يف العامل؛ وتأثري األفكار الجديدة يف ميادين
العلوم االجتامعية األخرى( .((2وبهذا املعنى ،فإ ّن العالقة متتلك معرفة
ذاتية  Self knowledgeمحدودة ج ًدا ،األمر الذي فتح املجال أمام
الفروع املعرفية األخرى ملامرسة التأثري فيها مع أ ّن العالقات الدولية
تحاول أن تخفي بعضً ا من تلك االرتباطات ،خوفًا من فقدان املكانة
الفكرية واملعرفية(.((2

يف املقابل ،يجادل رافضو الفصل بحجج تدحض ما سبق .وبرأيهم إ ّن
حقيل العلوم السياسية ،والعالقات الدولية انبثقا من كنف القانون
والتاريخ ،والرتاكم املعريف السابق هو تراكم يستند إليه مختلف
العلوم (الفلسفة ،واالقتصاد ،واالجتامع ،والتاريخ) التي تتاخم حقل
خاصا بهذا
اكم ً
العالقات الدولية ،وباألخص علم السياسة ،وليس تر ً

النظرية والتنبؤ

ويف السياق نفسه ،متثّل املدة التاريخية بني األعوام  1648و1914
إرث ًا معرف ًيا تراكم ًيا لدعاة االستقاللية يف دراسة الدبلوماسية ،والتاريخ
الدبلومايس ،وتوازن القوى ،والقانون الدويل .وتحرض يف النقاشات
الفلسفية بني املثاليني والواقعيني دراسة إدوارد هالت كار Edward.
 H. Carrاملنشورة عام  1939التي يستند إليها أغلب الباحثني الذين
جاؤوا من بعده ،إذ ينتقد إدوارد كار التحليل املثايل املستند إىل مبدأ
التناسق والتناغم يف املصالح القومية ،ويف الوقت عينه يأخذ عىل
الواقعيني نظرتهم التشاؤمية للتاريخ ،وتجاهل الدروس املستفادة
من مخربه(.((1

 15يحدد جريار ديسوا يف كتابه دراسة العالقات الدولية ستة مناذج غربية لدراسة
العالقات الدولية هي ،غروتيوس ،وهوبز ،ولوك  -سميث ،وكانط ،وماركس ،والنموذج
الرباغاميت البنايئ ،للتوسع يف هذا املوضوع ،انظر :جريار ديسوا ،دراسة العالقات الدولية،
ترجمة قاسم املقداد ،ج ( 1دمشق :دار نينوى ،)2014 ،ص .35 - 33
16 Dougherty & Pfaltzgraff, p. 10.
17 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge:
Cambridge University Press, 1999), p .247.
 18باوترش ،ص .27
19 Chris Brown, Understanding International relations, 2nd ed. (London:
Palgrave Macmillan, 2001), p. 45.

تعنى فلسفة العلوم االجتامعية عمو ًما مبسألتني رئيستني؛ األوىل طبيعة
العامل (أنطولوجيا العامل) ،والثانية طبيعة التفسري؛ أي ما هي املناهج
الواجب ات ّباعها للوصول إىل التفسري(((2؟ لذلك ،تع ّد النظرية مبنزلة
العنرص الرئيس يف الوصول إىل العلم كونها تز ّود الباحث بالحقائق
لتحويلها إىل معلومات وبيانات تساعده عىل تحليل الظواهر موضوع
20 Waver, p. 83.
21 Belli, p. 34.
22 Fred Halliday, Rethinking International Relations (London: Macmillan
Press, 1994), p .8.
23 Ibid.
 24أيان كريب ،النظرية االجتامعية من بارسونز إىل هابرمس ،ترجمة محمد حسني غلوم
(الكويت :سلسلة عامل املعرفة ،)1999 ،ص .41

دراسات
هل العالقات الدولية علم قائم بذاته؟
دراسة مقارنة في أطروحات الفصل /االرتباط بين العالقات الدولية وعلم السياسة

الدراسة والتنبؤ مبسارها .وقد حاولت العلوم االجتامعية اقتفاء أثر
العلوم الطبيعية من ناحية الوصول إىل نظريات ومناهج علمية لك ّنها
مل تنجح بوصف موضوعها (اإلنسان) ال يخضع للمالحظة الدقيقة
والبحث التجريبي الصارم( .((2لكن ال ينفي ذلك وجود نظريات يف
العلوم االجتامعية ويف فروعها املعرفية ،مع التسليم بأ ّن الظواهر
االجتامعية معقدة ج ًدا ،فهناك أسباب ومؤثرات مختلفة تجعل
معرفتنا بالظواهر املعقدة غري كافية ،والقوانني التي منتلكها بشأنها
محدودة ج ًدا( .((2وهذا ما يفرس الصعوبة التي يواجهها الباحثون يف
حقل العلوم االجتامعية ،بخاصة يف ما يتعلق بالتنبؤ بكيفية تطور
كل من مارتن هوليس وستيف
ظاهرة معينة .وبنا ًء عليه ،وكام يبني ٌ
سميث فإ ّن هناك منهجني عقليني أسهام يف تطوير العلوم االجتامعية
ومن بينها العالقات الدولية؛ يستمد األول أصله من العلوم الطبيعية،
ويبحث يف تفسريات الظاهرة التي يتناولها ويوصف بالعلمية
Scientific؛ وميكن إرجاع الثاين إىل دراسة التاريخ والبحث عن معاين
الظاهرة ويس ّمى بالتأويل .((2(Hermeneutic
إذا كانت العالقات الدولية بصورة عامة تتناول ثالثة عنارص أساسية،
وهي :العالقات ما بني الدول ،والعالقات فوق القومية التي تتجاوز
الحدود ،وتفاعالت النظام الدويل ،وتشمل هذه العنارص الثالثة
حقول جانبي ًة كثريةً ،فإ ّن النظرية الدولية تُعنى بالتنظري لتلك العنارص
ً
الثالثة وما يدخل يف نطاقها ،ومن ضمنها الدراسات اإلسرتاتيجية،
ودراسات الرصاع والسالم ،وتحليل السياسة الخارجية ،واالقتصاد
الدويل ،واملنظامت الدولية ،ومجموع القضايا القانونية املتعلقة
بالحرب مثل االلتزام والسيادة والحقوق .وبنا ًء عليه ،فإ ّن الوظيفة
الجوهرية للنظرية الدولية هي متكيننا من تحسني معرفتنا املتعلقة
بالواقع الدويل وتقوميها ،إ ّما يف البحث عن فهمٍ أوضح لغرض تغيري
ذلك الواقع ،وإ ّما التنبؤ مبساراته(.((2
انطلق البحث عن نظريات صلبة ومتامسكة يف حقل العالقات
الدولية ،بصورة رئيسة ،بعد الحرب العاملية األوىل .وقد انتظم أغلب
املساهامت النظرية يف مدرستني:

•املدرسة األوىل ،بدأت يف عرشينيات القرن املايض ومثّلها الربفسور
تشارلز مريام  Charles E. Merriamمع زمالئه يف جامعة شيكاغو،
ونظّرت لعا ٍمل أفضل خا ٍل من املشكالت والرصاعات .جدير بالذكر
 25سامل يفوت ،فلسفة العلم املعارصة ومفهومها للواقع (بريوت :دار الطليعة،)1986 ،
ص .218
26 Bruce Russet & Harvey Starr, World Politics: The Menu for Choice, 3rd
ed. (New York: W. H. Freeman and Company, 1989), p. 34.
27 Dougherty & Pfaltzgraff, p. 21.
28 Ibid., p. 24.
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أ ّن هذه املدرسة سعت إىل وضع أسس علمية تربط حقل العالقات
الدولية بعلم السياسة ،والعلوم األخرى؛ علم النفس ،واألنرثوبولوجيا،
واالجتامع ،واالقتصاد .وبهذا املعنى ،كانت نظرية العالقات الدولية
جز ًءا من النظرية السياسية ،والحقل جزء من علم السياسة وتحكمه
األفكار الليربالية املثالية(.((2
•املدرسة الثانية ،الواقعية التقليدية (الكالسيكية) اهتمت بتفسري
ما هو قائم ال ما يجب أن يكون ،وانتقدت نزوع املثاليني إىل افرتاض
العقالنية يف بنية النظام الدويل من خالل الربط بني التقدم املعريف
والسالم الدائم(.((3
مع نهاية الحرب العاملية الثانية ،برز هانس مورغنثاو أحد أساتذة
تحول جوهريًا يف التنظري للعالقات الدولية؛
جامعة شيكاغو ،ليُحدث ً
إذ نرش ثالثة كتب يف غضون خمس سنوات ،هيScientific :
 Man Versus Power Politicsيف عام 1946؛ وPolitics Among
 Nationsيف عام 1948؛ وDefence of the National Interests
يف عام  .1951ورسعان ما تربّع هذا الرجل عىل هرم الواقعية يف
دراسة الظواهر الدولية ،بل مارس وصاي ًة عىل املدرسة الواقعية يف
العالقات الدولية(.((3
رشع األبواب الستقالل النظرية
ميكن القول إ ّن مورغنثاو أول من ّ
الدولية عن النظرية السياسية ،لترتسخ أكرث يف ستينيات القرن
املنرصم .يقول دايفد باوترش "إ ّن العالقات الدولية أعلنت استقاللها
من جانب واحد بغية ترسيخ صدقيتها بوصفها نشاطًا أكادمييًا جدي ًرا
ومالمئًا من الناحية العمالنية ،وساد اعتقاد بأ ّن النظرية السياسية،
مبفهومها التقليدي ،ونظرية العالقات الدولية متثّالن عاملني بحثيني
متباينني" .وقد رصد باوترش ثالثة ميول يف عملية التمييز أو
التفريق التفاضيل(:((3
•أ ّولها ،ته ّجم ديفيد إيستون عىل النظرية السياسية التقليدية،
ودعا إىل إعادة تعريف هذا املصطلح ليك يشري إىل صياغة
الفرضيات لالختبار التجريبي عىل العالقات الدولية أيضً ا.

•ثانيها ،كينث والتز الذي لفت إىل أ ّن مصطلح "النظرية" يُستخدم
عىل نح ٍو ضعيف وسط املتخصصني بالعالقات الدولية ،ليشري
29 William Thornton R. Fox, "Pluralism, The Science of politics, and
World System," World Politics, vol. 27, no. 4 (1975), pp. 597 - 611.
30 Frederick S. Dunn, "The Present Course of International Relations
Research," World Politics, vol. 2, no. 1 (1949), pp. 80 - 95.
31 Hans Morgentau, "Reflection on the State of Political Science," Review
of Politics, vol. 17, no. 4 (1955), pp. 431 - 440.
 32باوترش ،ص .27
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أي عمل يرقى فوق الوصف العادي ويتضمن
عىل األغلب إىل ّ
شيئًا من التحليل .لذلك ،يدعو والتز إىل التبسط ،ويذكر قضايا
كل نظرية
أساسية حول النظرية يجب ّأل يت ّم إغفالها ،وهي أ ّن ّ
تتضمن عىل األقل فرضية نظرية ،Theoretical Assumption
وتلك الفرضيات ليست بالرضورة حقيقيةً ،لذلك ال ميكن للمرء
أن يسأل عن صحتها ،بل السؤال عن مدى فائدتها .ثم يجب
أن يت ّم تقييم النظريات يف إطار ما ت ّدعي هي تفسريه .وأخ ًريا،
النظرية بوصفها نظا ًما تفسرييًا عا ًما ،ال ميكن أن تق ّدم تفس ًريا
حول كل الخصوصيات(.((3

•ثالثها ،مارتن وايت ،عميد املدرسة اإلنكليزية الذي كان عىل
عكس والتز معارضً ا بشدة النزعة السلوكية ،لك ّنه كان من أنصار
التمييز بني النظرية الدولية والنظرية السياسية عىل أساس أ ّن
األخرية مستغرقة يف التحاور فكريًا حول الدولة ،يف حني أ ّن
النظرية الدولية تهتم بـ "املجتمع الدويل" لألمم.
ومنذ ذلك الحني ،لوحظ نزو ٌع جارف إىل متييز النظرية الدولية عن
النظرية السياسية امتد إىل أغلب مدارس هذا الحقل ،وهو برأي
باوترش "خطأ اقرتفه منظرو العالقات الدولية ،ألنّهم حرموا أنفسهم
من النظريات ذات الخلفية الغنية التي ميكنها أن تحتضن فكرهم"(.((3
ٍ
تحديات أمام
فالنظرية الدولية ،برأي الناقمني عىل التمييز ،تعاين
تعقّد العالقات الدولية وارتباطها بعوامل اقتصادية وبيئية وتقانية،
خصوصا عىل
وفكرية .وهذا ما يجعل التنظري فيها مهم ًة صعبةً،
ً
مستوى النظرية العامة التي تريد تفسري الظواهر الدولية .ويخلص
عدنان السيد حسني ،بعد استعراضه تصنيفات نظرية العالقات
الدولية عند العامل األمرييك ستانيل هوفمن ،Stanley Hoffmann
وهي :النظرية الفلسفية ،والنظرية التجريبية ،والنظرية العامة،
والنظرية الجزئية ،والنظرية االستقرائية ،والنظرية االستنتاجية ،إىل
نتيج ٍة مفادها أ ّن النظرية إذا كانت تحتاج إىل وجود كمية هائلة من
الظواهر أو املعرفة الوصفية يف إطار الرتابط واالنسجام ،فإ ّن جه ًدا
شاقًا ينتظر الباحثني عن النظرية يف العالقات الدولية ،وهذه مهمة
صعبة إن مل تكن مستحيلة( .((3وإذا كان هناك صعوبات عدة أمام
ٍ
صعوبات أكرب تواجه إشكالية التنبؤ باملستقبل،
التحديد النظري ،فإ ّن
ألنّه يصعب حرص املتغريات الدولية ،هذا عدا عن أ ّن السلوك اإلنساين
غري خاضع لقواعد حتى يتم األخذ به( .((3ولعل األزمات والحروب
33 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, 3rd ed. (Waveland
Press, 1979), p. 117.
 34باوترش ،ص .40
 35السيد حسني ،ص .75 - 72
 36املرجع نفسه.
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الدولية خالل القرن العرشين ،والقرن الحايل تع ّد أمثل ًة شارح ًة عىل
إخفاق نظريات العالقات الدولية يف التنبؤ بها ،وغدت مهمتها تقترص
عىل تفسريها فقط.

بدل الخاتمة:
االرتباط أقل وطأة من الفصل
إ ّن استقاللية حقل العالقات الدولية عن علم السياسة لها ما يربرها،
أساسا تتمحور حول الدولة-األمة
بخاصة أ ّن الظاهرة الدولية ال تزال ً
 nation-stateبوصفها الفاعل الرئيس يف النظام الدويل القائم ،ومن
هنا ،نحتاج إىل املزيد من البحث املع ّمق واختبار النظريات السابقة
والقامئة ،واجرتاح نظريات جديدة من شأنها أن تسهم يف تفسري
أكرث شمولية للظاهرة الدولية والتنبّؤ مبساراتها .لكن التحوالت التي
شهدها النظام الدويل خالل العقود املاضية ال سيام بعد العوملة،
والحرب عىل "اإلرهاب" أنتجت أمناطًا جديد ًة من الفاعلني يف مضامر
أي ٍ
وقت مىض؛ من
يلح أكرث من ّ
العالقات الدولية ،وبات السؤال ّ
بالضبط يصنع مخرجات العالقات الدولية؟ فالدول ليست وحدها
ما تسعى العالقات الدولية لضبطه .مثة صور من املجموعات إىل
جانب الدولة األمة مثل الشعب ،واملناطق ،والتحالفات ،واالتحادات،
واملنظامت الدولية ،وحتى املؤسسات االقتصادية والثقافية،
تعامل واقعيًا مع
ً
والعقائدية ،يجب التعامل معها ،إذا ما أردنا
هذه الظاهرة .وبنا ًء عليه ،ال ميكن التغايض عن حقيقة أ ّن هؤالء
الفاعلني ،بغض النظر عن ماهيتهم القانونية وهويتهم وطبيعة تك ّون
كلٍ منهم ،إمنا يخلقون مساحة حركة مختلفة ومؤثرة يف تشكيل
ديناميات النظام الدويل وتفاعالته ،بخاصة يف الوقت الراهن ،حيث
دول ضد تنظيامت جهادية ال
نشهد إنشاء تحالفات عاملية تض ّم ً
يتجاوز عددها اآلالف .هذا عدا عن تأثري املؤسسات املالية العاملية،
والرشكات املتعددة الجنسيات ،وحركات املدافعني عن البيئة،
وشبكات الشباب ،ومؤسسات الدفاع عن حقوق النساء.
بظهور هؤالء بات عىل العالقات الدولية بوصفها فر ًعا علم ًيا ،أن تحاول
اإلجابة عن األسئلة التي يتح ّدون بها التصورات الحاكمة لهذا الفرع.
ويلح املختصون يف املوضوعات املستجدة ضمن نطاق الحقل املعريف
ّ
عىل رضورة االعتناء بهذه الدوائر الجديدة ،ومنها االقتصاد السيايس
العاملي ،والعالقات الدولية يف مجال الحفاظ عىل البيئة ،والسياسات
العاملية يف املجال الريايض ،واالعتناء بالحوارات التي تشغل حياتنا
االجتامعية وتجد طريقها للتفاعل الدويل ،مثل النسوية ،والدراسات
الثقافية ،وأوضاع حقوق اإلنسان ،وغريها .فجميعها لديها مدخالت

دراسات
هل العالقات الدولية علم قائم بذاته؟
دراسة مقارنة في أطروحات الفصل /االرتباط بين العالقات الدولية وعلم السياسة

يف سؤال سلوك الدولة ذاته ،إذا ما سلّمنا بكونها الفاعل األسايس الذي
ال يزال يحتل مكان ًة أوىل يف العالقات الدولية.
ومن الوجاهة النظر إىل أ ّن دخول هذه املوضوعات بنية الحقل املعريف،
علم
يرسم الشكوك حول حجية املطالبة بوصف العالقات الدولية ً
محل للشك الكبري؛ فلم تعد موضوعة العالقات
مستقل .بات األمر ً
ً
الدولية قارص ًة فحسب عىل كيفية انتظام الدول وال ظاهرة الحرب
والسالم (التي تقوم فيها الدولة بالدور الرئيس تقليديًا)؛ ففي مقابل
هذه املساحة التي تتقلص تربز تقاطعات موضوعية ال تجرس الهوة
املحدثة بني العالقات الدولية ،وعلم السياسة بل مع علوم وحقول
معرفية أخرى ،وتكسبها طاب ًعا مغاي ًرا املألوف حينام نشأت قبل قرن.
مثة تفاعالت يف ظواهر دولية تعرب الحدود تتعلق بتوزيع السلطة
والنفوذ واملكانة والسوق والهويات واملهن ،وحتى اإلنتاج الثقايف تؤث ّر
فضل
يف مجتمعات مختلفة ،وفيها ال تقف الدولة يف محل الالعب املؤث ّر ً
محل للفعل وليست
عن أن يكون الوحيد ،بل تقف يف بعض األحيان ً
فاعل .أضف إىل ذلك ،مثة ضغوط تتعاظم غايتها أن تتنازل الدولة
ً
رئيسا يف النظام الدويل عن ٍ
بعض من تلك املساحات التي
بوصفها ً
فاعل ً
كانت تشغلها تقليديًا ،وبعض من السلطات التي كانت متارسها بامتياز
حرصي يف النطاق الدويل.
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