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االنتقائية التحليلية في حقل العالقات الدولية
Analytical Selectivity in the Discipline of International Relations
تســعى هذه الدراســة لفحص ما يمكن أن تقدمه النزعة االنتقائية التحليلية لمساعدة حقل
 وتناقش الوعود األساســية لهذه النزعة."العالقــات الدوليــة على تجاوز أزمــة "النظرية الكبرى
 براغماتية: البرادايمات السائدة/بناء على خصائصها الثالث التي تميزها من التقاليد البحثية
ً
 وإنتــاج، وتوســيع نطــاق المشــكالت والقضايــا،البحــث المرتبطــة بقضايــا سياســية محــددة
َّ مقــوالت ســببية
مركبــة قــادرة على تســليط الضوء علــى التفاعــات بين أنــواع مختلفة من
َّ
ُ
 تنقسم الدراسة إلى ستة أجزاء؛.اآلليات السببية التي عادة ما تحلل بعزل بعضها عن بعض
يقــدم الجــزآن األول والثانــي مدخــ ًلا إلــى الفلســفة االنتقائيــة ومفهــوم االنتقائيــة التحليليــة
.نموذجــا من األدبيــات االنتقائية في الدراســات الدولية
 ويســتعرض الجــزء الثالث.ووعودهــا
ً
الجزء الرابع العالقة بين وعود االنتقائية التحليلية ومســألة التعقد في السببية
ويستكشــف
ُ
. ويسعى الجزآن الخامس والسادس للتأصيل لالنتقائية التحليلية إبستمولوج ً ّيا.االجتماعية
 المناهج، اإلبستمولوجية/ النســبية المنهجية، نظريات العالقات الدولية:كلمات مفتاحية
. االنتقائية التحليلية،الكمية
This article examines what analytical eclecticism can offer to qualify IR to overcome
the Grand Theory crisis. It debates analytical eclecticism’s basic promises relying
on its main characteristics which distinguish it from the dominant research
traditions/paradigms: fostering research pragmatism; expanding the scope of the
research issues and involving more aspects of social reality complexities in world
politics; and producing complex causal statements. The article is divided into
six parts. First, it provides an introduction to eclectic philosophy through Paul
Feyerabend’s reflections on methodological/epistemological relativism. Second, it
conceptualizes analytical eclecticism and examines its promises. Third, it explores
an example of eclectic literature in the field of international studies. Fourth, it
debates the relationship between the promises of eclecticism and the complexity of
social causality. Finally, it seeks, in parts 5 and 6, to position analytical eclecticism
epistemologically, through examining the main assumptions of Critical Relaism
and its promises to move the dominant debate away from the positivist/postpositivist binary opposition.
Keywords: International Relations Theories, Quantitative Methodologies,
Analytical Selectivity.
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تاسارد
االنتقائية التحليلية في حقل العالقات الدولية

مقدمة
يشهد حقل العالقات الدولية تضاربًا مستم ًرا بني نظريات تعاين
فشل متفاوتًا يف تفسري /فهم واقع عاملي متزايد التعقد .ومع
ً
ذلك ،يبقى خطاب "النظرية الكربى" القادرة عىل تقديم رؤية
عامة ومتكاملة للظاهرة الدولية خطابًا مهيم ًنا عىل ادعاءات
املقاربات السائدة .لقد سبق أن لحظ كثري من الباحثني أنه عىل
الرغم من االختالفات القامئة بني النظريات السائدة يف الحقل فإن
قاسم أساسيًّا مشرتكًا يجمع بينها ،يتمثل باندراجها عمو ًما
هناك ً
ضمن النظريات الكربى التي تسعى لتقديم رؤية عامة ومكتفية
ذات ًّيا لكل ما يقع تحت طائلتها .يرى بو كامبامن فالرت ،عىل سبيل
املثال ،أن مكمن الضعف يف البنية التقليدية للنظرية هو سعيها
للحصول عىل تعميامت "كونية" عىل الرغم من تشبثها بالتموقع
األنطولوجي عىل "أطراف الكون" ،سوا ًء أتعلق األمر بفوضوية بنية
النظام الدويل عند الواقعيني الجدد ،أم مبأسسة املنظومات وسلوك
الدول عند املؤسساتيني الجدد ،أو التفاعل بني املصلحة والهوية
عند البنائيني االجتامعيني(((.
يبدو أن النظريات التي تشري إىل نفسها ،رصاحة أم ضم ًنا ،بأنها
نظريات كربى تعاين مشكلتني عىل األقل؛ املشكلة األوىل هي وجود
"نقطة عمياء"  Blind Spotيف بنيتها الفكرية .ويرجع هذا املفهوم
إىل الريايض كورت غوديل ( )1987–1906الذي أثبت ،باستخدام
مربهنة عدم االكتامل ،أن النظريات الكربى تحتوي يف مقدماتها
اإلبستمولوجية عىل عنرص واحــد عىل األقــل ال ميكن إثباته،
رصا كهذا يبقى صحي ًحا ما دام ال ميكن الجزم
واإلشكال هو أن عن ً
بكونه صحي ًحا أو خاطئًا .لذلك ،فإن البنية الفكرية للنظرية تبقى
يف أحسن األحوال غري مكتملة ،وينطوي هذا عىل تناقض بسبب
ادعاءات العمومية واإلطالق التي تنطلق منها النظريات الكربى.
ِ
للمالحظ /الباحث"؛ إذ "كيف
أما املشكلة الثانية فهي "التبعية
ميكن مراجعة عمل الدماغ وتقييمه بواسطة الدماغ يف ح ِّد ذاته
من دون الوقوع يف مصيدة التعايل املعريف ."Transcendentalism
عب إميانويل فالرشتاين عن هذه املشكلة حينام أشار إىل أن
وقد َّ
مظه ًرا أساسيًّا من مظاهر "املسألة اإلبستمولوجية" يف العلوم
 1يجادل بو كامبامن فالرت بأن اندالع الحرب العاملية الثانية جاء خالفًا الفرتاضات الليربالية
املثالية ،وأن نهاية الحرب الباردة جاءت خالفًا الفرتاضات الواقعية الجديدة ،وأن ترا ُجع
فعالية بعض املنظومات والضوابط جاء خالفًا لالدعاءات البنائية .وكلُّها هزات إمربيقية
رضبت االتساق املعريف لهذه املقاربات يف الصميم ،والسبب هو متوقعها األنطولوجي
املحدود عىل الرغم من أن النظام الذي تسعى كل منها إىل تقديم نظرية كربى بشأنه هو
نقل عن :عادل زقاغ" ،النقاش النظري
نظام ينطوي عىل تعددية أنطولوجية متزايدة التعقدً .
الرابع بني املقاربات النظرية للعالقات الدولية" ،أطروحة دكتوراه يف العالقات الدولية ،قسم
العلوم السياسية ،جامعة باتنة ،الجزائر ،2009 ،ص .185 - 184
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االجتامعية عمو ًما يكمن يف أن الباحثني هم "املمثلون واملتفرجون
يف الوقت نفسه"((( .من شأن هذه املشكلة أن تك ِّرس املواقف
السائدة ،الداعمة لإلبستمولوجيا الوضعية ،التي تسلِّم بوجود
حقائق موضوعية ،مستقلة و"موجودة هناك"  ،Out Thereوما
عىل الباحثِ /
املالحظ إال استكشاف االرتباطات السببية املوجودة
(((
بني مختلف عنارصها .
عىل العموم ،يبدو أن منطق "النظرية الكربى" يف حقل العالقات
الدولية يتجه نحو حافة إفالس نظري وفلسفي حاد ،وهو بذلك يف
حاجة إىل مزيد من التفكيك وإعادة النظر((( .لقد دفع هذا املنطق
بالحقل إىل أن أصبح يعج بالوالءات النظرية واملنهجية الضيقة
بحسب تعبري عبد النور بن عنرت((( .ويؤثر هذا يف حجم التنوع
يف الحقل ،ويف نوعية االبتكارات النظرية .فالوالء يصبح يف نهاية
املطاف كاب ًحا لالبتكار داخل النظرية الواحدة باجرتاره وتربيره
ورشعنته؛ وهو ما سبق أن قاله اآلخرون ،وبتكريس رفض اآلخر
وإقصائه ،أي إقصاء كل من ال يلتزم الخيارات النظرية واملنهجية
التي تستند إليها النظرية السائدة.
يف هذا السياق ،تأيت النزعة االنتقائية التحليلية التي ت َ ِعد بتجاوز
هذا الكبح املزدوج لالبتكارات الفكرية يف الحقل ،كام ت َ ِعد بخلق
نقاشات تكاملية وغري إقصائية من دون أن يكون املقصود هو
النقاش يف حد ذاته ،وإمنا توظيف ما هو أه ّم من بني مساهامت
كل نظرية /مقا َربة .ومن ثم فإن االنتقائية التحليلية ترد االعتبار
حقل معرف ًّيا قاد ًرا عىل تفسري /فهم
إىل العالقات الدولية بوصفها ً
الظواهر التي يدرسها؛ ألنها توظف جميع املساهامت توظيفًا
دقيقًا للخروج مبقرتحات تفسريية تتكامل فيها مختلف النظريات/
سبيل للخروج من منطق الثنائيات
املقا َربات .كام ت ُ َعد االنتقائية ً
السائد((( القائم عىل مامرسات اإلقصاء والتهميش املتبادلَ ْي.
2 Immanuel Wallerstein, The Essential Wallerstein (New York: The New Press,
2000), p. 167.
 3زقاغ ،ص .185
4 Chris Brown, “The Poverty of Grand Theory,” European Journal of
International Relations, vol. 19, no. 3 (2013).
 5عبد النور بن عنرت ،مقابلة شخصية عن طريق الربيد اإللكرتوين.2016/3/24 ،
 6يرى عبد النور بن عنرت أن هذا التموقع يطرح مشكلة أمام من أسامهم "املتح ِّزبني"
و"حراس املعابد" النظرية ،ودعاة الوالء و"البيعة" النظرية يف حقل نظريات العالقات
الدولية ،كام هو الشأن يف مامرسات النرش يف كربيات الدوريات املتخصصة يف العالقات
الدولية .ويضيف أن الظاهرة ،يف الواقع ،ال تنطبق فقط عىل حقل العالقات الدولية ،فنجدها
مثل يف العلوم االقتصادية حيث يهيمن اتجاه نظري معني عىل البحث يف هذا التخصص
ً
عىل نحو يقيص فيه كل من ال يتبناه ،ويحول دون نرشهم مقاالت يف كربيات الدوريات
املتخصصة .وهكذا فالوالء األكادميي ال يشكل فقط خط ًرا عىل البحث داخل الحقل ،ولكن
مختصا (يقوم عىل تراكم املعارف وتجدُّدها) .املرجع نفسه.
حقل علميًّا
عىل وجوده بصفته ً
ًّ
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بنا ًء عىل ما سبق ،تسعى هذه املقالة إىل فحص ما ميكن أن تقدمه
االنتقائية التحليلية ملساعدة الحقل عىل تجاوز ما يسميه كريس
فضل عن مساعدته عىل الخروج من
براون "حالة الركود النظري"ً ،
"أزمة النظرية الكربى" .لقد ناقش براون يف مقال له بعنوان "فقر
النظرية الكربى" سؤال "نهاية نظرية العالقات الدولية"((( ،أي ما
إذا كانت نظرية العالقات الدولية – سواء أتعلق األمر بنظريات
مح َّددة أم بالنظرية العامة – تعاين الركود ،أو مام يسميه "أزمة
النظرية الكربى" .وعىل الرغم من أنه ق َّدم ُمسو ًحا محيَّنة يف أهم
األدبيات املصنفة ضمن النظريات األساسية التي تشري إىل نفسها
بأنها نظريات كربى ،عىل غرار الواقعية ،والليربالية ،والبنائية،
واملدرسة اإلنكليزية ،فإن املقال يف ِّوت عىل ما يبدو قراءة ما ميكن
أن تقدمه النزعة االنتقائية يف التحليل لتجاوز ما يسميه "أزمة
النظرية الكربى".

مثل ،يف سنة
أخرى ذات صلة وثيقة باملوضوع ميكن العودة إليهاً .
 ،2003نرشت دورية إنرتناشونال ستديز ريفيو أعامل منت ًدى حول
سؤال أسايس" :هل يُعترب الحوار والتوليف ( )synthesisممكنني
يف حقل العالقات الدولية؟"( .((1شارك يف هذا العمل غانرث هيلامن
Gunther Hellmannمحر ًرا ،وفريدريك كراتوشفيل Friedrich
 ،Kratochwilوآيفر نيومان  ،Iver B. Neumannوستيف سميث
 ،Steve Smithوفرانك هاريف  ،Frank Harveyوجويل كوب Joel
 ،Cobbوآندرو مورافتشيك  ،Andrew Moravcsikويوسف البيد
الذي شارك مبداخلة عنوانها "عرب الحوار ونحو التعددية :املهمة
غري املن َجزة للنقاش الثالث"( .((1غري أن هذه املقالة تتبنى وجهة
النظر القائلة بأن االنتقائية التحليلية تبقى أش ّد طمو ًحا ،وتواض ًعا،
وبراغامتية( ،((1وأكرث تنو ًعا وقدرة عىل متهيد الطريق نحو مخر ٍج
من أزمة النظرية الكربى.

لس ِّد هذه الفجوة ،تستعني هذه املقالة بقراءة يف األعامل التي
تسعى إىل إبراز املزايا التي تحفل بها االنتقائية التحليلية ،وهي
أعامل بدأت تحصد االهتامم عىل نحو متزايد خالل السنوات األخرية.
تبقى مساهامت رودرا سيل وبيرت كاتزنشتاين األبر َز واألكرث ريادة
خصوصا مقالهام املشرتك سنة  ،2010الذي
وثراء يف هذا املجال(((،
ً
يحمل عنوان "االنتقائية التحليلية يف دراسة السياسة العاملية :نحو
إعادة صياغة املشكالت واآلليات عرب مختلف التقاليد البحثية"(((،
وهو الذي تحيل إليه هذه املقالة عىل نحو متكرر .هناك مساهامت

مدخل إىل
ً
تنقسم هذه املقالة إىل ستة أجزاء؛ يقدم الجزء األول
الفلسفة االنتقائية عرب أفكار وتأمالت لفيلسوف العلم النمساوي
پول فايرابند  Paul Karl Feyerabendالذي َّأسس مفهوم النسبية
فحصا موس ًعا
املنهجية /اإلبستمولوجية .أما الجزء الثاين فيقدم ً
ملفهوم االنتقائية التحليلية ووعودها األساسية .ويستعرض الجزء
الثالث ،عىل نحو مقتضَ ب ،الخطوات االنتقائية ملايكل بارنيت
ومارثا فاينمور يف كتابهام قواعد من أجل العامل :املنظامت الدولية
يف السياسة العاملية( ،((1بوصفها مناذج للدراسات االنتقائية يف حقل
العالقات الدولية .بعد ذلك ،ينتقل الجزء الرابع إىل استكشاف
العالقة بني وعود االنتقائية التحليلية ومسألة التعقد املتزايد يف
السببية االجتامعية؛ إذ ينطلق من افرتاض أنه كلام زاد التعقد
يف الواقع (االجتامعي) الذي يدرسه حقل السياسة العاملية ،زادت
حاجته إىل إقحام املزيد من االنتقائية التحليلية يف نشاطاته
البحثية .أخ ًريا ،يسعى الجزآن الخامس والسادس إىل تقديم تأصيل
إبستمولوجي للنزعة االنتقائية التحليلية ،وذلك بفحص مساهامت
الفلسفة الواقعية النقدية  Critical Realismووعودها ،يف نقل
النقاش النظري الراهن يف حقل العالقات الدولية ،بعي ًدا عن
التعارض املزمن بني اإلبستمولوجيا الوضعية وما بعد الوضعية
الذي هيمن طوال حقبتَي النقاشني الثالث والرابع من التاريخ
املعريف للحقل.

7 Brown .
8 Rudra Sil & Peter J. Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of
World Politics: Reconfiguring Problems and Mechanisms across Research
Traditions,” Perspectives on Politics, vol. 8, no. 2 (2010); Rudra Sil & Peter J.
Katzenstein, Beyond Paradigms: Analytical Eclecticism in the Study of World
Politics (London: Palgrave, 2010); Peter Katzenstein & Rudra Sil, “Eclectic
Theorizing in the Study and Practice of International Relations,” in: Christian
Reus-Smit & Duncan Snidal (eds.), The Oxford Handbook of International
Relations (Oxford: Oxford University Press, 2008); Amel Ahmed & Rudra
— Sil, “When Multi-Method Research Subverts Methodological Pluralism
or, Why We Still Need Single-Method Research,” Perspectives on Politics,
vol. 10, no. 4 (2012); Rudra Sil, “Problems Chasing Methods or Methods
Chasing Problems? Research Communities, Constrained Pluralism, and the
Role of Eclecticism,” in: Ian Shapiro, Rogers M. Smith & Tarek E. Masoud
(eds.), Problems and Methods in the Study of Politics (Cambridge: Cambridge
University Press, 2004); Rudra Sil & Peter J. Katzenstein, “De-Centering, Not
Discarding, the ‘Isms’: Some Friendly Amendments,” International Studies
Quarterly, vol. 55 (2011); Rudra Sil, “The Questionable Status of Boundaries:
The Need for Integration,” in: Rudra Sil & Eileen M. Doherty (eds.),
Beyond Boundaries?: Disciplines, Paradigms, and Theoretical Integration in
International Studies (New York: State University of New York, 2000); David
A. Lake, “Theory Is Dead, Long Live Theory: The End of the Great Debates
and the Rise of Eclecticism in International Relations,” European Journal of
International Relations, vol. 19, no. 3 (2013), p. 568.
”9 Sil & Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of World Politics.

10 Gunther Hellmann (ed.), “The Forum: Are Dialogue and Synthesis
Possible in International Relations?” International Studies Review, vol. 5 (2003).
11 Yosef Lapid, “Through Dialogue to Engaged Pluralism: The Unfinished
Business of the Third Debate,” International Studies Review, vol. 5 (2003).
12 Sil & Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of World
Politics,” p. 415.
13 Michael Barnett & Martha Finnemore, Rules for the World: International
Organizations in Global Politics (Ithaca: Cornell University Press, 2004).
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ً
ً
مدخال
أوال :پول فايرابند بوصفه
للفلسفة االنتقائية
يف منتصف سبعينيات القرن املايض ،نرش فيلسوف العلم النمساوي
پول فايرابند ( ،)1994–1924كتابًا مث ًريا للجدل بعنوان ضد املنهج:
مخطط لنظرية فوضوية يف املعرفة( .((1تدور ادعاءاته األساسية حول
رفض فكرة املنهج العلمي الذي ميثل معيا ًرا موضوع ًّيا للتمييز بني
النشاط العلمي وغري العلمي؛ إذ يرى أن العلم مرشوع فوضوي
 Anarchic Entrepriseال يخضع ألي سلطة منهجية عليا( .((1وال
غياب النظام ،لكنها تعني
تعني الفوضوية املنهجية التي يدافع عنها َ
(((1
غياب منهج مح َّدد يتّسم بالسلطة مقارنة باملناهج األخــرى ،
السلطة التي احتكرها املنهج العلمي الوضعي ملدة طويلة ،لدرجة
أنه أصبح  -كام يف حالة حقل العالقات الدولية  -املعيار الوحيد
علم وما ال يُ َعد كذلك.
للتمييز بني ما يُ َعد ً
لحظ فايرابند ،من خالل فحصه تاريخ التحوالت الكربى يف تاريخ
العلم ،أن تلك التحوالت مل تتأت من طريق منهج واحد ،ولكن عرب
مناهج متعددة .وبنا ًء عىل هذه النتيجة ،توصل إىل وضع مفهوم
"أي
"التعددية املنهجية" التي تستند إىل مقولته ذائعة الصيتُّ ،
أي منهج يُعد
يشء يفي بالغرض"”Anything goes“ ،؛ مبعنى أن َّ
مقبولً ما دام مالمئًا لطبيعة املشكلة املطروحة للبحث ،وقاد ًرا عىل
حلها واإلضافة إىل رصيد العلم( .((1أبعد من ذلك ،يرى فايرابند أن
"املنهج العلمي" إمنا هو قي ٌد عىل املجتمع املعريف،
ما يُعد عاد ًة
َ
ولو نظرنا إىل تاريخ العلم لوجدنا أن مامرسات شتَّى ساهمت
يف تطوره(.((1
ت ُ َع ُّد التعددية املنهجية مرادفة للفوضوية املنهجية ،فهي تعرب عن
رفض متأصل لتنصيب السلطة املعرفية ملنهج محدد ،بل ترفض
تنصيب السلطة املعرفية للعلم يف حد ذاته .وبذلك ،يدعو فايرابند إىل
مقدسا يستلزم "الكفر"
نزع القداسة عن العلم بوصفه نسقًا معرفيًّا
ً
مبا سواه .ومن ثم ال يصبح العل ُم إال نسقًا ينمو ويزدهر وسط أنساق
معرفية أخرى( .((1ويعني هذا أن الرفض الذي يدعو إليه فايرابند ال
14 Paul Feyerabend, Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of
Knowledge, 3rd ed. (New York: Verso Books, 1975, 1993).
 15مينى طريف الخويل ،فلسفة العلم يف القرن العرشين :األصول  -الحصاد  -اآلفاق
املستقبلية ،سلسلة عامل املعرفة( 264 ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
 ،)2000ص .422
 16يتفق هذا املعنى متا ًما مع مفهوم الفوىض يف النظام الدويل ،مبعنى غياب سلطة عليا.
 17الخويل.422 ،
 18إيان كريبت ،النظرية االجتامعية من بارسونز إىل هابرماس ،ترجمة محمد حسني
غلوم ،مراجعة محمد عصفور ،سلسلة عامل املعرفة( 244 ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،)1999 ،ص .329
 19الخويل ،ص .422
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يبتغي نفي العلم ،ولكن نفي الطبيعة السلطوية للعلم .وهو اتجاه
يكرس نسبية املنهج العلمي ،ومن ثم إمكان تطوير مناهج وأمناط
معرفية أخرى أقدر عىل الدفع بالتقدم املعريف نحو األمام.
لقد شكلت انتقادات فايرابند للمزاعم الوضعية بشأن موضوعية
(((2
أساسا لدعوته الالحقة إىل تعددية إبستمولوجية
العلم وعقالنيته ً
تسمح باالنعتاق من القيود املنهجية لإلبستمولوجيا الوضعية
املهيمنة .يتعلق األمر هنا بتعذر تقييم نظرية ما من دون التفكري
فيها من خالل نظرية بديلة منها .واستعمل فايرابند مفهو ًما
آخر عىل نحو مرتادف مع التعددية اإلبستمولوجية ،هو النسبية
اإلبستمولوجية .التفكري عىل نحو نسبي يف اإلبستمولوجيا جعل
فايرابند يشعر بفقدان الرضا حيال مفهوم "الحقيقة" إىل الحد
الذي جعله ال يع ّده إال شعا ًرا غري مرغوب للعقالنية ،وأقرب إىل
كونه مفهو ًما ثيولوج ًيا(.((2
يتفق منطق الفوضوية اإلبستمولوجية /املنهجية مع الدالالت
العميقة للعبارة التي كتبها ديفيد اليك حديثًا ،ومفادها أن "النظرية
الكربى لو كانت َملِكًا ،لكانت ملكًا يف غاية االستبداد"( .((2إذا عدنا إىل
مثل ،لوجدنا أن وضع الحقل يف ظل هيمنة نظري ٍة
تعريف الربادايم ً
معينة تصف نفسها بأنها النظرية الكربى لن يختلف كث ًريا عن وضع
مملكة ترزخ تحت حكم ملك مستبد يرى أن "الدولة هي هو وأنه
تؤسس نفسها عىل
هو الدولة"( .((2ألن النظريات الكربى غال ًبا ما ِّ
مزاعم القدرة – بانفراد – عىل تقديم رؤية عامة ومتكاملة ملوضوع
البحث يف الحقل املعريف برمته ،عىل الرغم من أن هذا املوضوع
ينطوي عىل تعددية أنطولوجية متزايدة التعقد.
لذلك ،ميكن الجدال بأنه كلام زادت حدة التعقُّد يف الواقع الذي
ندرسه ،زادت حاجتنا إىل التخلص من استبداد منطق النظريات
كل ما من شأنه مساعدتنا يف فهم هذا التعقُّد
الكربى ،والبحث يف ِّ
املتزايد والتعامل معه .يف هذا السياق ،ال تفتأ فلسفة التعقد تخربنا
كل يشء وأي
أن مقارباتنا للواقع ينبغي أن تأخذ عىل محمل الجد َّ
مهم يف التحليل ،وأنه ال يوجد معيار نهايئ ميكن
يشء ميكن أن يكون ًّ
من خالله الحكم بثقة تامة بني ما هو مه ٌّم وما هو غري مهم .تحيلنا
فلسفة التعقد إىل السياسة العاملية بوصفها نظا ًما يتشكل بدوره من
عدد ال متنا ٍه من األنظمة املعقدة التي تنطوي من حيث األساس
20 Enver Halilovi´c, “Feyerabend's Critique of Scientism,” Enrahonar, vol.
28 (1998), pp. 146 - 147.
21 Eric Oberheim & Paul Hoyningen-Huene, “Feyerabend’s Early
Philosophy,” Studies of History and Philosophy of Science, vol. 31, no. 2 (2000),
p. 367.
22 Lake, p. 568.
ُنسب إىل امللك لويس الرابع عرش:
 23تردد هذه العبارة مضمون املقولة الشهرية التي ت َ
"الدولة أنا وأنا الدولة".
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عىل تفاعالت ال َخطِّية ،مبعنى أن األسباب الصغرية ،غري املثرية لالنتباه،
ميكن أن تكون لها نتائج كبرية ،والعكس صحيح .هذه الال َخطِّية
تنتج ،يف األساس ،من االعتامد املتبا َدل بني عدد – يكون يف الغالب
ال نهائ ًّيا – من عنارص النظام ،كام تنتج من تفاعل النظام املستمر مع
بيئته الخارجية بوصفه نظا ًما مفتو ًحا.
"أي يشء يفي
يتسق هذا
الطرح مع مبدأ فايرابند ،ذائع الصيتُّ ،
ُ
بالغرض" ،لكنه ،يف الوقت نفسه ،يشكِّل – وعىل نحو أه ّم – دعوة
إىل تبني املزيد من الرباغامتية يف تحليل العالقات الدولية .واملقصود
بالرباغامتية هنا "عدم التقيد مبقاربة نظرية واحدة ،ما دام أنه ما من
نظرية معينة قادرة وحدها عىل فهم وتفسري واقع دويل /عاملي يف
غاية التعقد"( .((2ميثل "انعدام التقيد" هذا إقرا ًرا بأن أي نظرية ،سواء
أكانت مصنفة بوصفها نظرية كربى أم غري كربى ،ميكن أن تساهم يف
تنوير الباحث حول إشكالي ٍة معينة ،سوا ًء أمتَّت االستعانة بها وحدها
أم ضمن مقا َربة مركَّبة من نظريات عدة .تُعرف هذه الرباغامتية
أيضً ا باالنتقائية أو االصطفائية التحليلية Analytical Eclecticism
كام يسميها عبد النور بن عنرت(.((2

ثان ًيا :االنتقائية التحليلية:
المفهوم والمزايا والوعود
تعب االنتقائية التحليلية عن موقف نظري ومنهجي ميكن الباحث أن
ِّ
يعتمده أثناء متابعة أعامله البحثية .وما مييز هذا املوقف أنه يرتبط
بالتقاليد البحثية الراسخة يف حقلٍ معريف ،لكنه ،يف الوقت نفسه ،ال
يلتزمها عىل نحو صارم .لذلك ،يصف سيل وكاتزنشتاين االنتقائية
التحليلية من خالل الخصائص الثالث التي متيزها من املواقف
البحثية املتض َّمنة يف التقاليد البحثية( ،((2وهي أنها :أولً  ،تتبنى
االنتقائية التحليلية الروح الرباغامتية يف البحث ،عىل األقل ضمنيًّا،
وتتجل عىل نحو ملموس يف البحث عن حجج نظرية متوسطة
َّ
املدى  Middle-Rangeترتبط بقضايا سياسية محددة؛ ثان ًيا ،تتعامل
االنتقائية التحليلية مع أوسع نطاق ممكن من املشكالت والقضايا،
وعىل النقيض من اإلشكاليات التقليدية الضيقة املص َّممة من حيث
األساس إما الختبار النظريات وإما مللء الفجوات يف التقاليد البحثية
السائدة ،ففي إمكان االنتقائية التحليلية التعامل مع املزيد من
مظاهر التعقد والفوىض وظواهرهام التي يعج بها العامل الواقعي؛
ثالثًا ،يف سياق سعيها لبناء حجج قوية بشأن هذه املشكالت ،تقوم
 24بن عنرت.
 25املرجع نفسه.
26 Sil & Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of World
Politics,” p. 412.
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ٍ
مقوالت سببية معقدة /مركَّبة ،قادرة عىل
االنتقائية التحليلية بإنتاج
تسليط الضوء عىل التفاعالت بني أنواع مختلفة من اآلليات السببية
التي عادة ما يتم تحليلها بعزل بعضها عن بعض ضمن التقاليد
البحثية السائدة ،كل تقليد عىل حدة.
يستخدم سيل وكاتزنشتاين مفهوم التقليد البحثي Research
 Traditionباملعنى الذي يستخدمه الري لودان Larry Laudan؛ إذ
 وعىل خالف الرباداميات والربامج البحثية عند توماس كُون Thomas Kuhnوإميري الكاتوش  - Imre Lakatosميكن التقاليد البحثية أن
تتعايش وتتنافس لفرت ٍ
ات طويلة من الزمن ،كام ميكن التقليد البحثي
أن يُنتج ادعاءات مهمة قد تتداخل مع تلك التي ت ُنتجها تقاليد بحثية
أخرى .ويقر لودان بإمكان أن يعمل باحث واحد ضمن تقاليد بحثية
مختلفة ،عىل الرغم من أن األسس التي تقوم عليها هذه التقاليد
(.((2
املختلفة قد يع ّدها بعض الباحثني غري قابلة للمقايَسة
تؤسس التقاليد البحثية هوياتها وحدودها عرب اإلرصار عىل تحقيق
توافقٍ قوي حول قضايا تأسيسية ثابتة تستعيص مراجعتها ،وهو ما
مينح امتيازًا أكرب لبعض املفاهيم مقارنة بأخرى ،وتقدي ًرا أكرب لبعض
املعايري واملامرسات املنهجية عىل حساب أخرى .كام من شأنه أن
يسلط ضو ًءا أكرب عىل مظاهر معينة من الواقع االجتامعي ويتجاهل
مظاهر أخرى يف املقابل .يبدو ،يف الواقع ،أن الحروب املعرفية
املحتدمة بني التقاليد البحثية ال تتكرر دامئًــا بسبب اختالفات
عصية حول مسائل تتعلق باملوضوع ،ولكن بسبب اختالفات حول
االقتناعات املسبقة املوجودة لدى كل طرف بخصوص أنواع الظواهر
االجتامعية القابلة للتحليل االجتامعي ،ونوع األسئلة املهم طرحها،
وأنواع العمليات واآلليات املر َّجح أن تكون ذات صلة مبوضوع البحث.
لذلك ،فإن أنصار التقاليد البحثية غال ًبا ما مينحون أنفسهم الحق يف
تجاوز مظاهر من الواقع املعقد رمبا ال تتناسب بدقة مع املقاييس
ما وراء النظرية التي َّأسسوها بأنفسهم .يف املقابل ،يتم التعامل مع
هذه املظاهر إما بوصفها عل ًبا سوداء ،وإما بإبعادها بحجة انعدام
صلتها بالسياق ،وإما مبعالجتها عىل أنها مظاهر خارجية املنشأ
 Exogenousبالنسبة إىل الظاهرة محل البحث .وبينام تبقى هذه
الخطوات التبسيطية واالختزالية مفيدة لغرض إنتاج مقوالت معرفية
"أنيقة" – بحسب تعبري سيل وكاتزنشتاين – حول مظاهر معينة من
الواقع ،فإنها تبقى عاجزة عن إنتاج فهم أشمل للمشكالت املعقدة
متعددة الجوانب التي تهم الباحثني واملامرسني عىل السواء(.((2
عمو ًما ،تنطلق الدعوة إىل إقحام االنتقائية التحليلية من مالحظة
ألربت هريشامن  Albert Hirschmanالشهرية التي تقول إن "علامء
27 Ibid., p. 413.
28 Ibid.
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حقول املعرفة االجتامعية عادة ما يكونون سعداء ج ًّدا حينام يضعون
أيديهم عىل برادايم واحد أو عىل خ ٍّط واحد للسببية .ونتيجة لذلك،
غال ًبا ما تكون تخميناتهم أبعد عن دقة السياسيني املح َّنكني ذوي
الحدس القوي املر َّجح أن يأخذوا يف االعتبار مجموعة متنوعة من
القوى [والعوامل السببية]"( .((2ال يعني هذا أن الرباداميات ليست
مفيدة يف إدراك كثري من العنارص يف مسار التحوالت االجتامعية
واسعة النطاق ،لكن الباحث االجتامعي الذي يركز عىل برادايم معني
مييل ،بحسب هريشامن ،إىل الرتكيز فقط عىل بعض القوى والعوامل
السببية بينام يتجاهل أخرى ،ومن ثم فهو يواجه مخاطر الوقوع يف
الخطأ بدرجة جد عالية(.((3

االنتقائية نفسه ،فإن التوليف يبقى مرشو ًعا أش ّد طمو ًحا؛ ألنه
يقتيض خطوات غري مسبوقة ،تتمثل بتخيل الباحثني بوضوح عن
التزاماتهم اإلبستيمية األصلية ،يليه تقارب طوعي حول مجموعة
جديدة وموحدة من االفرتاضات التأسيسية واملبادئ التحليلية
لتوجيه عملية البحث .ويف غياب مثل هذا التقارب ،من املرجح
أن تؤول محاوالت التوليف إىل مشاريع هيمنة نظرية؛ حيث يولد
إطار ما وراء نظري واحد يُن ِتج نظريات تزعم القدرة عىل التنظري
مبفردها بشأن ظواهر اجتامعية متنوعة ،مع تهميش االستبصارات
التي تقدمها التقاليد املوجودة مسبقًا حول كثري من تلك الظواهر،
أو مصادرتها(.((3

تنبع الفائدة املميزة لالنتقائية التحليلية من قدرتها عىل إدراك
نقاط القوة والعجز يف املقاربات التي تستخدمها التقاليد البحثية
السائدة ،عالوة عىل املفاضلة بينها .ما مينع االنتقائية التحليلية ،يف
"كل يشء
الواقع ،من االنحدار لتتحول إىل منظور يقوم عىل منطق ُّ
مهم" هو االفرتاض املسبق ،أن قيمة التحليالت التي ت ُنتَج ضمن
التقاليد البحثية تكمن يف تحديد العوامل العديدة التي يرجح أن
تكون األهم بالنسبة إىل كل تقليد بحثي عىل حدة .والهدف من
االنتقائية التحليلية هو الكشف عن الكيفية التي تكون بها هذه
العوامل مهمة بالنسبة إىل أسئلة بحثية محددة ،وليس إنشاء قامئة
تتسع عىل نحو ال نهايئ لجميع العوامل السببية املمكن تصورها،
والتي ميكن أن تؤثر يف السياسة العاملية .ويؤكد سيل وكاتزنشتاين
أن األبحاث ذات النزعة االنتقائية التي تهمل النظريات واملقاربات
املتض َّمنة يف التقاليد البحثية ،تبقى عرضة لخطر تفويت استبصارات
مهمة عديدة ،أو إعادة اخرتاع العجلة ،أو إنتاج تحليالت قد تبدو
غريبة أو غري مفهومة لباحثني آخرين .من جهة أخرى ،ميكن القول
إن الطابع املميز لالنتقائية التحليلية يأيت من جهدها يف تحديد
الكيفية التي تتعايش بها عنارص من روايات سببية مختلفة ضمن
مقاربات أش ّد تعق ًدا ،قادرة عىل معالجة القضايا ذات األهمية
للباحثني واملامرسني عىل السواء .وهذا يتطلب إقحام الجهد البحثي
املنظَّم جي ًدا الذي يبذله الباحثون امللتزمون مبختلف التقاليد البحثية
السائدة ،واستخدامها ،ال استبعادها(.((3

عىل سبيل املثال ،نجح روبرت كيوهان  Robert Keohaneإىل ح ٍّد
بعيد يف التوليف بني النظرية الواقعية (االستقرار بالهيمنة) ونظرية
املنظومات ليفرس النزعة للتعاون الدويل يف فرتة ما بعد الحرب
العاملية الثانية .كام شكَّل حقل الدراسات األمنية مجالً خصبًا ملساعي
التوليف بني نظرية القوة ونظرية النوايا لتفسري تشكُّل األحالف .من
جه ٍة أخرى ،ربط بروس روسيت وجون أونيل بني العوامل الليربالية
واملؤسساتية لتفسري حالة السالم بني الدول الليربالية( .((3وهناك من
خصوصا يف الجامعة املعرفية األوروبية – من ولَّف بني
الباحثني –
ً
املقا َربات البنائية والعقالنية لتفسري ظهور املعايري الدولية لحقوق
اإلنسان وتطورها .والواضح أن التعقد املتزايد يف السياسة الدولية
هو الذي يحيل الباحثني إىل السعي للبحث عن قنوات للتوليف بني
أمل يف الوصول إىل تفسري ٍ
ات أعمق من
مختلف املقاربات النظرية؛ ً
التفسريات أحادية السببية  Unicausalالتي تجد نفسها عاجزة عن
التعامل مع الظواهر واألحداث غري البسيطة ،كربوز االتحاد األورويب/
املؤسسات الدولية وتطورها ،أو تأثري الفواعل /العوامل املحلية و /أو
العابرة للحدود.

مهم التنبيه إىل رضورة تجنب الخلط بني النزعة االنتقائية
يبقى ًّ
من بني النظريات ،والنزعة للتوليف بينها .فعىل الرغم من أن
بعض الدارسني يستخدمون مصطلح "التوليف" لإلشارة إىل مضمون
نقل عن:
ً
29
”Sil & Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of World Politics,
pp. 413 - 414.
30 Ibid., p. 414.
31 Ibid.

لذلك ،تبقى االنتقائية التحليلية أش ّد تواض ًعا ،لكن أش ّد براغامتية
يف الوقت نفسه؛ فهي تهدف إىل إنتاج أطر متنوعة ومرنة للبحث؛
إذ ينتظم كل إطار حول مشكلة بحثية محددة ،عىل أن تكون هذه
املشكلة هي التي تحرك عملية البحث ،ال اإلطار النظري املختار
مسبقًا .عالوة عىل ذلك ،فإن القيمة املضافة لألبحاث االنتقائية
تعتمد إىل ح ٍّد بعيد عىل االستمرار يف نجاح التقاليد البحثية السائدة
التي يعمل كل منها عىل حدة .فأهمية االنتقائية التحليلية – بالنظر
إىل عزوفها عن الكشف عن قوانني عامة وشاملة ،كام هو الحال مع
32 Ibid., p. 415.
33 John R. Oneal & Bruce Russett, “The Kantian Peace: The Pacific
Benefits of Democracy, Interdependence, and International Organizations,
1885-1992,” World Politics, vol. 52, no. 1 (1999), pp. 1-37; Bruce Russett
& John R. Oneal, Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and
International Organizations (New York: W. W. Norton, 2001).
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التقاليد البحثية التي تدعي أنها نظريات كربى ،وطموحها إىل ما هو
أكرث من النتائج الجزئية واالختزالية التي متيز األبحاث املرتبطة بدراسة
حاالت محدودة  -تكمن يف عملها عىل مستوى ما أصبح يعرف عىل
نطاق واسع بنظريات "املدى املتوسط"  ،((3(Middle-Rangeوهي
نظريات ت ُص َّمم لتكون مالمئة ضمن مجموعة محددة ومحدودة من
السياقات القابلة للمقارنة؛ إذ ميكن روابط سببية معينة (سبب –
نتيجة) أن تتكرر عىل نحو قابل للمالحظة .وتتمثل مهمة امل ُنظِّر
الذي يشتغل عىل هذا النمط من النظريات يف معرفة الرشوط التي
مبوجبها يصبح بعض هذه الروابط أه ّم من الناحية السببية ،مقارنة
بالبعض اآلخر .وهذا جهد يختلف متا ًما عن بناء نظرية كربى أو
قانون عام وشامل يسعى ألن يكون مالمئًا ،ليس فقط عرب السياقات
املكانية – الزمانية ،ولكن أيضً ا عرب مجموعة واسعة من املشكالت
والقضايا ذات العالقة مبوضوع البحث(.((3
يعد توسيع نطاق املشكالت – موضوع البحث – أحد أهم الوعود
التي تستند إليها االنتقائية التحليلية .يف هذا السياق ،مييز سيل
وكاتزنشتاين بني املشكالت املوضوعية  ،Substantiveواملشكالت
التحليلية  .Analyticتتعلق املشكالت املوضوعية بالقضايا التي توجد
عىل نحو منفصل عن الخطاب األكادميي ،وتشكِّل معضالت عملية
تواجه الفواعل االجتامعية والسياسية .وغال ًبا ما يبدي الباحثون
اهتام ًما بهذا النوع من القضايا ،لكنهم ينزعون إىل الرتكيز فقط
عىل جوانب محددة ومحدودة أثناء صياغة اإلشكاليات التحليلية
التي يسعون للبحث فيها .أما املشكالت التحليلية فتُطرح بطريقة
تعكس بها األنطولوجيات ،املبادئ املعرفية ،واملفردات النظرية التي
ٍ
تقليد بحثي معني .ويبدو أن ما يستحق "امل َشكَلة"،
يتبناها أتباع
بالنسبة إىل أتباع تقليد بحثي ،يعتمد عىل الثغرات املوجودة يف
أدبيات هذا التقليد ،أو يتعلق مبميزات خاصة تتمتع بها مشكلة
موضوعية معينة ميكن التعامل معها ضمن الحدود التحليلية لهذا
التقليد .ويف سياق عملية كهذه ،ميكن أن ت ُستبعد أبعا ٌد أخرى ،من
املشكلة محل البحث ،تع ّد أهم يف عامل السياسة واملامرسة ،من مسار
البحث واالستقصاء(.((3
ال تزعم األبحاث التي تستند إىل االنتقائية التحليلية أنها تقدم
إجابات "أفضل" حول مشكالت هي من صميم اهتاممات تقليد
بحثي معني ،لكن فائدتها تكمن يف إعادة صياغة تلك املشكالت
حتى يصبح نطاقها أوسع .ومن ثم يصبح ممك ًنا إدماج أكرب قدر
ممكن من الجوانب ذات الصلة التي يف ِّوت أتباع التقاليد البحثية
34 Lake.
35 Sil & Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of World
Politics,” p. 415.
36 Ibid., p. 418.

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

معالجتها ،ألنهم عادة ما يستعملون أط ًرا تحليلية ضيقة ومحدودة.
لذلك ،ونظ ًرا إىل نطاقها املوسع ،يُر َّجح أن يكون للمشكالت التي
يعالجها الباحثون االنتقائيون تأثريات ملموسة وب َّناءة يف املشكالت
املوضوعية الحادة التي يواجهها صناع السياسة ومختلف الفاعلني
السياسيني واالجتامعيني(.((3
منظم حول تقاليد
عىل الرغم من أن حقل العالقات الدولية ما زال
ً
لكل منها التزاماته اإلبستمولوجية ومفرداته النظرية
بحثية محددةٍّ ،
ومعايريه ومفاهيمه ،فإن كث ًريا من الباحثني البارزين ،حتى ممن يُعرف
عنهم التزامهم بتقاليد بحثية معينة ،يُ ِقرون بوجود حاجة مل َّحة إىل
إدماج عنارص تحليلية من مقاربات أخرى (مختلفة) من أجل إنتاج
معرفة جديدة أشمل وأعمق وأصلح للتوظيف البحثي .عىل سبيل
املثال ،سبق أن جادل كينيث ُولتز بأن االستنتاجات املست َمدة مبارشة
من صورة واحدة – أو من مستوى واحد من مستويات التحليل
الثالثة – تبقى غري مكتملة؛ ألنها تستند إىل تحليالت جزئية .لذلك،
فإن هذه الطبيعة الجزئية لكل صورة – أو لكل مستوى – عىل
حدة ،يتعني أن تدفع باملرء نحو السعي إلدراج الصور أو املستويات
األخرى؛ ألن البحث يبقى ،يف نهاية املطاف ،مرتبطًا بالسعي خلف
سببية شاملة وليست جزئية(.((3
ويتفق أندرو مورافتسيك  ،Andrew Moravcsikبصفته ناق ًدا
متحمسا ،مع ُوولتز حول هذه النقطة؛ إذ يرى أن اندالع
للواقعية
ً
فضل عن
الحربني العامليتني ،وبروز املعايري الدولية لحقوق اإلنسانً ،
تطور االتحاد األورويب ،عىل سبيل املثال ،هي بالتأكيد أحداث مهمة
شامل ،حتى عىل حساب النزعة التبسيطية
مبا يكفي لتستحق تفس ًريا ً
واالختزالية التي تطغى عىل املقاربات النظرية .ويف ندوة حول دور
النظرية يف حقل السياسات املقارنة( ،((3أكد عديد الباحثني البارزين
فضائل "الرتكيب االنتقايئ" بني املقاربات النظرية املتنوعة من أجل
إعطاء معنى للحاالت املختلفة التي تتصدى لها الدراسات املقارنة،
محذِّرين من التبسيط املفرط الذي يستلزمه تطبيق مقا َربة نظرية
واحدة لفهم التعقيدات املتعددة التي يزخر بها الواقع(.((4
37 Ibid.
38 Kenneth Waltz, Man, the State and War: A Theoretical Analysis
(New York: Columbia University Press, 1959), p. 4.
 39انظر عىل سبيل املثال:
Peter Evans, Contribution to “The Role of Theory in Comparative Politics: A
Symposium,” World Politics, vol. 48, no. 1 (1995), pp. 1-10; Peter Katzenstein,
”Contribution to “The Role of Theory in Comparative Politics: A Symposium,
World Politics, vol. 48, no. 1 (1995), pp. 10–15; James Scott, Contribution to
“The Role of Theory in Comparative Politics: A Symposium,” World Politics,
vol. 48, no. 1 (1995), pp. 28–37.
40 Sil & Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of World
Politics,” p. 412.
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االنتقائية التحليلية في حقل العالقات الدولية

ً
ثالثا :دراسة بارنيت وفاينمور بوصفها
نموذجا للدراسات االنتقائية في حقل
ً
العالقات الدولية
يقرتح سيل وكاتزنشتاين ثالثة مناذج للدراسات ذات الطابع االنتقايئ
يف حقل العالقات الدولية الصادرة حديثًا ،هي :كتاب جون كامبال،
التغري املؤسسايت والعوملة( ،((4وكتاب روبرت جرفيس ،السياسة
الخارجية األمريكية يف حقبة جديدة( ،((4وكتاب مايكل بارنيت
ومارثا فاينمور ،قواعد من أجل العامل :املنظامت الدولية يف
السياسة العاملية( .((4ونكتفي يف هذا الجزء باستعراض العمل األخري؛
ألهميته التحليلية يف هذا الجزء ،عىل أن يف اإلمكان العودة إىل سيل
وكاتزنشتاين لالطالع عىل قراءتهام يف بقية األعامل األخرى.
يشري بارنيت وفاينمور إىل أنه ،وإىل وقت قريب ،حتى أولئك الذين
يشتغلون مبوضوع املنظامت الدولية ،كانوا يع ِّولون يف حججهم عىل
قدرات الدول األعضاء يف تلك املنظامت ومصالحها .لكن املنظامت
الدولية ،من وجهة نظرهام ،ليست أدوات سلبية بني أيدي الدول،
وليست قنوات ،وحسب ،لتذليل صعوبات التعاون بني الدول ،وإمنا
هي بريوقراطيات فيربية قامئة بذاتها .وبهذا ،فهي متتلك ثقافة
بريوقراطية غالبًا ما تحفزها عىل الترصف وفقًا لكيفيات رمبا ال تتفق
متا ًما مع رغبات الدول األعضاء وأهدافها ،وواضح أنها غالبًا ما تكون
املؤسسة .هذه األمناط من السلوك ناد ًرا ما
غري متوقَّعة من الدول ِّ
تتم َمشكَلتها عىل نحو ٍ
كاف يف األدبيات التقليدية .وهذا هو ما دفع
بارنيت وفاينمور إىل بذل مزيد من الجهد لتحليل املنظامت الدولية
بالرتكيز عىل استقالليتها ،وقوتها ،واالختالالت الوظيفية الطارئة
عليها ،ومدى التغري يف مسارات عملها(.((4
يبدو الطابع االنتقايئ لهذه املقاربة واض ًحا من جهدهام الرامي إىل
تشكيل منظور يُربز البعد البريوقراطي يف عمل املنظامت الدولية الذي
أغفلته املنظورات التقليدية املتمركزة حول الدولة ،ويُنتج تحليالت
معقدة حول سلوك املنظامت الدولية .يدرك بارنيت وفاينمور متا ًما
أن قوة الدول ومصالحها مهمة ،وأن املنظامت الدولية ناد ًرا ما
تكون قادرة عىل إجبار الدول القوية عىل العمل ضد مصالحها .لكن
مع ذلك ،ويف كثري من الحاالت ،تعمل املنظامت الدولية عىل نحو
41 John Campbell, Institutional Change and Globalization (Princeton:
Princeton University Press, 2005).
42 Robert Jervis, American Foreign Policy in a New Era (New York:
Routledge, 2005).
43 Barnett & Finnemore.
44 Sil & Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of World
Politics,” p. 422.

مستقل عن الدول ،وأحيانًا عىل نحو معارض لها ،منتجة بذلك آثا ًرا
غري متوقَّعة ،تؤدي أحيانًا إىل إعادة تشكيل تفضيالت الدولة ،باألخذ
(.((4
بزمام املبادرة يف وضع جدول أعامل املنظمة عىل سبيل املثال
خطا بارنيت وفاينمور خطوة انتقائية أخرى عرب الربط بني اآلليات
التنظيمية التي تركز عليها النظريات العقالنية ،واآلليات التكوينية
 Constitutiveالتي تركز عليها النظرية البنائية .وبنا ًء عىل مفهوم
فيرب للسلطة البريوقراطية بوصفها قوة ضبط قامئة عىل املعرفة
 ،Control Based On Knowledgeيقرتحان أن املنظامت الدولية
تتعلم كيفية توظيف سلطتها ،ومعارفها ،وقواعدها لتنظيم العامل،
ولتشكيل عامل يبدو يف حاجة إىل مزيد من التنظيم أيضً ا .لذلك ،من
خالل إنتاج معايري وقواعد جديدة ،وإعطائها معاين محددة ،ونرشها
من أجل توجيه املامرسة السياسية ،تأخذ املنظامت الدولية وض ًعا
ميكِّنها من خلق الواقع السيايس الذي تعمل فيه وتشكل فيه الدول
تفضيالتها .ولتوضيح الفائدة املميِّزة لهذه املقا َربة ،يحلل بارنيت
وفاينمور صندوق النقد الدويل ،واملفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،واألمانة العامة لألمم املتحدة ،ويقارنان بني هذه
املنظامت .ويجادل سيل وكاتزنشتاين بأن هذه املقاربة االنتقائية لها
آثار عملية يف عامل السياسة واملامرسة(((4؛ إذ أكد بارنيت الذي عمل
ملصلحة األمم املتحدة ،وفاينمور التي أنجزت بحوث ًا معمقة حول
البنك الدويل ،أن خربتهام األكادميية وحدها مل تتمكن من تزويدهام
بالقدرة عىل معرفة ماهية املنظامت الدولية يف الواقع(.((4

رابعا :االنتقائية التحليلية
ً
وتعقد السببية االجتماعية
ميكن الجدال بأن االنتقائية التحليلية ت ُ َعد جز ًءا ال يتجزأ من مرشوع
تحويل حقل العالقات الدولية إىل حقل عابر للتخصصات؛ ألنها ترتبط
بالنزعة الرباغامتية التي تعني أن املقاربات املتنافسة تبقى يف حاجة
ماسة إىل إعادة صياغتها من أجل تسهيل مهمة التأمل حول الكيفية
َّ
فضل عن الكيفية التي ينبغي
التي تتشكل من خاللها املشكالتً ،
أن تُحل عربها .إضافة إىل ذلك ،تساعد هذه الرباغامتية الباحثني يف
كيفية التعامل مع تعدد الرسديات( ((4والروايات السببية وتنوعها.
لذلك ،يفضل سيل وكاتزنشتاين االعتامد عىل مفهوم اآلليات السببية
بوصفه سمة أساسية يف القصص السببية التي تنتجها النظريات ذات
45 Ibid., p. 422.
46 Ibid., pp. 422 - 423.
47 Barnett & Finnemore, p. vii.
48 Sil & Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of World
Politics,” p. 417.

48
املدى املتوسط .تُقد ِّم االنتقائية التحليلية روايات سببية معقدة،
أشكال مختلفة من اآلليات السببية املستخ َدمة يف مختلف
ً
تشمل
بدل من االنحياز إىل
التقاليد البحثية املتنافسة .ويعني هذا أنه ً
مفهوم معني للسببية ،تسعى االنتقائية التحليلية إىل تتبع التفاعالت
بني مجموعة واسعة من اآلليات السببية بشأن مشكلة معيَّنة،
تعمل إما داخل مجاالت ومستويات مختلفة من الواقع االجتامعي
وإما عربها(.((4
لكن االنتقائية التحليلية تبدو أش ّد اتساقًا مع مفهوم امل ُركَّبات السببية
الذي طوره هاييك باتومايك( .((5وهو مفهو ٌم مستو ًحى من االفرتاضات
األساسية لنظرية التعقد( ،((5كافرتاض أن العوامل السببية ال تكفي
يف ح ِّد ذاتها إلنتاج نتيجة /أثر ما ،لكنها تكون كافية حينام تتفاعل
م ًعا ضمن ُمركَّبات سببية .لذلك ،سبق أن جادل باتومايك بأن مفهوم
امل ُركَّبات السببية يجعل الحقل يستغني عن مفهوم اآلليات السببية؛
ألنه ينطوي من حيث األساس عىل خصيصة التعقد .وهو يستند إىل
افرتاض أن الواقع االجتامعي معق ٌد بطبيعته؛ ولذلك ال ميكن الحديث
عن أسباب منفردة ،قابلة للمالحظة البسيطة ،قابلة للتعقب زمن ًّيا،
قابلة للعزل تجريب ًّيا .ومن ثم ينبغي أن تكون السببية االجتامعية
عىل القدر نفسه من التعقد الذي يتصف به الواقع االجتامعي .يف
هذا السياق ،ميكن تأكيد أنه كلام زاد التعقد يف الواقع الذي يدرسه
الحقل ،زادت حاجته إىل إقحام املزيد من االنتقائية التحليلية يف
مشاريعه وأنشطته البحثية.
بديل من املقاربات
وال بد من توكيد أن االنتقائية التحليلية ليست ً
املتض َّمنة يف التقاليد البحثية ،وأنها ليست متفوقة عليها؛ فدورها ال
يتعدى استكامل نقائص هذه املقاربات ،كام تعتمد مساهمتها إىل
49 Ibid., p. 419.
بديل من املفهوم السائد للسببية يف حقل العالقات الدولية ينزع
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عنها طابع االنتظام والحتمية .كام يقدم األفكار ،والخطاب ،والتكوين التاريخي و /أو البناء
االجتامعي للفواعل بوصفها قوى سببية يف السياسة الدولية ،وهي التي طاملا ُعدَّت تقليديًّا
عوامل غري سببية  .Non-causalويُ ِقر باتومايك بأن هذه العوامل قد تكون غري كافية يف
ح ِّد ذاتها إلنتاج نتيجة /أثر ما ،لكنها ستكون قادرة عىل ذلك إذا ما تفاعلت فيام بينها
ضمن ما سامه " ُمركَّبات سببية"  .Causal Complexesمن شأن امل ُركَّبات السببية أن تجعل
الحقل املعريف يستغني عام يسميه روي باشكار ( )2014–1944بدوره "اآلليات السببية"؛ ألن
هذه األخرية تحيل بوضوح عىل السببية امليكانيكية (النيوتونية) .وينطوي مفهوم "امل ُركَّبات
السببية" عىل خصيصة التعقد؛ بحيث يستند إىل االفرتاض بأن العامل /الواقع االجتامعي معقد
بطبيعته ،لذلك ال ميكن الحديث عن أسباب منفردة  ،Singleمبعنى أنها قابلة للمالحظة
البسيطة ،قابلة للتعقب زمن ًّيا (لتمييز األسباب من النتائج /اآلثار) ،وقابلة للعزل تجريب ًّيا
(للتحقق من قدرتها عىل إنتاج نتائجها /آثارها) .لذلك ،مرة أخرى ،ينبغي أن تكون السببية
االجتامعية عىل القدر نفسه من التعقد الذي يتصف به العامل /الواقع االجتامعي .انظر:
”?Heikki Patomäki, “How to Tell Better Stories about World Politics
European Journal of International Relations, vol. 2, no. 1 (1996).
 51حول نظرية التعقد يف العالقات الدولية ،انظر :محمد حميش" ،النقاش الخامس
يف حقل العالقات الدولية :نحو إقحام نظرية التعقد داخل الحقل" ،أطروحة دكتوراه يف
العالقات الدولية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة باتنة  ،1الجزائر.2017 ،
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ح ٍّد بعيد عىل استمرار التواصل والتبادل املعريف مع تلك املقاربات.
هناك سببان أساسيان يجعالن االنتقائية التحليلية تستحق مساحة
أكرب مام تحظى به يف تخصصات العلوم االجتامعية ،ومنها تخصص
العالقات الدولية .السبب األول هو أن االنتقائية التحليلية وحدها
تهدف إىل َمشكَلة الظواهر املعقدة التي تواجه املامرسني والفواعل
السياسيني ،وهي الظواهر التي عادة ما ت ُج َّزأ إىل محض أحجيات
أضيق فأضيق من جهة أنصار التقاليد البحثية .والسبب الثاين هو أن
االنتقائية التحليلية وحدها ُمص َّممة للتنقل بني نظريات من تقاليد
متعددة يف وقت واحد؛ بحثًا عن الروابط بني أنواع مختلفة من
اآلليات السببية التي يتم التعامل معها عادة عىل نحو منعزل ضمن
التقاليد البحثية املنفصلة.

وعند القيام بذلك ،من شأن االنتقائية التحليلية أن ت ُع ِّزز فرص الباحثني
والفاعلني السياسيني اآلخرين يف إدراك ارتباطات خفية واستبصارات
بسطون العامل ويختزلونه؛ من أجل
جديدة تستعيص عليهم حينام يُ ِّ
تحليله من خالل عدسة نظرية وحيدة .هذه اإلمكانية هي التي تربر
التزام بعض األدبيات التي استعرضها سيل وكاتزنشتاين باالنتقائية
التحليلية ،حتى مع استمرار "املناخ العام" يف تشجيع تطوير التقاليد
فضل عن تشجيع التنافس بينها.
البحثية ،القامئة منه أو الناشئةً ،
لذلك ،ميكن القول إن الحقل املعريف الذي يتسع أمام أتباع مختلف
التقاليد البحثية ويف الوقت نفسه أمام زمالئهم من االنتقائيني ،لن
يوسع فقط من "صندوق االستبصارات والفهومات" التي ميكن أن
ِّ
يستفيد منها جميع الباحثني يف الحقل ،ولكن من شأنه أيضً ا أن يس ِّهل
النقاشات املثمرة عرب الجامعة األكادميية كلها وخارج حدودها(.((5
52 Sil & Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of World
Politics,” pp. 425 - 426.

تاسارد
االنتقائية التحليلية في حقل العالقات الدولية

خامسا :نحو نزع الطابع اإلشكالي
ً
عن المسألة اإلبستمولوجية في حقل
العالقات الدولية
ال ميكن املرء إال أن يؤكد مع كريس براون مقولة الفقر يف الخطاب
الذي تنطوي عليه مساعي بناء نظرية كربى يف حقل العالقات
الدولية( ،((5قادرة عىل الوفاء بوعد تقديم رؤية شاملة ومتكاملة حول
موضوع البحث يف الحقل برمته؛ إذ من الواضح أن هذا الخطاب
يتعارض مع مسع َي ْي فتح آفاق النقاش املعريف أمام التعددية النظرية
 ما يتطلب تقويض مامرسات الهيمنة و"االستبداد" النظريني التيينطوي عليها خطاب النظرية الكربى  -والرفع من مستوى وعي
الحقل املعريف بحجم التعقد املتزايد الذي أصبح مييز املشكالت
النظرية والسياسية التي يبحث فيها.
التخل عن التعريفات السائدة
ِّ
لذلك ،ال بد من توكيد رضورة
مثل – التي تضع الحقل
للمقاربات النظرية – بوصفها براداميات ً
يف ظل هيمن ِة نظري ٍة معينة تصف نفسها بالنظرية الكربى؛ ألن هذا
النمط من النظريات غال ًبا ما يتأسس عىل مزاعم القدرة بانفراد عىل
تقديم رؤية شاملة ومتكاملة ملوضوع البحث يف الحقل برمته ،عىل
الرغم من أن هذا املوضوع ينطوي عىل تعددية أنطولوجية عىل
قدر متزايد من التعقد .وواضح أنه كلام زاد الوعي بحدة التعقد يف
الواقع ،زاد الوعي بالحاجة إىل التخلص من استبداد منطق النظريات
كل ما من شأنه املساهمة يف فهم هذا
أيِّ /
الكربى ،والبحث يف ِّ
التعقد املتزايد والتعامل معه.
يف هذا السياق ،تأيت الدعوة إىل تبني النزعة الرباغامتية /االنتقائية يف
تحليل السياسة العاملية ،باملفهوم الدقيق الذي اقرتحه عبد النور بن
عنرت ،وسبقت اإلشارة إليه.
نسعى ،يف ما تبقى من هذا الجزء ،إىل استعراض ملحوظات رسيعة
حول الكيفية التي ميكن أن تساعدنا بها املداخالت السابقة يف تصور
آفاق نزع الطابع اإلشكايل عن املسألة اإلبستمولوجية يف الحقل.
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شغلنا الشاغل يف حقل العالقات الدولية يكمن يف تحسني معرفتنا
بالكيفية التي يعمل بها العامل ،ال يف القلق بشأن تحسني معرفتنا
بالكيفية التي نعرف بها كيفية عمل العامل .ما يهمنا هو األنطولوجيا،
ال اإلبستمولوجيا .هذا ال يعني غياب أسئلة إبستمولوجية (ينبغي أن
تكون) مثرية الهتامم الحقل املعريف ،غري أنه من األفضل أن يتعامل
مع هذه األسئلة فالسفة وعلامء اجتامع املعرفة ،ال علامء السياسة.
يقول ونْت" :دعونا نواجه األمر ،معظم الباحثني يف العالقات الدولية،
ومنهم [املتحدث] ال ميلكون تكوي ًنا كافيًا يف مجال اإلبستمولوجيا.
حتم عىل
لذلك فإن محاولة حل املشكالت اإلبستمولوجية ستؤدي ً
أي حال إىل [املزيد من] االرتباك"(.((5
فعل ،ويف كثري من املجاالت األساسية ،نعرف كيف تعمل
يبدو أنناً ،
هم كيف وصلنا إىل تلك املعرفة.
السياسة الدولية ،من دون أن يكون ُم ًّ
لذلك ،فإن الخوض يف مسائل إبستمولوجيا نظريات العالقات الدولية
من شأنه أن يشتت انتباهنا ويرصفنا عن العمل الحقيقي الذي ينبغي
االنشغال به ،وهو العالقات الدولية ذاتها .ينبغي أن تكون نقاشاتنا
الكربى حول قضايا الدرجة األوىل (املوضوع يف حد ذاته) ،وليس
حول قضايا الدرجة الثانية (املنهج) .وتكمن املشكلة يف أن خطاب
وصول
ً
اإلبستمولوجيا أصبح بالفعل – ومنذ بداية النقاش الثالث
إىل النقاش الرابع – يشوب تفكرينا حول السياسة الدولية ،وأصبح
يساهم يف استقطاب الحقل ضمن "حروب بني الربادميات" .يجب
اإلقرار بأن تأجج هذه الحروب منذ الثامنينيات والتسعينيات يف
القرن املايض ال يرجع فقط إىل صعود االحتجاجات ما بعد الوضعية،
لكن جذوره متتد إىل املشكالت اإلبستمولوجية املتأصلة يف الوضعية
التي انهمكت منذ الخمسينيات يف تأسيس نفسها بوصفها سلطة
معرفية مساوية متا ًما للعلم؛ بحيث يُ َعد كل عمل غري وضعي خارج
مجال العلم(.((5

فمع نهاية تسعينيات القرن املايض ،وبينام كان الحقل مستغرقًا يف
النقاش الثالث حول إبستمولوجيا نظريات العالقات الدولية ،نرش
ألكسندر ونْت مقالة بعنوان "حول إشكاليتَي التكوين والسببية يف
حقل العالقات الدولية"( ،((5ه َّون فيها من أهمية اإلبستمولوجيا
بوصفها مركز اهتامم للحقل .يتقاسم البنائيون هذا املوقف؛ بحيث
يؤكدون أهمية األنطولوجيا مقارن ًة باإلبستمولوجيا .ويرى ونْت أن

للخروج من حالة االستقطاب اإلبستمولوجي بني الوضعيني وما بعد
الوضعيني التي أوجدها النقاش الثالث واستمر النقاش الرابع يف
بدل من أن يترصفوا كحراس معابد ،بعضهم
تكريسها ،يقرتح ونْت أنه ً
"يبشون" بنمط من أمناط "الوحي" الذي يتوهمون أنه
ضد بعضِّ ،
يأتيهم من "آلهة إبستمولوجية زائفة" ،سيكون أفضل للوضعيني وما
بعد الوضعيني ،عىل السواء ،أن يترصفوا عىل أساس قاعدة "االعرتاف
املتبادل" تجاه األسئلة التي يفضِّ لها كل طرف .ويؤكد ونْت أن علم
السياسة الدولية ،إذا أريد له أن يكون نقديًّا وتأمليًّا ،سيكون يف حاجة
أي شكل من أشكال املعرفة التي ميكنه الحصول عليها(.((5
إىل ِّ
كلِّ /

53 Brown.
54 Alexander Wendt, “On Constitution and Causation in International
Relations,” Review of International Studies, vol. 24, no. 5 (1998).

55 Ibid., p. 115.
56 Ibid., p. 115 - 116.
57 Ibid., p. 117.
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وقــد عمل ونْــت يف كتابه ،النظرية االجتامعية يف السياسة
الدولية( ،((5عىل تأكيد هذا املوقف بتب ِّني افرتاضات الفلسفة
الواقعية العلمية التي يجادل ميلجا كوريك وكولني وايت بأنها أ َّدت
مهم يف تطوير البنائية ،عىل الرغم من أنها مل تحظ بتبني
دو ًرا ًّ
جميع البنائيني .ومع مطلع القرن الحايل ،استمر ونْت يف كونه أبرز
منظِّر وضع نظريته عىل نحو واضح ضمن اإلطار اإلبستمولوجي
للواقعية العلمية ،كام تعزز الواقعية العلمية عىل نحو واضح كذلك
مساعيه لبناء طريق وسط  ،Via Mediaأو أرضية وسطى Middle
 ،Groundبني العقالنية والتأملية .غري أن هذه املساعي مل تتمكن
من تربئة ونْت – وعموم البنائيِّني عدا تيا ًرا محدو ًدا منهم – من
تهمة االنحياز اإلبستمولوجي إىل الوضعية .ويؤكد كوريك ووايت
هذا الطرح؛ إذ يشريان إىل أن تبني ونْت الواقعي َة العلمية ج َّر
عليه انتقادات كثري من الواقعيني العلميني اآلخرين بسب فشله يف
االبتعاد عىل نحو ٍ
كاف عن حدود النقاش (الثالث) ،وكونه ما يزال
(((5
مقي ًدا بالتزام مع َّدل نحو الوضعية .
أصبح واض ًحا أن جدوى املرشوع التوفيقي الذي أعلن عنه البنائيون
خالل حقبة النقاش الرابع قوضته منطلقاتُه منذ البداية ،ألنه ما
دامت البنائية تتبنى إبستمولوجيا وضعيةً ،فقد كان من املستبعد
أن تنجح يف إقناع املقاربات التأملية ما بعد الوضعية يف االلتحاق
فضل عن االنخراط يف نقاش أصيل مع
بها حول طاولة النقاشً ،
املقاربات العقالنية الوضعية يف الجانب اآلخر .لقد رأينا أن األمر
يتعلق دامئًا باإلبستمولوجيا ،وال سبيل إىل االفرتاض بأن األنطولوجيا
أهم منها.
يف هذا السياق ،ظهرت مجموعة من الواقعيني العلميني ،يشريون إىل
أنفسهم بوصفهم واقعيني نقديني عىل غرار باتومايك ووايت ،يسعون
خصوصا
ألخذ الواقعية العلمية إىل أبعد مام ذهب بها إليه ونْت،
ً
من خالل املجادلة بأن االنقسام بني العقالنية والتأملية ينعكس يف
الفرق بني مقاربات تركز عىل مسائل مادية وأخرى تركز عىل األفكار.
لكن مجموعتي العوامل املادية والعوامل املتعلقة باألفكار مهمتان
كلتاهام ،بالنسبة إىل الواقعية النقدية ،يف إنتاج مخرجات اجتامعية،
وينبغي إرشاكهام كلتيهام يف عملية البحث( .((6لذلك ،فإن الواقعيني
النقديني ال يتجاهلون املسألة اإلبستمولوجية ،كام يقرتح ونْت،
لكنهم يدعون إىل إعادة النظر يف هذه املسألة من منظور نقدي.
58 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge:
Cambridge University Press, 1999).
59 Milja Kurki & Colin Wight, “International Relations and Social
Science,” in: Tim Dunne, Milja Kurki & Steve Smith (eds.), International
Relations Theories: Discipline and Diversity (Oxford: Oxford University Press,
2010), p. 26.
60 Ibid., pp. 26 - 27.
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سادسا :التأصيل اإلبستمولوجي
ً
بعيدا عن
لالنتقائية التحليلية:
ً
التعارض الوضعي  -ما بعد الوضعي
يتمثل اإلسهام الفكري املهم الذي تقدمه الواقعية النقدية Critical
 ،((6(Realismيف مجال العلوم االجتامعية عمو ًما ،يف رفض أي محاولة
للوصول إىل مجموعة من اإلجراءات املحددة بوضوح التي تحدد
محتوى املنهج العلمي .ويرى الواقعيون النقديون أن عىل كل علم
أن يتوصل إىل طريقة عمله وفقًا ملجال املوضوع محل البحث.
وألن هذه املجاالت تختلف عىل نحو جوهري من علمٍ إىل آخر،
فإن الواقعيني النقديني يؤكدون أنه سيكون من غري املالئم أن
نتوقع تح ُّول املنهجيات املطبقة يف علم معني إىل منهجيات شمولية
قابلة للتطبيق عىل العلوم األخرى جميعها .لذلك ،ال ينبغي للعلوم
خصوصا
االجتامعية أن تحاول تقليد العلوم الطبيعية ألسباب عديدة،
ً
أنه ،بالنظر إىل الفروق غري القابلة للمقايسة ضمن العلوم الطبيعية
املختلفة نفسها ،يستحيل تحديد مجموعة من اإلجراءات والتقنيات
التي ميكن أن تتبناها العلوم جمي ًعا(.((6
من جهة أخرى ،يجادل الواقعيون النقديون أن ما يجعل املعرفة
علمية ليس أسلوبها وال منهجها يف إنتاج املعرفة ،وإمنا هو محتواها؛
 61حول اإلبستمولوجيا الواقعية النقدية ،انظر:
Milja Kurki, Causation in International Relations: Reclaiming Causal
Analysis (Cambridge: Cambridge University Press, 2008); Milja Kurki,
“Critical Realism and Causal Analysis in International Relations: Causes All
& the Way Down,” Millennium, vol. 35, no. 2 (2007), pp. 361-378; Kurki
Wight, “International Relations and Social Science,” in: Tim Dunne, Milja
Kurki & Steve Smith (eds.), International Relations Theories: Discipline and
Diversity (Oxford: Oxford University Press, 2007); Milja Kurki, “Causes of
a Divided Discipline: Rethinking the Concept of Cause in International
Relations Theory,” Review of International Studies, vol. 32, no. 2 (2006), pp.
189-216; Colin Wight, “A Manifesto for Scientific Realism in IR: Assuming
the Can-Opener Won’t Work!” Millennium, vol. 35. no. 2 (2007); Colin
Wight, Agents, Structures and International Relations: Politics as Ontology
(New York: Cambridge University Press, 2006); Heikki Patomäki, After
International Relations: Critical Realism and the (Re)construction of World
Politics (London: Routledge, 2002); Heikki Patomäki & Colin Wight, “After
Post-Positivism? The Promises of Critical Realism,” International Studies
Quarterly, vol. 44, no. 2 (2000), pp. 213-237; Heikki Patomäki, “How to
Tell Better Stories about World Politics;” Hidemi Suganami, “Causationin-the-World: A Contribution to Meta-Theory of IR,” Millennium, vol. 41,
no. 3 (2013), pp. 623-643; Milja Kurki & Hidemi Suganami, “Towards the
”Politics of Causal Explanation: A Reply to the Critics of Causal Inquiries,
International Theory, vol. 4, no. 3 (2012), pp. 400-429; Hidemi Suganami,
”“Causal Explanation and Moral Judgement: Undividing a Division,
Millennium, vol. 39, no. 3 (2011), pp. 717-734; Hidemi Suganami, On the
Causes of War (Oxford: Oxford University Press, 1996).
62 Kurki & Wight, “International Relations and Social Science,” p. 25.
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إذ ،عىل خالف التصور الوضعي ،ال تُ َع ُّد املعرفة علمية ألنها ،وحسب،
اتبعت مجموعة معينة من اإلجراءات املبنية عىل "حقائق" تجريبية،
ولكن ألنها تقوم ببناء تفسريات لتلك الحقائق عىل شكل كيانات
وإجراءات غري معروفة ،ويُحتَمل أن تكون غري قابلة للمالحظة .من
وجهة نظر الواقعيني النقديني ،تذهب املعرفة العلمية إىل ما هو أبعد
من املظاهر ،وتبني تفسريات غال ًبا ما تتعارض  -وأحيانًا ما تتناقض -
مع املخ َرجات املال َحظة .وتتضمن العلوم االجتامعية دراسة للعنارص
االجتامعية املعقدة واملتفاعلة التي تُنت ِج األمناط التي نالحظها .ونظ ًرا
إىل طبيعتها غري القابلة للمالحظة ،يجب العمل عىل إدراك معظم
العنارص االجتامعية من خالل وضع أطر مفاهيمية بدقة وحذر.
دامئًا ما تكون هذه عملية معقدة وتتضمن إجراءات شُ كِّلت عىل
نحو متبادل بني الباحثني بوصفهم فاعلني ،وبني موضوعات البحث/
املعرفة ،إال أن املعرفة االجتامعية ،وعىل الرغم من أنها غري مثالية،
ومتض َّمنة يف أطر مفاهيمية وخطابية ،تبقى معرفة تتعلق بيشء ما،
يشء اسمه الواقع االجتامعي(.((6
إبستمولوج ًيا ،يُق ِّدم الواقعيون النقديون أنفسهم عىل أنهم نسبيون
 ،Relativistsويجادلون بأنه ما من موقف إبستمولوجي ميلك
األولوية يف الحصول عىل املعرفة ،ألن هناك دامئًا طرقًا عديدة ميكن
من خاللها التوصل إىل معرفة العامل .لكن هذا ال يعني أن جميع
وجهات النظر صحيحة بالدرجة نفسها ،وهم يؤمنون بإمكان الحكم
عقالن ًّيا بني االدعاءات املعرفية املتنافسة .املهم بالنسبة إىل العلوم
قابل للتحدي من جانب ادعاءات أخرى؛
كل ادعاء يبقى ً
هو أن أيَّ /
بدل
ما يؤكد أن العلوم ينبغي أن تستند إىل االلتزام بالنقد املستمرً ،
من االلتزام باإلرصار الدوغاميئ عىل صحة ادعاءاتها.
منهج ًيا ،وعىل غرار املوقف اإلبستمولوجي للواقعيني النقديني ،فإنهم
يتبنون موقفًا تعدديًّا إزاء الخيارات املنهجية؛ بحيث  -عىل عكس
الوضعيني الذين يركزون عىل املناهج الكمية ،وما بعد الوضعيني
الذين يركزون عىل املناهج الكيفية – يركز الواقعيون النقديون
عىل التعددية املنهجية (تعددية املناهج) .وألن العامل االجتامعي
شديد التعقد أنطولوج ًيا ،وألن هناك طرقًا كثرية للوصول إىل معرفة
العالَم ،فمن األفضل أن ال يحرص الباحث أساليب البحث من خالل
االستدالل املسبق(.((6

جهة أخرى ،وبرفضها االلتزام الخطايب املسبق بأي من العوامل املادية
أو العوامل االجتامعية والعوامل املتعلقة باألفكار ،وبرفضها دعم
أي من االتجاهني اإلبستمولوجيني املتعارضني – النموذج الوضعي
ٍّ
للعلم ،والنموذج الرافض لفكرة العلم لدى بعض التأمل ِّيني – كل هذا
ميكن أن يتيح الفرصة أمام الحقل للميض قُد ًما إىل ما هو أبعد من
التعارضات الثنائية التي أنتجتها /أعادت إنتاجها النقاشات الكربى،
ومنها النقاش الرابع .ومن شأن كل هذا أن يتيح الفرصة أمام وجهات
النظر غري الوضعية يك تحظى بالتقدير يف صورة جديدة لها؛ ألن
وجهات النظر تلك تبقى ذات مساهامت علمية وفكرية مهمة
يف الحقل(.((6
يقبل الواقعيون النقديون أجزاء مهمة من موقف التأويليني ما بعد
الوضعيني بشأن املوضوعية؛ إذ يجادلون بأنه عىل الرغم من أننا دامئًا
ما نؤ ِّول العامل من خالل عدساتنا املتموضعة اجتامعيًّا (وسياسيًّا)،
وعىل الرغم من أنه ال توجد طريقة سهلة إلثبات حقيقة نظرية
معينة ،فإن النظريات ليست كلها متساوية .وألن العامل تحدي ًدا
مستقل عن أي نظرية ،فإن املهم عند الواقعيني
ٌّ
هو ما هو عليه،
النقديني هو أن بعض النظريات قد يك ِّون أوصافًا للعامل أفضل مام
ٍ
عندئذ ،تتعلق املهمة
يكونه بعضها اآلخر ،حتى وإن كنا ال نعلم ذلك.
قبول من غريها .ولتحديد ذلك،
أي من النظريات هي األش ّد ً
بتحديد ٍّ
أي يشء ،كام ال مينحون األفضلية
ال يستثني الواقعيون النقديون َّ
ألي عامل عىل آخر ،فهم براغامتيون إبستمولوجيًّا؛ إذ يرون أنه ما
من مجموعة واحدة من اإلجـراءات ميكن من خاللها الحكم بني
االدعاءات املعرفية التي تغطي جميع حاالت البحث ،ولكن ،يجب
تقويم كل حالة بحسب مميزاتها ،واستنا ًدا إىل األدلة التي تقدمها(.((6

خاتمة
انطلقت هذه املقالة من افرتاض أن منطق "النظرية الكربى" يف
نظري وفلسفي حا ٍّد،
حقل العالقات الدولية يتجه نحو حافة إفالس
ٍّ
فضل عن
عىل نحو يجعله يف حاجة إىل التفكيك وإعادة النظرً ،
االفرتاض بأن إفالس هذا املنطق هو ما يربر الدعوة إىل إقحام النزعة
االنتقائية التحليلية يف املامرسات البحثية داخل الحقل .ومن خالل
مختلف املباحث السابقة ،يف هذه املقالة ،ميكن أن نربز املالحظات
الختامية اآلتية:

هم يف الحقل؛ بحيث
يُ َعد بروز الواقعية النقدية توج ًها جدي ًدا و ُم ًّ
ميكن أن تفتح قنوات جديدة وب َّناءة للنقاش النظري بني مختلف
مقاربات السياسة العاملية .فربفضها املقارنة واملقايضة بني التحليلني
التفسريي والفهمي من جهة ،والتحليلني السببي وغري السببي من

1.1تكمن القيمة املضافة لالنتقائية التحليلية ،بوصفها موقفًا
إبستمولوج ًّيا ومنهج ًّيا ،يف نزع الرشعية عن خطاب "النظرية

63 Ibid., pp. 25 - 26.
64 Ibid., p. 26.

65 Ibid., p. 27.
66 Ibid., p. 31.
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الكربى" يف العالقات الدولية ،القادرة عىل التفسري والفهم
ملظاهر التعقد املتزايد يف الظاهرة الدولية وظواهر هذا التعقد،
ومساعدة الباحثني عىل إدراك نقاط القوة والعجز يف الرباداميات
السائدة ،عالوة عىل املفاضلة بينها.
2.2ال يعني تب ِّني االنتقائية التحليلية االستغناء عن الرباداميات ،لكنه
يعني مزي ًدا من الوعي لدى الباحث بأن الرتكيز عىل برادايم
معي من شأنه أن يجعله مييل نحو الرتكيز فقط عىل بعض
َّ
القوى والعوامل السببية ،بينام يتجاهل أخرى ،وهكذا يبقى
يواجه مخاطر الوقوع يف الخطأ بدرجة جد عالية.
3.3من شأن االنتقائية التحليلية أن تساهم يف بناء بحوث تتعايش
فيها عنارص متنوعة من روايات سببية مختلفة ضمن مقاربات
أش ّد تعق ًدا ،قادرة عىل معالجة القضايا ذات األهمية للباحثني
واملامرسني عىل السواء .ويستلزم هذا إقحام الجهود البحثية
املنظَّمة عىل نحو جيد التي يبذلها باحثون آخرون ملتزمون
مبختلف التقاليد البحثية السائدة ،ال استبعادها.
4.4تتبنى االنتقائية التحليلية رو ًحا براغامتية متكِّنها من إنتاج
كل إطار حول مشكلة
أطر متنوعة ومرنة للبحث ،ينتظم ُّ
بحثية مح َّددة ،عىل أن تكون هذه املشكلة هي التي تحرك
عملية البحث ،ال اإلطار النظري املختار مسبقًا .لذلك ،فهي
ال تطمح إىل الكشف عن قوانني عامة كام هو الحال مع
التقاليد البحثية التي تشري إىل نفسها بأنها نظريات كربى .وإذ
ال تكتفي بالنتائج الجزئية /االختزالية املرتبطة بدراسة حاالت
محدودة ،فإن أهمية االنتقائية التحليلية تكمن يف عملها عىل
ما يُع َرف بنظريات "املدى املتوسط" التي تكون مالمئة ضمن
مجموعة محدودة ومحددة من السياقات القابلة للمقارنة؛ إذ
ميكن روابط سببية معينة أن تتكرر عىل نحو قابل للمالحظة.
ويختلف هذا متا ًما عن بناء نظرية كربى أو قانون عام يكون
مالمئًا عرب السياقات املكانية – الزمانية ،وعرب مجموعة واسعة
من املشكالت والقضايا ذات العالقة مبوضوع البحث.
5.5يأيت بروز االنتقائية التحليلية يف سياق املراجعات اإلبستمولوجية
التي ت ُحدثها الفلسفة الواقعية النقدية يف فلسفة علم العالقات
الدولية ،وهي التي تؤكد رضورة تح ُّول الحقل املعريف نحو
ٍ
موقف
النسبية اإلبستمولوجية /املنهجية؛ بحيث ما من
إبستمولوجي ميلك األولوية يف الحصول عىل املعرفة؛ وحيث
توجد دامئًا طرق عديدة ميكن من خاللها التوصل إىل معرفة
العامل .كام تؤكد أيضً ا رضورة تب ِّني موقف تع ُّددي إزاء الخيارات
املنهجية .وعىل عكس الوضعية التي تركز عىل املناهج الكمية،
وما بعد الوضعية التي تركز عىل املناهج الكيفية ،تدعو الواقعية
النقدية إىل تبني تعددية منهجية أو تعددية يف مناهج البحث.

ربمتبس  /لوليأوليأ

6.6يبدو أن حقل العالقات الدولية ،وعىل الرغم من أنه ما
لكل منها التزاماته
منظم حول تقاليد بحثية محددةٍّ ،
يزال
ً
اإلبستمولوجية ومفرداته النظرية ومعايريه البحثية ،شهد يف
السنوات األخرية – وما يزال يشهد – نزعة متزايدة ،حتى بني
بعض من يُع َرف عنهم التزا ُمهم بتقاليد بحثية معينة ،لإلقرار
بوجود حاجة مل َّحة إىل إدماج عنارص تحليلية من مقاربات
أخرى (مختلفة) من أجل إنتاج معرفة جديدة أشمل وأعمق
وأصلح للتوظيف البحثي.
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