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ُـرتـشكُ 
 

انتهى بي استكمال هذا البحث إلى أن أصبحُت ممتنـًا للكثيرين. قد ال يغطي هذا التشكـر أسماءهم جميًعا، 
غيرر مباشرر. من قريٍب أو من بعيٍد، بشكل مباشرر أو في استكماله غير أنني سأبقى شاكًرا لكل من ساهم 

لإلشررا  علرى البحرث ومتابعتره، وجهرـٍد   ه مرن وقرتٍ كرسرلَِمرا د. عبد النرور برن عنترر بالرذكر أ. أخص 
د. حسرين  د. مبررو  غبربان، أ. : أ.كل مرنوإرشادي لنحِته كي يبدَو على ما هو عليه. هذا، إلى جانب 

،قرا،، د. صرالح ،يراني، د.  قادري، د. رابح مرابط، د. عبد الناصر جنردلي، د. عمرر بغر،و،، د. عرادل
عبد هللا راقدي، أ. طالل لموشي، أ. مراد بن سعيد، أ. صالح أوشـن، أ. سليم بوقنة، أ. ،يردان ،يراني، أ. 

، نصرر الردين األكبرر شرقيقي ،فوا، بن فرحي، عبد الرروو  عمرر، عصرام إسرماعيل  نور الدين قالقيل، 
 على هذا البحث. أشتغلالجميل" وأنا ،وجتي التي صبرت معي "الصبر وشعيب شقيقي األصغر 
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ُمقـدمـة
 

 المقاربرراتمررن مت،ايررًدا ا خررالل العقررود الثالثررة األخيرررة، ،خًمررشررهد حقررل التنظيررر فرري العالقررات الدوليررة، 

الوحردات "الحررب البراردة لرم تعرد أن النظريات التقليديرة التري احتكررت الحقرل طروال فتررة يبدو حيث  ،النظرية

أجنردة العالقرات الدوليرة  لتوسرعأخرى مثلت في ُمجملهرا اسرتجابة  مقاربات، بل ظهرت 1يهالمهيمنة عل "النظرية

 .من جهة أخرىاالجتماعية  للتطورات التي لحقت بفلسفة العلومو ؛من جهة القباياومن حيث الفواعل 

مة ات النظريرة المسراهِ المقاربمن  امت،ايدً  اعددً صادرة حديثا، ، ال(textbooks)تستعرض الكتب الدراسية 

، الليبراليررة الواقعيررة الجديرردة،التقليديررة، فرري مررا يلرري: الواقعيررة  شرركل غيررر حصررريفرري الحقررل، يمكررن رصرردها ب

، الكولونياليرةما بعد ، النسوية، البنائية، النقدية، ما بعد البنيويةالماركسية الجديدة،  البنيوية،، الجديدةالموسساتية 

  .2المدرسة االنجلي،ية

إلى اعتبار أن حقل التنظيرر فري العالقرات الدوليرة يعرر  حالرة مرن  المقارباتلقد أفبى هذا ال،خم من 

دبيات حول ما إذا كان هذا التنوع يعبر عن تعددية نظريرة فعليرة، األالتنوع، غير أن غياب اإلجماع بقي يكتن  

ا الحقل قبرل ظهرور هرذا التنروع بقيرت قائمرة، حترى وإن كانرت النظريرات المهيمنرة أم أن حالة الهيمنة التي عرفه

التري طبعرت تطرور الحقرل، بردءا  "الكبرى"بالجدل حول النقاشات  هنا يتعلق األمر .تتغير من مرحلة إلى أخرى

اش الثالررث بررين بالنقرراش األول بررين الواقعيررة والمثاليررة، مرررورا بالنقرراش الثرراني بررين السررلوكية والتاريخيررة والنقرر

الوبعية وما بعد الوبعية، وصوال إلى النقاش الرابع الذي يحاول من خالله البنائيون حديثا تجسير الهوة برين 

علررى االدعرراء بررأن الحقررل قررد انتقررل مررن النقاشررات ثنائيررة األطرررا   األخيررر وينطرروي هررذا .العقالنيررين والتررأمليين

 يفتح أمامه آفاق التعددية النظرية.  من شأنه أن طرا )األول، الثاني والثالث( إلى نقاش متعدد األ

ليس تحليليرا فقرط، ولكنره  "النقاشات الكبرى"و "إشكالية التعددية والهيمنة"الربط الذي يمكن إحداثه بين 

ألن هذه  ،يفبي إلى مخرجات مبامينية، بإمكانها أن تنعكس على الفهم الذي نكونه حول البنية النظرية للحقل

تشكلها النظريرات المسراهمة فحسرب، ولكرن تشركلها كرذل  النقاشرات التري ُيفتررض أن تنخررط فيهرا تلر   البنية ال

                                                 
1
ينبغي االنتباه إلى أن "الوحدات النظرية" المساِهمة في الحقل تشمل عدة أشكال للتنظير )النظريات، المقاربات، البراديمات،  

األدبيات بالجانب االصطالحي فقط،  ، المنظورات...(. ال تتعلق االختالفات الواردة في بعضالنظرية البرامج البحثية، التقاليد
ولكنها تمتد إلى المبمون في حد ذاته، وذل  باعتماد معايير معينة، أحيانا تكون صارمة، يتم على أساسها تصني  اإلسهامات 
نبو إلى مقاربات، نظريات، براديمات وبرامج بحثية. لنالحظ مثال الجدل حول وظائ  التنظير، هل هي فقط الوص ، التفسير والت

وظائ  أخرى غير واردة في "القائمة" التقليدية، كالفهم، االنعتاق، الشرعنة...؟ وعليه فإن هذا البحث يشير إلى تشمل أم أنها 
مختل  "الوحدات النظرية" المساِهمة في الحقل بغض النظر عن االختالفات السابقة، سواء تعلق األمر بالنظريات، المقاربات أو 

 البراديمات.
حول تصنيٍ  معين للمقاربات النظرية في حقل العالقات الدولية. وقد ترد تحفظات حتى على التسميات في  جد هنا  اتفاقٌ ال يو 2

حد ذاتها، وهي مقبولة إلى حد بعيد. نجد عبد النور بن عنتر، على سبيل المثال، يفرق بين أساسين للتصني : األساس األول يمثل 
لمعرفية التي تعود في معظمها إلى فلسفة العلوم االجتماعية وعلم المعرفة بصفة عامة، ويبع المرجعيات/الخلفيات الفلسفية وا

بمن هذه الفئة: البنيوية/ما بعد البنيوية، الحداثة/ما بعد الحداثة، الوبعية/ما بعد الوبعية؛ أما األساس الثاني  فيمثل 
فئة، على سبيل المثال، الواقعية بمختل  روافدها، الليبرالية النظريات/المقاربات النظرية الخاصة بالحقل، ويبع بمن هذه ال

في التميي، بين النقاشات "الداخلية" التي تدور بين أفراد  بمختل  روافدها، البنائية... وسيكون لهذه الطريقة في التصني  دورٌ 
إلى حٍد َما: عبد النور بن عنتر، بريد إلكتروني "العائلة" والنقاشات "الخارجية" التي تتم داخل "المجتمع"، كالنقاش الثالث والرابع 

 . 1101أفريل  14إلى الطالب، 
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(self-images) النظريات خالل فترات ،منية متعاقبة. لذل  فإن فهرم الصرور الذاتيرة
التري يقردم الحقرل نفسره مرن  1

النقاشرات المشركلة لهرذا  ،معرفري للحقرلالتراريخ ال :خاللها ينبغي أن يرتبط بفهم ثالث متغيرات مترابطرة تحليليرا

عالقات التعددية والهيمنة التي تنتجها هذه النقاشات. وعليه، فإن فحص أنمراط االتصرال المعرفري التري  ،التاريخ

تربط بين النظريات المنخرطة في نقراش مرا، ينبغري أن يفبري إلرى اسرتنتاجات حرول مرا إذا كران حقرل التنظيرر 

يا، أم قائمررا علررى الهيمنررة، سررواء تعلررق األمررر بهيمنررة نظريررة معينررة أو توليفررة مررن خررالل هررذا النقرراش حقررال تعرردد

الهيمنة التعددية أو  تداعياتإلى فهم ، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى، ينبغي أن ينتهي بنا هذا الفحص النظريات

 حالة الحقل بشكل عام.على 

يودي إلى من شأنه أن الهما بشكل غير حِذر هنا التميي، بين مفهومي التنوع والتعددية، ألن استعمينبغي 

كمري، حيرث  على بعردٍ  (diversity)ُالتنوعينطوي استمرار الجدل حول حالة الحقل، خاصة خالل النقاش الرابع. 

منررذ العقررود الثالثررة  تعررر  بالفعررل درجررة متقدمررة مررن التنرروعالعالقررات الدوليررة يبرردو مررن المسررلم برره أن نظريررات 

للحقل خالل النقاش الثالث إلرى ظهرور  2اجعة االبستمولوجية، األنطولوجية واألكسيولوجية، إذ أدت المراألخيرة

فتعبررر عررن  (pluralism) أمررا التعدديررة .إلررى جانررب النظريررات التقليديررةالمقاربررات الجديرردة ح،مررة إبررافية مررن 

ه نظريرات العالقرات تفكير  التسراول الترالي: هرل أن التنروع الرذي تعرفربلَمشكلة ظراهرة التنروع، وذلر  محاولة

، هأن جميع النظريات المشكلة للحقل تساهم في النقاشات الجارية داخلبمعنى الدولية يعبر عن التعددية النظرية، 

ي هرذه الحالرة، يجرد الحقرل ـأم أن هنا  نظرية أو مجموعة محدودة من النظريات تهيمن علرى تلر  النقاشرات؟ فر

 داخل النظام الدولي. نفسه في وبع يمكن محاكاته بوبع الهيمنة 

حالررة الهيمنررة جديرردة علررى حقررل التنظيررر فرري العالقررات الدوليررة، فقررد عررر  هررذا األخيررر هيمنررة ال تعتبررر 

الواقعية على النقاش األول، إثرر انهيرار نظرام األمرن الجمراعي فري فتررة مرا برين الحرربين وتراجرع األطروحرات 

المنهجية التري أحردثتها الثرورة السرلوكية  "اإلصالحات"خالل المثالية بمختل  تياراتها، وعلى النقاش الثاني من 

الثمانينيات. ما يستدعي إعادة النظر في مقولة الهيمنة هذه هرو  فيالبراديمات -داخل الحقل، وعلى النقاش مابين

مررة فري اإلدعاء حديثا بأن النقاش الرابع برين العقالنيرين، الترأمليين والبنرائيين هرو نقراٌش متعردُد األطررا  ألول 

 تاريخ الحقل، وبذل  فهو ينطوي على التعددية النظرية؛ ومن هنا جاءت إشكالية هذا البحث.

 

                                                 
1
  Steve Smith, “The Self-Images of a Discipline: A Genealogy of International Relations Theory,” in Steve Smith أنظر: 

and Ken Booth (eds.) International Relations Theory Today (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 

Second Edition, 1997). 
2
على ح،مة من المصطلحات التي تم نقلها كما هي من اللغة االنجلي،ية إلى اللغة العربية، وقد تم االحتفاظ بها  هذا البحثنطوي ي 

أصيلة إذا ما استعملت في بحوث باللغات األخرى غير اللغة رغبة في المحافظة على داللتها المعنوية المقترنة بكونها مصطلحات 
: االبستمولوجيا، األنطولوجيا، األكسيولوجيا، التيبولوجيا، الپرادايم، اإليتيولوجيا، هامن بين ،التي استحدثت فيها ألول مرة

الليبرالية -نيو )الواقعية الجديدة -ليفة نيوالهيستوريوغرافيا، الجينيالوجيا، األركيولوجيا، الكوسموبوليتانية، الكوميونيتارية والتو
نِحت لها مرادفات باللغة العربية، من هذه المرادفات ما يبقى قابال يأن  البحثوهنا  مصطلحات أخرى حاول  ...الجديدة(

ينذاتانية الب ها:، من بيناألجنبيةطبيعي في غياب مرجعية لغوية تتولى ببط نقل المصطلحات من اللغات  للمراجعة، وهو أمرُ 
(intersubjectivity) ،"االتجاه السائد" (mainstream) الحقل المعرفي ،(discipline) ، نظرية المنطقة الوسطى(middle-

ground theory)...  العربية أن تكون العقبة األساسية التي واجهت عملية إلى وتكاد هذه العقبة المتعلقة بنقل مصطلحات صعبة
 تحرير.ال



 

 10 

ُإشكاليـةُوفـرضيةُالبحـثُ

َمشرِكل ظراهرة التنروع فري نظريرات العالقرات الدوليرة، وذلر  مرن خرالل فحرص يأن  ا البحرثحاول هرـذي

عبر مسار التاريخ المعرفي للحقل. يمكن صياغة إشكالية  أنماط التعددية والهيمنة التي تنتجها النقاشات المتعاقبة

ل التنروع الرذي تشهرـده نظريرات العالقرات الدوليرة، إلرى أي مرـدى يمكرن ـلتساول التالي: في ظمن خالل االبحث 

 الحديث عن وجود تعددية في حقل التنظير في العالقات الدولية؟ 

، ومتغيرًرا تابًعرا هرو "فري نظريرات العالقرات الدوليرةالتنروع "هذه اإلشركالية متغيرًرا مسرتقال هرو ُتتبمنُ

ويستهد  هرذا البحرث القيرام بمسراءلة التسرليم السرائد بوجرود  ."التعددية داخل حقل التنظير في العالقات الدولية"

 عالقة استطرادية بين المتغيرين وفقا للمقولة التالية: كلما ،اد التنوع في النظريات كلما ا،دهرت التعددية داخل

علرى  ،الحقل. من أجل القيام بذل ، تم االستعانة بالنقاشات النظرية الُمَشّكلة لتاريخ الحقرل كرأداة تحليليرة مسراعدة

برين المقاربرات المنخرطرة فري  1فحص درجة االتصال المعرفي عبرأن تتم مساءلة العالقة االستطرادية السابقة 

 التاليتين:للعالقتين حص وفقا النقاش، حيث يمكن بناء المخرجات البحثية لعملية الف

  كلما اقترن التنوع ب،يرادة درجرة االتصرال المعرفري برين النظريرات المنخرطرة فري نقراش مرا، كلمرا ا،دهررت

 التعددية داخل الحقل، وهو ما يوكد العالقة االستطرادية بين المتغيرين.

 كلمرا تحرول الحقرل مرن التعدديرة  ،ل المعرفي بين النظريات المنخرطرةكلما اقترن التنوع بتدني درجة االتصا

 ، وهو ما يفند العالقة االستطرادية بين المتغيرين.2من النظرياتنحو هيمنِة نظريٍة أو توليفٍة 

صرياغة فربرية البحرث، كمرا ترم االسرتعانة برالفهم األولري الرذي لوقد تم االنطالق من المقوالت السرابقة 

 والتأمليرة ءات البنائية قدرتها على جسر الهوة بين العقالنيرةمراجعة األدبيات المتعلقة خصوصا بإدعابعد  تشكل

المتمثلرة فري  ،(examiner)أن إقحرام أداة الفحرص  بحرثخالل النقاش الرابع. لذل ، يتبح مرن المسرار التحليلري لل

درجة االتصال المعرفي داخل النقاش، تم بشكل أوبرح مرع نهايرة النقراش الثالرث وخرالل النقراش الرابرع، وذلر  

بب الربط المسلم به بين التنوع الذي انتهى إليه الحقل مرع نهايرة النقراش الثالرث مرن جهرة، وإدعراءات البنائيرة بس

 قدرتها على جسر الهوة بين األطرا  المنخرطة في النقاش الرابع من جهة أخرى. 

البنرائيين  أن النقاش الرابع بدأ تعدديا مرن خرالل التموقرع الالثنرائي لألطررا  وسرعي هذا البحثفترض ي

يتم عبرها جسر الهوة بين طرفي النقاش الثالث، الذي تيم، بغياب االتصال المعرفري؛  "وسطى أربية"إليجاد 

غيررر أن النقرراش الرابررع انتهررى برره المطررا  إلررى العررودة نحررو وبررع الهيمنررة الررذي عرفرره الحقررل خررالل النقاشررات 

ام رغرم التنروع غيرر المسربوق الرذي عرفره الحقرل. السابقة، وذل  بسبب استمرار االبستمولوجيا كمصدٍر لالنقسر

                                                 
1
  ”,Antje Wiener, “Constructivist Approaches in International Relations Theory: Puzzles and Promises             أنظر: 

Constitutionalism Webpapers, Conweb, no. 5/2006. 
2
ق األمر نسب األدبيات المخصصة لكل نظرية، سواء تعل من خالل ، مثال،موشرات التعددية والهيمنة إحصائيا يمكن قياس 

كما يمكن قياسها من خالل نسب المنظرين الفاعلين في الحقل الذين ينتمون  ،بالكتب أو المقاالت المنشورة في الدوريات المحكمة
 لكل نظرية. أنظر الفصل الثالث.
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التقارب االبستمولوجي بين البنائية والعقالنية الذي أدى إلى التأسيس  بإبرا،يمكن المجادلة لصالح هذه الفربية 

 الليبرالية الجديدة خالل الثمانينيات. -جديدة على غرار التوليفة الواقعية الجديدة 1عقالنية-بنائية "توليفةٍ ـ "ل

 

ُُالبحـثأهميـةُ

كمساهمة إلثراء األعمال النظرية التي تستهد  دفع الحقل نحو م،يد  يقدم نفسهأن  البحث احاول هذي

فها مار  نيوفلد ّ  عريالتي و ،(reflexivity)ستلهم ما ُيعر  بالتأملية النظرية ي ولذل  فه ،من التأمل حول ذاته

كما ُيعرفها روبرت كوكس بأنها السعي  ،تي يقوم بها الحقلال 2"التأمل في عملية التنظير"بأنها السعي نحو 

. الش  أن المسعى البحثي يبقى مرتبطا أساسا بحدود اإلشكالية التي 3"نظرية حول النظريات"للحصول على 

 "نظرية حول نظريات"طمح لبناء ي يّدعي أنهال  البحث ايعالجها والفربية التي يحاول فحصها، لذل  فإن هذ

حاول َمشكلة التاريخ المعرفي لحقل التنظير في العالقات ي الشكل الذي دعا إليه كوكس، ولكنهلدولية بالعالقات ا

الدولية، ومن ثم تقديم مدخل تأملي إلعادة النظر في اإلشكاليات ذات العالقة، كإشكالية الهوية والتقدم المعرفي 

اإلشارة إلى أن هنا  المعرفي. ينبغي هتـُشِكل تاريخ داخل الحقل، وإشكالية التعددية والهيمنة داخل النقاشات التي

، من شأنه أن يكرس أكثر "االتجاه السائد"اللجوء المتكرر لَمشكلة المفاهيم والمسلمات، التي تستند إليها أدبيات 

 .البحثتبناه يالموق  التأملي الذي 

التي نشكلها حول العديد من  (understandings)تتمثل القيمة المبافة لهذا الموق  في تحسين الفهومات  

القبايا النظرية، إبافة إلى ت،ويدنا بالقدرة على ابتكار آليات يمكن من خاللها المقايسة واالختيار من بينها 

كما أن وهو ما ينطوي على رفض التطلع نحو هيمنة فهم ٍمعين وإقصاء الفهومات األخرى.  ،رغم تنوعها

أن يحل أ،مة الهوية المعرفية للحقل، ليس من شأنه كال التعددية النظرية االنتقال من الهيمنة نحو شكل من أش

فرض حدود منهجية، ابستمولوجية أو أنطولوجية صارمة على المساعي البحثية داخل الحقل، ولكن من خالل ب

أكبر من القبايا  اإلقرار بأن تنوع الفهومات، ومن ثم تنوع النظريات، وحده يسمح بالتعامل مع كم

هتمامات، وهو أمٌر متا  في ظل النقاش الرابع أكثر مما كان عليه الحقل في أي مرحلة سابقة من تطوره. واال

تحسين وبع لينبغي االستفادة منه  4"إذا كان الحقل يواجه أ،مة َهويٍة، فهذا تطور إيجابي"سميث:  ستي  يقول

 .هالتعددية النظرية داخل

لتي تحاول أن تكون ُمحَكمة منهجًيا، مع إشكاليٍة دقيقٍة ومحدودة من البحوث ا كغيره، ا البحثتعامل هذي 

ال يتعلرق بتقرديم مسرح البحثري مسرعى اللرذل  فرإن  ،تحليلًيا بمن حقلٍ شاسع كحقل التنظير فري العالقرات الدوليرة

                                                 
1
بين العقالنية وبعض البنائية" ينبغي االنتباه إلى وجود نوع من التباعد األنطولوجي  -عند استخدام مصطلح "التوليفة العقالنية 

 التيارات البنائية "غير المهيمنة".
2 
Mark Neufeld, “Reflexivity and International Relations Theory,” Millennium Vol. 22 no. 1 (1993): 54. 

3
 Robert W. Cox, “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory,” Millennium Vol. 

10 (1981): 128. 
4
 Steve Smith et al. (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity (Oxford: Oxford University Press, 

2007), 11. 
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ة والهيمنرة مقاربرة تأمليرة لفهرم أنمراط التعدديرتقرديم كُل نظريٍة على ِحَدا، ولكنره يحراول  هابتشريحوال للنظريات 

 حقل.ال عبرهاالتي تنتجها النقاشات المتعاقبة التي انخرطت فيها تل  النظريات، والتي تطور 

 

ُالمقاربـةُالمنهجيـةُللبحـثُ

إلررى مقاربررة منهجيررة مركبررة تحرراول االسررتفادة مررن مجموعررة مررن األدوات التحليليررة، الترري  البحررثسررتند ي

 الل النقاش الثالث.  المراجعة التي عرفها خ بفبلاستوعبها الحقل 

نظريات العالقات الدولية إلى التشكي  في ما يعر   (genealogy)تسعى جينيالوجيا  أوال،ُالتحليلُالجينيالوجي:

الذاتية للحقل التي تقدمه من خالل سلسلة من النقاشات المتعاقبة؛ في مقابل ذل ، فهي تن،ع نحو إظهار -بالصور

هيمنة إحدى تل  التأويالت خالل فترة  تعكسها وعة من التأويالت المتنا،عةالحقل على أنه تجل ٍتاريخٌي لمجم

 . 1تاريخية معينة

ُالهيستوريوغرافي: ُالتحليل ، ويكمن (historiography) ينبغي التميي، بين التاريخ والهيستوريوغرافيا ثانيا،

إجماع ٍحول القبايا  الفرق بينهما في أن المسعى األول يص  تاريخ الحقل مع افتراض ٍمسبٍق بوجود

إلى تفكي  المداخالت المتعلقة بالكيفية التي تطور  االجوهرية المتعلقة بتطوره، بينما تسعى الهيستوريوغرافي

استكشا  مواطن االرتباط العالئقي  عبربها؛ كما تسعى إلى بناء فهم،ٍ بدل تقديم وصٍ ، لتاريخ الحقل، وذل  

قل ومسار األحداث في عالم العالقات الدولية كما يفترض التحليل ليس فقط بين تطور النظريات داخل الح

والنقاشات الفلسفية خارج الحقل، العالقات الدولية ولكن، وهو األكثر أهمية، بين تطور نظريات  ،السياقي

 خاصة في فلسفة العلوم االجتماعية.

ما تم اإلشارة إليره علرى أنره لجروٌء متكررر استعمال هذا النمط من التحليل هو الذي يفسر  ثالثا،ُالتحليلُالنقـدي:

العقبرات التحليليرة ؛ وُينتظرر منره أن يتخطرى "االتجاه السائد"لَمشكلة المفاهيم والمسلمات التي تستند إليها أدبيات 

 (periodisation) لتاريخ الحقل، والتي غالبا ما تفبي إلى مشكلتي التحقيب "االتجاه السائد"التي تطرحها مقاربة 

، حيث تتسبب المشكلة األولى في قولبة تفكيرنا بشأن الحقـب التري ُيفتررض أن يكرون الحقرل (linearity) طيةوالخ

هرذه المشركلة وتقر  ، سواء تعلق األمرر بالنظريرات أو بالنقاشرات، أو حترى برالمنظرين أنفسرهم، عبرهاقد تطور 

بشكل أكثر أهمية  تهمساهممرين رغم من المفكرين لصالح آخ ،خمٌ على األرجح وراء التهميش الذي تعرض له 

؛ أمرا المشركلة الثانيرة فغالبرا مرا تحرول دون مسراءلة الطرابع التقردمي للمعرفرة االجتماعيرة التري 2في تطوير الحقل

  ينتجها الحقل.

ُاالجتماعي: ُالبناء ُتحليل ينطلق تحليل البناء االجتماعي لظاهرٍة ما، كهوية الحقل المقترنة بالهيمنة  رابعا،

البنائية، من رفض المقاربة لها من منظور -العقالنية "التوليفة"ريكية أو النقاش الرابع كبنية خابعة لهيمنة األم

 "اجتماعية أبنية" يتعامل معها كـ؛ وبذل  فهو "المعطى المسبق"وبعي، وهو المنظور القائم على فكرة 

ء الجماعة المعرفية، وتتغير بتغير من طر  أعبا بينذاتانيال ُتعطى بشكل موبوعي، ولكنها ُتبنى بشكل 
                                                 

1
 Smith, “The Self-Images of a Discipline,” 6.  

2
 Brian C. Schmidt, “On the History and Historiography of International Relations,” in Walter Carlsnaes et al. (eds.) 

Handbook of International Relations (London: Sage, 2020), 4. 
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المسار الذي انتهى بها إلى ما كما أن تحليل الظاهرة كبناء اجتماعي يسمح بتتبع  النقاشات داخل وخارج الحقل.

 أن تصبح عليها الحقا. بإمكانهاهي عليه في مرحلة معينة، ومن ثم فهو يسمح باستكشا  مسارات بديلة 

 ،لسرابقة، التري تظهرر أحيانرا بشركل صرريح وأحيانرا أخررى بشركل برمنيإبافة إلى األدوات التحليليرة ا

االسرتعانة بتقنيرة  عبررتتبرح داللتهمرا أكثرر  البحرثستند إليهما ييمكن القول أن مفهومي التعددية والهيمنة الذين 

بسريط المحاكاة. تكمن أهمية هذه التقنية من جهة، وأهميرة التنويره بردورها مرن جهرة أخررى، فري قردرتها علرى الت

تصرور حالررة الحقرل شربيهة ً بحالررة نأن نرا حيرث بإمكان .بحررثبالقردرة علرى فهررم الشربكة االصرطالحية للنا وت،ويرد

يمكن أن يكون االثنان محكومين بنفس األنماط من البنى: التعددية أو الهيمنة النظريرة فري . )بنية( النظام الدولي

تصور النظريات المساهمة في  هنا ؛ يمكنالثانيهيمنة في حالة ، مقابل التعددية/األحادية القطبية أو الاألولحالة 

كمرا أن االثنرين محكومران برنفس األنمراط مرن العالقرات: . الحقل شبيهةً بالوحدات الدولية المشرِكلة للنظرام الردولي

 (contention)عالقررات التنررا،ع 
بررين النظريررات فرري النقاشررات الترري عرفهررا الحقررل مقابررل عالقررات الصررراع بررين  1

الوبررعي بررين -الوحرردات الدوليررة، أو عالقررات التقررارب بررين النظريررات )مررثال، التقررارب االبسررتمولوجي مابعررد

 .( مقابل عالقات التعاون بين الوحدات الدوليرة...التأملية، أو التقارب الوبعي بين البنائية والعقالنيةالمقاربات 

النظريررة )مررثال، التوليفررة  (syntheses) ليفرراتوفرري مرحلررة متقدمررة مررن المحاكرراة، يمكررن للقررارو أن يتصررور التو

أو براألحرى ( شربيهة إلرى حرٍد مرا بالتحالفرات ...البنائيرة–العقالنيرة "التوليفة"الليبرالية الجديدة و–الواقعية الجديدة

 في حالة النظام الدولي.باالئتالفات 

 

ُتبريـرُخطـةُالبحـثُ

ر ثالثررة فصررول متسرراندة. قبررل اسررتعراض وفحررص الفربررية المقترحررة عبرر بحررثتررم معالجررة إشرركالية ال

تم فقد  .لبحثفي البناء المنهجي ل (sustainability)مبامين هذه الفصول، ينبغي التنويه باألهمية التحليلية للتساند 

تقسرريم العمررل إلررى ثالثررة فصررول، يمكررن اعتبارهررا كررأج،اَء مررن وحرردة تحليليررة متسررقة، لررذل  تررم االسررتعانة بترررقيم 

البنراء تقرديم يُحرول سلًيا بدل تصنيفها بالشكل المتعار  عليه إلرى فصرول، مباحرث ومطالرب. عناصر الخطة تسل

كرأج،اء منفصررلة، لرريس منهجيرا فقررط ولكررن حترى مررن الناحيررة  البحررثبهررذا الشرركل دون تصرور فصررول  المنهجري

 التحليلية. 

يته بالمدخل إلشكالية بسبب تسمالبحث الفصل األول أنه تمهيدي يمكن فصله عن بقية ينبغي أن ال ُيفهم 

فهم القيمة المبافة المنتظرة من فهرم حالرة الحقرل  هالتعددية والهيمنة، فهو يسعى إلى تقديم سياق يمكن من خالل

بالمسراعي البحثيرة المتعلقرة ربطهرا ما إذا كان تعدديا أم خابعا للهيمنة، ليس بشكل مع،ول تحليليا ولكن بشكل ي

لحقل. وقد تم في الجر،ء األول اسرتعراض المقتربرات الرثالث التري تتجراذب تقرديم بإعادة كتابة التاريخ المعرفي ل

قيمررة هررذا االسررتعراض فرري تكمررن ، المقترررب السررياقي والمقترررب النقرردي. "االتجرراه السررائد"هررذا الترراريخ: مقترررب 

ته م أ،مة هوي، وكي  تودي إلى تفاقِ "االتجاه السائد"الكش  عن حدود قراءة التاريخ المعرفي للحقل من منظور 

                                                 
1
  :James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Contending Theories of International Relations استخدم هذا الوص  في: 

A Comprehensive Survey (New York: Longman, Fifth Edition, 2001). 
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إبرا، الكيفيرة التري ترم بهرا مأسسرة العالقرات الدوليرة بر ، وذلر وقد تم تفكي  هذه األخيرة في ج،ٍء آخررَ  .المعرفية

وفي محاولة إلعادة التركيب، ترم المجادلرة برأن تفكير  هرذه الهويرة وتحييرد دورهرا فري  .كحقل اجتماعي أمريكي

 جينيالوجي بديـل.-أركيولوجي-المعرفي من منظور نقدي هإعادة بناء تاريخ عبروعي الحقل بذاته يمر 

أنره يطبرع المسرار التراريخي  "االتجراه السرائد"بعد ذلر ، ترم مسراءلة التقردم المعرفري الرذي تر،عم أدبيرات 

، إمري الكاتوش "التقدم من خالل البراديمات"لـ  توماس كُون ات كل مناستعراض مقارببلتطور الحقل، وذل  

. وفري "التقردم مرن خرالل الفوبرى المنهجيرة"حول  وباول فايرابند "من خالل البرامج البحثية التقدم" الخاصة بـ

التقردم المعرفري وإشرركالية التعدديرة والهيمنرة مرن خرالل النقاشررات الحرق، ترم إبررا، االرتبرراط التحليلري برين  جر،ءٍ 

الربط برين النقراش بروذلر  في السياق المنهجري المناسرب،  البحث، مما يسمح بوبع إشكالية وفربية "الكبرى"

حررول إعررادة كتابررة الترراريخ المعرفرري واالسررتنتاجات الترري ت،ودنررا بهررا أنمرراط التعدديررة والهيمنررة داخررل النقاشررات 

 لتاريخ. هذا ا، باعتبارها تشكل جوهر المنظور السائد ل"الكبرى"

دديرة والهيمنرة فحرص أنمراط التععبر ، "الكبرى"الفصل الثاني لمساءلة أطروحة النقاشات تم تخصيص 

الثالثرة األولرى  "الكبررى"التي تحكم العالقة بين المقاربات النظرية المناِقشة. وقد تم تخصريص فصرل للنقاشرات 

وفصررل آخررر للنقرراش الرابررع، ألن هررذا األخيررر يعتبررر األكثررر ارتباطررا باإلدعرراءات المتعلقررة ببلررو، الحقررل حالررة 

 .على ِحَدا "الكبرى"لتعددية والهيمنة داخل كل نقاش من النقاشات تفكي  إشكالية ا الفصل الثانيتم في التعددية. 

ن،ع التجريد عن فكرة التعاقب ب للتاريخ المعرفي للحقل "االتجاه السائد"تملص من مقاربة يأن  البحثوقد حاول 

ففري حالرة  .في النقاشات واقترا  قراءة سرياقية ونقديرة فري نفرس الوقرت للكيفيرة التري يرتم بهرا تقرديم هرذا التعاقرب

(Wilson) وويلسرون (Ashworth) آشروورث النقاش األول، مثال، تم المجادلة إلى جانرب
برأن هرذا النقراش، رغرم  1

اعتباره معلما حاسما في تاريخ الحقل، إال أنه ال يوجد إثبات قابل للمحاججة بأنه قد حدث بالشكل الذي يتصوره 

ألدبيات الُكتاب الم،عوم انخراطهم في النقاش من شرأنه أن يغيرر ألن مسًحا مقارنا  ،طلبة العالقات الدولية اليوم

من طريقة تفكيرنا ليس فقط حرول النقراش فري حرد ذاتره، ولكرن حرول الطريقرة التري تأسرس بهرا الحقرل، ومرن ثرم 

وفري حالرة  الطريقة التي هيمنت من خاللها الواقعية طوال نص  القرن الذي تال نهايرة الحررب العالميرة الثانيرة.

قراءة بديلة تنر،ع  امقترحً  في المقابلة المعمول بها بين السلوكية والتقليديةالبحث أن يشك  قاش الثاني، حاول الن

نحررو إبرررا، المبررامين الجوهريررة للنقرراش الررذي عرفرره الحقررل خررالل فترررة الخمسررينيات والسررتينيات بررين الواقعيررة 

اش الثرراني فرري السررياق الصررحيح لتقرردم الحقررل، وهررو مررا يسررمح بإعررادة وبررع النقرر .الجديرردة والمدرسررة اإلنجلي،يررة

 وربطه بالنقاشين السابق والالحق. 

النظريرة مرن -مراوراءفي الج،ء الثالث تقديم قراءة معمقرة للنقراش الثالرث برإبرا، طبيعتره البحث حاول و

ي مسرت التر "الكبررى"كمرا ترم ربطره بالمراجعرة  ،داخرل الحقرل "التأملية النظريرة"خالل إقحام عودة ما يعر  بـ

فري هرذه المرحلرة مرن ترم  الجوانب االبستمولوجية، األنطولوجيرة واألكسريولوجية للتنظيرر فري العالقرات الدوليرة.

                                                 
   :Peter Wilson, “The Myth of the First Great Debate” in Tim Dunne et al. (eds.) The Eighty Years’ Crisis       أنظر: 1

International Relations 1919–1999 (Cambridge: Cambridge University Press, 1998); Ashworth, op. cit. 
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إقحام عامل غيراب االتصرال المعرفري والكيفيرة التري فرتح بهرا النقراش الرابرع آفراق التعدديرة إثرر انبرمام  التحليل

 البنائية التوفيقية إلى طاولة النقاش.

الثالث، فقد تم بداية ًمعاينة حالة الحقل مع نهاية الحرب الباردة والعوامل التي أدت إلى أما في الفصل 

ت،ايد االهتمام بالمشروع البنائي لجسر الهوة بين العقالنيين والتأمليين الذين انتهى بهم النقاش الثالث إلى حالة 

بولوجيات التي تتجاذب توصي  في الج،ء الثاني استعراض مختل  التيوتم من غياب االتصال المعرفي. 

كات،انشتاين، كيوهان الكيفية التي تتموقع من خاللها المواق  النظرية داخل النقاش الرابع، وهي تيبولوجيا 

 (A. Wiener)وكراسنر )العقالنية والبنائية(، تيبولوجيا ويفر )التأملية والعقالنية( وتيبولوجيا فريدريكس وواينر 

المنتظر من البنائية إنجاُ،ه، ثم بعد ذل  إبرا، مستويات المشروع التوفيقي تم البنائية(. )التأملية، العقالنية و

بأن  البحث وقد جادل .بحثي االتساق داخل البنائية كمشروع، خاصة مشكلة هالمشاكل التي تحول دون استكمال

تعقيد مشروعها التوفيقي،  تعدد التيارات داخل البنائية وانقسامها على أساس خطوط فصل ابستمولوجية ،اد من

فبدال من أن ترك، على بناء الجسر المنتظر بين العقالنيين والتأمليين، وجدت نفسها في حاجة إلى بناء جسر 

آخر يردم الفجوة بين تياراتها الداخلية في حد ذاتها. ثم بعد ذل ، تم فحص مقترحات واينر حول قدرة البنائية 

 "ةبينذاتانيالطبيعة ال"ر بين العقالنية والتأملية يمكن من خاللها إبرا، على طول الجس "محطات"على إيجاد 

المنتظر منها  "األربية الوسطى"للبنائية المنخرطة في النقاش الرابع، ما يجعلنا نعيد التفكير حول طبيعة 

التأملية  احتاللها، ليس كمجال موجود مسبقا بشكل موبوعي، نتيجة للتعارض الموروث عن النقاش الثالث بين

غير أن القصور  .بينذاتانيوالعقالنية، ولكن كمجال ُينتظر من البنائيين أن يقوموا ببنائه اجتماعيا، وبشكل 

إلى المجادلة بأن معبلة الجهود التوفيقية للبنائية تكمن في عدم قدرتها  البحثواينر دفع ب "محطات"التحليلي لـ

موروثة عن النقاش الثالث، ما جعلها تعيد النظر في على التخلص من خطوط الفصل االبستمولوجية ال

 التيبولوجيا األنسب لتقديم النقاش الرابع، وهو ما تصدى له الج،ء الثالث من الفصل.

نبرمام البنائيرة إلرى طاولرة إثرر االحقل مساءلة حدود التعددية المنتظر أن يعرفها الحق ج،ء الالفي وتم 

قاش الرابع انتهى إلى تقارب بين العقالنية والبنائيرة، بلرذ ذروتره مرع الردعوة المجادلة بأن مآل النبوذل   ،النقاش

للتولي  بين المقاربتين، مع استمرار اإلقصاء المتبرادل برين التأمليرة والعقالنيرة، امتردت فري مرحلرة الحقرة نحرو 

ة والبنائيرة، وقرد ترم وهرو مرا جعرل النقراش الرابرع يقتصرر فقرط علرى العقالنير .البنائي في حد ذاتره-النقاش التأملي

فري  ،1115، عرام االستعانة بمجموعة من األسانيد اإلحصائية المستقاة من استبيان قام به مجموعة من الباحثين

 التابع لجامعة فيرجينيا. "(TRIP)التعليم، البحث والسياسة الدولية "برنامج إطار 

لفهم جتماعي وإسقاطه على النقاش الرابع ستلهم النموذج البنائي في تحليل البناء االيأن  البحث حاولثم 

بأن إقحام هذا النموذج التحليلي يسمح بفهم  هنا يمكن المجادلةالطريقة التي انتقل بها من التعددية إلى الهيمنة. 

الطريقة التي ُتبنى بها النقاشات، حيث يمكن فهم اإلقصاء األكاديمي الذي تعربت له التأملية من النقاش 

ه يرتد نحو ممارسات الهيمنة الموروثة عن النقاشات السابقة؛ كما يمكن فهم الكيفية التي تحّول الرابع، ما جعل

 يكتفي "انتكاسي"لجسر الهوة بين العقالنيين والتأمليين إلى مجرد مشروع  "التقدمي"بها المشروع البنائي 
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ما أدى في النهاية  ،في ع،ل التأمليينبجسر الهوة بين التيارات المعتدلة من البنائيين والعقالنيين واالستمرار 

  بنائية مهيمنة على الحقل.-عقالنية "توليفة"إلى ظهور 

، ألن لفحص تداعيات التعددية أو الهيمنة على حالة الحقل بشكل عامتم تخصيص ج،ٍء ختامي أخيرا، و

ن يكون فحص الفربية ، إذ ال ينبغي أبحثفحص هذه التداعيات من شأنه أن يمثل ج،ًءا من المسعى التأملي لل

الموِطرة للبحث هدفـًا في حد ذاته، بل ينبغي الخروج باستنتاجات حول االنعكاسات المحتملة ألن يكون الحقل 

 تعدديا أو خابعا للهيمنة على النقاش النظري داخله.

 

1ُدبيـاتاألمـراجعـةُ

ل التنظير في العالقات حول اإلقرار بالتنوع الذي يشهده حق 2تتفق أغلب األدبيات الصادرة حديثا

الدولية، غير أن الخال  بقي يكتنفها حول ما إذا كان بإمكان هذا التنوع أن يوهل الحقل لالنعتاق من الوبع 

الذي تهيمن فيه نظرية ٌواحدة كما حدث مع الواقعية خالل النقاشين األول والثاني، أو توليفة من النظريات كما 

 البراديمات في نهاية الثمانينيات. -نقاش مابينال إباننيو -حدث مع التوليفة نيو

ما ت،ال قادرة على استقطاب النقاشات  كالية، هنا  أطروحة تقليدية أخرىبخال  هذا التصور لإلش

، 1114-0511حقل خابعا لهيمنة األكاديميا األمريكية. فخالل الفترة الاألكاديمية، تتعلق بفحص ما إذا كان 

، 0511عام لستانلي هوفمان  حملته مقالةل أكاديمية تردد نفس العنوان الذي ظهرت على األقل خمسة أعما

هذه األعمال، على اختال  الحجج التي تقوم . 3"حقال اجتماعيا أمريكيا؟ ا ي،الـحقل العالقات الدولية: هل م"

ة األمريكية تقدمها، بإعادة إنتاج بعبها البعض، كونها في أغلب األحيان تقوم بفحص نفس الفربية )الهيمن

( 1114على الحقل( انطالقا من نفس المتغيرات، سواء تم قياسها إحصائيا أو تحليليا. نجد مثال أن فريديريكس )

حول خبوع حقل العالقات الدولية لشكل من أشكال  4(0533استعان بالتصور الذي اقترحه هولستي )

لتبعية تجادل بأنها تحكم العالقات بين الدول العالقات بين المرك، والمحيط، شبيهة لتل  التي كانت مدرسة ا

غير أن المثير لالهتمام في أطروحة فريديريكس أنه حاول أن  ،المتقدمة والدول المتخلفة خالل السبعينيات

                                                 
1
 أنظر:  . Chicago Style Citationsاستنادا إلى نظام شيكاغو لالقتباسوقائمة المراجع تم توثيق الهوامش  

Kate L. Turabian, A Manual for Writers of Term Papers, Theses and Dissertations (Chicago: University of Chicago 

Press, sixth edition, 1996.) 
2
 Baylis and Smith (eds.) (2001); Burchill et al.(2005); Crawford and Jarvis (eds.) (2001); Dougherty and Pfaltzgraff 

(2001); Dunne and Shaw (eds.) (2001); Crawford (2000); Griffiths (ed.) (2007); Groom and Light (eds.) (1994); 

Jørgensen and Knudsen (2006); Puchala (2002); Reus-Smit and Snidal (eds.) (2008); Roche (2004); Smith, Dunne and 

Kurki (eds.) (2007); Viotti and Kauppi (1999);  Walter et al (eds.). (2002); Weber (2005) 
3
 S. Hoffmann, “An American social science: International Relations,” Daedalus Vol. 106 no. 3 (1977): 41–60; M. 

Kahler, International Relations: still an American social science? in L. B. Miller and M. J. Smith (eds.) Ideas and 

Ideals: Essays on Politics in Honor of Stanley Hoffmann (Boulder, CO: Westview, 1993), 395–414; Crawford, R. M. A. 

and Jarvis, D. S. (eds.) op. cit.; Steve Smith, “The discipline of International Relations: still an American social 

science?” British Journal of Politics and International Relations Vol. 2 no. 3 (2000): 374-402; Jörg Friedrichs, 

“International Relations: still an American social science?” in his European Approaches to International Relations 

Theory: A House with Many Mansions (USA: Routledge, 2004), 1-23. 
4
 K. J. Holsti, The Dividing Discipline: Hegemony and Diversity in International Theory (Boston, MA: Allen & Unwin, 

1985). 
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ينعتق من هيمنة المرك، ه تحاول العمل على جعل (شبه المحيط) يستلهم فكرة وجود منطقة ثالثة في بنية الحقل

 .1نطقة التي تتبمن مختل  المقاربات األوروبية للعالقات الدوليةاألمريكي، وهي الم

من خرالل الجردل الرذي أثارتره محابررة ألقاهرا تكون ، هنا  تصور ثالث لإلشكالية  ما سبقإبافة إلى 

، جررادل مررن خاللهررا بررأن الوسررط األكرراديمي فرري بريطانيررا تهرريمن عليرره 2(1114جررون ميرشررايمر فرري بريطانيررا )

اليررة، وأن إدوارد كررار هررو الررواقعي البريطرراني الوحيررد فرري ترراريخ نظريررة العالقررات الدوليررة األطروحررات المث

هذه كانت  .البريطانية وأنه لو عاش إلى اليوم لما تمكن من العثور على كرسي تدريس في الجامعات البريطانية

. وفي مرحلٍة الحقٍة، 3بريطانياالمحابرة هدفا لتعقيبات منتِقدة من قبل مجموعة من أستاذة العالقات الدولية في 

والتعقيب الرذي نشرره  ،من تحرير كٍل من سميث، دان وكوركي 4تم بعث هذا النقاش من جديد إثر صدور كتابٍ 

. 5شميدت، ثم التعقيب الذي كتبه سميث وتم نشره في نفس العدد من نفرس المجلرة التري تبرمنت تعقيرب شرميدت

ث حول التعددية والهيمنة داخل الحقل، من فربية التنوع التي دافرع بين شميدت وسمي دارالذي  ،النقاشينطلق 

، "االتجراه السرائد"عنها سميث و،مالوه في كتابهم المسحي الذي حاول أن يغطي مرا اعتبرهرا شرميدت نظريرات 

رسرة ، وهري المد"االتجراه السرائد"وهي الواقعية، الليبراليرة والبنائيرة؛ إبرافة إلرى النظريرات التري ال تنتمري إلرى 

ت بهرا ـة التري تمرـالطريقركانرت الكولونياليرة. -مابعردوالبنيويرة، -االنجلي،ية، الماركسرية، النقديرة، النسروية، مابعرد

 تا لتساوالت عدة حول طبيعة التنوع الذي جادل سميث تغطية هذه النظريات مصدرً 

لليبراليرة )المكونران فصرلين منفصرلين للواقعيرة وفصرلين منفصرلين آخررين  تخصريصفقد ترم  ،و،مالوه لصالحه

األساسيان لالتجاه السائد(؛ طريقة التغطية هذه كان من شأنها أن تمشكل أطروحة التنوع، من حيث كونها تعبرر 

 الستمرار ممارسات الهيمنة النظرية داخل الحقل.  "قناع"عن التعددية أم أن هذا التنوع هو مجرد 

يراري علرى إشركالية التعدديرة، حيرث حراول شرميدت الجديد الرذي مير، هرذا النقراش هرو إبرفاء البعرد المع

الجمع برين المسراءلة المعياريرة والكميرة للتعدديرة التري يردعي سرميث و،مرالوه وجودهرا داخرل الحقرل. يعبرر هرذا 

كونره يتخطرى التصرور التقليرردي  ،النقراش عرن مرحلرة مرن النبررج الرذي آل إليره إدرا  الحقرل إلشركالية التعدديررة

يررتم بهررا بنرراء الفربررية وفحصررها. إذ أن األمررر، علررى األرجررح، ال يتعلررق بإثبررات أو نفرري  للكيفيررة الترري ينبغرري أن

فربية الهيمنة األمريكية على الحقل، ولكنه يتعلق بفحص ما إذا كانت الهيمنة األمريكية تنتج نوعا من الهيمنرة 

ح موقرع األفبرلية لنظريررة النظريرة أم أنهرا غيرر معنيررة بالترأثير علرى النقاشرات داخررل الحقرل، بحيرث تجعلهرا تمررن

معينة، أو مجموعة محدودة من النظريات، رغم التنوع الذي أصبح الحقل يعرفه اليوم؛ حيث يبدو أن الفربرية 

على عكس الفربرية الثانيرة )الهيمنرة النظريرة  ،(self-evident)األولى )الهيمنة األمريكية على الحقل( مثبتة ذاتيا 

 داخل الحقل(.

                                                 
1
 Friedrichs, op. cit. 

2
 John J. Mearsheimer, “E.H. Carr vs. Idealism: The Battle Rages On!” International Relations Vol. 19 no. 2 (2005): 

139- .031  
3
 Chris Brown et al., “Roundtable: The Battle Rages On!” International Relations Vol. 19 no. 3 (2005): 337- .231  

4
 Smith et al. (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, op. cit. 

5 Brian Schmidt, “International Relations Theory: Hegemony or Pluralism?” Millennium Vol.   23 no. 2 (2007): 105-

114.; Steve Smith, “Debating Schmidt: Theoretical Pluralism in IR,” Millennium Vol.  23 no. 2 (2007): 115-120. 
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بتقرديم عمرل  البحرث غيرر معنري ايه سابقا، وبسبب الحدود المنهجية لإلشكالية، فرإن هرذكما تم اإلشارة إل

فري المبرامين النظريرة المقاَرنرة  اإلغرراقتفرادى يحراول أن ي ظريرات العالقرات الدوليرة، كمرا أنرهمسحي حرول ن

مرن شرأنها أن هنرا ة لذل  ينبغي التنويه بأن العديرد مرن المراجرع المسرتعملة وغيرر المسرتعمل ،"الكبرى"للنقاشات 

 . 1تكون ذات فائدة قيمة في هذا المجال

                                                 
1
ترجمة، مرك، الخليج . فهمُالعالقاتُالدولية ،كريس براونمن: ومع ذل  يمكن االستفادة  هنا  ندرة في هذه المراجع بالعربية، 

ُبينُ(؛ عبد الناصر جندلي، 2004ليج لألبحاث، اإلمارات العربية المتحدة: مرك، الخ. )لألبحاث ُفيُالعالقاتُالدولية التنظير
ُالتكوينية ُوالنظريات ُالتفسيرية ُتحليلُ(؛ عامر مصبا ، 1111. )الج،ائر: دار الخلدونية، االتجاهات ُفي ُالنظرية االتجاهات

 (.2006، ديوان المطبوعات الجامعية: . )الج،ائرالعالقاتُالدولية
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ُالتاريـخُالمعرفـيُلحقـلُالعالقاتُالدوليـة:

ُإلشكاليـةُالتعدديـةُوالهيمنـةُمدخـل ُ

 

من الربط، تحليليرا، برين فهرم إشركالية التعدديرة والهيمنرة داخرل حقرل العالقرات الدوليرة مرن البحث نطلق ي

طاوها لتاريخه المعرفي من جهة أخرى. هذا المنطلق هرو الرذي يبررر التركير، علرى جهة، والبنية التي يمكن إع

اسرأل أي "ر قرائال: ـويف ّ  أُولالمتعار  عليه. ُيعلق الحقل أطروحة النقاشات النظرية، ألنها تمثل جوهر تاريخ 

اشرات الثالثرة النققصرة طالب في العالقات الدولية ليقدم ل  تراريخ الحقرل فري خمرس عشررة دقيقرة وسريروي لر  

. القيمة المبافة لتفكي  البنية النظرية للحقرل عبرر تاريخره المعرفري، مرن خرالل الكشر  عمرا إذا كران 1"الكبرى

للتراريخ المعرفري  ، يمكرن أن ترنعكس كرذل  علرى بنراء فهرم أركيولروجيأم قائما على هيمنة مقاربرة معينرةتعدديا 

ه كوحدة سردية متسقة تستند إلى تحقيب عليه الذي يتم تقديمُ  بدل التاريخ المتعار  للحقل، بمفهوم ميشيل فوكو،

 حقل إما إلى مجموعة من المقاربات أو مجموعة من النقاشات المتعاقبة. ال

ُيمكن صرياغة هرذا المنطلرق مرن ،اويرة أخررى، وذلر  براالفتراض أن تفكير  إشركالية التعدديرة والهيمنرة 

، فري الوقرت الرذي ال يمكرن أن ترتم فيره هرذه "الكبررى"النقاشات ينبغي أن يتم منهجيا من خالل مساءلة أطروحة 

 بحرثإن مسرار البنراء التحليلري للـلرذل  فر ،التاريخ المعرفري للحقرل (problematising)المساءلة بمع،ل عن َمشكلة 

خترامي يسرتهد  إعرادة التركيرب. فري هرذا الجر،ء،  سينقسم، وفقا لهذا المنطلق، إلى مسرعييٍن تفكيكيرين، ومسرعىً 

يسررتهد  المسررعى التفكيكرري األول َمشرركلة الترراريخ المعرفرري لحقررل العالقررات الدوليررة، وذلرر  مررن خررالل تفكيرر  

 . هإشكاليتين متعلقتين، هما إشكالية الهوية المعرفية للحقل وإشكالية التقدم المعرفي داخل

ُ

َُمشكلـةُالتاريـخُالمعرفـيُللحقـلُ-1ُ
 

المعرفري لحقررل العالقرات الدوليرة فرري مراحرل تطورهرا األولررى، ال تر،ال الدراسرات التأمليرة فرري التراريخ 

. هنا  عدة أسباب حالت دون نبج هرذا النروع مرن الدراسرات، تتعلرق فري 2مقارنة بالحقول االجتماعية األخرى

 امجملها باالعتقاد السائد بأننا نعر  التاريخ مسبقا وال طائل من التشكي  في معرفتنا به؛ كما تتعلق بحالة الرب

تبِقري بشركل أو برآخر ، ألنهرا ُ 3المتداولة حول تطور الحقرل الروايةإ،اء  "االتجاه السائد"لتي يشعر بها أصحاب ا

 على هيمنة مواقفهم. 

يستند التاريخ المتعار  عليه إلى تصوٍر خطريٍ للكيفيرة التري تطرور بهرا الحقرل، وذلر  عبرر سلسرلة مرن 

عيررة، السررلوكية، الماركسررية، الليبراليررة، العقالنيررة )الواقعيررة الجديرردة المقاربررات النظريررة المتعاقبررة: المثاليررة، الواق

                                                 
1
 Ole Waever, “The Sociology of a not so International Discipline: American and European Developments in 

International Relations,” International Organization Vol. 52 no. 4 (1998): 715. 
2
 Cornelia Navari, “English Reflections on the Handbook”, Cooperation and Conflict Vol. 38 no. 1(2003): 64. 

3
 Schmidt, “On the History and Historiography of International Relations,” 3. 
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من خالل المجادلة بأن المقاربات  الروايةويتم إبفاء الشرعية على هذه  .والليبرالية الجديدة(، التأملية ثم البنائية

ول بررين الررواقعيين ا بالنقرراش األالسررابقة تكررون قررد انخرطررت فرري سلسررلة مررن النقاشررات النظريررة المتعاقبررة، برردءً 

الوبرعيين، -والمثاليين، النقاش الثاني بين التقليديين والسلوكيين، مرورا بالنقاش الثالرث برين الوبرعيين ومابعرد

هرذه الصرورة فري أذهران طلبرة ترم ترسريخ وقرد وصوال إلى النقاش الجاري بين البنائيين، الترأمليين والعقالنيرين. 

 لص منها والتفكير بمن تصور بديل آخر.االعتقاد بصعوبة التميسود الحقل حيث 

حقل من التشكي  فري التصرور السرابق، والمجادلرة برأن الينطلق المسعى البحثي إلعادة التأمل في تاريخ 

. يسروق "االتجراه السرائد"المغرقرة فري التبسريط التري ترويهرا أدبيرات  الروايرةتاريخ ُيعتبرر أكثرر تعقيردا مرن هذا ال

: أوال، وجروُد ،خرم مرن االستبصرارات 1الروايرةهرذه ا أن تنر،ع الشررعية عرن شميدت ثالث مسوغات من شرأنه

حيث أن الطريقة التي ُيروى بها تاريُخ الحقرل  ،تم إ،التها من ذاكرة الحقل 2النظرية لعدد من المفكرين المنسيين

قرل وإعطائره هويتره تعمل على نقل االهتمام من الشخصيات والتقاليد األكاديمية الفعلية التي ساهمت في تقدم الح

)ثوسريديدس، مكيرافيلي، كرانط...( الرذين يكرسرون  الحالية، واالكتفاء بالتركي، على ما يعر  باآلبراء الموسسرين

االعتقاد بأن حقل العالقرات الدوليرة هرو عبرارة عرن تقليرد فكرري خطري يمترد منرذ المابري السرحيق حترى الوقرت 

يمي، شرميدت وول تطوره من شأنها أن تخفي تاريخه الحقيقي، ؛ ثانيـًا، قدرة الحقل على خلق أساطير ح3الراهن

بين التاريخ الحقيقي والتاريخ األسطوري للحقل، ويعتقرد أن معرفرة التراريخ الحقيقري مرن شرأنها أن تقردم لنرا هنا 

بأن التاريخ األسطوري لتطور الحقل يرتبط بمجموعة هنا أساسا للتفكير بشكل نقدي حول الحابر. يمكن القول 

؛ وثالثـًا، برورة 4األساطير التيُ تَمِكن وابعيها من إبفاء الشرعية على روية معينة وجعلها تبدو حقيقية من

بناء فهم واٍ  لتاريخ الحقل من أجل التوصل إلى القدرة على إعادة تقييم بعض المقاربات المهيمنة، ما من شأنه 

 الراهنة.فتح آفاق أوسع للتفكير حول السياسة الدولية في المرحلة 

من خالل جملة التعقيدات المتعلقة ببنية  للحقليمكن تفسير الطابع اإلشكالي لكتابة التاريخ المعرفي  

الحقل في حد ذاته، إبافة إلى التعقيدات التي تتسم بها بنية السياق الخارجي الذي تجري فيه العالقات الدولية، 

هذه التعقيدات بقدر كبير في وقد ساهمت  .ة باألخرىالطريقة التي توثر وتتأثر بها كل بني تفسيروصعوبة 

من تل   "تاريخ"واحد لحقل العالقات الدولية، وأبعد من ذل ، فإن كل  "تاريخ"متعددة بدال من  "تواريخ" تشكل

                                                 
1 
Schmidt, “On the History and Historiography of International Relations,” 4, 8.  

مية مما يعر  باآلباء الحقل بشكل أكثر أهيقتر  شميدت مجموعة من األسماء التي تم تجاهلها رغم أنها ساهمت في تطوير  2
 James Bryce,  International Relations (1922); Frederick S. Dunn, The Scope of International Relationsالموسسين: 

(1948); Pitman B. Potter, An Introduction to the Study of International Organization (1925); Paul S. Reinsch, Public 

International Unions Their Work and Organization (1911); Paul S. Reinsch, World Politics at the End of the Nineteenth  

Century, As Influenced by the Oriental Situation (1900). 
3
إثبات فربيٍة مفادها أن المقاربة الواقعية في عمل مسحي لألدبيات المتخصصة في الن،اعات والحروب، حاول جا  كاغلر  

، 0321، كالو،يت، 0140، هيوم 0330، هوب، 0302، مكيافيلي ق م 411لدراسة الحرب تمثل تقليدا عريقا يمتد من ثوسيديدس 
 . أنظر:0530وصوال إلى جيلبين  0515، ثم والت، 0533، أورغانسكي 0543مورغنثو 

Jacek Kugler, “Political Conflict, War and Peace,” in Ada W. Finifter (ed.) Political Science: The State of the Discipline 

(Washington, DC: American Political Science Association, 1993), 483–509. 
يولوجي إلى ما يمكن أن ترى سينثيا فيبر أن وظيفة األساطير في نظرية العالقات الدولية هي "تحويل ما هو خاص، ثقافي وأيد 4

 يظهر على أنه عالمي، طبيعي وإمبريقي". أنظر:
Cynthia Weber, International Relations Theory: A critical introduction (New York: Routledge, 2005), 7-8. 
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 "التواريخ"يتبمن قصصا مختلفة حول الكيفية التي تطور بها الحقل. يوكد شميدت أن فشل هذه  "التواريخ"

. هذا البعد 1اس إلى عدم تعاملها بشكٍل واٍ  مع مسألة كي  يجب أن تتم كتابة تاريخ الحقليرجع في األس

االبستمولوجي في التعامل مع التاريخ )انتقال التركي، من طبيعة المعرفة بالتاريخ إلى كيفية الحصول على تل  

 ل العالقات الدولية. المعرفة( سيشكل فيما بعد جوهر اإلسهامات الهيستوريوغرافية في فهم تطور حق

 

ُثالثُمقتـرباتُلكتابـةُالتاريـخُالمعـرفيُللحقـل
 

هنا  على األقل ثالث مقتربات تتجاذب فهم الطريقة التي تطور من خاللها حقل العالقات الدولية: 

 بهافي أغلب جوانمناقشة هذه المقتربات تستلهم ، المقترب السياقي والمقترب النقدي. "االتجاه السائد"مقترب 

 إسهامات شميدت.

 

ُ:"االتجاهُالسائـد"مقتـربُ

ه أن تاريخ الحقل يمكن فهمه كتقليد فكري غير افتراض مفادُ  إلى (mainstream) "االتجاه السائد"يستند 

دبيات تنطوي على اإلشارة بشكل متكرر األلذل  نجد أن  ،متقطع يمتد من الحقبة اليونانية حتى الحقبة الراهنة

أبعد  ات )كالواقعية والليبرالية(؛الپرادايمد في الفكر الدولي أدت إلى ظهور المدارس الفكرية أو إلى وجود تقالي

. 2الراهنةته من ذل ، فإن هذه التقاليد، التي تمثل ج،ءا من مابي الحقل، من شأنها أن تكون دليال لفهم هوي

ض مع االستبصارات التي من شأن مجرٍد للتاريخ، يتعار الش  أن افترابات هذا المقترب تقوم على مفهوم

هستوريوغرافيا الحقل أن ت،ودنا بها في هذا المجال. يكمن الفرق بين التاريخ والهيستوريوغرافيا في أن 

إجماع كامل ٍحول القبايا الجوهرية المتعلقة المسعى األول يص  تاريخ الحقل مع افتراض ٍمسبٍق بوجود 

لى تفكي  مداخالت مختل  المواق  المساهمة في النقاش حول الكيفية إ ابتطوره، بينما تسعى الهيستوريوغرافي

لتاريخ الحقل، من خالل إعادة استكشا  مواطن  -بدل تقديم وص ٍ  –التي تطور بها؛ كما تسعى إلى بناء فهم ٍ 

رض الدولية كما يفت العالقاتومسار األحداث في عالم ليس فقط بين تطور النظريات داخله  االرتباط العالئقي

 . هالمقترب السياقي ولكن، وهو األكثر أهمية، بين تطور النظريات داخل الحقل والنقاشات الفلسفية خارج

لتاريخ الحقل، تتعلق بما أسماه شميدت بالن،عة إلبفاء  "االتجاه السائد"هنا  مشكلة أخرى في رواية  

  (presentism) "لمابيا" ـمن خالل العودة ل "الحابر"الشرعية على 

، بحيث تصبح إحدى أهم وظائ  الرواية 3

 .التاريخية لتطور الحقل هي تكريس نوع من المقوالت الجديرة بالقبول حول حالة الحقل في الوقت الحابر

، أو يريد أن يدافع عن الوبع "االتجاه السائد"فعندما يريد شخص ما أن يدافع عن اتجاه جديد في الحقل وانتقاد 

 دفوعا لتبرير موقفه بالعودة إلى التطور العام للحقل وإبفاء روية ٍخاصة ٍعليه تكرسُ الراهن، فإنه يجد نفسه م

موقَفه بالشكل الذي يجعله يبدو جديرا بالقبول. على سبيل المثال، أولئ  الذين يسعون لتفسير الهيمنة المستمرة 

اقعي في العالقات الدولية منذ للنظرية الواقعية عادة ما يحاولون إظهار االستبصارات الال،منية للتقليد الو

                                                 
1
 Schmidt, “On the History and Historiography of International Relations,” 6. 

2
 Ibid., 7. 

3
 Ibid., 8-9. 
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ثوسيديدس، وبنفس الطريقة يحاول أولئ  الذين يرفبون الطابع التعددي للحقل العودة إلى فترات تاريخية 

هذه من شأن ي،عمون أنها عرفت هيمنة نظريٍة معينٍة كان لها الفبل في توحيد النقاش النظري داخل الحقل. 

خاصة عندما يتجاو، الهد  من العودة للمابي محاولة التنقيب عن الن،عة أن تلعب دورا مشوها للتاريخ، 

يصبح األمر متعلقا بإعادة بناء التاريخ بشكل يبفي أو ين،ع الشرعية والشواهد المويدة أو المفندة لموقٍ  ما، 

  عن موقٍ  نظري محدٍد سلفاً في ذهن المورخ. 

تسبب ت حيث ،اسا في مشكلتي التحقيب والخطيةالمشاكل التحليلية التي يطرحها هذا المقترب أستتمثل  

فترض أن يكون الحقل قد تطور من تفكيرنا بشأن الحقـب التي يُ  (stereotyping)المشكلة األولى في قولبة 

، هذه المشكلة على األرجح كانت أنفسهم خاللها، سواء تعلق األمر بالمقاربات أو بالنقاشات أو حتى بالمنظرين

،خم من المفكرين لصالح آخرين رغم كونهم ساهموا بشكل أكثر أهمية في تعرض له وراء التهميش الذي 

إلى عدم مساءلة الطابع التقدمي للمعرفة االجتماعية التي ينتجها الحقل. تودي ؛ أما المشكلة الثانية فتطوير الحقل

 ، يعر  بالمقترب السياقي."االتجاه السائد"هنا  مقترب آخر تطور خارج 

ُسياقـي:المقتـربُال

، وذل  من خالل "االتجاه السائد"يدعي أنصار هذا المقترب أنهم يعملون على تجاو، إخفاقات مقترب 

وبع النصوص والمولفين في السياق التاريخي الصحيح. ويعطي المقترب السياقي أهمية لفحص التأثير الذي 

رس الفكرية أو الحقول األكاديمية بشكل الخارجي سواء على األفراد )المولفين(، المدا (milieu)يمارسه الوسط 

التاريخ المعرفي للحقل، من المنظور السياقي، إبرا، الدور الذي لعبته األحداث الخارجية في يتبمن عام. 

في نشأة وتطور الحقل. ويهد  هذا المقترب، حسب أولسن  (1)كالحروب مثالالعالم االمبريقي للعالقات الدولية 

، إلى تقييم التيارات المعرفية للمابي بحيث تساعدنا على تكوين فهم أفبل (Olson and Groom) وغرووم

 . 2للحابر

وقد الحظ شميدت أن التفسير السياقي الذي حاول أولسن وغرووم ت،ويدنا به ينطوي على تعارض 

 .للتنا،عأساسي بين حقبتين من تاريخ الحقل، األولى تقوم على اإلجماع والثانية تقوم على االختال  المفبي 

وقد انصب اهتمامهما حول تفسير الكيفية التي انتقل بها الحقل من اإلجماع حول مقاربة واحدة إلى االختال  

 ،حول ثالث مقاربات متنافسة. غير أن تاريخ الحقل ال يمكن أن يتم استقراوه بسهولة من السياق التاريخي العام

المشكلة تكمن الن،عة القائمة على كتابة التاريخ بالمقلوب.  لذل  فإن أعمال السياقيين لم تتمكن من التملص من

. بهذه الطريقة، ال يختل  3بالنسبة لهوالء في أنهم يعملون على بناء ادعاءات نقدية حول الهوية الراهنة للحقل

ة التاريخ، يعيد كتاب "االتجاه السائد"المقترب السياقي كثيرا عن نظيره السابق، الفرق الرفيع بينهما يكمن في أن 

                                                 
1
األول هو ا،دهار األطروحات المثالية في المرحلة التأسيسية من تاريخ  :إلى نموذجين بار،ين أصحاب المقترب السياقييستند  

البنائية كرد األطروحات النتائج المروعة للحرب العالمية األولى؛ والثاني هو ا،دهار على الحقل )فترة ما بين الحربين( كرد فعل 
  على فشل الواقعية في تفسير نهاية الحرب الباردة. فعل

2
 Brian Schmidt, The Political Discourse of Anarchy: A Disciplinary History of International Relations (Albany, NY: 

State University of New York Press, 1998), 35. 
3
 Schmidt, The Political Discourse of Anarchy, 36. 
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بأفكاره وممارساته ونقاشاته، إلبفاء الشرعية على الهوية الراهنة للحقل؛ بينما تسعى السياقية إلعادة كتابة 

 التاريخ لن،ع الشرعية عن جانب من جوانب الهوية الراهنة للحقل.  

لداخلي للحقل من قلة كفاءته في إبرا، العالقة بين التطور ا قصور المقترب السياقي من جانب آخريأتي 

؛ ألن األمر غالبا ما يتعلق هنا باالستجابات وردود 1والسياق الخارجي عندما يتعلق األمر بالسياق السياسي

، ال ينبغي للتأريخ أن يتجاهل هذه الحالةفي  أصال. األفعال، والتي قد تكون كثيفة ومتعددة وقد تكون غير واردة

السياسي الخارجي، ألن هذا الغياب في الواقع يعبر عن ردة فعل  غياب ردود األفعال اتجاه التغير في السياق

في حد ذاتها. ويبي  شميدت قصورا آخر، هو كون األحداث في السياق الخارجي للحقل ال تفسر، دائما 

. تشكل هذه المآخذ وغيرها مسوغا للتحول نحو مقترب بديل، يتمثل في 2وبشكل آلي، ما يحدث داخل الحقل

 الذي يستلهم الهيستوريوغرافيا المعرفية بدل التاريخ المعرفي للحقل. المقترب النقدي

ُالمقتـربُالنقـدي:

للحقل، وذل  من خالل إعادة  (discursive)يهد  المقترب النقدي إلى تقديم تأريخ داخلي استطرادي 

المسعى يتعلق  .الدولية بناء تاريخ النقاشات التي لعبت وتلعب دورا تكوينيا في تشكيل الحقل األكاديمي للعالقات

هنا بإعادة بناء التطورات والتحوالت المعرفية الداخلية التي حدثت وتحدث داخل الحقل من خالل فهم النقاشات 

 .3بين المقاربات المشاركة في المشروع النظري للحقل

طالما أنه يعمل ُيعتبر هذا المقترب، في جانٍب ُمهم منه، األشد اعتناقا للمفهوم األركيولوجي للتاريخ،  

على تجاو، فلسفة التحقيب التي يقوم عليها التأريخ المتعار  عليه، ويطمح إلى التنقيب، تماما كما يفعل عالم 

تعتبر األركيولوجيا، عن الحقائق التاريخية المهمشة والمنسية التي لم يلتفت إليها تاريخ الحقل المتعار  عليه. 

رغم أنه لم يعلن صراحة عن سعيه لتقديم تاريخ أركيولوجي بهذا و، نموذجا لهذا المقترب شميدتأعمال 

المفهوم، إال أنه سعى إلى تعقب أصول الحقل من المرحلة التي كان يشكل فيها مجرد خطاب حول العالقات 

الدولية خالل القرن الثامن عشر إلى غاية الحرب العالمية الثانية؛ وهي الفترة التي أهملها التاريخ المتداول 

. إن إعادة بناء تاريخ الحقل كممارسة 0505اإلدعاء أن بداية العالقات الدولية كحقل معرفي كانت في سنة ب

استطرادية ال تسمح فقط باستعادة األفكار التي تم تهميشها وإلقاوها في سلة النسيان، ولكنها تسمح كذل  بإلقاء 

إبافة إلى إعادة االعتبار لعدد  ،4تاريخ الحقلالبوء على فترات التغير واالستمرارية المعرفية التي صبغت 

 .5المفكرين المنسيين الذين تمت إ،التهم من ذاكرة الحقل لصالح ما يعر  باآلباء الموسسينمن 

، ولكنه يمتد إلى العج، عن إدرا  فقط فشل المنظور السياقي استيعاب هذه العناصر الثالثال يطال  

، خاصة ارية في فلسفة العلوم االجتماعيةبا ما تستلهم مختل  النقاشات الجكي  أن التطورات الداخلية للحقل غال

التحوالت المعرفية التي طالت ال يمكن تفسير علم السياسة، أكثر مما تعكس السياق الخارجي لألحداث الدولية. 

                                                 
1
 Ibid. 

2
 Ibid., 37-38. 

3
 Ibid. 

4
 Schmidt, The Political Discourse of Anarchy, 38. 

5 
Schmidt, “On the History and Historiography of International Relations,” 8.  
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بالنقاشات ، ولكن من خالل ربطها بحت سياقيمن منظور مفاهيم نظرية، كالدولة والنظام والسيادة والفوبى 

 األنطولوجية واالبستمولوجية والمنهجية الحاصلة ليس داخل ولكن خارج الحدود المعرفية للحقل. 

ارتباط حقل العالقات الدولية بالنقاشات النظرية والفلسفية الحاصلة خارج حدوده المعرفية يطر ،  

على بنية التاريخ المعرفي للحقل فقط وهي إشكالية ال تلقي بظاللها  ته المعرفية،بإلحا  مت،ايد، إشكالية هوي

يحصل خالل مرحلة النشأة، ولكن خالل جميع المراحل الالحقة من تطوره وصوال إلى المرحلة الراهنة. 

التجاذب هنا بين االعتقاد بأن الهوية المعرفية عبارة عن معطى التاريخي يتشكل مرة واحدة خالل المراحل 

ية عبارة عن متغير تاريخي يتغير بتغير النقاشات داخل وخارج الحقل، وهو ، واالعتقاد بأن الهوللنشأةاألولى 

ُ.1االعتقاد الذي انبعث بشكل بار، خالل النقاش الثالث
ُ

ُإشكاليـةُالهويـةُالمعـرفيةُللحقـلُ-2ُ
ُ

عادة ما تبدأ محاوالت إعادة تقييم التاريخ المعرفي لحقل العالقات الدولية بنقاش مستفيض حول إشكالية 

في العالقات الدولية من جهة، وهو ُتاريخ التفكيرالتميي، كرونولوجيا بين هنا  نبغيوية الحقل في حد ذاته. يه

يعود إلى التراث العتيق للصين القديمة في كتابات مو تي، مانشيوس، كونفوشيوس واللورد شانذ، والهند القديمة 

 ،2ان القوة بين الدويالت األميرية في ذل  الوقتفي أعمال كوتيليا الذي كان لديه تصور نظري معقد حول مي،

وتاريخ التنظير في العالقات الدولية من جهة أخرى، ويمكن العودة به إلى التراث الكالسيكي اليوناني الذي 

المعاصرة. ويمكن القول بأن جذور  النظريةطال العديد من القبايا النظرية التي تعتبر من صلب االهتمامات 

ة ترجع إلى عدم الحسم في نقطة بداية التاريخ الذي يجب أن ُيكتب حول تطور الحقل. هنا  إشكالية الهوي

، وبالتحديد إلى قل تعود إلى فترة ما بين الحربينالموق  األول أن نشأة الحي،عم موقفان يتنا،عان هذا النقاش، 

الثاني فيدعي أن تاريخ الحقل ؛ أما الموق  3مع تأسيس قسم للسياسة الدولية في جامعة أبريستويث 0505عام 

أكثر من ارتباطه بالجانب الموسساتي  (classics)مرتبط بتقاليد الفكر الدولي الموجودة في األدبيات الكالسيكية 

بكون موبوع الدراسة في العالقات الدولية تم دراسته في هنا )إنشاء أقسام جامعية متخصصة(، يستدل سميث 

 .4اريخ بفترة طويلةحقول معرفية أخرى قبل هذا الت

وإذا كانت مسألة تحديد هوية أي حقل معرفي تتعلق أساسا بترسيم حدوده المعرفية والمنهجية، فإننا في 

نواجه أ،مة فكرية أكثر تعقيدا، ترتبط باستعصاء الجدل حول ما إذا كان هنا  بالفعل  "العالقات الدولية"حالة 

وهو جدل مرتبط في جانب منه بالخال  حول األصول  ،5يةبحد ذاته لدراسة العالقات الدول ّ  قائم ّ  حقل

المنهجية واالبستمولوجية والحدود الجغرافية لنشأة الحقل. ويبدو أن التساوالت التي يفر،ها هذا الجدل لم تتم 

                                                 
1
قاش األول، ولكن حتى على ، ليس فقط على الن(identifying debate)هذا ما يفسر إطالق وص  النقاش المحدد لهوية الحقل  

 النقاش الثالث، ما يعطي االنطباع بأن الهوية تتغير بتغير النقاشات النظرية داخل الحقل.
2
 Dougherty and Pfaltzgraff, 8. 

3
 Baylis and Smith (eds.), 4; Smith, The Self-Images of a Discipline, 14. 

4
 Steve Smith, “Paradigm Dominance in International Relations: The Development of International Relations as a 

Social Science,” Millennium Vol. 16 no. 2 (1987): 190. 
5
 Schmidt, “On the History and Historiography of International Relations,” 5. 
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خاصة في بوء  ،حقال ً دائَم البحث عن هويته الذاتية "العالقات الدولية"اإلجابة عنها بشكل نهائي، مما جعل 

 م التماس  الذي تعاني منه األطروحات المتداولة حول الكيفية التي تطور بها تاريخيا. عد

حقل من مشكلة التداخل المعرفي مع العديد من الحقول المعرفية الفيما يتعلق بأصول النشأة، يعاني  

قدٍر من  ، أمراً علىالهويةبه، وهو عنصر من عناصر  ، مما يجعل من تحديد موبوع دراسة خاٍص 1األخرى

الصعوبة. ويجادل كوينسي رايت بأن هذه الحقول بقدر ما ساهمت في تطوير حقل العالقات الدولية، فقد شكلت 

محاوالت التولي  بينها عائقا في وجه الجهود الفكرية إلنشاء حقل متماس  وموحد لدراسة العالقات الدولية؛ 

دراسة ينفرد حقل خاص للبغياب أي موبوع  (K. Thompson)هذا في الوقت الذي جادل فيه كينيث تومبسون 

العالقات الدولية بدراسته وال يقع بمن مجال االختصاص األكاديمي لحقول أخرى؛ هذا ما شكل مبررا 

هذا التشكي  بأ،مة الهوية إلى البحث عن المخرج المناسب من خالل أدى  .للتشكي  المبكر في استقاللية الحقل

نه من اكتساب هوية خاصة ن الحقل من ف  االرتباط مع الحقول األخرى، ويَمكّ كّ ابتداع مجال معرفي فريد يمَ 

، وهو المفهوم "دراسة السياسة الدولية في غياب سلطة أعلى"به. وقد تم تحديد المجال المعرفي للحقل على أنه 

يتج،أ من هوية ، ثم ليصبح ج،ءا ال "الفوبى"الذي تم صقله في إطار التقليد الواقعي ليصبح معروفا باسم 

 . 2الحقل ككل

، سعيا مبكرا لتخليص الحقل من مشكلة التداخل "االتجاه السائد"يتبمن تاريخ الحقل، من منظور 

تكريس االدعاء  من خاللهذه الرواية إلى قولبة التفكير حول هوية الحقل أدت  .المعرفي مع الحقول األخرى

من خالل انتصار الواقعية على المثالية في النقاش ة األخالقية بتمكنه من ف  االرتباط، مرة مع القانون والفلسف

 النقاش الثاني.على التقليدية في انتصار السلوكية العلمية خالل من ، ومرة أخرى مع التاريخ األول
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يخ الدبلوماسي، العلوم العسكرية، السياسات الدولية، التنظيم الدولي، القانون الدولي، التار هذه الحقول حسب كوينسي رايت هي: 

التجارة الدولية، سلوكيات السياسة الخارجية، واألدبيات الكالسيكية المتعلقة بالحركة االستعمارية؛ ويبي  كل من أولسن 
 وغرووم الفلسفة األخالقية، الجغرافيا العالمية واألنثروبولوجيا.

2
الحقا لهجمات نظرية استلهمت من الحقول األخرى كعلم االقتصاد على أساس أن المصالح المادية تجعل  ومتعرض هذا المفه 

بن  :الدول تتعاون فيما بينها، وهكذا استطاع الليبراليون أن ينت،عوا من الواقعين اإلقرار بإمكانية التعاون حتى في ظل "الفوبى"
 . 1101أفريل  14لطالب، إلى اعنتر، بريد إلكتروني 
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 االقتصاد        
         
 التاريـخ         

 
 لـحق           
 لدوليةالعالقات ا  القانــون     

 
 
 

 السياسـة         
 الفلسفـة           

 
 

ُ
ُةُأخرىُخاللُمرحلةُالنشأةمعرفيمعُحقولُالعالقاتُالدوليةُالتداخلُالمعرفيُلحقلُ(:11ُشكلُرقمُ)

Source: Oliver Daddow, International Relations Theory (London : SAGE publications Ltd, 2009), 55. 

 

تتعلق بالسياق الموسساتي لتطور الحقل، أي ما إذا كانت مأسسته قد تمت كحقل  شكلة أخرىهنا  مُ 

مستقل كما هو الحال في بريطانيا بعد الحرب العالمية األولى، أو كحقل فرعي من فروع علم السياسة كما هو 

جدل حول ما إذا هذه المشكلة أن أفر،ت م،يدا من الكان من شأن الحال في الواليات المتحدة، ألمانيا وفرنسا. 

ترسيم الحدود المعرفية للحقل في بوء االختالفات الوطنية الموجودة بين الدول )المناخ يجب أن يتم كان 

الفكري، القدرة على الوصول إلى المعلومة، تدعيم األبحاث، العالقة بين الحكومة والجهات األكاديمية(، أم أنه 

 .1هايتاني بغض النظر عن االختالفات الوطنية المحِددة ليجب المقاربة لهوية الحقل من منظور كوسموبول

، إال منذ المراحل األولى لنشأة الحقل ورغم الن،عة المت،ايدة نحو كتابة التاريخ لصالح المنظور الكوسمبوليتاني

الحد ، إلى 2والهيمنة األمريكية عليه هذا المنظورحديثة حاولت أن تكش  عن االرتباط التاريخي بين  أن أدبياتٍ 

  .حقال اجتماعيا أمريكيا بكونهالذي أصبحت معه هوية الحقل مقترنة 

موبوعي؟ يجادل فريديريكس بأن الهيمنة األمريكية  ر هوية الحقل بهذا الشكل عن معطىً لكن، هل تعبّ 

قة التي ا، من خالل الطريبر حقيقة موبوعية بالقدر الذي يمكن القول أنه قد تم بناوها اجتماعيً تحقل ال تعالعلى 

التعاقب الذي عرفته مجموعة من الحقب  رواية، وهي الطريقة التي تروي 3قِدم بها الحقل تاريخه الذاتييُ 

مت داخل األكاديميا األمريكية، باستثناء النقاش الرابع سِ يبت وحُ ، كلها خِ (10رقم  جدول) "الكبرى"والنقاشات 

البنائيين، في الوقت الذي تم فيه دفع  "،مالئهم"كيين( والذي انتهى إلى محادثة ودية بين العقالنيين )األمري

                                                 
1
 Schmidt, “On the History and Historiography of International Relations,” 6. 

2
 Waever, “The Sociology of a not so International Discipline,” op. cit.; Smith, “The discipline of International 

Relations,” op., cit.; Kahler, International Relations: still an American social science? op. cit.; Crawford and Jarvis 

(eds.) International Relations - Still an American Social Science? op. cit. 
3
 Friedrichs, 10-11. 
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ويوكد فريديريكس التأمليين نحو هامش الحقل؛ مما يوحي باستمرار الهيمنة األمريكية على الحقل.  "خصومهم"

تم ابتداعها من قبل أولئ  الذين أعلنوا ما هي إال عبارة عن أساطير  "الكبرى"أن أطروحة الحقب والنقاشات 

تفكي  هذه  روع النظري للحقل.شمن أجل شرعنة هيمنتهم على الموذل  ، 1كمنتصرين في تل  النقاشات أنفسهم

نقدي التاريخ المعرفي للحقل من منظور  إعادة بناءاألساطير وتحييد دورها في وعي الحقل بذاته يمر من خالل 

 . بديـل جينيالوجي -أركيولوجي  -

 

ُ

ُالدوليـةُالليبـراليةُحقبـةُُالثالثينياتُ–العشرينياتُ

ُالليبراليةُالواقعيـةُُنقـاشُنظـريُاألربعيناتُ–الثالثينياتُ

ُالواقعيةُالمنتصرةُحقبـةُُالخمسينياتُ–األربعيناتُ

ُالوضعيةُالتقليديةُُنقـاشُنظـريُالستينياتُ–الخمسينياتُ

ُالوضعيةُحقبـةُُالسبعينياتُ–الستينياتُ

ُالماركسيةُالليبراليةُُالواقعيةُُنقـاشُنظـريُمنتصفُالسبعينيات

ُالتعدديةُالبراديغماتيةُحقبـةُُالثمانينيات

ُالتأمليةُالبنائيةُُالعقالنيةُُنقـاشُنظـريُالتسعينيات

ُ

ُةـاتُالدوليـلُالعالقـحقتاريخُيُـاشاتُفـبُوالنقـالحقتعاقـبُ(:11ُرقمُ)ُجدول
Source: Friedrichs, 11. 

 

 "الهوية المعرفية للحقل كبناء اجتماعي"لنقـدي في التاريخ المعرفي البديل فكرة أوال، يستلهم البعـد ا

وبذل  فهو  .ال ُتعطى، ولكن ُتبنى من طر  الجماعة المعرفية، وتتغير بتغير النقاشات داخل وخارج الحقل

كـون األول يتعامـل  يشك  في االدعاء القائل باستقاللية حقل العالقات الدولية وتمي،ه خاصة عن علـم السياسـة،

الوطنية/الداخلية. ال يبدو أن ف  االرتباط بين  مـع السياسات الدوليـة/الخارجية والثانـي يتعامل مع السياسـات

حقل العالقات الدولية وحقول معرفية أخرى سعيا وراء االستقاللية من شأنه أن يبفي على الحقل هويته، ولكن 

معرفـي بال هوية اجتماعية تسمح له باالنخراط في النقاشات التي  لى حقـلعلى العكس من ذل ، فقد انتهى به إ

 األخرى.  تنتجها حقول المعرفة االجتماعيـة

حول انعكاسات استقاللية الحقل عن علم السياسة  2رتشنإلى المالحظات التي سجلتها الهنا يمكن العودة 

 "السياسي"، انتهت إلى ن،ع الطابع من القيممتحرر و ى حقل مستقلكنموذج؛ حيث الحظت كي  أن الدعوة إل

؛ وهو ما يفسر الطريقة التي تم بها استبدال مصطلٍح "السياسية"عن حقل يدعي التخصص في الدراسات 

ستقاللية في إطار االر لفكرة تشن. تأتي مساءلة ال3"القـوة"بمصطلح، ُي،َعم أنه علمي، كـ "العن "معياريٍ كـ

بين حقل العالقات الدوليـة وعلم السياسة من خـالل  "المصطنعة"إلى إعادة ردم الهوة األصوات الحديثة الداعية 

                                                 
1
 Friedrichs, 13. 

2
 Silviya Lechner, “International Relations Theory and Theoretical Autonomy,” Paper prepared for the 6 SGIR Pan-

European Conference on International Relations, Turin 12-15 Sept. 2007. 
3
بنفس الطريقة تم االستعابة عن استعمال مصطلح "غ،و العراق" بمصطلح "الحرب على العراق"، بدعوى أن األول معياري  

 مفعم بالقيم والثاني علمي متحرر من القيم. 
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ر لهذه األصوات أن تكتسب الشرعية، فإن حقل  إثراء ما أصبـح يعر  بالنظرية السياسية الدولية. إذا ُقـدِّ

ي المستقل، المتمي، العالقات الدولية سيصبح بمقدوره إعادة بناء هويته القائمة على فكرة العلم االجتماع

 ، سواء موبوع الحرب والسلم أو الفوبى في النظام الدولي.1خاص به دراسةٍ  بموبوعِ 

التحقيب التي تحدث عنها ي للتاريخ المعرفي البديل مع ثقافة ـولوجـد األركيـثانيا، يتعارض البع 

 مارسهي تذواطن التهميش العلم األركيولوجيا، عن م بمفهومالتنقيب،  بدال من ذل  على عملفريديركس، وي

الشخصيات األكاديمية ، التحوالت المعرفية الحاسمة ،كالفترات التاريخية المنسيةلتاريخ، لالقراءة السائدة 

سواء تل  التي ينتجها الحقل  إبافة إلى النقاشات النظرية والفلسفية المتجاَهلة، ،المسكوت عنهاوالتقاليد الفكرية 

 .ا بمن اإلطار األوسع لفلسفة العلوم االجتماعيةبنفسه أو التي ينخرط فيه

مفهومي الوحدة والهوية في للتاريخ المعرفي البديل على مساءلة  2يـيالوجـد الجينـالبع نطويثالثا، ي

 .هاالفتراض التقليدي بوجود استمرارية غير متقطعة في تاريخ يتحد ينطوي علىحقل العالقات الدولية، كما 

على أنه ذو طابع  همن خاللها تقديميتم الذاتية للحقل، التي -  في ما يعر  بالصوربصيغة أخرى، فهو يشك

 "طبيعي". وبدل التوصي  الشائع بأن حقل العالقات الدولية هو حقل ، وبحدود معرفية ومنهجية وابحةتقدمي

الدولية تن،ع نحو بفبل سلسلة من النقاشات النظرية المتعاقبة، فإن جينيالوجيا العالقات  "قائم بحد ذاته"و

إظهار الحقل على أنه تجل ٍتاريخٌي لسلسلة من التأويالت المتنا،عة، وأن ما يبدو على أنه وحدة وهوية الحقل 

من شأن التحليل " . يقول سميث:3ما هو إال انعكاس لهيمنة إحدى تل  التأويالت خالل فترة تاريخية معينة

األسئلة التالية:[ ما  طر تي يرسمها الحقل لنفسه. ]ومن ثم يقوم بالجينيالوجي أن يرك، اهتمامنا على الصورة ال

هي الصورة الذاتية لنظرية العالقات الدولية التي تهيمن على النقاشات النظرية، والتي يتم تقديمها لطلبة 

؟ ما التخصص على أنها تاريخ الحقل؟ ما هي االدعاءات التي تخفيها الطريقة التي يتم بها تقديم تاريخ الحقل

وقبل كل ذل ، ما هي طبيعة الممارسات  4هي األصوات التي تم إسكاتها والتي تم تهميشها داخل الحقل؟

 5"السياسية المرتبطة بالقوة والتي تقوم بقولبة الصور الذاتية لنظرية العالقات الدولية؟

حقل العالقات  بالنسبة لسميث، النقاشات النظرية هي واحدة من عشر صور ذاتية يمكن إحصاوها داخل

مما يجعل من تحديد عدد النقاشات  نوعا من التعدد في المواق  النظرية نفسها،هذا الموق  يعكس . 6الدولية

                                                 
1
 Lechner, 02.  

(، وقد قام بتطويره انطالقا من 0510يرجع الفبل في تأسيس المنهج الجينيالوجي في العلوم االجتماعية إلى ميشال فوكو ) 2
أعمال نيتشه حول الجينيالوجيا. وهو ال يكتفي بمجرد البحث عن األصول المشِكلة لهوية/ماهية الشيء، بل يحاول البحث في 

والمصطنع للهوية التي يكتسبها ذل   (timeless)اء الشيء، ]وذل  في مسعى مناهض للطابع الال،مني الخصائص الكامنة ور
 .Smith, “The Self-Images of a Discipline,” 4-5 الشيء مع مرور ال،من[. أنظر:

3
 Smith, “The Self-Images of a Discipline,” 6.  

4
ت الجينيالوجيا، فاألمر ال ينبغي أن يقتصر على معرفة ما هي األصوات التي يمكن أن نبي  هنا بعدا آخر يقع بمن اهتماما 

همشت وأسكتت ولماذا، ولكن كي  تم ذل ، ألن الطريقة التي تمت بها مهمة جداً ألنها توحي بالطريقة التي تم بها بناء الحقل 
األسماء األسيوية مثل كوتيليا تم اعتبارها بمن  لصوره الذاتية التي يقدم نفسه من خاللها. من أمثلة ذل  نجد، مثالً، أن بعض

بن عنتر،  :تاريخ التفكير حول العالقات الدولية بينما يتم االدعاء بأن تاريخ التنظير في العالقات الدولية يبدأ مع العهد اليوناني
 .1101أفريل 14لطالب، إلى ابريد إلكتروني 

5
 Ibid., 7.  

6
العقالنية  ،الواقعية ،الكوميونيتارية مقابل الكوسموبوليتانية ،قابل النظرية السياسيةهذه الصور هي: النظرية الدولية م 

 ،التفكير المتمرك، حول الدولة مقابل عبر الوطنية ،النقاش ما بين الپرادايمات "،الكبرى"الموجات الثالث للنقاشات  ،والراديكالية
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تتعارض، بشكل أو بآخر، مع تيبولوجيا العالقات الدولية  "الكبرى"ن أطروحة النقاشات أل ،أمًرا قابال للمساءلة

نجد من بينها: والتي ؛ "الكبرى" األربعةتم تهميشها لصالح النقاشات بشأن العديد من النقاشات التي يبدو أنه قد 

النقاش النقاش حول إشكالية الفهم والتفسير في نظرية العالقات الدولية، النقاش حول العالقة بين البنية والفاعل، 

ولية، إلى غير ذل  عالقات الدفي الالنقاش حول البعد المعياري في التنظير بين مستوى التحليل ووحدة التحليل، 

  رغم دورها البناء في تشكيل الهوية الراهنة للحقل. التي قِدمت على أنها ثانويةمن النقاشات 

بن عنتر أن هنا  مستويان للنقاش داخل الحقل، المستوى األول يتعلق أساساً بفلسفة العلم  يرى

ي فيتعلق بالنقاشات التي تم اإلشارة إليها في والمعرفة وال يتعلق بالعالقات الدولية تحديداً، أما المستوى الثان

الفقرة السابقة، وهي نقاشات بينية وأصيلة "بامتيا،" بإمكانها أن تحدد معالم الحقل وتخصصه، على عكس 

ولية وبعض دالنقاشات "الكبرى" التي توحي باالرتباطات العلمية، المعرفية والفلسفية بين حقل العالقات ال

تالي فإذا كانت النقاشات البينية بإمكانها أن توسس لهوية الحقل المعرفية، فإن النقاشات الحقول األخرى؛ وبال

"الكبرى" المتعار  عليها توحي بنوع من التبعية من حيث المرجعية الفلسفية والمعرفية لحقول أخرى مما 

 .1يقوض من أطروحة العالقات الدولية كحقل مستقل وقائم بحد ذاته

أن  ،في عالقته بإشكالية الهوية ،كمال إعادة بناء التاريخ المعرفين المأمول من استيبقى في النهاية أ

هويته المقترنة بكونه حقال اجتماعيا أمريكيا، وذل  بااللتفات إلى النقاشات عن ينتهي إلى ن،ع الشرعية 

تنوع المت،ايد الذي ، خاصة مع الالحاصلة في جماعات معرفية أخرى غير تل  المهيمنة داخل الواليات المتحدة

هنا  قيمة أخرى ُينتظر من  للعالقات الدولية. برا، المقاربات غير األمريكيةتجتهد إلتعرفه تل  األدبيات التي 

الحقب  أطروحةفهم بها الحقل ذاته، تتمثل في إبرا، عدم كفاءة التاريخ المعرفي البديل أن يبيفها للكيفية التي يَ 

في تفسير الطريقة التي تطور بها الحقل خارج الواليات المتحدة. على سبيل  ةالمتعاقب "الكبرى"النقاشات و

ين المت،ايد آنذا  لسياسات انتصار الواقعية في النقاش األول تنكر األلمان واإليطالي روايةالمثال، ال تفسر 

وم عليها في بريطانيا انتصار السلوكية في النقاش الثاني ال تفسر تجاهلها في فرنسا والهج روايةكما أن  القوة،

 .2من قبل أنصار المدرسة االنجلي،ية الناشئة آنذا 

، يستند إلى االفتراض بوجود استمرارية "االتجاه السائد"رأينا أن التاريخ المعرفي للحقل، من منظور 

سلسلة بفبل  وهو ما يمنحه طابعا تقدميا للمعرفة االجتماعية التي ينتجها، غير متقطعة في المسار التراكمي

ويرجع ذل  في جانب مهم منه إلى المتعاقبة. لقد بقي هذا االفتراض بدون مساءلة حقيقية،  "الكبرى"النقاشات 

اإلبقاء على الحقل غير متأثر بالنقاشات الفلسفية الحاصلة خارج حدوده المعرفية، طالما أنه يحبى 

قدم المعرفي داخل الحقل تقع، منهجيا وتحليليا، األكاديمية عنها. لذل ، فإن مساءلة فربية الت "االستقاللية"بـ

 بمن مساءلة التاريخ المعرفي المتداول للحقل.

 

                                                                                                                                                                  

النظرية التأسيسية  ،النظرية التكوينية مقابل النظرية التفسيرية ،بعد الوبعي الواقعية الجديدة مقابل الليبرالية الجديدة، النقاش ما
 .Smith, “The Self-Images of a Discipline,” 7-30 مقابل النظرية المناهبة للتأسيسية. أنظر:

 .1101فريل  14لطالب، إلى ابن عنتر، بريد إلكتروني  1
2 Friedrichs, 14. 
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ُإشكاليـةُالتقـدمُالمعـرفيُداخلُالحقـلُ-3ُ
ُ

-مساءلة آفاق أو حدود التقدم في المعرفة العلمية بشكل عام بمن ما يعر  بالتأمالت ماوراءتقع  

أو جديدة؟ أخرى يل متى وكي  تستبدل الجماعة المعرفية نظرية قديمة بأسئلة من قبمع  ، التي تتعاملالنظرية

يجعل من االنطالق من هذه األسئلة كي  نعر  تفوق نظرية أو مجموعة معينة من النظريات على األخرى؟ 

، أو أشبه 1حسب تعبير كوكس "نظرية حول النظريات"لبحث عن في حقٍل ما أشبه با المعرفيتقييم التقدم 

يبقى أن تقييم التقدم المعرفي هو  .2"نظرة حول معرفتنا باألشياء، بمع،ل عن تل  المعرفة"عن تشكيل بالبحث 

كحقل العالقات الدولية، حيث تتصدره النقاشات حول  عمل حاسم داخل أي حقل معرفي، خاصة في حقلٍ 

 نتهي.تس اكاد وال يبدو أنهتبشكل ال  3ات والنظريات المتنا،عةالپرادايم

، أهمها تل  المرتبطة بثالثة أسماء كان لها تأثير هذا الجانب المهم من فلسفة العلم عدة مقارباتتتجاذب 

 :هذه األسماء هي .التقدم المعرفي داخل حقل العالقات الدولية مساءلةواسع النطاق على محاوالت إقحام 

ُ توماس ك ات الطوال التي ساد فيها هذه المقاربات عقب السنوجاءت وباول فايرابند.  شون، إمري الكاتوـ

وهو التصور الذي يقوم عليه التاريخ المعرفي لحقل  .العلميالتصور الديكارتي القائم على مبدأ التراكم 

يستعرض بوليكارو  أربع تنويعات أساسية للتفسير التراكمي  ."االتجاه السائد"العالقات الدولية من منظور 

 :  4للتقدم العلمي، هي

قية المتطرفة، ترى أن النشاطات العلمية تتعاقب بغير اطراد عام، ما يجعل من تفسير طبيعة الوبعية المنط -أ

. يرى بوليكارو  أن هذا هالتقدم العلمي أمرا غير متا ، فكل ما يمكن فعله هو رصد هذا التعاقب ووصف

 ؛وعن وبع فلسفة للتقدم العلمي "تع عن التصوياامتن"م بالسلبية وهو بمثابة سالموق  يت

ترى أن تقدم العلم يتم عبر سلسلة من التحوالت أو الثورات التي تحدث بغير رابطة الثورية الراديكالية،  -ب

 ؛المعرفي، وعبر قطائع )جمع قطيعة( في صيرورة التقدم ةداخلي

التراكمية االتصالية، توكد على استمرارية المعرفة العلمية عبر خط صاعد متصل يمثل تقُدمها اتصاال  -ج

 هذه الن،عة مع إسهامات مورخي العلم الكالسيكيين؛  نسجمتناميا، وتم

التراكمية الجدلية، ترى أن التقدم التراكمي الكمي يودي إلى قف،ات كيفية تصبح بدورها نقطة البدء لتراكم  -د

هير، الشالماركسي ... وهكذا وفقا للمنطق الجدلي جديدة كمي جديد، يودي عند نقطة معينة إلى قف،ة كيفية

 التركيب. النقيض  القبية 

                                                 
1
 Cox, 128. 

2
 C. Elman and M. F. Elman, “Introduction: Appraising Progress in International Relations Theory,” in Colin Elman 

and Miriam Fendius Elman (eds.) Progress in international relations theory: appraising the field (Cambridge: MIT 

Press, 2003), 19. 
3
 John Vasquez, “Kuhn versus Lakatos? The Case for Multiple Frames in Appraising International Relations Theory,” 

in Elman and Elman (eds.), 422. 
4
)الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون  فلسفةُالعلمُفيُالقرنُالعشرين:ُاألصول،ُالحصادُواآلفاقُالمستقبليةيمنى الخولي،  

 .233(، 1111، بواآلدا
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بداية الثورة على هذا التصور الوبعي للتراكمية المعرفية، بمختل  تنويعاته، من خالل كانت 

جاستون لقامت على أساسه فلسفة القطيعة المعرفية المعرفية؛ وهو المفهوم الذي  "الثورات"استحداث مفهوم 

وهو منطق يفسر ثورية الكش  العلمي، ب ه الخاصبمن منطقباشالر، وحاول فيما بعد كارل بوبر اعتمادها 

التقدم العلمي من خالل تصور أن كل نظرية علمية جديدة هي عبارة عن ثورة قامت على تكذيب سابقتها وإتمام 

دورة جديدة قابلة هي األخرى للتكذيب، لتشهد الثورة التالية... وهكذا يصبح التقدم العلمي عبارة  دورتها، لتبدأ

مشكلة الوقوع في أدى به إلى  2اعتماد بوبر على مبدأ القابلية للتكذيبغير أن . 1سلسلة متصلة من الثورات عن

والحدوس في بناء الفروض المعرفية منهجية حادة، تتمثل في اخت،اله للنشاط العلمي الذي توديه الجماعة 

(conjectures) تعاقب تل  الفروض من  قدمالتراكمي، ألنه ييرتد نحو الفهم المعرفي ، ما يجعل التقدم وتكذيبها

جعلت اتها األقل قابلية للتكذيب. يرللنظريات األكثر على نظ 3"تراكم تدريجي"خالل قابليتها للتكذيب على أنه 

أكثر فالسفة العلم ارتباطا بالتصور المناهض  "بنية الثورات العلمية"ن، صاحب هذه الردة من توماس كوُ 

 دم العلم.للتصور التراكمي لتق

 

ُُ:ُالتقدمُالمعرفيُكتعاقـٍبُللبرديماتُغيـرُالقابلةُللمقايسـةنتومـاسُكـوُ 

نظرية تتجاو، انشغال بوبر -وهو وحدة ماوراء، الپرادايمكُون هو استحداث مفهوم ـ اإلسهام األهم ل

عند كُون  لپرادايمابالفروض والحدوس واعتبارها الوحدات األساسية المحركة للتقدم العلمي. ويعتبر استحداث 

ليس بوصفه أشخاصا أو مذاهب متعاقبة، بل "الذي قدم تاريخ العلم  ّ  يامتدادا أصيال ألستاذه آرثر لوفيجوُ 

كُون في تقديمه لتاريخ العلم على أنه االنتقال من ـ اإلسهام اآلخر ليتمثل  .4"سلسلة من الوحدات الفكرية الكبرى

، الذي يفند فربية التراكمية (incommensurability) ات للمقايسةالپرادايمبلية براديم إلى براديم وفقا لمبدأ عدم قا

  في تاريخ العلم.

تسمى مرحلة ما و المرحلة األولى مرة واحدة فقطتحدث يمي، كُون بين ثالثة مراحل يمر بها العلم. 

أنها توجيه النقاش المعرفي ؛ تتمي، هذه المرحلة بغياب اإلجماع الكافي حول نظرية واحدة من شالپرادايمل ـقب

غير مكتملة وغير منسجمة. عندما يبلذ أعباء الجماعة المعرفية  اتداخل الحقل، حيث تتنافس عدة نظري

مرحلة ًمن اإلجماع والتوافق حول مجموعة من المناهج البحثية والمنطلقات المعرفية التي من شأنها أن تساهم 

العلم رحلة ـ، ينتقل الحقل إلى مالپرادايمينة، مما يتيح ظهور في برو، السياق المناسب لهيمنة نظرية مع

المهيمن  الپرادايموهي مرحلة تتوق  على مدى تماس  اإلجماع األكاديمي حول  ،(normal science) اسيـالقي

                                                 
1
 .254 الخولي، 
2
توصل كارل بوبر إلى أن معيار القابلية للتكذيب هو الذي يمي، العلم عن النشاطات العقلية الالعلمية، ويقصد بذل  قابلية  

الفربيات العلمية للخبوع باستمرار لالختبار وإمكانية تفنيدها من خالل األدلة التجريبية. المثال الشهير الذي ساقه بوبر يتعلق 
، حيث يرى أن هذه الفربية لن يثبت صدقها من خالل ماليين البجعات البيباء، فمن أدرانا أنه ‘كل البجع أبيض’فربية أن ب

توجد هنا  بجعة ليست بيباء لم تصادفنا بعد؛ أما روية بجعة واحدة غير بيباء فهي كافية إلثبات كذب الفربية. وهكذا فإن 
-241الخولي، ها، يعني بالبرورة تفبيل فربيات أخرى لم يتم تفنيدها بعد. أنظر: إثبات كذب فربية نظرية ما، أي تفنيد

242.  
3
 Elman and Elman, “Lessons from Lakatos,” in Elman and Elman (eds.), 23.  

4
 .411-255الخولي،  
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التي يصعب تفسيرها في سياق  (anomalies) على الحقل. مع مرور الوقت، تتراكم مجموعة من الوقائع الشاذة

ما يسميه كُون بمرحلة هنا يدخل الحقل والسائد إلى الحد الذي يصبح معه عاج،ا عن المواكبة.  ادايمالپر

السائد مواكبا، مما يجعل الحقل ينتقل إلى المرحلة الثالثة،  الپرادايماأل،مة، التي تتخللها محاولة فاشلة لجعل 

فترابات الجوهرية للحقل، وقد يتم حتى إعادة وري. في هذه المرحلة، يتم إعادة النظر في االـمرحلة العلم الث

السائد في محاولة للوصول إلى بناء براديم جديد.  الپرادايمفحص مناهجه ومنطلقاته المعرفية والثورة على 

وهكذا، فإن تاريخ  .العلم القياسيالجديد الهيمنة على الحقل، يعود هذا األخير إلى مرحلة  لپرادايمحالما تتوفر ل

 شأنه أن يبقى باستمرار خابعا لهذا المسار الحلقي/غير الخطي من التقدم.الحقل من 

للتقدم في  1جانبين مهمين في تفكير كُون: أوال، يشير إلى الطبيعة الحلقية "الثورة"ويعكس مصطلح 

هذه ، العلم القياسيتاريخ العلم، حيث أن تبني براديم جديد يكون نتيجة لثورٍة علمية تدشن مرحلة ًجديدة من 

األخيرة ينتهي بها المطا  إلى أ،مٍة جديدة، يليها حدوث ثورٍة جديدة، تودي إلى تبني براديم جديد، وهكذا؛ 

بالنظام السياسي القائم الذي  الپرادايمثانيا، ُيجري كُون تشبيها بين الثورة العلمية والثورة السياسية، حيث ُيشّبه 

داخل المجتمع، فإذا ما ظهر ن،اع سياسي ال يمكن حله في إطار  يتولى معالجة المشاكل االجتماعية والسياسية

، بنفس الطريقة التي يتم بها استبدال 2ممارسات النظام السياسي القائم، يتم استبدال هذا األخير بنظام جديد

لم القديم ببراديم جديد إذا ما أثبت عج،ه عن حل المشاكل التي تطرحها التحديات القائمة في العا الپرادايم

 اإلمبريقي.

ا ال يتج،أ من النقاش العام حول تطور حقل العالقات ج،ءً بداية من الثمانينيات أصبحت إسهامات كُون 

الدولية، إلى الحد الذي ُوص  معه كُون بالكاتب الذي تقتبس له أدبيات الحقل أكثر مما تقتبس للُكتاب األكثر 

. ويعتبر إسقاط آرند ليجفارت 3من وعي الحقل بذاته اج،ءً يمثل أهمية في الحقل، بل إن كُون نفسه أصبح 

داخل الحقل، حيث يجادل بأن  "الكبرى"األبر، بمن المحاوالت المتكررة إلبفاء تصور كُون على النقاشات 

النقاش الثاني أكثر أهمية من النقاش األول، ألنه تبمن خالفا أكثر جوهرية من النقاش بين الواقعية والمثالية، 

 الپرادايمالتقليدي الذي تعرض للتحدي من قبل  الپرادايمن فهم هاتين النظريتين على أنهما ج،ء من وعليه يمك

العلمي الجديد )السلوكية(. ويبي  ليجفارت بأن الفترات ال،منية التي هيمنت فيها المثالية أوال، ثم الواقعية، ثم 

الفترات  "الكبرى"ت الذي تمثل فيه النقاشات حسب تصور كُون، في الوق العلم القياسيالسلوكية، تمثل فترات 

 . 4مرحلة األ،مة الپرادايمالتي يدخل فيها 

 "الكبرى"إعادة بناء الفهم الذي يمكن للحقل أن يشكله حول العالقة بين النقاشات  تم، يبنفس الطريقة

 الپرادايميث يرى كُون أن ؛ حالپرادايمبعين االعتبار االختال  المفهومي بين النظرية و ذاخأوتيبولوجيا كُون، 

                                                 
1
التطور، كما تلفت االنتباه إلى /evolutionالثورة وكلمة /revolutionتشير يمنى الخولي إلى وجود تقارب فيلولوجي بين كلمة  

تعني "الثورة"  (revolution)، فهي تعني "ثوري" كما تعني "دوار"، ذل  ألن كلمة (revolutionary)المعنى الم،دوج لكلمة 
 .231تماما كما أنها تعني "إتمام دورة كاملة، مثل دورة الجرم السماوي في مداره". أنظر: الخولي، 

2
 Bird, 9-10.   

3
 Colin Wight, “Philosophy of Social Science and International Relations,” in Walter Carlsnaes et al. (eds.) Handbook 

of International Relations (London: Sage, 2020), 31. 
4
 Smith, “The Self-Images of a Discipline,” 05. 
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 الپرادايمهو النظرية العامة التي تلت،م بها الجماعة العلمية في مرحلة ما، وبذل  تصبح النظرية سابقة لظهور 

يعني تفوقها على النظريات المنافسة لها، كما يعني  الپرادايموأقل شأنا منه، حيث أن بلو، نظريٍة ما مرتبة 

اهجها ومفاهيمها ومعاييرها المتعلقة باالختبار والتقييم والتنقيح، والتعديل إذا ل،م قدرتها على بسط مسلماتها ومن

المهيمن على  الپرادايمر المثالية كنظرية استطاعت أن ترقى إلى مرتبة يتصوتم . انطالقا مما سبق، ي1األمر

تعرض للتحدي من  لپرادايماغير أن هذا  ؛الحقل خالل المرحلة التي تلت مأسسة الحقل في فترة ما بين الحربين

المهيمن، هذه المرحلة تشكل حسب  الپرادايمإثر غياب  "الفرا،"قبل الواقعية مما جعل الحقل يعر  مرحلة من 

لنقاش األول ا تقديمهنا تم يو .القديم الپرادايمكُون مرحلة التحول نحو براديم جديد إثر األ،مة التي يتعرض لها 

الواقعي  الپرادايمالمثالي )القديم( إلى هيمنة  الپرادايملتي انتقل بها الحقل من هيمنة فهم الكيفية اكأداة مساعدة ل

فهم الكيفية التي انتقل بها الحقل  يتمبنفس الطريقة،  .ة الحرب العالمية الثانيةـ)الجديد( في الفترة التي تلت نهاي

هيمنة الوبعية إلى هيمنة ما بعد الوبعية،  التقليدية/التاريخية إلى هيمنة السلوكية/العلمية، ثم منمن هيمنة 

 (.11وهكذا )شكل رقم 

 

 إمريُالكاتـوش:ُالتقـدمُالمعـرفيُكتعاقـٍبُللبرامـجُالبحثيـةُالتقدميـة

خالل العقود الثالثة األخيرة، تم تطوير عدة محاوالت لفهم التقدم المعرفي في حقل العالقات الدولية من 

جاء بها توماس كُون؛ تستلهم هذه المقاربة البديلة أعمال فيلسو  العلم المجري خالل مقاربة بديلة لتل  التي 

. ُيعتبر استعراض هذه المقاربات بهـذا الترتيب ذا داللة تحليلية هامة، ألن أعمـال الكاتوش 2إمري الكاتوش

دم العلمي؛ ففي شكلت في جانب منها ج،ءا من النقاش الذي جمع بين كارل بوبر وتوماس كُون حول تفسير التق

-الوقت الذي حافظ فيه على االعتداد بمنطق التراكمية عند بوبـر، واصل الكاتوش التعامل مع الوحدات ماوراء

النظرية؛ غير أنه بدل تقديم هذه الوحدات على شكل براديمات بمفهوم كُون، قام بتقديمها على شكل برامج 

 ادايمات إلى تعاقب البرامج البحثية.بحثية، فينتقل منطق التقدم العلمي من تعاقب الپر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 رادايم" على أنه "النموذج القياسي اإلرشادي".. الحظ أن الخولي تترجم "الپ410الخولي،  
2
بلغت هذه المحاوالت مرحلة متقدمة من النبج خالل أعمال ومناقشات موتمر "التقدم في حقل العالقات الدولية"، الذي انعقد في  

في كتاب ، والذي نشرت مداخالته عبر صفحات مجموعة من الدوريات المتخصصة، ثم جمعت 03/10/0555و 03أري،ونا بين 
 (.1112من تحرير كولين إلمان وميريام إلمان )
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 1:ُالنقاشاتُالنظريةُكثوراتُعلميةُعبرُتاريخُالحقلُ)حسبُتيبولوجياُك ون((12)شكلُرقمُ

 

لقد انتبه الكاتوش، على غرار كُون، إلى قصور التعامل مع النظريات بصورة منع،لة، ألن الوحدة 

لنظرية، بل هي برنامج متكامل للبحث، وبذل  فإن التقدم الوصفية إلنجا،ات العلم على حد تعبيره ليست ا

ُالعلمي ال يتأتى من خالل االنتقال من نظرية إلى أخرى، ولكن باالنتقال من برنامج بحثي انتكاسـي

(degenerative) ُتقـدميُإلى برنامج آخـر(progressive) 
من سلسلة من  ، حيث يتشكل البرنامج البحثـي 2

على من خالل مجموعة من الفربيات المشتركة. ال تتأتى قدرة البرنامج البحثي في  النظريات المترابطة

مع  3استمرار قابليتها لإلثباتعبر الصمود من خالل قابلية فروبه للتكذيب حسب ما ذهب إليه بوبر، ولكن 

 تغير الوقائع في العالم التجريبي.

                                                 
1
تم إعداد الشكل استنادا إلى تيبولوجيا كُون. فيما يتعلق بالنقاش الرابع، يمكن تسجيل نوع من الفشل في عملية التحول في  

لهذا النقاش إلى جعل الحقل  خالل النقاش الثالث، مما دفع بأ،مة االبستمولوجيا التي كانت مدخال (paradigm shift)الپرادايم 
 .منقسما إلى موقفين ابستمولوجيين جوهريين، الوبعية وما بعد الوبعية، وهو ما فاقم من أ،مة التباعد/التعارض بين الموقفين

التخفي  من أ،مة التباعد محاولة وقد شكلت هذه األ،مة مدخال أساسيا نحو النقاش الرابع، حيث تعمل المقاربة البنائية على 
  ومحاولة تجسير الهوة بينهما.

2
 .400الخولي،  

3
 D. Dessler, “Explanation and Scientific Progress,” in Elman and Elman (eds.), 400 

   مرحلة ما قبل الپرادايم  

 مرحلة العلم الثوري  ↓  مرحلة العلم القياسي
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 المثالية كبراديم
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 ادايمتحول في الپر 

 

 
 

    

     الواقعية كبراديم

↓   

 التقليدية كبراديم

 أ،مة

↓ 

ُالنقاشُالثاني
 السلوكية بد التقليدية

 

 )العلمية بد التاريخية(

 
 

 هيمنة السلوكية/العلمية على النقاش
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، وهي عبارة عن مجموعة (hard core)ة يتشكل البرنامج البحثي، من منظور الكاتوش، من نواة صلب

من الفربيات غير القابلة للتكذيب أو التفنيد، فهي فربيات عامة تشكل الجوهر الذي على أساسه ينمو 

. قدرة النواة الصلبة على الصمود في وجه التكذيب تأتي من كونها محاطة بح،ام واق 1ويتطور البرنامج

(protective belt)تكون عربة لالختبارات التجريبية عة من الفروض المساعدة التي، وهو عبارة عن مجمو ،

ومن ثم فهي عربة للتكذيب، التفنيد، التعديل أو حتى االستبدال، بينما تحافظ النواة الصلبة على قوتها وقدرتها 

 . إبافة إلى الح،ام الواقي، يمي، الكاتوش وجود مجموعة من الموجهات المساعدة على الكش 2على التطور

(heuristics) ويقسمها إلى موجهات إيجابية وموجهات سلبية. تشكل الموجهات اإليجابية التصميم العام للبرنامج ،

ا البحثي، وهي التي تساعد العلماء على تحديد المشكالت التي ينبغي حلها، الموبوعات التي ينبغي التعامل معه

لبية مصدر الفروض المساعدة المكونة للح،ام الواقي، والطرق التي ينبغي اعتمادها؛ بينما تشكل الموجهات الس

االفترابات الجوهرية )الكامنة في النواة  حول دون تسرب نظريات العلمية أو متناقبة معلذل  فهي ت

الموجه اإليجابي يرشد أصحاب البرنامج البحثي إلى "الصلبة( للبرنامج البحثي. بعبارة أخرى، يمكن القول أن 

 . 3"موا به، بينما يرشدهم الموجه السلبي إلى ما ينبغي أن يجتنبوهما ينبغي أن يلت،

بين البرامج  قترحه الكاتوشعتبر فهم البناء المنطقي للبرنامج البحثي بروريا إلدرا  الفرق الذي ييُ 

ما  فالبرنامج البحثي يبقى تقدميا بقدرة التي تشكل جوهر تفسيره للتقدم العلمي. والبرامج التقدمي ةاالنتكاسي

ح،امه الواقي عن تنبوات جديدة، ويسفر عن طر  مشاكل جديدة؛ فإذا ما توق  في يحدث تعديل  يكش  كلُ 

ا ،ودنا ح،امه الواقي بفروض الشاذة التي يعج، عن تفسيرها مهمَ الوقائع البرنامج عن هذا، و،اد محيط 

غيير النواة الصلبة في حد ذاتها، ومن ثم تبر، الحاجة إلى ت، انتكاسيابرنامجا يصبح  مساعدة جديدة، فإنه

ألن التغير في النواة الصلبة يودي إلى التغير في البرنامج البحثي في حد  ،4االنتقال نحو برنامج بحثي آخرو

من جهة أخرى، يمكن التميي، بين البرامج االنتكاسية والبرامج  .5ذاته، وبالتالي إنشاء برنامج بحثي جديد

-البرنامج أم بين-من نمطي التغيير يحصل داخل البرامج، هل هو تغيير بمن التقدمية من خالل تحديد أي

( على عناصر الح،ام الواقي، بينما يمتد -؟ حيث يقتصر النمط األول )بمن(intra-/inter-program)البرامج 

يعبر عن  ؛ على أن النمط األول يحدث بشكل أكثر تكرارا ألنه6( إلى عناصر النواة الصلبة-النمط الثاني )بين

 حالة التقدم، بينما يندر أن يحدث النمط الثاني ألنه يعبر عن حالة االنتكاس في البرنامج البحثي.

تحول دون تحقيق اإلجماع حول التي  تحفظاتفيما يتعلق بحقل العالقات الدولية، هنا  العديد من ال

ديث حول مالءمة ميثودولوجيا أهم تل  التحفظات بارتباط الحتتعلق  .جدوى إقحام الكاتوش داخل الحقل

                                                 
1
في حقل العالقات الدولية، يمكن اعتبار أن النواة الصلبة للواقعية تتمثل، في ج،ء منها، في االفتراض القائل بأن الدولة هي  

 حوري في العالقات الدولية، وليس الفواعل مافوق أو مادون الدولة. أنظر: الفاعل الم
Elman and Elman, “Introduction: Appraising Progress in International Relations Theory,” 19. 

2
 .401الخولي،  
3
 .402، المرجع نفسه 
4
 .المرجع نفسه 

5
 Elman and Elman, “Introduction,”19. 

6
 Elman and Elman, “Lessons from Lakatos,” in Elman and Elman (eds.), 28. 
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على وجود شكل من  ، ألنها وحدها تنطوي(الواقعية والليبرالية) "االتجاه السائد"البرامج البحثية بنظريات 

البرنامج(، وهو ما يكرس االعتقاد بأن هذه النظريات تعبر عن -أشكال النمط الثاني من التغير )التغير بمن

ألن إقحام كليهما داخل حقل  الكاتوش عن سابقه كُون،ـ بالنسبة لهنا مر ال يختل  األو برامج بحثية تقدمية.

إبافة إلى  .1الشرعية على الكيفية التي تطور بهاالعالقات الدولية عادة ما يتم بشكل انتقائي وبهد  إبفاء 

ت النظرية ذل ، فإن تقديم الحقل على أنه مجموعة من البرامج البحثية يعني، في جانب منه، إقصاء المقاربا

نقل البنائية من "في (Ted Hopf) هذا ربما ما يفسر رغبة تاد هو  والتي ال تخبع لمعايير هذا التصني ؛ 

 .2"لدراسة العالقات الدوليةبمفهوم الكاتوش،  ،من خالل صياغة برنامج بحثي بنائيالهامش 

خل الحقل تبقى على قدر كبير أيا كانت التحفظات ذات العالقة، فإن القيمة المبافة إلقحام الكاتوش دا

من األهمية، فهو يستطيع ت،ويدنا بفهم جيد للطريقة التي يحدث بها التقدم داخل النظرية في حد ذاتها، واالنتقال 

من نسخة انتكاسية نحو نسخة تقدمية لنفس النظرية، كما حدث مع االنتقال من الواقعية الكالسيكية نحو الواقعية 

طالما أن ميثودولوجيا ات، الپرادايمالكاتوش من شأنه أن يكرس فكرة التعايش بين  إقحام أن الجديدة. كما

وهو أمر  ،3يعمل الباحث، في وقت معين، بمن عدة برامج بحثية إمكانية أنالبرامج البحثية تنطوي على 

ن تقييم ذل ، فإ لىإاستبعده كُون، ألنه ال يقر بهيمنة أكثر من براديم واحد خالل فترة تاريخية معطاة. إبافة 

تقدميا في ليس نهائيا، طالما أن البرنامج البحثي قد يكون  الكاتوشـ )انتكاسي أم تقدمي( بالنسبة ل الپرادايمحالة 

النقاش هنا بمفهوم يتعلق . 4برنامج تقدمي جديد لمرحلة معينة، ثم يصبح انتكاسيا، ليعود مرة أخرى على شك

إذا افتربنا أن حقل العالقات الدولية يشبه في تشكيلته  منظور كُون. ات للمقايسة منالپرادايمعدم قابلية 

فإن التقدم المعرفي يمكن قياسه بشكل أفبل ليس من خالل القدرة على االنتقال  ،5مجموعة من الج،ر النظرية

ج،ر، من ج،يرة منع،لة إلى أخرى، وفقا لمنطق عدم القابلية للمقايسة، ولكن من خالل بناء جسور بين تل  ال

ات للمقايسة الپرادايمسيتم التوسع في مناقشة مفهوم عدم قابلية  البرامج البحثية.-وفقا لمنطق التقدم بمن وبين

 . يناثالفصل الفي 

بتفسير إسهامات كُون والكاتوش داخل حقل العالقات الدولية  ُمنيت بهاإلخفاق األساسي الذي يتعلق 

من  الپرادايمل عن المقاربات السائدة، فهي ال تمثل تحوال في المقاربات النظرية التي تتطور بشكل منع،

البرامج البحثية من منظور الكاتوش، مع قدرتها على االندماج -منظور كُون، وال تمثل تغيرا بمن أو بين

 هنا يأتي دور فيلسو  العلم النمساوي باول فايرابند.وبمن المسار التقدمي لتاريخ الحقل. 

 

 

ُ

                                                 
1
 Wight, 31.  

2
 Elman and Elman, “Lessons from Lakatos,” 58. 

3
 Ibid., 50. 

4
 Ibid., 49. 

5
 Randall L. Schweller, “The Progressiveness of Neoclassical Realism,” in Elman and Elman (eds.), 312. 
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 مـنُخـاللُالتعـدديةُالمنهجيـة:ُالتقـدمُالمعـرفيُبـاولُفـايرابنـد

بد المنهج: مخطط تمهيدي لنظرية "عتبر فايرابند فيلسوفا مثيرا للجدل بالقدر الذي يثيره كتابه يُ 

الذي يمكن أن  ساسي حول رفض فكرة المنهج العلميادعاء فايرابند األيدور . (0513) "فوبوية في المعرفة

فهو يرى أن العلم عبارة عن مشروع  ،لتميي، بين النشاط العلمي وغير العلمييشكل معيارا موبوعيا ل

اإلشارة إلى أن الفوبوية هنا . ينبغي 1ال يخبع ألية سلطة منهجية عليا (anarchic entreprise)فوبوي 

السلطة المنهجية التي دافع عنها فايرابند ال تعني غياب النظام، ولكنها تعني عدم وجود منهج محدد يتمتع ب

، وهي السلطة التي احتكرها لمدة طويلة ما يعر  بالمنهج العلمي الوبعي، لدرجة 2مقارنة بالمناهج األخرى

اعتباره  ه أو عدمُ انه أصبح، كما في حالة حقل العالقات الدولية، المعيار الوحيد للتميي، بين ما يمكن اعتبارُ 

 علما.

ة لتاريخ العلم، الحظ فايرابند أن تل  التحوالت لم من خالل فحصه لتاريخ التحوالت الكبرى المشكل

، ولكن من خالل مناهج متعددة. هذه الفربية هي التي َبنى عليها فايرابند مقاربته يق منهج واحدتتأت عن طر

، بمعنى أن أي "(anything goes)أُي شيء يفي بالغرض "حول التعددية المنهجية التي تستند إلى مقولته الشهيرة 

عتبر مقبوال ما دام مالئما لطبيعة المشكلة المطروحة للبحث، وقادرا على حلها واإلبافة إلى رصيد منهج يُ 

. أبعد من ذل ، يرى فايرابند أن ما نعتبره عادة المنهج العلمي إنما هو قيد علينا، ولو نظرنا إلى تاريخ 3العلم

 . 4العلم لوجدنا أن ممارسات شتى قد ساهمت في تطوره

ددية المنهجية عند فايرابند مرادٌ  للفوبوية المنهجية، ألنها تعبر عن رفض متأصل مفهوم التع

وهو بذل  يسعى  .لتنصيب السلطة المعرفية لمنهج محدد، بل ترفض تنصيب السلطة المعرفية للعلم في حد ذاته

جرد نسق ينمو ما يجعل  من العلم م ،بما سواه "الكفر"سة عن العلم كنسق معرفي مقدس يستل،م الن،ع القد

؛ وهو ما يعني أن الرفض الذي دعا إليه فايرابند ال يستهد  نفي 5وي،دهر وسط األنساق المعرفية األخرى

العلم، ولكن نفي الطبيعة السلطوية للعلم، وهو اتجاه يكرس أكثر نسبية المنهج العلمي، وبالتالي إمكانية تطوير 

 تحري  التقدم المعرفي. مناهج وأنماط معرفية أخرى تكون أكثر قدرة على 

لقد شكلت انتقادات فايرابند للم،اعم الوبعية بموبوعية وعقالنية العلم أساًسا لدعوته الالحقة لتعددية 

بعدم هنا تسمح باالنعتاق من القيود المنهجية لالبستمولوجيا الوبعية المهيمنة. يتعلق األمر  6ابستمولوجية

تفكير من خالل نظرية بديلة لها. كما قام فايرابند باستعمال مفهوم أخر بشكل إمكانية تقييم نظرية ما إذا لم يتم ال

متراد  مع التعددية االبستمولوجية، هو النسبية االبستمولوجية. التفكير بشكل نسبي حول االبستمولوجيا جعل 

                                                 
1
 .411الخولي،  
2
 الحظ أن هذا المعنى يتوافق كثيرا مع مفهوم الفوبى في النظام الدولي، بمعنى غياب سلطة عليا. 
3
 .المرجع نفسه 
4
، ترجمة محمد عصفور )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون النظريةُاالجتماعيةُمنُبارسونزُإلىُهابرماسإيان كريبت،  

 .215(، 0555، بواآلدا
5
 .411الخولي،  

6
 Enver Halilovi´c, “Feyerabend's Critique of Scientism,” Enrahonar Vol. 28 (1998): 146-147. 
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غير مرغوب فيه ، إلى الحد الذي جعله يعتبره مجرد شعار "الحقيقة"اتجاه مفهوم  افايرابند يشعر بعدم الرب

 .1للعقالنية، وأقرب إلى كونه مجرد مفهوم تيولوجي

-فايرابند دور حاسم في إثراء مختل  النقاشات ماوراءـ بالنسبة لحقل العالقات الدولية، سيكون ل

الكاتوش. إذا أخذنا ـ كُون، وبشكل أقل مقارنة بـ النظرية، حتى وإن كان اسمه ال يتردد بنفس القدر مقارنة ب

الوبعيين الرامية لن،ع الشرعية عن إدعاءات الوبعيين تجاه العلم، وبشكل -لمابعد "الشاقة"المساعي مثال 

أكثر تحديدا مساعي بعض المنظرين النقديين إلظهار كي  أن المعرفة العلمية التي تستهد  مجرد التحكم 

ا ترتبط بإسهامات فايرابند أكثر ، هذه المساعي من الوابح أنه2التقني ليست هي النمط الشرعي الوحيد للمعرفة

الوبعية في حد ذاتها ال يمكن تفسيره كج،ء من مسار التقدم المعرفي -بل إن تطور المقاربات مابعد ؛من غيره

 حقل بمع،ل عن منطق فايرابند المتعلق بالفوبوية/التعددية المنهجية/االبستمولوجية. الداخل 

ربات كل من بوبر، كون، الكاتوش وفايرابند للتقدم المعرفي تمثيال مقاَرنا لمقا (12رقم )يقتر  الشكل 

التعقيب الالحق إلى مبامين االستعراض الذي قدمه عادل ،قـا، ألهم يستند داخل حقل العالقات الدولية. 

 .3النظريات المفسرة للتقدم العلمي

المتا  بسهولة في ظل  الش  أن تفكي  إشكالية التقدم المعرفي في حقل العالقات الدولية ليس بالُمخرج

هذا التباين في المقاربات المفِسرة. ال تتعلق الصعوبة هنا فقط بالتباين المعقد، ولكنها تكمن كذل  في صعوبة 

االهتداء بمقاربات تفتقر إلى األصالة داخل الحقل، وبذل  فهي ال تمدنا بفهومات بقدر ما تمدنا بمجرد 

ن الكيفيات، التي يحصل من خاللها التقدم المعرفي، سواء تعلق استبصارات حول الكيفية، وفي بعض األحيا

األمر بحقب ،منية معينة أو بمقاربات نظرية معينة في تاريخ الحقل. بصيغة أخرى، قد تكون مقاربة كُون 

 مالئمة لتفسير االنتقال من المثالية نحو الواقعية خالل النقاش األول، إال أنها ال تبدو كذل  بالنسبة لتفسير

نيو، حيث يمكن  -االنتقال من حالة التباعد نحو التقارب بين الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة خالل النقاش نيو

االستعانة أكثر بمقاربة الكاتوش؛ هذا في الوقت الذي تبدو فيه مقاربة فايرابند األكثر إقناعا في تفسير تطور 

ثم ال نجد ُبداً من إقحام مفهوم عدم القابلية للمقايسة، عند كُون،  الوبعية خالل النقاش الثالث،-المقاربات مابعد

 .4"االتجاه السائد"الذي كان من شأنه أن وفر ملجأً للمقاربات المنشقة، وليس المنبثقة، عن 

 

 

 

 
 ُُ
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ُُ ميُعندُكمنطقُالتقدمُالعلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمنطقُالتقدمُالعلميُعندُبوبرُُُُُُ  ونـ 

 

ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
 النواة الصلبة         

 
 ة االفترابات االستكشافيةـحلق      

ُ

ُمنطقُالتقدمُالعلميُعندُفايرابندُُُُُُُُُُُُُشمنطقُالتقدمُالعلميُعندُالكاتوُُُُُُُ
 

 يرباندوفاُش(:ُتمثيلُمقارنُلمنطقُالتقدمُالعلميُعندُبوبر،ُك ون،ُالكاتو13شكلُرقمُ)
 .23، 22، 11، 13،قـا،،  :المصدر

 

 
ُ

يقوم على منطق التراكم المعرفي، أي أن كل نظرية جديدة تستفيد من إنجا،ات  منطقُالتقدمُالعلميُعندُبوبر:
 النظرية القديمة وتبني صرحها العلمي على دعائمها؛

ن: ايسة، حيث تتبنى الپرادايمات الجديدة يقوم على تعاقب براديمات غير قابلة للمق منطقُالتقدمُالعلميُعندُكو 
 بعض مكتسبات الپرادايمات القديمة وفق مسار غير تراكمي؛

يقوم على افتراض مفاده أن البحث العلمي مهيكل على شكل برامج بحثية  منطقُالتقدمُالعلميُعندُالكاتوش:
ابلة لالختبار؛ فالبرنامج تتكون من نواة صلبة محصنة بد التكذيب وحلقة من االفترابات االستكشافية الق

لبحثي الذي تتسع حلقة افتراباته االستكشافية يصبح تقدميا، أما البرنامج البحثي الذي تبيق فيه هذه الحلقة 
 فيصبح انتكاسيا؛

يقوم على افتراض مفاده أال برورة لوجود مكونات للنظرية القديمة في  منطقُالتقدمُالعلميُعندُفايرابند:
 خطي. وذل  وفقا لمسار الالنظرية الجديدة، 

 
 

 

 

 

 

ستلهم فربية أنه ال يوجد هنا  إطار متكامل ت ةمتعدد مقاربة الستيراد وليسهنا  حاجة ملحة إلنتاج 

لفهم التقدم المعرفي داخل الحقل، طالما أن أيا من االبستمولوجيات المتنا،عة لم تتمكن من حل معبلة 

 الثانيةالنظرية 

 النظرية األولى

 النظرية األولى

 النظرية األولى

 الثانيةالنظرية 

 الثانيةية النظر

 الثالثةالنظرية 

 0البرنامج البحثي 
 1البرنامج البحثي 

 )انتكاسي(

 2البرنامج البحثي 

 )تقدمي(

 الثالثةالنظرية 
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هنا  من  .1أفالطون"كه  "، غير أننا ال ن،ال حبيسي "الحقيقة"عن  بالنسبة لفاسكوي،، كلنا باحثون ."الحقيقة"

يعتقد بأنه قد عثر على طريقه خارج "الكه "، أي أصبح قادرا على التميي، بوبو  بين االبستمولوجيات 

غيـر أن تاريـخ الفلسفة  يثبت أن تاريخ أسـس المعرفة مليء بالنقائص التي يتم في كل  ،الصحيحة والخاطئة

استدراكها الحقا. في هذه الظرو ، يدعو فاسكوي، إلى استعمال مقاربات عدة من أجل روية ما يمكن أن  مرة

، وقدرتها على مساعدتنا على فهم التقدم المعرفي الذي ُيفترض أنه 2تخبرنا به حول تطور حقل العالقات الدولية

 َيحكم تاريخ هذا الحقل.

ُ

ُديةُوالهيـمنةُداخـلُالحقـلالتقـدمُالمعرفـيُوإشكاليـةُالتعـدُ–4ُ
 

وأكثرر مرن أي وقرت مبرى، الشر  أن الحرديث عرن حردود التقردم  الحقرلفي المرحلة الراهنة من تطور 

 أطروحرة التقردم المعرفريب التسرليم كرساني أساسيانالمعرفي سيبدو أشبه بالتغريد خارج السرب. هنا  عامالن 

، الذاتي في التاريخ المعرفي للحقلعتقاد خطأ أن ا،دهار التأمل األول بااليتعلق  :بشكل يكاد ال يقبل إعادة النظر

أما الثاني فيتعلق بالشعبية التي أصبحت تتمتع بها أطروحرة النقاشرات  ،3على عنصر التقدمينطوي في حد ذاته، 

فراظ علرى أنره مفعرم بعنصرر التقردم، مرادام قرادرا علرى االحت المعرفريالتراريخ  تقرديمعبره يتم كمدخل  ،"الكبرى"

  .بالتقليد القائم على االنتقال من نقاش نحو آخر

بعبرها  ،العديرد مرن اإلشركاليات التحرول مرن التسرليم إلرى التشركي  فري أطروحرة التقردم المعرفرييستلهم 

مناسرب لهرا، كإشركالية الهويرة المخررج الم،منة، ال،مت الحقل منذ نشرأته وبقيرت إلرى اليروم بردون إجمراع حرول 

بها اآلخر طارئرة مرن حيرث ارتباطهرا بنقاشرات حديثرة نسربيا، كإشركالية التعدديرة والهيمنرة المعرفية للحقل، وبع

ة، ليست جديدة على الحقل، طالمرا أن األدبيرات الكالسريكية والحديثرة منهرا ـالش  أن الهيمنة، كحالداخل الحقل. 

الجمرراعي فري فترررة مرا بررين هيمنررة الواقعيرة علرى النقرراش األول إثرر انهيررار نظرام األمرن  تقرول بانتصرار ومررن ثرم

تتطلرب التفكير  مرن خرالل  ؛ غيرر أن الهيمنرة، كإشكرـاليةٍ وتراجع األطروحات المثالية بمختل  تياراتهرا الحربين

أن النقراش مفراده  إدعراءٍ ألنهرا تررتبط ب مساءلة نقيبها المتمثل في التعددية، تعتبر أمرا حديثا نسبيا علرى الحقرل،

هرذا،  حقل، هو نقاش متعدد األطرا ، وبذل  فهو ينطوي على التعدديرة النظريرة.الرابع، ألول مرة في تاريخ ال

باإلبافة إلى االرتبا  الحاصل إ،اء التميي، بين حالة التنوع النظري، من منظور كمري بحرت، وحالرة التعدديرة 

ي بمن  النقاشات النظرية، من منظور كيفي يتعلق بقدرة النظريات الُمَشِكلة لحالة التنوع على التواصل المعرف

 الجارية داخل الحقل. 

                                                 
1
أفالطون حول القدرة على مالحظة الحقيقة المشكلة للعالم الواقعي. يفترض أفالطون وجود  هنا  قصة رم،ية معروفة عند 

مجموعة من األشخاص مسجونين داخل كه  مغلق منذ والدتهم، عالمهم الوحيد يتشكل من بعبهم البعض، إبافة إلى ظالل 
الظالل التي بإمكانهم مالحظتها، أما معرفة حقيقة  األشياء التي تنعكس على جدران الكه ، ما يجعلهم قادرين فقط على تسمية تل 

األشياء التي تنعكس لديهم ظاللها فهي غير متاحة إال لألشخاص الذين بإمكانهم مغادرة الكه  وروية العالم الخارجي على 
 حقيقة العالم الواقعية.أما البقية فيكتفون بمالحظة الظالل واالعتقاد بأنها  ،حقيقته، هوالء األشخاص عند أفالطون هم الفالسفة

2
 John Vasquez, “Kuhn versus Lakatos?” in Elman and Elman (eds.), 424. 

3
 Wight, 40. 
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، وهرو ارتبراط "الكبررى"تحليليا، يرتبط التقدم المعرفي بإشركالية التعدديرة والهيمنرة مرن خرالل النقاشرات 

يمكن فهمه من خالل الصياغة التالية: إذا كان النقراش الرابرع برين العقالنيرين، الترأمليين والبنرائيين ينطروي علرى 

موشرا إيجابيا على التقدم المعرفي داخل الحقل؛ أما إذا كران النقراش الرابرع غيرر  ن ذل  ُيَعدُ النظرية، فإالتعددية 

موشررا سرلبيا علرى حردود  دُ قادر على تجاو، حالة الهيمنة النظرية التري عرفتهرا النقاشرات السرابقة، فرإن ذلر  ُيَعر

في السياق  البحثإشكالية وفربية  هذه الصياغة من شأنها أن تساعدنا على وبع التقدم المعرفي داخل الحقل.

المنهجي المناسب، خاصة من خالل الربط بين النقاش حول إعادة كتابة التاريخ المعرفي للحقرل، واالسرتنتاجات 

، باعتبارهرا تشركل جرروهر المنظرور السررائد "الكبرررى"التري ت،ودنرا بهررا أنمراط التعدديرة والهيمنررة داخرل النقاشرات 

فحص أنماط عبر ، "الكبرى"مساءلة النقاشات حول ينصب  البحثالفصل التالي من للتاريخ المعرفي. لذل  فإن 

التعددية والهيمنة النظرية التي تحكم العالقة بين المقاربات النظرية المناِقشة؛ على أن يتم تكريس الفصل الترالي 

األكثررر ارتباطررا فصررل الحررق للنقرراش الرابررع ألنرره  خصرريصالثالثررة األولررى، بينمررا يررتم ت "الكبرررى"للنقاشررات 

 المتعلقة ببلو، الحقل حالة التعددية.  باإلدعاءات

 
 

 

ُ
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ُوإشكاليةُالتعدديةُوالهيمنةُ"الكبرى"النقاشاتُ

 

هذه ، تتعلق بغياب إجماع كاٍ  حول عدد "الكبرى"هنا  مشكلة منهجية قد يطرحها مصطلح النقاشات 

أما بالنسبة ؛ 2ةأربع عددهاوويفر فاسكوا، ـ نسبة ل، بال1ةثالث عددها ،مثال يوس  لبيدـ بالنسبة ل .النقاشات

، 4أطروحة النقاشات األربعةمبدئيا ا البحث تبنى هذي .3عدة نقاشاتفهنا  ن، على غرار كراتوتشويل، يخرآل

على فكرة الهيمنة، أي ، في حد ذاته، ينطويهذا الشكل تعداد النقاشات به أن مفادُ ٍٍ  ذل  في ظل افتراضو

هذا االفتراض يبدو  أدبيات الحقل. فيبنفس القدر من االهتمام  ىظتح على نقاشات أخرى ال هيمنة نقاش معين

 أكثر قدرة تبدولتطور الحقل النقاشات النظرية ذاتي التفنيد منذ الوهلة األولى، ألن الصورة الذاتية التي ترسمها 

 هحجر ال،اوية في بناء تاريخ حقل ببنية تاريخية تنطوي على عنصري الهوية والتقدم، وهماالعلى ت،ويد 

الصورة، يمكن فهم تاريخ الحقل نفس من خالل غير أنه . ، حسب ما تمت مناقشته في الفصل السابق5المعرفي

نظري معين يهيمن على مواق  أخرى  على أنه منقسم إلى مجموعة من الفترات؛ خالل كل فترة، هنا  موق ٌ 

]أي من عالقة هيمنة إلى أخرى[ من خالل فترات انتقالية نطلق ويتم المرور من فترة إلى أخرى  .منافسة له

 .(14)شكل رقم  6"النقاشات النظرية"عليها اسم 

 

ُماُبعدُالوضعيةُُُُُُُُُالوضعيةُُُُُُُُُُُُُالسلوكيةُُُُُُُُُُُالواقعيةُُُُُُُُُالمثالية
1932’s              1902’s 1952’s 1972’s 1982’s 

 نشأة الحقل
 فترة انتقالية  فترة انتقالية       فترة انتقالية         فترة انتقالية            

                                 
 نقاش نظري         نقاش نظري      نقاش نظري        نقاش نظري 

 ......./........     ية/الوبعية()ما بعد الوبع         )السلوكية/التقليدية(      )الواقعية/المثاليـة(        

 

 :ُالنقاشاتُالنظريةُكفتراتُانتقاليةُفيُتاريخُالحقل(14)شكلُرقمُ

 

يمكن العودة إلى إسهامات كُون لمالحظة كي  تتم المقاربة لهذا النمط من التطور من خالل مفهومه 

اخل الحقل خالل النص  الثاني من . ورغم أن كُون ُيَعد أكثر فالسفة العلم اقتباسا د"الثورات العلمية"حول 

لـدى أولئ  الذين قـرووا له إال أنه سيكـون من المثيـر للدهشـة  ،الكاتوش وفايرابندـ القرن العشرين، مقارنة ب

رغـم أن كـُون نفسـه  ،أن يالحظوا الكيفية التي شكلت بها إسهاماته تصـور طلبة العالقات الدولية لتاريـخ حقلهـم
                                                 

1
 Yosef Lapid, “The Third Debate: On the Prospects of International Theory in a Post-Positivist Era,” International 

Studies Quarterly Vol. 33 (1989): 235-154.  
2
 John Vasquez, “The Post-Positivist Debate: Reconstructing Scientific Enquiry and International Relations Theory 

After Enlightenment's Fall,” in Booth and Smith (eds.) 217-240.   
3
 Friedrich Kratochwil, “History, Action and Identity: Revisiting the ‘Second’ Great Debate and Assessing its 

Importance for Social Theory,” European Journal of International Relations Vol. 12 no. 1 (2006): 5-29. 
4
 Friedrichs, op. cit.; Wiener, op. cit. 

5
 Cameron G. Thies, “Progress, History and Identity in International Relations Theory: The Case of the Idealist-Realist 

Debate,” European Journal of International Relations Vol. 8 (2002): 148. 
6
 Smith, “The Self-Images of a Discipline,” 04. 
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، وكان مفعما بالش  حول ما إذا (pre-paradigm)براديمية -هـي علـوم ماقبلة ـوم االجتماعيـالعلـ ان يعتقـد أنـك

كان بإمكانها أن ترقى إلى درجة العلوم النابجة؛ مما يقوض من قابلية أطروحاته لإلسقاط على هذه العلوم، 

 .1بما فيها حقل العالقات الدولية

أطروحات كُون في الحقول االجتماعية يكمن في قدرتها على يجادل كولين وايت أن السر وراء نفوذ 

وبع العلم االجتماعي في مكانه الصحيح ]على سكة العلوم الطبيعية األخرى[، إلى جانب قدرتها على إبفاء 

. هنا  عامل آخر قد يبا  إلى ما جادل به وايت، يتمثل في 2الحقولالشرعية على الكيفية التي تطورت بها 

، ويمتد إلى حقل 3كمفهوم في حد ذاته. هذا الغموض موروث في كتابات كُون نفسه "دايمالپرا"غموض 

المثالي،  الپرادايمات كوحدات نظرية )الپرادايمالعالقات الدولية بشكل مثير لالرتبا ، حيث نجد من يعتبر 

يعتبر أن النقاشات النظرية الواقعي...(، أحيانا مرادفة وأحيانا أخرى مختلفة عن النظريات، وهنا  من  الپرادايم

عبارة عن وحدة نظرية، في حين  الپرادايماعتبار أن البحث  افي هذسيتم . 4في حد ذاتها تعبر عن براديمات

 الپرادايمالتحول في "المقترنة بعمليات  "الثورات العلمية"تمثل النقاشات النظرية ما أطلق عليه كُون 

(paradigmshift)". 

إشكالية التعدديرة والهيمنرة داخرل كرل نقراش مرن النقاشرات  لتفكي  هذا الفصلية من التال األج،اء تتصدى

تخصريص على ِحَدا، على أن يتم تكريس مباحث الفصل الجراري للنقاشرات الثالثرة األولرى، بينمرا يرتم  "الكبرى"

لمعرفي للحقل، من للتاريخ ا "االتجاه السائد"تملص من مقاربة يأن  البحثحاول يالفصل الالحق للنقاش الرابع. 

، واقترا  قراءة سياقية ونقدية في نفس الوقت للكيفية التي يتم خالل ن،ع التجريد عن فكرة التعاقب في النقاشات

 بها تقديم هذا التعاقب.

ُ

ُوإشكاليـةُالتعـدديةُوالهيمنـةُاشُاألولـالنقُ-1
 

حقل العالقات الدولية؛ بها سس يشكل النقاش األول جوهر الرواية األكثر رواجا حول الطريقة التي تأ

وعليه، فإن إدراكنا لهوية وتاريخ الحقل يعتمد بشكل أساسي على الصورة التي نكونها حول الدور المعرفي لهذا 

. وتكاد تجمع األدبيات ذات الصلة على أن النقاش الذي جمع بين مثاليي 5وتطوره فيما بعدته النقاش في نشأ

نتيجة لذل ، و .فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد تم حسمه لصالح الواقعيينفترة ما بين الحربين وواقعيي 

قام الواقعيون بإعادة توجيه الحقل بحيث أصبح علميا وعمليا بشكل أفبل مما كان عليه إبان فترة الهيمنة 

دعاءات التي تم طرحها للواقعية إلى االستغناء عن التأمل بعناية في طبيعة اإل "الم،عوم"التفوق أدى المثالية. 
                                                 

1 Yale H. Ferguson and Richard W. Mansbach, The Elusive Quest Continues: Theory and Global Politics (Upper 

Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003), 4-10.  
2
 Wight, 31.  

3
 في كتاب "بنية الثورات العلمية". أنظر: (paradigm) قامت مارغريت ماسترمان بتعداد واحد وعشرين معنى لكلمة 

Alexander Bird, Thomas Kuhn, (Princeton: Princeton University Press, 2000), 8.  
4 

Wight, 31.  
5
 لحقل العالقات الدولية، كما يتم تقديمه على أنه النقاش المحِدد لهوية عادة ما يتم تقديم النقاش األول على أنه النقاش الموِسس 

  Miles Kahler, “Inventing International Relations: International Relations Theory After 1945,” in M. Doyle . أنظر:حقلال

and G. J. Ikenberry (eds.) New Thinking in International Relations Theory (Boulder: Westview, 1997), 20–53. 
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، سواء تعلق األمر باألطروحات الواقعية، المسلم سلفا بتفوقها العلمي 1في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية

والعملي، أو تعلق األمر باألطروحات المثالية التي تم ا،دراوها وتقديم أصحابها كمجموعة من القانونيين 

الوقائع بتحليل ن اهتمامهم ، اهتمامهم حول إصال  السياسة الدولية أكثر مالذين ترك 2ومحبي السالم الطوباويين

 العالم. ما يجب أن يكون عليهالمتعلقة بالسياسة الدولية، األمر الذي جعلهم ُيِكونون منظورا مفعما بالتمني حول 

ُ بالعودة إلى تيبولوجيا ك  الذي يبفي م،يدا  الثورة العلمية بالشكلون، يمثل هذا النقاش نموذجا لمفهوم ـ

من المصداقية على فكرة التقدم في تاريخ الحقل من خالل تعاقب النقاشات النظرية؛ ففي الوقت الذي هيمن فيه 

ما بين الحربين، جاء اندالع الحرب العالمية الثانية كتعبير عن األ،مة  فترةالمثالي على الحقل خالل  الپرادايم

اره مدافعا مستميتا عن فكرة السالم الدائم )من خالل مبدأ األمن الجماعي( ، باعتبالپرادايمالمعرفية داخل هذا 

المثالي المتأ،م  الپرادايمثم احتدم النقاش بين  ،والدور الفعال للموسسات الدولية )من خالل عصبة األمم(

الواقعي  الپرادايمثالي بالم الپرادايمالواقعي الواعد، وهو بمثابة الثورة العلمية التي أدت إلى استبدال  الپرادايمو

بين الدول للحصول على القوة.  الذي أثبت تفوقه من خالل قدرته على التفسير العقالني للصراع الال،مني

ن في التأريخ للحقل، هو ويبي  شميدت بعدا آخر مهما للكيفية التي يتم بها تع،ي، الدور المعرفي ألفكار كوُ 

عليه العالم في الوقت الذي يتم فيه تقديم الواقعيين على  ما يجب أن يكونبـ اإلبرا، المبالذ فيه الهتمام المثاليين

أنهم علميون يرك،ن على العالم كما هو كائن فعال، وهو شرط مسبق للتأسيس لعلم يختص بدراسة السياسة 

ى الكيفية التي بين المثالية والواقعية، آخذة في التأثير عل النقاش رواية، الرواية هذه"الدولية. ويبي  شميدت: 

كي  أن  رواية، الروايةيفهم بها الحقُل تاريَخه، وهو ما يفسر في جانب منه الحاجة المتواصلة لتكرار نفس 

بعد الحرب  حقل العالقات الدولية تأسس في ظل المثالية، لكن من حسن طالعه أن تحول العتناق الواقعية

  3."العالمية الثانية

دي كثيرا في تشكيل فهمنا للطريقة التي تأسس بها الحقل. هنا  فرق، الش  أن النقاش األول ال يج 

يجب ببطه بشكل حاسم بين التأريخ المعرفي والتأريخ الموسسي للحقل؛ وحتى في ما يتعلق بالشق األول، 

 يجب التميي، بوبو  بين تاريخ التفكير حول العالقات الدولية وتاريخ التنظير للعالقات الدولية. إن التركي،

وتقديمها كمرحلِة ما قبل علم العالقات  ةالمثالي اتفيها التصور تالمفرط على فترة ما بين الحربين كفترٍة هيمن

ن، من شأنه أن يحول االنتباه عن نقاشات نظرية أخرى شهدها الحقل ، على حد تعبير كوُ (pre-science)الدولية 

، كما من شأنه أن يحول االنتباه عن ته الراهنةهويفي نفس المرحلة قد تكون أكثر أهمية وإسهاما في تشكيل 

 الفعلي. هجوهر تاريخ
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يجادل آشوورث بأن قراءة األعمال الفكرية لفترة ما بين الحربين ال تفبي إلى االعتقاد بوجود نقاش  

 واقعي، وإنما إلى وجود ثالث نقاشات نظرية تتعلق بالسياسة الخارجية؛ حيث نجد نقاشا حول ما إذا –مثالي

يوا،يه نقاش في الواليات المتحدة ؛ ثم نقاشا حول األمن الجماعي في بريطانيا ،كانت الرأسمالية تسبب الحروب

نة يم. حتى إذا سلمنا جدال به1حول جدوى االنع،ال أو التدخل في الشوون الدولية خارج حدود الواليات المتحدة

(liberal internationalism) المثالية في شكل الدولية الليبرالية
خالل فترة ما بين الحربين، فالتهديد الذي طال هذا  2

خالل فترة ما بعد الحرب لم يكن مصدره الواقعية، بل كان مصدره األطروحات اليسارية في بريطانيا  الپرادايم

 خذة فياآلالبنيوية  4ةإبافة إلى أطروحات االمبريالي ،3وأطروحات الن،عة االنع،الية في الواليات المتحدة

 النبج بعد نجا  الثورة البلشفية في روسيا. 

 

ُلنقـاشُاألولحـولُاالمتـداولةُُالروايةتفكيـكُُ-1-1

 

بأن النقاش األول رغم اعتباره معلما حاسما في تاريخ الحقل، إال  5يجادل كل من آشوورث وويلسون

. اليومه طلبة العالقات الدولية أنه ال يوجد أي إثبات، قابل للمحاججة، بأن النقاش قد حدث بالشكل الذي يتصور

تاب الم،عوم انخراطهم في النقاش )كار، مورغنتو ونيبوهر من جهة؛ لذل ، فإن مسحا مقارنا ألدبيات الكُ 

آنجل، وول  و،يمارن من جهة أخرى( من شأنه أن يغير من طريقة تفكيرنا ليس فقط حول النقاش في حد 

قل، ومن ثم الطريقة التي هيمنت من خاللها الواقعية طوال نص  ذاته، ولكن حول الطريقة التي تأسس بها الح

النقاش األول بالشكل الذي يبرر تهميش  روايةالقرن الذي تال نهاية الحرب العالمية الثانية. لقد تم تشكيل 

 األطروحات الدولية الليبرالية، وذل  من خالل االحتفاء بانتصار الواقعية على المثالية، واعتبارها صاحبة

الفبل في إبفاء العلمية على الحقل المعرفي الناشئ ون،ع الطابع األخالقي، القانوني والطوباوي عن 

، واعتبار ذل  6أطروحاته. أبعد من ذل ، فقد ترتب عن ذل  تحميل المثالية مسوولية اندالع الحربين العالميتين

الواقعي القادر على  الپرادايماستبداله بالمثالي، مما استدعى  الپرادايمبمثابة مظهر من مظاهر األ،مة في 

 الجماعي ودور الموسسات الدولية.المواكبة من خالل مبدأ توا،ن القوى والردع المتبادل، بدال من مبدأ األمن 

بأن مقولة وجود نقاش بين المثالية والواقعية تعاني من عدم التماس ، بالشكل  فيما يلي يمكن المجادلة

 عتناق تصور مختل  حول تاريخ الحقل في فترة ما بين الحربين:الذي يبعث على برورة ا

                                                 
1
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2
 أنظر: براون، مرجع سبق ذكره. 
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 Ibid. 
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Chatham House and the Council on Foreign Relations,” International Relations Vol. 16 no. 1 (2002): 65.  
  ;.Peter Wilson, “The Myth of the First Great Debate,” in Dunne et al. (eds.) The Eighty Years’ Crisis, op. cit ر:ـأنظ 5

Ashworth, op. cit. 
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من خالل إجراء مسح لدوريات العالقات الدولية وعلم السياسة الصادرة آنذا ، ال يبدو أنه حدث وأن تم  أوال:

درجت التي  (International Affairs)مناقشة الواقعية والمثالية بالقدر من االستقطاب الذي نعرفه اليوم؛ فمجلة 

تشر إطالقا إلى وجود مثل هذا النقاش خالل فترة الثالثينيات واألربعينيات، في  معلى نشر إسهامات كار ل

التي كان ليونارد وول   (Political Quarterly)الوقت الذي نعثر فيه على رد وحيد على كار جاء في مجلة 

التي  (The Journal of Economics and Political Science)؛ أما فيما يتعلق بمجلة 0541رئيس تحرير لها سنة 

كانت مهتمة بما يجب تدريسه في أقسام السياسة الدولية فلم تكل  نفسها حتى نشر قراءة مقتببة في كتابات 

تكرر . (Political Science Quarterly) و (Journal of Politics)األمر نفسه يمكن تسجيله فيما يتعلق بمجلتي و ،كار

إ،اء وجود نقاش بين الواقعيين والمثاليين حتى في الكتب المتخصصة الصادرة آنذا ، سواء في هذا الصمت 

ـ ل "اإلستراتيجية األمريكية في السياسة العالمية"( و0540جورج شوار،نبورغر )ـ ل "سياسة القوة"كتابي 

(، حيث 0523ان  راسل )فرـ ل "نظريات العالقات الدولية"( أو في الكتاب المسحي 0541نيكوالس سبايكمان )

 1."الم،عوم"ال توجد أي إشارة الحتدام النقاش 

لم  مالحظة ذكية من شأنها أن تويد الحجة السابقة، إذ الحظ أن النقاش األول 2وقد سجل بيتر ويلسون 

ولم  كما تقدمه األدبيات، إذ أن كار نفسه لم يكتب ردودا على أي من االنتقادات التي وجهت له؛ أصيال أبدايكن 

 يحدث ذل  مع أي من الواقعيين المعاصرين له أو الذين جاءوا من بعده.

الطريقة التي تم بها تصني  الُكتاب بمن أحد طرفي النقاش على القدر من الحسم الذي يتصوره ال تبدو  ثانيا:

من الحجج، القابلة  طلبة العالقات الدولية اليوم. إذا أخذنا مثال نيبوهر المصن  على أنه واقعي، لوجدنا العديد

للتأييد، على أنه يبتعد عن الواقعية بالقدر الذي يجعله أكثر اقترابا من األطروحات المثالية بشأن دور األخالق 

، ألنه "الواقعية األخالقية"في العالقات الدولية، إلى الحد الذي دفع لوفين إلى القول بأن نيبوهر ينتمي إلى تيار 

خالقية وقدرة الناس على اعتناق تل  القيم؛ وهذا ما دفعه نحو مناقشة الكفاءة صاحب إيمان قوي بالقيم األ

األخالقية لمختل  األفعال اإلكراهية، ومن ثم وبع مفهوم للتعاون السياسي بين الطبقات االجتماعية والمصالح 

 .3الوطنية من شأنه المساعدة على تحييد عنصر القوة الألخالقية

ففي الوقت الذي نجده مصنفا بمن  .لكاتب األمريكي فرديري  شيروود داناألمر نفسه مع ايتكرر  

الواقعي، إال أن أطروحاته حول النظام الدولي في مرحلة ما بين الحربين ال تويد هذا التصني .  الپرادايمرواد 

ل من القوة وسيلة يجع (self-help)نظام العون الذاتي أن مشكلة النظام الدولي آنذا  في كون تكمن بالنسبة لدان، 

وغاية في نفس الوقت؛ وفي جانب مهم من تفكيره، نجد أنه يتفق مع آنجل )المثالي( في إبرا، أهمية إصال  

النظام الدولي من خالل بناء الموسسات الدولية، في الوقت الذي يختل  فيه مع مورغنتو )الواقعي( من خالل 

                                                 
1
 Ashworth, 44. 

2
 Wilson, 1-16. 

3
 Ashworth, 45; Kjell Goldmann, “The Concept of ‘Realism’ as a Source of Confusion,” Cooperation and Conflict Vol. 

23 no. 1 (1988): 3. 
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في تحديد مسار األحداث الدولية أمٌر مبالذ فيه، وأنه بإمكان  المجادلة بأن إبفاء األهمية على اعتبارات القوة

 .1الدول تدريجيا أن تتحلى بالثقة في تل  الموسسات، ومن ثم التخفي  من حدة السياسات القائمة على القوة

عم ، يبدو أن أغلب األفكار الواقعية التي ُي،"أ،مة السنوات العشرين"في كتابه كار  اتأطروح ءباستثنا ثالثا:

األربعينيات، ولم يكن القصد منها تحدي األطروحات  مع نهايةانخراطها في النقاش األول لم تبدأ في التشكل إال 

الدولية الليبرالية المتداولة خالل الثالثينيات، حتى إن أصحاب تل  األفكار لم يحدث وأن أطلقوا على أنفسهم 

من شأنه أن يفبي إلى االقتناع بأن اهتمامهم المت،ايد ، والش  أن فحصا دقيقا ألطروحاتهم "الواقعيين"لقب 

أكثر مما ينطوي  2بالتعارض ومحاولة الموا،نة بين القوة واألخالق ينطوي على نقاش داخل الواقعية نفسها

كل من بيتر ويلسون وروبرت فيبر بأن المثالية كانت تشكل هنا يجادل  .على نقاش بين الواقعية والمثالية

. من جهة أخرى، لم يشكل مصطلحا الواقعية والمثالية على 3ارج ولكن داخل الواقعية نفسهاليس خ "اآلخر"

اإلطالق محل اهتمام أكاديمي خالل تل  الفترة، فالواقعية مثال كانت تعبيرا عن حركة سياسية غير فكرية 

ا قبل الحرب العالمية مناهبة للتنظيم الدولي )عصبة األمم( تدعو للعودة إلى األنماط الدبلوماسية لفترة م

 األولى. 

عتبر النقاش األول افترابيا فقط من حيث الفترة ال،منية التي حدث خاللها، ولكن كذل ، مما سبق، ال يُ  

إذ يبدو أن المثالية تشكلت من مواق  نظرية متجذرة في  .وهو األكثر أهمية، من حيث األطرا  المنخرطة فيه

، بينما ال تعدو الواقعية أن تكون مواق  سياسية تم 4عن عصر التنوير الموروث يالميراث الفلسفي األوروب

نظرية ً تعتبر  ، في جانب مهم منها،تبنيها فيما بعد من قبل كار ثم مورغنتو، ولعل هذا ما يفسر كون الواقعية

 لصنع السياسة الخارجية أكثر من كونها نظرية ً في العالقات الدولية. 

اش األول على اخت،اٍل للنقاشات التي عرفها الحقل في مرحلة ما بين الحربين، ذل  تنطوي مقولة النق رابعا:

تعتبر أقل ثراًء من تل  التي يمكن استقراوها للمجادلة  5ألن األدبيات المعتمدة لالستدالل على وجود هذا النقاش

ة في ظاهرة الحروب بوجود نقاشات أخرى أشد احتداما وأكثر أهمية، خاصة تل  المتعلقة بدور الرأسمالي

باإلبافة إلى اخت،ال النقاشات، هنا   .الدولية، وهو نقاش لم يكن قائما على التعارض بين الواقعية والمثالية

لذل   ،تنامية بعد نجا  الثورة البلشفيةالمالبنيوية اخت،ال للمواق  النظرية المساهمة في الحقل، خاصة المواق  

طلق على هذا النقاش ال يبدو مطابقا تماما، ألن انقسام الذي يُ  "(foundational)التأسيسي "فإن وص  النقاش 

ال يويد االدعاء الشائع  6الحقل في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى ثالث مواق  نظرية متباربة
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(Centre for International and Strategic Studies, York University), 9 
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ء أن يكرس باالنتصار المطلق للواقعية في نقاش ثنائي األطرا ، بينها وبين المثالية؛ بل من شأن هذا االدعا

وهو ما يبعث على تهميش دور  ،، في مرحلة التأسيس، تكون قد تشكلت بفبل الواقعيةالحقلاالعتقاد بأن هوية 

 المواق  النظرية األخرى. 

في  "تعاقب"ال روايةالتسليم باالدعاء السابق أن يوجَد نوعا من االنقطاع في من شأن من جهة أخرى، 

ل بشكل ة المنخرطة في النقاش الرابع جاءت نتيجة لنقاش نظري غيِر متناوَ ألن النظريات العقالني النقاشات،

أساسي بين الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة في فترة الثمانينيات؛ كما أن الليبرالية الجديدة، االمتداد الراهن 

اجع إلى الظل هو تناول ، وما جعلها تتر1لليبرالية التقليدية، تجد أصولها في مثالية فترة ما بين الحربين

؛ وهو ما يجعل من فربية انتصار 2الواقعيين لها كموق  أيديولوجي أكثر من كونها موقفا نظريا قائما بذاته

 الواقعية فربية قابلة للتفنيد أكثر من قابليتها للتأكيد. 

ُ

ُةـلُالعالقاتُالدوليـةُحقـيُمأسسـةُفـدورُالواقعيُ-1-2ُ

 

لية مع أهمية اإلقرار بأن ي  في مقولة انتصار الواقعية في نقاشها مع المثاالتشكال ينبغي أن يتعارض 

شكل عامال مساعدا للواقعية كي تلعب الدور  ،الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية المناخ الفكري والسياسي

لقيم على حل قدرة العلم المتحرر من ابأوال، ،يادة االعتقاد  ؛ حيث يمكن تسجيل:المهيمن في مأسسة الحقل

الذين هاجروا إلى الواليات  3المشاكل، خاصة تل  المتعلقة بالعمليات االقتصادية؛ ثانيا، دور العلماء األوروبيين

المتحدة خالل الثالثينيات واألربعينيات، والذين حملوا معهم انشغاال أساسيا بفهم الكارثة التي أدت إلى 

عة من الفرص الموسساتية، أشار إليها هوفمان، كاالرتباط بين استئصالهم من أوطانهم؛ ثالثا، ا،دهار مجمو

-think)المجتمع األكاديمي والحكومة من خالل التنقل المستمر لصناع السياسة بين الجامعات، علب التفكير 

tanks)  والمناصب الحكومية، إبافة إلى وجود موسسات ثرية تسهر على توجيه النشاطات البحثية للمجتمع

على نطاق  5ورابعا، تحول الواليات المتحدة إلى قوة عظمى؛ 4االنشغاالت السياسية للحكومةلخدمة  األكاديمي

نحو الظل. كما أن الت،ايد في تعقيد عمليات  الداعية إلى الع،لةالسياسة الدولية، ما دفع باألصوات األمريكية 

لى ،يادٍة في التناغم بين أجندة السياسة الخارجية األمريكية، خاصة خالل ظرو  الحرب الباردة، أدى إ

ال يتعدى تركي، االهتمام هذه األخيرة ، ألن ما قامت به 6السياسة الخارجية األمريكية واألجندة النظرية للواقعية

حول قبايا العالقات الدولية التي كان على الواليات المتحدة التعامل معها بشكل مكث  ومتكرر في سياستها 

الواقعية من الهيمنة على عملية مأسسة حقل العالقات الدولية، خاصة في الواليات هذا ما مكن  .الخارجية
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المتحدة. وقد الحظ هوفمان أن غموض الواقعية، خاصة في نظرتها للعالقة بين تعظيم القوة وعمل مي،ان القوة 

ألنه كان من السهل من أجل الحيلولة دون اندالع الن،اعات بين الدول، هو ما يفسر شعبيتها في تل  المرحلة، 

سوى عقلنة سياسات الحرب "استعمالها لتبرير الحاجة إلى بناء قوة الدولة، رغم أنها في الواقع لم تفعل شيئا 

 أن "قوة الواقعية ال تنبع من قدرتها التفسيرية، فهي نظرية عاج،ة بن عنتر رىيهنا،  .1"الباردة ]األمريكية[

، وإنما تنبع من ارتباطاتها الموسساتية بالموسسة الحاكمة في الواليات ةعلى تفسير التغيير ألنها أصالً محافظ

 2المتحدة".

إبافة إلى ما سبق، فقد شكلت دعوة الواقعيين لتأسيس حقل علمي مستقل للدراسات الدولية عامال  

ية ذات على هيمنة الواقعية، األمر الذي جعلها تبدو على طر  النقيض مع األطروحات الفلسف ا آخرَ مساعدً 

غير أن ريا  التغير في  .االستنتاجات الطوباوية للمثاليين، أو على األقل هكذا جعلتها االنتقادات الواقعية تبدو؛

فيه )في طليعتهم مورغنتو(  واالواقعيين، ففي الوقت الذي كان "سفن جرت بما ال تشتهيه"المناخ الفكري السائد 

اسة العالقات الدولية، كانت الحقول االجتماعية األخرى تعر  يدافعون عن فكرة الحقل العلمي المستقل لدر

التي تفصل بين مختل  حقول  "المصطنعة"حركة فكرية آخذة في  التأثير تدعو إلى كسر الحدود المعرفية 

هذه وقد أصبحت  .المعرفة االجتماعية؛ فقد أكد أنصار هذه الحركة على الحاجة إلى التركي، على تفسير السلو 

تعر  بـالسلوكية، كما أصبحت معروفة بالت،امها نحو استعمال أدوات ومناهج العلوم الطبيعية في  الحركة

دراسة الظاهرة االجتماعية. هذا التوجه الوبعي، حسب سميث، كان يتعارض مع المفهوم الواقعي للعلم 

سير مورغنتو للعالقات االجتماعي الذي كانت الواقعية تدعو إليه في مجال الدراسات الدولية، طالما أن تف

-ما ال يتفق مع التعري  السلوكي، وهو 3الدولية كان يعتمد على قوانين الطبيعة البشرية غير القابلة للمالحظة

 الوبعي للنظرية القائم على القابلية للمالحظة.

  

ُلواقعيـةُوإطـالقُالنقـاشُالثـانيداخلُااألزمـةُالمنهجـيةُُ-1-3

 

سلوكية على حقل العالقات الدولية حديث النشأة إلى تفاقم أ،مة منهجية حادة لقد أدى تأثير الثورة ال

 "السياسة بين األمم"ففي الوقت الذي كان ي،عم فيه مورغنتو أن كتابه  نفسه. الواقعي الپرادايم أثرت على

قوية لما الكتاب يتبمن إشارات  يص  األشياء كما هي في الواقع، ظهرت هنا  إدعاءات قابلة للمحاججة بأن

يجب أن تكون عليه األشياء، خاصة فيما تعلق بالفقرات التوجيهية التي وجهها لرجال الدولة ليبين لهم كي  

وهو ما قوض من طمو  الواقعية للقيام بدراسة علمية للعالقات الدولية، وجعل الطريقة التي  ،أن يسلكواينبغي 

هذه النقطة وقد التقط مجموعة من العلماء . 4إلى حد كبيريستخرج ويثبت بها مورغنتو قوانينه تبدو غير علمية 
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خالل الخمسينيات والستينيات، وحاولوا تجاو، اإلخفاقات المنهجية للواقعية الكالسيكية من خالل إعادة وبع 

 الحقل على سكة العلوم السلوكية، على غرار علم النفس، علم االقتصاد وعلم السياسة إلى حد ما.

إلى  اعلى نفسه هاثية لمراجعة المنطلقات المنهجية للواقعية الكالسيكية إلى انشقاقالجهود البحأدت  

اتجاهين أساسيين، انعكس بشكل وابح على الحقل ككل. االتجاه األول يمثله التقليديون أو التاريخيون 

(historicists) واالتجاه الثاني يمثله السلوكيون أو العلميون ،(scienticists)رض الذي يقوم عليه النقاش ، وهو التعا

الثاني في تاريخ الحقل. يتصدى الج،ء التالي لمراجعة هذا النقاش، انطالقا من االفتراض بأن النقاش الثاني لم 

يحدث سوى بين الواقعيين التقليديين )مورغنتو وكار( والواقعيين السلوكيين )كابالن، سينغر، سنايدر، 

غفال إسهامات المدرسة اإلنجلي،ية )هادلي بول( في بريطانيا، مما كرس شيلينذ...(، في الوقت الذي تم فيه إ

 هيمنة الواقعية على النقاش، ومن ثم على الحقل ككل. 

 

ُوإشكاليـةُالتعـدديةُوالهيمنـةُانيــاشُالثـالنقُ-2
 

عرفت مرحلة الستينيات والسبعينيات تطورات نوعية أثرت على حالة الحقل بشكل عام؛ فمن جهة تم 

سيس العديد من األقسام والمراك، البحثية الجديدة المتخصصة في الدراسات الدولية، ليس في الواليات المتحدة تأ

 1وبريطانيا فقط وإنما في أج،اء أخرى من العالم؛ ومن جهة أخرى نمت العديد من المقاربات الجديدة للحقل

ين ومدرسة اإلمبريالية والتبعية بمختل  تنويعاتها؛ والرشتاـ )مختل  المقاربات البنيوية، كنظرية النظام العالم ل

مختل  المقاربات الليبرالية، كالوظيفية الجديدة، التعددية، عبر الوطنية، االعتماد المتبادل، نظرية النظم...(. 

ورغم أهمية هذه المقاربات الجديدة في إثراء صورة الحقل خالل هذه الفترة، إال أن األدبيات الرائجة تقتصر 

 . 2لى رواية النقاش الثاني بين التقليدية والسلوكيةع

بما في ذل  من قبل، العلوم االجتماعية  في سياق الثورة السلوكية التي عرفتها 3يندرج النقاش الثاني

، ألنه أفبى إلى المعرفيعلم السياسة. مبدئيا، يمكن التسليم جدال بأن هذا النقاش ينطوي على عنصر التقدم 

للواقعية التقليدية، وعج،ها عن العمل كبراديم مهيمن داخل الحقل، إلى الحد الذي  المنهجيفالس تجاو، حالة اإل

 هاتق  عائقا بين الحقل وبين تحقيق حالة العلم، خاصة في ما يتعلق بافتراب هاأدى إلى االقتناع بأن افترابات

عبر النقاش الثاني عن حالة استقطاب بين أن الصراع الال،مني من أجل القوة يجد تفسيره في الطبيعة البشرية. ي

أولئ  الذين يعتقدون بإمكانية استخدام مناهج العلوم الطبيعية، أو على األقل المناهج التي تم توصيفها من قبل 

في مقابل أولئ  المتحفظين على قابلية العالَم االجتماعي  ،فالسفة العلم الوبعيين، في دراسة السياسة الدولية

النقاش حول المقاربات الوبعية، رغم "تخدام المناهج اإلمبريقية للعلوم الطبيعية. يرى شميدت أن للدراسة باس
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يكون قد ساعد في تع،ي، الهوية العلمية للحقل من خالل االستفادة من المناهج العلمية التي فإنه أنه لم ينته بعد، 

  1".ساعدت في تطوير نظرية تراكمية للسياسة الدولية

جفارت من جانبه على األهمية المعرفية للنقاش الثاني، واعتبره أكثر أهمية وجوهرية من وقد أكد لي

النقاش األول، غير أن التبرير الذي قدمه ليجفارت لم تويده التطورات الالحقة التي عرفها الحقل، فقد جادل بأن 

ديم جديد يتحدى بشكل جوهري السلوكي كبرا الپرادايمالدولية أدت إلى ظهور الدراسات الثورة السلوكية في 

القديم وفقدان هذا  الپرادايمالجديد في تجاو، عج،  الپرادايم. غير أن نجا  2الواقعي التقليدي الپرادايمإدعاءات 

غير أن ما  ،الپرادايماألخير لسيطرته على الحقل، وفقا لمنطق كُون، كان ليودي إلى حدوث عملية التحول في 

منطق، فقد نجحت الواقعية في إعادة صياغة افتراباتها وفقا للمتطلبات المنهجية حدث الحقا ال يويد هذا ال

أدى صدور كتابي لقد . بصيغة أخرى، 3الحقة ودللثورة السلوكية، وحافظت بذل  على هيمنتها على الحقل لعق

يلبين إلى تقويض جروبرت ـ ل "الحرب والتغير في السياسة العالمية"والت، وكينيث ـ ل "نظرية السياسة الدولية"

؛ فما حدث ال يتعدى استبدال 4منطق التطور المفعم بعنصر التقدم القائم على قراءة كُونية مجردة للنقاش الثاني

  الواقعية التقليدية بالواقعية الجديدة، وليس استبدال الواقعية التقليدية بالسلوكية.

 

ُلُالواقعيـة؟النقـاشُالثانـي:ُنقـاشُداخـلُالحقـلُأمُنقـاشُداخـُ-2-1

 

إذا كانت ُمخَرجات النقاش الثاني، وفقا للقراءة األولية السابقة، ال تتعدى استبدال الواقعية التقليدية 

النظمي على -البنيويعلى أنها محاولة إلبفاء المنهج  والت،يمكن المقاربة إلسهامات بالواقعية الجديدة، فإنه 

ثة مفاهيم تم تهميشها في نظرية مورغنتو: أوال، مفهوم الفوبى أعمال مورغنتو، وذل  من خالل إعادة بناء ثال

الذي أصبح حاسما في تفسير ظاهرة الحرب والصراع من أجل القوة، والذي سيلعب فيما بعد دورا أساسيا في 

ساسيا الليبرالية الجديدة؛ ثانيا، مفهوم مي،ان القوة الذي أصبح يشكل قانونا أ –صياغة التوليفة الواقعية الجديدة 

عند السلوكيين، وذل  بعد أن كان ال يتعدى كونه نمطا من  (regularity)في العالقات الدولية أشبه باالنتظام 

عدد القوى العظمى المشكلة للنظام الدولي )الثنائية أو التعددية أخيرا أنماط السياسة الخارجية عند مورغنتو؛ و

 .5كعامل مهم في تفسير العالقات الدولية القطبية( وهو ما تم إهماله كذل  من قبل مورغنتو

والت،، ال يتم استعمال مفهوم الفوبى بمع،ل عن مفهوم البنية )البنية الفوبوية للنظام ـ بالنسبة ل

الدولي(، ومن خالل تركي،ه على تحليل البنية، يمكن مالحظة كي  ساهمت السلوكية في تجديد الواقعية، وذل  

نظمي إلى الحقل، وهو نمط تحليلي تم استعماله من قبل ديفيد إيستون بشكل مبكر في ال-التحليل البنيوي استقدامب

وصياغته للواقعية  التقليديةعلم السياسة السلوكي. أبعد من ذل ، يرى فاسكوي، أن إعادة والت، لكتابة الواقعية 
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ذا ما يويد االعتقاد بأن األهمية ه .1البنيوية يعتبر إنجا،ا فكريا قام من خالله بالتولي  بين الواقعية والبنيوية

التاريخية للواقعية الجديدة/البنيوية تأتي من كونها تعتبر إعادَة صياغٍة للواقعية التقليدية من خالل استعمال 

البنيوية من جهة، والسلوكية من جهة أخرى؛ بهذا المعنى، يكون والت، قد واصل عملية تركيم المعرفة حول 

واقعي، ولكن باستعمال مجموعة جديدة من األدوات والمفاهيم السلوكية في ور ٍالعالقات الدولية من منظ

 األساس.

هنا  تصور بديل للنقاش الثاني، يستند إلى قراءة سياقية مختلفة عن القراءة التاريخية المتداولة. يقوم 

، وأن ما فعلوه ال الواقعي الپرادايمأن السلوكيين كانوا يعملون بشكل واسع بمن فكرة التصور البديل على 

هذا التصور أن يعيد بناء النقاش من شأن يتعدى محاولة القيام بتهذيب األدوات المنهجية المستعملة في الحقل. 

 مالحظاتهذا التصور مع ويتناغم  .2الثاني على أنه نقاش منهجي حدث داخل اتجاه نظري واحد، هو الواقعية

أن ما  الحظ، حيث النقاش الثاني فترةول أدبيات الحقل خالل إسهام آلكر وبايرستاكر حفيما يتعلق بسميث 

 .3جديدة واقعية اقتباساتمن االقتباسات السلوكية كانت في األساس  %11يقرب من 

السلوكي كمقاربة  الپرادايمهذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يحدث وأن تطور ما أسماه ليجفارت ب

بناُء نقاٍش نظري بين السلوكية والتقليدية، ألن األولى ال تشكل  تحليليا، من غير المجدي للعالقات الدولية.

وإنما تشكل موقفا منهجيا وابستمولوجيا يتجاو، الحدود  ،مفهوم كُونب مقاربة نظرية للعالقات الدولية أو براديما

اديم، فلن عبارة عن بر 4إذا افتربنا أن المنهج العلمي"المعرفية للحقل. وهو ما سجله فاسكوي، عندما قال: 

التي ناقشها كُون؛ ]وعليه فإن[ مناهج  الپرادايميكون بإمكان علمي الفل  والفي،ياء أن يشهدا عمليات التحول في 

  5."فهو في حاجة إلى المحتوى النظري الپرادايم، أما الپرادايمالتحليل يمكن أن تكون ج،ءا من 

ا جديدا أو حتى طريقة جديدة كية لم تدشن براديمً المقولة عندما يوكد بأن الثورة السلود هولستي هذه ييوو

بالمنهج العلمي البروري لبناء ه على ت،ويدفقط حقل الفي . تقتصر القيمة المبافة للسلوكية 6لروية العالم

نظرية علمية في العالقات الدولية، سواء تعلقت الغاية بالوصول إلى مستويات أعلى من الدقة في الوص  

 . 7تقاد الرائج آنذا  بأن العلم يحمل المفتا  لفهم كيفية تحويل السياسة الدولية نحو األفبلوالتفسير، أو باالع

في النقاش الثاني وإنما مجرد إطار  (paradigmatic)إذا كانت السلوكية ال تشكل طرفا براديغماتيا 

راديغماتي داخل النقاش؟ منهجي وابستمولوجي لصياغة الواقعية الجديدة، فكي  يمكن إعادة بناء االستقطاب الب

من شأن إعادة البناء هذه أن تلقي م،يدا من البوء على الطريقة التي يمكن من خاللها فهم النقاشات النظرية 

في تاريخ الحقل، بدال من الفهم التقليدي الذي يقوم  التقـدمفي هذه النقاشات و الالحقة، بشكل يربط بين التعاقب
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بأن االستقطاب الذي حصل بين هنا  يمكن المجادلة .ياق الجدلي لتقدم الحقلعلى ع،ل النقاش الثاني عن الس

في سياق الثورة السلوكية لم يطور نقاشا منهجيا بين السلوكيين والتقليديين فحسب، بل  "التاريخية"و "العلمية"

ية؛ وهو النقاش أدى كذل  إلى ظهور نقاش ابستمولوجي، في األساس، بين الواقعية الجديدة والمدرسة اإلنجلي،

األطلسي، كما وصفه -حقل. إن الهد  من بعث التعارض عبرالالذي بقي على هامش اهتمامات مورخي 

، ال 2بين الواقعية الجديدة والمدرسة اإلنجلي،ية، ومن ثم بين األكاديميا األمريكية والبريطانية ،1هوبسن ولوسن

إبرا، المبامين الجوهرية للنقاش الذي عرفه الحقل يكمن في بل  ،يكمن في بناء نقاش جديد غير معرو  سلفا

دون أي اعتناق مسبق للتصور الشائع، القائم على التعارض بين السلوكية  ينياتخالل فترة الخمسينيات والست

والتقليدية؛ األهم من ذل ، أن هذا التصور البديل من شأنه أن يعيد وبع النقاش الثاني في السياق الصحيح لتقدم 

 وربطه بالنقاشين السابق والالحق.الحقل، 

ُ

 

3ُالمدرسةُاإلنجليزيةُمقابلُالواقعيةُالجديدةالتصورُالبديلُللنقاشُالثاني:ُُ-2-2

 

عادة ما يتم تقديم المدرسة اإلنجلي،ية على أنها مقاربة نظرية للتجسير بين دراسة التاريخ ودراسة 

ُعرفت بالت،امها نحو المسائل التاريخية والمعيارية في  هذا التقديم مع َكون المدرسةوينسجم العالقات الدولية. 

عامة في  ةوقت كانت فيه المساعي البحثية، خاصة في الواليات المتحدة، تتجه نحو تكريس الحقل لبناء نظري

أمثال ديفيد سينغر ومورتون  "العلميين"بهذا الشكل إعادة قراءة المناظرة التي جمعت يمكن . 4العالقات الدولية

أمثال هادلي بول،  "التقليديين"الن، المدافعين عن اختبار الفربيات وإبفاء الطابع الكمي على الحقل، وكاب

جون فينسنت ومارتين وايت، المدافعين عن فبائل التاريخ، القانون، الفلسفة ومختل  األشكال التقليدية 

ن  سينغر وكابالن بمن رواد الواقعية ال تص "االتجاه السائد". الش  أن أدبيات 5للمقاربة للعالقات الدولية

هذه الطريقة في  .الجديدة، بنفس القدر الذي تصن  به بول بمن المدرسة التقليدية المنخرطة في النقاش الثاني
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كان منصبا  "العلميين"ألن إسهام  ،لهذا النقاش "االتجاه السائد"التصني  ال تقوض من النقد الموجه بد رواية 

المنهجية العلمية التي استفاد منها الواقعيون الجدد فيما بعد إلعادة صياغة الواقعية على تطوير األدوات 

المنهجي للواقعية التقليدية داخل الواليات المتحدة على نظرية العالقات  "التهذيب"عملية لقد أبفت التقليدية. 

نظام الدولي. وقد قابلها في بريطانيا الدولية طابعا نظميا، ومكنت الواقعيين الجدد من تطوير مقاربة التاريخية لل

حقل من التأمالت التاريخية والمعيارية، الالنفوذ المتنامي ألطروحات المدرسة اإلنجلي،ية الرافبة لتجريد 

إلى حد بعيد، لما أصبح يعر  بـالمجتمع الدولي، في  1، واجتماعيةٍ تاريخيةٍ  والتي تجسدت في تطوير مقاربةٍ 

 الجديد للنظام الدولي. مقابل المفهوم الواقعي 

المقابلة السابقة بين الواقعية الجديدة في الواليات المتحدة والمدرسة اإلنجلي،ية في بريطانيا ليست 

بل وجدت صداها  ،افترابية، كما هو الحال بالنسبة للتعارض بين الواقعية التقليدية والمثالية في النقاش األول

الهد  األصلي الذي توخاه فراد نورثيدج من "كان  هوبسن ولوسن:قول في الخطاب األكاديمي السائد آنذا . ي

(Millennium)تأسيس مجلة 
للمشروع الوبعي الالتاريخي الذي انغمس  يتمثل في تقديم بديل )بريطاني( موا، ٍ  2

يخ... فيه حقل العالقات الدولية المهيمن في الواليات المتحدة، وذل  من خالل إعادة بناء االرتباط مع التار

 ٍٍ  واعٍٍ  بريطاني أطلسي يفصل بين حقل ٍ  -]والش [ أن تفكير نورثيدج يعكس االفتراض بوجود انقسام عبر

 3."أمريكي بدون وعي بالتاريخاتجاه ٍسائد ٍ تاريخيا و

أن االلت،ام نحو العلم في تل  المرحلة ساهم في ،يادة االنشقاق بين المجتمع ه انبمن جيعتقد شميدت 

الواليات المتحدة، الذي كان يسعى العتناق المقاربة الوبعية للمعرفة داخل الحقل، والمجتمع  األكاديمي في

األكاديمي في بريطانيا الذي بقي يشك  في إمكانية الحصول على دراسة علمية للعالقات الدولية، في الوقت 

الدولي متغيرات  الذي واصل فيه أعباء المدرسة اإلنجلي،ية تركي،هم على تبمين دراستهم للمجتمع

 .4كالتاريخ، الثقافة، الدين والفلسفة

الذي  "المستقل"هنا  مصدر آخر من مصادر التعارض بين المقاربتين، يتمثل في آفاق وحدود العلم  

التركي، هنا على حالة العلم، التي تم مناقشتها من قبل، ال ينصب يمكن أن تصل إليه دراسة العالقات الدولية. 

دافعت عن إمكانية التأسيس  في ما سبق أن الواقعية بشقيها ى استقاللية الحقل في حد ذاته. رأيناوإنما ينصب عل

لحقل مستقل يدرس العالقات الدولية، وبقيت ملت،مة بهذا التوجه فيما عدا دعوتها لتبني المنهج العلمي الذي تم 

مد السلوكي والوبعي الذي عرفته حقول تطويره بمن العلوم الطبيعية، ولم تشكل هذه الدعوة استثناء بسبب ال
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 Millennium: Journal of International)األلفيـة: مجلة الدراسات الدولية "يرى مار  هوفمان أن عنوان المجلة في حد ذاته،  
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 ، خاصة في الواليات المتحدة. أنظر:"الدولية
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التحدي الذي أبدته المدرسة االنجلي،ية من تبنيها لموق  ابستمولوجي ال ويأتي المعرفة االجتماعية بشكل عام. 

تطوير التبادل المعرفي بين حقل العالقات الدولية وبعي، يشك  في أطروحة الحقل المستقل ويدعو إلى 

التي  "المصطنعة"عية، خاصة منها التاريخ، ومن ثم تجاو، الحدود المعرفية ومختل  حقول المعرفة االجتما

. يجد هذا التشكي  مبررا له في إقدام الواقعيين الجدد على تحليل النظام الدولي بشكل يجرده من بينهاتفصل 

فحواها التي والت،، فربية ؛ وهو ما جعل 1المتغيرات االجتماعية واالقتصادية الحاصلة داخل وبين المجتمعات

، تنتهي به إلى العج، عن تفسير التغير في بنية النظام بارة عن معطى وحقيقة أبديةأن بنية النظام الدولي هي ع

ها على بناء مقاربة نظمية التاريخية ؛ كما أدى ذل  إلى إعادة النظر في إدعاء الواقعية الجديدة قدرتً 2الدولي

، أو ينةالمد-ةنظام الدولسواء تعلق األمر ب، التاريخيبعد الظر عن يمكن تطبيقها على النظام الدولي بغض الن

حسب مقاربة، ال هذهتفتقر ؛ 3النظام الدولي خالل الحرب الباردةأو بالنظام األوروبي إبان القرون الوسطى، ب

و أإلقطاعي انهيار النظام اكالمدرسة االنجلي،ية، إلى تفسير مقنع لعنصر التغير في بنية النظام الدولي ) نصارأ

نهاية الحرب الباردة( بسبب افتقارها إلى قراءة علمية للتاريخ ت،ودها بالفهم الصحيح للمابي، الذي على 

 أساسه يمكنها تفسير أو على األقل وص  التغيرات الجوهرية في النظام الدولي.

ة، بل كانت في جانب هذه القبايا فقط على النقاش بين الواقعية الجديدة والمدرسة االنجلي،يلم تقتصر  

لم  من المنظور البديل بأن النقاش الثانيهنا يمكن المجادلة  .مهم منها موبع جدل واسع خالل النقاش الثالث

، وهو ما ذهب إليه دوورتي 4يكن في العمق نقاشا منهجيا فحسب، كما هو شائع، بل وابستمولوجيا كذل 

. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يعتبر النقاش 8وي،؛ وفاسك7، شميدت6؛ بورتشيل ولينكالتر5وبالت،غرا 

الثاني نقاشا ابستمولوجيا في جوهره، ألنه كان يدور حول القيمة الفلسفية التي يمكن لالبستمولوجيا الوبعية 

إبافتها داخل حقل العالقات الدولية، حتى وإن كانت األدبيات تن،ع نحو المبالغة في التركي، على الجوانب 

 قاش.المنهجية للن

في  نقاش الثاني ساعدها على المقاربةال ش  أن االنخراط االبستمولوجي للمدرسة اإلنجلي،ية في ال

، من خالل إبرا، كي  أن غياب اإلحساس بوجود هوية مشتركة بين الدول يدفعها "الفوبى"وقٍت مبكر لمنطق 

على إعادة النظر في ذل  عدها نحو االنخراط في عالقات قائمة على التنافس المفبي إلى الحروب؛ كما سا

البعد الحتمي للمعبلة األمنية التي تعتبر ُمخرجا أساسيا من ُمخرجات النظام الدولي القائم على الفوبى، وذل  
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. وبذل  1"المجتمع الدولي"واالنتقال إلى حالة  "النظام الدولي"من خالل البحث في إمكانيات تجاو، الدول لحالة 

 ،بالشكل الذي دافع عنه والت، اسابق معطىً  مثلبنية النظام الدولي ال تسائد اليوم بأن تكون قد سبقت الوعي ال

، والذي يدين للمدرسة اإلنجلي،ية بفكرة 4وندت و 3، آشلي2وهو الوعي الذي كرسته إسهامات كل من كوكس

 ند البنائيين. البناء التاريخي للبنية، التي ال تقل أهمية اليوم عن فكرة البناء االجتماعي للبنية ع

مما سبق، يمكن إعادة صياغة االستقطاب داخل النقاش الثاني، وذل  بنقل التعارض من النقاش 

النقاش المنهجي واالبستمولوجي الذي احتدم نحو  الواقعي الپرادايمداخل  المنهجي الذي أحدثته الثورة السلوكية

هذا التصور البديل أن يبع النقاش الثاني في السياق من شأن  بين الواقعيين الجدد وأنصار المدرسة اإلنجلي،ية.

في موجها كان المرافق للثورة السلوكية بأن الرفض المنهجي  حاججةالجدلي لتقدم الحقل، حيث يمكن الم

أولئ  كما أن  .انخراط المثالية كرسالعام الذي يشكل الب "التقليدية"، وليس بد األساس بد الواقعية التقليدية

غير أما بالنسبة للمقاربات  .مناهبين للواقعية التقليدية 5اهذا الرفض كانوا في األساس واقعيين جددً  الذين تبنوا

األخرى التي ظهرت بالتوا،ي مع النقاش الثاني، فال يبدو أنها كانت منخرطة في أي نقاش منهجي من  الواقعية

مكانة الخال  الحاد حول يعتبر  في المقابل، سواء تعلق األمر بالمقاربات البنيوية أو الليبرالية.هذا القبيل 

أنصار الواقعية بين التبادل األكاديمي  فيأكثر انعكاسا  "العلم"حالة داخل الحقل وإمكانية بلو، الحقل  "التاريخ"

 األلفيـة"يعتبر إصدار مجلة و ،أنصار المدرسة اإلنجلي،ية في بريطانياو الواليات المتحدة الجديدة في

(Millennium)" .في بريطانيا نموذجا جيدا لهذا التبادل  

في النقاش بين الواقعية الجديدة والمدرسة اإلنجلي،ية هو ما يجعل النقاش  6إن إبرا، البعد االبستمولوجي

، وأكثر داللة على عنصر التقدم في تاريخ الحقل، ألنه يتجاو، حالة الثاني أكثر ارتباطا بالنقاش الالحق

جهة،  هذا من .الپرادايمهذا ، ويعكس نمو مقاربات مناِقشة خارج المهيمن )الواقعية( دايمالپراالمونولو، داخل 

ومن جهة أخرى يمكن القول بأن المسعى البحثي للمدرسة االنجلي،ية كان منصبا حول تطوير مقاربة بديلة 

، طوير تفسيرات غير واقعيةالواقعي أو ت الپرادايماستبدال ينشغلوا إطالقا بلم السلوكيين حين أن للواقعية، في 

استعمال المنهج ببل حافظوا على االفترابات األساسية للواقعية وحاولوا إعادة صياغتها بإخباعها لالختبار 

بذل ، يمكن استنتاج أن الرواية المتداولة للنقاش المنهجي بين السلوكية والتقليدية تنطوي على ع،ل والعلمي. 

ي للحقل، بخال  التصور البديل القائم على إبرا، النقاش المنهجي النقاش الثاني عن السياق التقدم

 (.13ية الجديدة والمدرسة اإلنجلي،ية )شكل رقم واالبستمولوجي بين الواقع

                                                 
1
 Little, 16. 

2
 Cox, op. cit. 

3
 Richard K. Ashley, “The Poverty of Neorealism,” International Organization Vol. 38 no. 2 (1984): 225-286. 

4
 Alexander E. Wendt, “Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of World Politics,” International 

Organization Vol. 46 (1992): 391-425. 
5
 ألغراض تحليلية وليست اصطالحية، يمكن اعتبار هوالء الواقعيين جددا، سلوكيين أو علميين.  
6
     اني. أنظر:من المثير لالهتمام التنويه، هنا، بالنتائج التي خلص إليها جوناثان جو،ي  حول المبامين األنطولوجية للنقاش الث 

Jonathan Joseph, “Philosophy in International Relations: A Scientific Realist Approach,” Millennium Vol. 35 no. 2 

(2007): 348-350. 
رية إلى مناقشة هذه النتائج من شأنها أن تسمح بم،يد من المراجعة في ما يتعلق بحدود التصني  المعرفي المتداول للنقاشات النظ

 نقاشات منهجية، أنطولوجية وابستمولوجية.
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ُاتُوإشكاليةُالتعدديةُوالهيمنةُداخلُالنقاشُالثانيالپرادايم-النقاشُمابينُ-2-3

 

األولى من تنطلق  :وي على الهيمنة أو التعددية النظريةهنا  طريقتان لتحديد ما إذا كان النقاش الثاني ينط

القراءة المتداولة للنقاش بين السلوكية والتقليدية، أو ما جادلُت سابقا بكونه نقاشا بين الواقعية التقليدية والواقعية الجديدة، 

را  وقبايا النقاش، من خالل والطريقة الثانية تنطلق من القراءة البديلة التي تهد  إلى توسيع آفاق تفكيرنا حول أط

إبرا، القبايا االبستمولوجية التي شكلت موبوعا للتبادل الفكري بين الواقعية الجديدة والمدرسة االنجلي،ية. ال ش  أن 

ا للتعددية من الطر  ومنافيً  حيث يبدو أحاديَ  ائج مختلفة تماما حول طبيعة النقاش الثاني، ـكال القراءتين تقترحان نت

لقراءة المتداولة، في الوقت الذي يبدو فيه ثنائي األطرا  وأكثرا تعبيرا عن التعددية من منظور القراءة امنظور 

؛ 1البديلة، على األقل لكونه ينطوي على تبادل أكاديمي بين مقاربتين مختلفتين منهجيا، ابستمولوجيا وموسساتيا

 .2هذا التبادل أصبح اليوم يشكل تقليدا أكاديميا قائما بذاته

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعلمُالسياسةُُُُُُُ

  الوضعية-مابعد   المدرسةُاإلنجليزية           المثاليـة     

             

                             

 

 

 ةــالوضعي       الواقعيةُالجديدة            التقليديةُالواقعية

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  المثالية - اش األول: الواقعيةالنق 
  الواقعية الجديدة - : الواقعية التقليديةةنقاش المنهجي داخل الواقعيال 

 المدرسة االنجلي،ية - النقاش الثاني: الواقعية الجديدة 

 الوبعية مابعد – النقاش الثالث: الوبعية 

    

ُالمدرسةُاالنجليزيةُمقابلُالواقعيةُالجديدة:ُ(:ُالتصورُالبديلُللنقاشُالثاني10شكلُ)
                                                 

1
ون المقاربتين تنتميان إلى موسستين أكاديميتين مختلفتين، األكاديميا األمريكية )الواقعية ـَ كهو المقصود باالختال  الموسساتي  

قام بها سابوتويتش حول المدرسة الجديدة( واألكاديميا البريطانية )المدرسة االنجلي،ية(. يمكن العودة هنا إلى الدراسة التي 
ن المنظرين األمريكيين هيمنوا على نظرية العالقات الدولية في النص  الثاني من أاالنجلي،ية واالندماج األوروبي، حيث يرى 

الندماج نظريات االنسبة لالبنائية، أو حتى ب العالم أو-القرن العشرين، سواء تعلق األمر بالواقعية، الليبرالية، نظرية النظام
األوربي، حيث نجد أهم منظري االندماج األوروبي، مثل إرنست هاس، كارل دويتش وأندرو مورافسي ، من أصل أمريكي. هذا 
في الوقت الذي ن،ع فيه عدد من المنظرين اإلنجلي،، كمارتين وايت، هادلي بول، مانينذ وجون فينسنت، نحو التنظير بمن ما 

 نجلي،ية للعالقات الدولية. أنظر: أصبح يعر  الحقا بالمدرسة اال
Jacek Czaputowicz, “The English School of International Relations and its Approach to European Integration,” Studies 

and Analyses Vol. 2 no. 2 (2003): 3-55. 
2
 أنظر النقاش الذي جمع، حديثا، بين تيموثي دان وأول ويفر في: 

Ole Wæver, “International Society-Theoretical Promises Unfulfilled?” Cooperation and Conflict Vol. 27 no. 01 (1992): 

97-128.; Timothy Dunne, “International Society-Theoretical Promises Fulfilled?” Cooperation and Conflict Vol. 30 no. 

02 (1995): 125-154. 
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سيكون ذا تأثير كبير حول إشكالية التعددية والهيمنة.  القراءتينهاتين إحدى اعتناق ال يبدو أن ، ياتحليل

هيمنة للكيفية التي تطور بها الحقل في مرحلة النقاش الثاني ينطوي على  السائدكون التأريخ في السبب ويكمن 

؛ لذل  فإن االستنتاجات الناجمة عن هيمنة تل  القراءة جعلت طلبة ولى على حساب القراءة البديلةالقراءة األ

تبنيها لإلصالحات المنهجية التي باستمرار هيمنة الواقعية على النقاش الثاني، وذل  سلمون بفربية الحقل ي

بية أن ع،، الفهم السائد بأن الحقل التسليم بهذه الفروقد كان من شأن  .فربتها الثورة السلوكية داخل الحقل

يستلهم فكرة الهيمنة أكثر  وهو فهمٌ  ،هو موسسة فكرية واقعية الهوية، سواء في مرحلة النقاش األول أو الثاني

 مما يستلهم فكرة التعددية.

 1اتالپرادايمهذا الفهم، يتمثل في ظهور ما يعر  بالنقاش مابين  ساهم في تكريسهنا  تطور آخر 

(inter-paradigm debate) مابين؛ على أن المنطق الذي يحكم استمرار الهيمنة من النقاش الثاني إلى النقاش-

 يتمالتي  الكيفيةالسبب، مرة أخرى، في ويكمن ال يبدو على نفس القدر من الوبو  في الحالتين.  اتالپرادايم

  .من تطور الحقل هذه المرحلةلالتأريخ بها 

مع بداية الثمانينيات، وهو يستند ألول التوصي  الشائع لحالة الحقل  اتادايمالپر-مابينيشكل النقاش 

هذه  .السبعينياتللتحديات التي واجهتها الهيمنة الواقعية على الدراسات الدولية مع نهاية  إلى قراءة جدلية مرة

يما يتعلق بمفهوم خاصة ف ،لواقعيةاألساسية ل المسلماتساءلت التحديات فربتها المقاربات البديلة التي 

ألن التحدي الجديد أصبح  ،نفس القدر من التعقيد خالل النقاشين السابقينبلم تتم التي المساءلة وهي ، "الفاعل"

يطر  إشكالية التعدد والتنوع في الفواعل، والطريقة التي من خاللها يعمل التنافس بينها على تشكيل بنية النظام 

التصني  الثالثي الذي تقوم جدوى مقاربات البديلة بالشكل الذي ال يوحي بتل  ال 3وقد رصد شميدت .2الدولي

، نظرية والرشتاين "االعتماد المتبادل"حيث رصد نظرية كيوهان وناي حول  ،عليه الرواية الشائعة للنقاش

افة ويمكن إب ،بمختل  تنويعاتها "التبعية"، مدرسة "الشبكات"، نظرية بورتون حول 4"العالم-النظام"حول 

 ."المنظومات الدولية"نظرية روجي حول 

                                                 
1
المشكلة لتاريخ الحقل؛ يعتبر  "الكبرى"ن يقدم النقاش ما بين الپرادايمات على أنه النقاش الثالث في سلسلة النقاشات هنا  م 

 مايكل بانكس ممثال لهذا التيار. أنظر: 
Hüseyin Isiksal, “To What Extend Complex Interdependence Theorists Challenge to Structural Realist School of 

International Relations?” Alternatives: Turkish Journal of International Relations Vol. 3 no.2, 3 (2004): 130. 

الفصل بين النقاشين واعتبار أن النقاش ما بين الپرادايمات جمع الواقعية، الليبرالية والماركسية، بينما جمع  بحثال اسيتم في هذ
الوبعية المنخرطة في النقاش السابق والمقاربات ما بعد الوبعية البديلة. أشاطر، هنا، نيفيس سيلفا النقاش الثالث النظريات 

 مالحظته حول حالة االرتبا  المرتبطة بالغموض في تسمية النقاشات النظرية عموما والنقاش الثالث خصوصا. أنظر:
Eduardo S. Neves-Silva, “Critical Theory and Post-positivism: IR and the significance of Philosophy,” Paper prepared 

for the SGIR Sixth Pan-EurOpean Conference on International Relations, Turin, 12-15 September 2007, 2. 
2
 Bertrand Badie, “Realism under Praise, or a Requiem? The Paradigmatic Debate in International Relations,” 

International Political Science Review Vol. 22 no. 3 (2001): 255. 
3
 Schmidt, “On the History and Historiography of International Relations,” 11. 

4
، وهذا ال "الميالنظام الع"بـ World - System، تتعلق بترجمة مصطلح هنالفت االنتباه إليها  نبغية اصطالحية يهنا  مشكل 

  ن ـق بيـد على برورة التفريـالعالم، يوك – رض تناوله لمفهوم االقتصادـفهو، في مع ؛نفسه والرشتاينيتفق مع مقوالت 
/world- economy/économie-monde العالم من جهة و –االقتصاد world economy/économie mondiale/ االقتصاد

أي يشمل العالم بأسره، ولكنه  ظام ال تشير إلى وصفه بأنه عالميللن" prefix "worldئة العالمي من جهة أخرى؛ فإبافة الباد
العالم،  –على أن التاريخ يكون قد شهد نوعين من النظام والرشتاين يوكد كما يقصد أن يشير إلى بنية معقدة ذاتية االحتواء. 
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 تي مي،تالفي الهيمنة التعاقب ظاهرة االنتقال من إلى  اتالپرادايم-مابينللنقاش  المتداولةتستند الرواية 

خالل مرحلة  ظاهرة الالهيمنةإلى تطور الحقل خالل النقاشين السابقين، المثالية فالواقعية فالسلوكية، 

ات الپرادايمهذه تأويال مختلفا للعالقات الدولية؛  ثالث براديمات متنافسة، كل منها يقدممع وجود  الثمانينيات

اإلدعاء بأن هذا النقاش  عبروهو ما ذهب إليه ويفر  .1الجديدةالبنيوية هي الواقعية الجديدة، الليبرالية/التعددية و

، 3المشاركة في النقاش، حسب سميث أو مهيمن. التباين في المقاربات 2يبدو نقاشا تعدديا بدون طر  فائ،

في العالقات  ما هي الفواعل األساسيةاألسئلة التالية:  حولمصدره التباين في اإلجابات التي تقدمها كل مقاربة 

العالقات  كمما هي القبايا األساسية في السياسة الدولية؟ ما هي العمليات/المسارات األساسية التي تح ؟الدولية

  .المخرجات األساسية لهذه العمليات/المسارات؟الدولية؟ وما هي 

الحقيقة الكامنة في يخفي  اتالپرادايم-مابينالنقاش تعددية حول غير أن هذا التوصي  المفعم بالتفاول 

في الطابع اإلشكالي لمفهوم النقاش له هذا التشكي  مسوغا ويجد  ، هيمنة الواقعية أساسا.استمرار حالة الهيمنة

 "غير الممكنة"مكانية اإلطالما أنه ينطوي على  ،4"مبلل"ى سميث مثال أن مفهوم هذا النقاش في حد ذاته. ير

ات الثالث حول كيفية تفسير العالقات الدولية؛ ألن كل براديم يتعامل مع أجندة الپرادايمالنظري بين لتبادل ل

 أو، لتهميش والتجاهل المتبادلينوهو ما يودي إلى اات األخرى؛ الپرادايمنظرية خاصة به، ومختلفة تماما عن 

ر ات الثالث تكاد ال تنظِ الپرادايملحد المجادلة بأن  نفسه سميثويذهب  .5"حوار الصم البكمبـ "ما أسماه ماير، 

التي يمكن من خاللها تقييم تل   "الوقائع"، كما أنها ال تستند إلى مجموعة محايدة من "العالم"لنفس 

ات الثالثة تنطوي على صور متباينة للعالم، تودي إلى ظهور ما الپرادايمدوره أن ب  بانكسويرى  .6اتالپرادايم

، وهي رغم اتساقها داخليا إال أنها تتناقض تماما فيما بينها، سواء من حيث الفواعل، "البنى النظرية" بـ أسماه

هذا من جهة، . 7ة المستعملةالديناميكيات، المتغيرات التابعة، حدود الحقل المعرفي أو من حيث المفاهيم النظري

، الپرادايمألن مفهوم  ،نظرية العالقات الدولية بقيت واقعية في األساس بأن ةيمكن المجادلومن جهة أخرى 

)أسباب الحرب، الدولة  8حجر ال،اوية في هذا النقاش، لم يحدث وأن تحرر من هيمنة األجندة الواقعية للتنظير

مواتيا لإلبقاء  فباءً  اتالپرادايم-مابينجعل من النقاش هذا ما (. ويالفوب والنظام الدوليكالعب محوري 

على هيمنة الواقعية في نقاش يبدو تعدديا من الوهلة األولى. إن التهميش الذي عرفته األصوات البديلة، خاصة 

                                                                                                                                                                  

إلى " world". فنالحظ هنا أنه يبي  البادئة world-economyالعالم  –واالقتصاد  world-empireالعالم  –اإلمبراطورية 
-Worldالسابق بين ترجمة المصطلح  التميي،"اإلمبراطورية" رغم كونها تشمل نطاقا جغرافيا محدودا من العالم، مما يوكد 

System  أنظر: ."النظام العالمي"بدال من الترجمة الشائعة  العالم" –"النظام بـ  
Immanuel Wallerstein, “Patterns and Perspectives of the Capitalist World-Economy,” in Viotti  and Kauppi , 369. 
1
 Smith, “The Self-Images of a Discipline,” 04. 

2
 Ole Waever, “The Rise and Fall of the Inter-Paradigm Debate,” in Steve Smith, Ken Booth, and Marysia Zalewski 

(eds.) International Theory: Positivism and Beyond (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 155. 
3
 Smith, “The Self-Images of a Discipline,” 04. 

4
 Ibid., 05. 

5
 Reinhard Meyers, “Contemporary Developments in International Relations Theory” (adapted from: Reinhard Meyers, 

Die Lehre von den Internationalen Beziehungen. Ein entwicklungsgeschichtlicher Überblick. 2.Aufl. Königstein/Ts. 

1981), 58. 
6
 Smith, “Paradigm Dominance in International Relations,” 201-202. 

7
 Mark Neufeld, “The Reflexive Turn and International Relations Theory,” CISS Working Paper no. 4, 01/ 1991, 9.  

8
 Smith, “The Self-Images of a Discipline,” 05. 
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ش داخل البرديغماتية للنقا يجد مسوغه في كون هذه األخيرة لم تكن قادرة على مواكبة األجندة، الماركسية

 الحقل، ألنها في األساس أجندة واقعية. 

، تتمثل من شأنها أن تفسر هيمنة الواقعية اتالپرادايم-مابينهنا  إشكالية ختامية ينطوي عليها النقاش 

مع هذا المفهوم  التالي الج،ءسيتعامل ات المنخرطة للمقايسة فيما بينها. الپرادايمهذه اإلشكالية في مدى قابلية 

ات الپرادايمفي مساءلة ما إذا كانت هذه عدم القابلية للمقايسة التفصيل. تتمثل القيمة المبافة لمفهوم بم،يد من 

الواقع أن  مختلفة. "عوالم"ثالثة أم أنها تقدم ثالث تأويالت مختلفة ل ،"العالم"تقدم ثالث تأويالت مختلفة لنفس 

ث ينطوي بمنيا على وجود ثالث تفسيرات لنفس الثال اتالپرادايم-مابيناالستخدام السائد لمفهوم النقاش 

التفسير األفبل. إذا كان هذا هو الحال فإن أيها يقدم ، وما علينا سوى المقارنة بينها من أجل تحديد "العالم"

في مدى إمكانية االحتمال النقيض، أي كون  هنا المشكلةتكمن . 1النقاش يبدو، بالتأكيد، رابحا بالنسبة للواقعية

مختل ، ما يجعلها غير قابلة للمقايسة؛ وبذل  تنتفي قدرتها على االنخراط في  "عالم"ر لـات الثالث تنظِ يمالپرادا

ات الپرادايم. الش  أن الرواية المتداولة لهذا النقاش تنطوي على قابلية ، أيا كان شكلهنقاش براديغماتي

 ع الهيمنة داخل الحقل. اإلبقاء على وبالمشاركة للمقايسة، مما يتيح للبراديم الواقعي 

اآلن، كي  يمكن الربط بين هذه الخالصة وإشكالية التعددية والهيمنة في النقاش الثاني، كما يقترحه 

للمقايسة سابق الذكر في سياقه االبستمولوجي ات الپرادايموبع مفهوم قابلية هنا عنوان هذا الج،ء؟ ينبغي 

. موبوعا أساسيا للنقاش الثانيعلى نحو ما رأينا  شكلتالتي و الوبعية، المتمثل في االبستمولوجياالمناسب، 

فريديركس التي فحواها أن النقاش في فترة الخمسينيات والستينيات كان نقاشا بين هذه المقولة تويدها أطروحة 

اني القاسم المشتر  بين النقاش الثيكمن . 2الوبعية والتقليدية، وأن الحقبة التي تلتها عرفت هيمنة الوبعية

من أجل وبع نظريات العالقات  ،لقابلية للمقايسةمفهوم ال البمني االستعمالفي  اتالپرادايم-مابينوالنقاش 

وبع الهيمنة  اإلبقاء علىإلى  وديلمفابلة، ما يالقابلية للمقارنة، ومن ثم القابلية لالدولية في سياق قائم على 

كما أن  .وفقا لإلصالحات المنهجية خالل النقاش الثاني صياغتهابعد إعادة الذي أحر،ته الواقعية الجديدة، 

(positivisticization) ةـوبعن
بفبل الثورة السلوكية أدى إلى تهميش المداخالت الالوبعية للمدرسة الحقل  3

كما أن تقديم  .(الذي قمت باقتراحه في الج،ء السابق البديل التصوراإلنجلي،ية خالل نفس النقاش )من منظور 

سة اإلنجلي،ية والواقعية الجديدة على أنهما مقاربتان قابلتان للمقايسة، للمقارنة، ومن ثم للمفابلة يبعث المدر

   .، واقعية التصور في األصلالحقل، كونها األكثر كفاءة في التعامل مع أجندة على التسليم بأفبلية الواقعية

                                                 
1
 Smith, “The Self-Images of a Discipline,” 20. 

2
 Friedrichs, 11. 

3
لعالقات الدولية. هنا، ينبغي التذكير بأن على حقل ا (posivistic)المصطلح من اشتقاق الطالب، ويعني إبفاء الطابع الوبعي  

العلم الوبعي هو المرحلة الثالثة من مراحل تطور المعرفة، عند أوغست كونت، والتي تتطور من المرحلة الثيولوجية 
عها )الالهوتية( إلى المرحلة الميتافي،قية وصوال إلى مرحلة المعرفة الوبعية؛ وقد ذهب إلى برورة أن يتم توحيد العلوم جمي

من الناحية المنهجية، حتى فيما يتعلق بالعلوم التي تتعامل مع المجتمع. هذه الروية هيمنت على فلسفة العلوم االجتماعية طوال 
القرن التاسع عشر واستمرت كذل  إلى أواخر القرن العشرين؛ ولم يشكل حقل العالقات الدولية استثناًء، حيث استمر منظرو 

  عن إيجاد نفس القوانين واالنتظامات في العالم الدولي تماما كما في العالم الطبيعي. أنظر: العالقات الدولية يبحثون
Steve Smith, “Positivism and Beyond,” in Viotti and Kauppi, 43. 
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 اتانقسام نظريون قد آل إليها الحقل حول غير أن التأريخ المتداول لهذه المرحلة يص  حالة إجماع يك

هذا  تعرضمع منتص  الثمانينيات، . اتالپرادايم-للنقاش مابين لةالعالقات الدولية حسب المواق  المشكِ 

من داخل الحقل، ألن هذا األخير بقي بدون ش  يعاني من غياب خاصية التأمل  ، ولكن ليسللمساءلةجماع اإل

منطلقات ومسلمات عملية التنظير ، ومن ثم مساءلة، في سواء تعلق األمر بالتأمل ،(self-reflection)حول الذات 

وهو ما يتناغم  ،المساءلة كما يبدو من خارج الحقللقد تمت  .2، أو بالتأمل في التاريخ المعرفي1في حد ذاتها

منتجا  وليستوردا إلى حد بعيد مع مقولة هاليداي حول كون العالقات الدولية، كحقل معرفي، كان دائما مس

كون المساءلة تمت من خارج الحقل ال يوكد فقط افتقاره إلى خاصية  .3للتطورات المنهجية والنظرية يالأص

: عندما قال سميثوهو ما سجله ات. الپرادايم-التأمل حول الذات، بل يوكد كذل  حدود التعددية في النقاش مابين

ات الثالثة )الواقعية، التعددية الپرادايمات يبدو بيقا جدا، ألن ات لفترة الثمانينيالپرادايم-النقاش مابين"

وهو ما يساعد على تفسير كي  أنها تمثل ثالث روايات  ،والبنيوية( كانت تعمل وفقا لالفترابات الوبعية

  4."بديلة للعالقات الدولية  لعالم واحد، أكثر من كونها ثالث منظورات

ات الثالث، بالرغم من االختالفات الپرادايمهذه  ية، حيث يجادل بأنَرنَجـر هو اآلخر هذه الروويتبنى 

العام، المتمثل في االبستمولوجيا الوبعية ومتعلقاتها  الپرادايمالقائمة بينها، إال أنها تعتبر مجرد تنويعات لنفس 

المرحلة، يمكن . في هذه 5المنهجية، كما تتقاسم نفس االلت،ام نحو المنطلقات األساسية للعقالنية الوبعية

المجادلة بأن ما تعبر عنه حالة الحقل ال يتعدى كونه تنوعا نظريا، وليس تعددية براديغماتية بالشكل الذي يوحي 

 بوجود نقاش نظري أصيل. 

التي استهدفت  القيام بفحص مبامين وأبعاد الحركة المراجعة )بكسر الجيم( المبحث التالييحاول  

لم تستهد  بشكل أساسي حدود التعددية  المراجعةإلى كون هذه هنا  االنتباه. ينبغي حقل مع بداية الثمانينياتال

ولكنها استهدفت، ربما بشكل أكثر أهمية، هيمنة الواقعية على النقاش ومن ثم  ،اتالپرادايم-في النقاش مابين

وقد تركت ن خارج الحقل. مساءلة هيمنة الواقعية، كما تم التنويه به، من داخل وإنما ملم تأت على الحقل ككل. 

االدعاءات االبستمولوجية المناهبة للوبعية التي تبنتها هذه الحركة انطباعا لدى طلبة الحقل بأن النقاش القادم 

فإن  لذل  .داخل الحقل وسس لتعددية فعليةمن شأنه أن يالواقعية، و-ألطروحات غيراسيكون أكثر انفتاحا على 

بهذا  طلبة الحقل مدى احتفاظمعرفة تعددية الحقل ينبغي أن ينطلق من تقييم إسهامات هذه الحركة على 

 االنطباع بعد مرور عقدين كاملين من التبادل المعرفي داخل النقاش الجديد. 

 التالي من فربية مفادها أن حقل العالقات الدولية، خالل الثمانينيات، خبع لمحاولةٍ الج،ء  نطلقي

لستينيات، بل ابستمولوجية عميقة إلعادة بناء الحقل برمته. هذا ما يجعل ليست منهجية فقط كما حدث خالل ا

                                                 
1
 Neufeld, “Reflexivity and International Relations Theory,” 54. 

2
 Wight, “Philosophy of Social Science and International Relations,” 23. 

3
 Lapid, op. cit. 

4
 Smith, “Positivism and Beyond,” 38. 

5
 N. J. Rengger, “Serpents and Doves in Classical International Theory,” Millennium Vol. 17 no. 02 (1988): 220. 



 

 62 

ألسس الحقل،  "الكبرى"ات إلى ما يعر  بالنقاش الثالث أشبه بالمراجعة الپرادايم-من االنتقال من النقاش مابين

 المعرفي. هتاريخ بل األكبر عبر

 

 1للحقلُ"الكبرى"مراجعةُالاتُإلىُالنقاشُالثالث:ُالپرادايم-منُالنقاشُمابينُ-2-4
 

ما الذي يجعل مساءلة اإلجماع األكاديمي حول حالة الحقل في مرحلة الثمانينيات تبدو أقرب إلى 

منها إلى مجرد االنتقال من نقاش إلى نقاش آخر، كما حدث مع النقاشات السابقة؟ هنا   "الكبرى"المراجعة 

حركة المراجعة أوال، لية الهيمنة والتعددية تتمثل في: العديد من اإلجابات، غير أن أكثرها ارتباطا بإشكا

ثانيا،  ؛3، خالل الثمانينياتللمعرفة االجتماعية 2األنطولوجية، االبستمولوجية واألكسيولوجيةلألسس  الواسعة

 ت،ايدبالت،امن مع وذل  تتحدى األسس االبستمولوجية الوبعية للحقل،  4النقدية المقارباتظهور مجموعة من 

التي أصبحت النظرية -ما يعر  بالنقاشات ماوراءمظهور  ؛ وثالثا،5"أ،مة الحداثة"حول  ةالنقدي روحاتاألط

الفهم بين النقاش هذه النقاشات بشكل غير حصري: تشمل حاسمة في تطوير قدرة الحقل على إعادة بناء نفسه. 

النقاش حول  ؛8ى التحليل ووحدة التحليلمستوبين النقاش  ؛7النقاش حول العالقة بين البنية والفاعل ؛6والتفسير

هذه النقاشات في وقد أفر،ت .. .10النقاش بين النظرية والتاريخ ؛9البعد المعياري في التنظير للعالقات الدولية

بين المواق  النظرية أصبحت تشكل الخطوط الفاصلة  تطور الحقل مجموعة من التعاربات مرحلة الحقة من

 .ملية بد العقالنية، التكوينية بد التفسيرية، المناهبة للتأسيسية بد التأسيسية()التأ داخل النقاش الثالث

 

                                                 
نقاش الثالث، وهو ما قد ال يتفق مع العديد من األدبيات المتداولة التي الپرادايمات مختل  تماما عن ال-أفترض أن النقاش ما بين 1

الپرادايمات حدث داخل -تستعمل التعريفين بشكل يوحي بأنهما نفس النقاش. هذا االفتراض يستند إلى كون النقاش ما بين
الوبعي لالبستمولوجيا -دي مابعداالبستمولوجيا الوبعية، كما ذهب إليه سيمث ورنجـر؛ أما النقاش الثالث فيعبر عن التح

 الوبعي، أنظر مثال:-الوبعية. هنا  من يسمي النقاش الثالث النقاش مابعد
John A. Vasquez, “The Post-Positivist Debate,” in Booth and Smith (eds.) 217-240.   

2
، هو فرع Random House Webster’s Unabridged Dictionary حسب النسخة اإللكترونية لقاموس ،(axiology) األكسيولوجيا 

  الفلسفة الذي يتعامل مع القيم.
3
 Yosef Lapid, 236. 

4
بصيغة الجمع تبم مجموع النظريات المنخرطة في النقاش الثالث والتي تدعي أنها تتبنى  ""النظريات النقديةاصطالحيا،  

ثقة عن مدرسة فرانكفورت. في اللغة االنجلي،ية، يتم التميي، بين المنب "النظرية النقدية"وبعية، بما في ذل  -ابستمولوجيا مابعد
والنظرية النقدية لمدرسة  (critical theories)المصطلحين من خالل كتابة النظريات النقدية باستعمال أحر  استهاللية صغيرة 

  . أنظر:(Critical Theory) فرانكفورت باستعمال أحر  استهاللية كبيرة
Chris Brown, “Turtles All the Way Down: Anti-Foundationalsim, Critical Theory and International Relations,” 

Millennium Vol. 23 no. 2 (1994): 214. 
5
 Hoffman, 141. 

6
 Martin Hollis and Steve Smith, Explaining and Understanding International Relations (Oxford: Oxford University 

Press, 1990). 
7
 Alexander E. Wendt, “The Agent-Structure Problem in International Relations Theory,” International Organization 

Vol. 41, N° 41 (1987): 335-370; Colin Wight, Agents, Structures and International Relations: Politics as Ontology 

(New York: Cambridge University Press, 2006). 
8
 David J. Singer, “The Level-of-Analysis Problem in International Relations,” World Politics Vol. 14 no. 1 (1961), 77-

92; Nicholas Onuf , “Levels,” European Journal of International Relations Vol. 1 no. 1 (1995): 35-58. 
9
 Chris Brown, International Relations Theory: New Normative Approaches (New York: Columbia University Press, 

1992). 
10
 Barry Buzan and Richard Little, “The Idea of ‘International System’: Theory Meets History,” International Political 

Science Review Vol. 15 no. 3 (1994): 231-255. 
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ُوإشكاليـةُالتعـدديةُوالهيمنـةالنقـاشُالثالـثُُ-3
 

مقدمة جيدة لبناء فهم سياقي للكيفية التي ساهم )ويساهم( بها  1تعتبر العودة إلى إتيولوجيا النقاش الثالث

قبايا الحقل، ليس فقط خالل الثمانينيات ولكن خالل العقدين الالحقين. لكن، كي  هذا النقاش في تشكيل فهمنا ل

اإلجابة في جانب ُمهم منها بالطبيعة تتعلق يمكن تفسير عدم حاجتنا لدراسة إتيولوجية للنقاشات السابقة؟ 

أو يحاول التعامل ألن تفكي  اإلشكاليات التي يطرحها هذا النقاش  ،2النظرية الخاصة بالنقاش الثالث-ماوراء

النظرية للمداخالت األساسية التي يتبمنها، وإال أصبح الحديث عنها مجرد -معها يتطلب فهم األصول ماوراء

 غراق في الغموض.إ

 

ُلـداخلُالحق "النظريةالتأمليةُ"امُـإقحُالنقاشُالثالث:ُإتيولوجياُ-3-1

 

نظرية على عكس -ماوراءطبيعة ذا ما الذي يجعل النقاش الثالث  :هنا  سوال آخر يطر  نفسه

يبدو أن السبب يكمن في كون النقاش الثالث يدور في جوهره حول مساءلة النقاشات السابقة، النقاشات السابقة؟ 

غات أو بالحوارات وة، ما جعلها أشبه بالمونولاالبستمولوجي المحدوديةأثبتت درجة عالية من  ألن هذه األخيرة

هو ما جعله ذا وبعية فلسفة الالنعتاق من المحدودية االبستمولوجية للااش الثالث بعلى أكثر تقدير. الت،ام النق

  نيوفلد ّ  عريُ . 3داخل الحقل "التأملية" ما يعر  بـعودة ألن هذه األخيرة مرتبطة ب ،نظرية-طبيعة ماوراء

تفبي إلى التأملية ى أن أبعد من ذل ، فإن كوكس ير ؛4"التأمل في عملية التنظير"النظرية بأنها عملية التأملية 

حقل العالقات الدولية بقي  حقيقة أن كش أن يهذا التعري  من شأن  .5"نظرية حول النظريات"الحصول على 

  .التي يوديهاالتنظير عملية ، أي أقلها تأمال في تأمليةمن أقل حقول المعرفة االجتماعية  لعقود طويلة

غياب التأمل في طبيعة التنظير داخل الحقل، يرجع إلى ، مما يعني التأمليةيجادل نيوفلد بأن غياب 

التعارض تفسيره في كون الوبعية، هذا يجد  .6هال معنًى مناقباالتأملية  يجعل منهيمنة الوبعية، مما 

، ألن طبيعة دراستهوما ال يمكن ما يمكن  يقوم على تحديد االمفعمة بالن،عة التجريبية، تتبنى موقفا ابستمولوجي

وعليه فإن ما يمكن معرفته والكيفية التي يتم بها الوصول  ،الموجودة في العالم االجتماعي محددة سلفااألشياء 

القابلة للمالحظة ُالوقائعمحدد سلفا وفقا لمسار تحصيلي يتبمن بلو، مجموعة من  إلى تل  المعرفة أمرٌ 

                                                 
1
، هي دراسة Random House Webster’s Unabridged Dictionary حسب النسخة اإللكترونية لقاموس ،(etiology) اإلتيولوجيا 

 .Lapid, 239أسباب وأصول الشيء؛ وقد استعمل يوس  لبيد هذا المصطلح في: 
2
 Mark Neufeld, “Reflexivity and International Relations Theory,” Millennium Vol. 22 no. 1 (1993): 63. 

3
 Mark Neufeld, “The Reflexive Turn and International Relations Theory,” CISS Working Paper 4, Centre for 

International and Strategic Studies, York University, January 1991. 
4
 Neufeld, “Reflexivity and International Relations Theory,” 54. 

5
 Cox, 128. 

6
 Neufeld, “Reflexivity and International Relations Theory,” 55. 
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على أنها  وقائعتحدى النظرة التقليدية للالوبعية ت-في المقابل، نجد أن االبستمولوجيا مابعد .1والقابلة للتحقق

ُيكسبها معناها، هذا التأويل يجعل من  تبقى دائما في حاجة إلى تأويلٍ الوقائع وتجادل بأن ، "تشر  نفسها بنفسها"

(factual) وقائعيةبناء المعنى مسألة نظرية مجردة، وليست مسألة 
التي مراجعة هذا التميي، بمن اليأتي  .2

هذا ف ننا إذا قلنا شيئاأل ،إقصاء معاني أخرى عبرفهو دائما يظهر  المطلقة للمعنى في حد ذاته،الطبيعة طالت 

كون التفسيرات التي تعطيها  فيالتأملية عالقة كل هذا بتكمن  .3ال نقول أشياء أخرىأننا بالبرورة  يعني

في الطريقة التي تم بها بناء تل  ما للحقائق االجتماعية تبقى بدون معنى إذا لم تحض بالتأمل الذاتي نظرية ٌ

التفسيرات، مما يسمح بنقلها من مستوى التفسير إلى مستوى التأويل، أي من مستوى النظرية إلى مستوى 

التفسير عبارة عن نشاط يصبح سوفي مرحلة متقدمة من إعادة بناء ابستمولوجيا الحقل،  النظرية.-ماوراء

 .4مفَسر لهاجتماعي يتفاعل من خالله المفِسر مع ال

التي تسلم بكون التفسيرات  (truth as correspondence)هذا يتعارض مع المسلمة الوبعية الشهيرة 

النظرية صحيحة إلى الحد الذي تصبح معه تعكس الحقيقة بكل دقة، أي إلى الحد الذي تصبح معه مطابقة 

ام الذي ُتعمله الوبعية بين الذات للفصل الت افلسفي اامتدادهذه المسلمة وتعتبر  .في حد ذاتها للحقيقة

. غير أن هذه االدعاءات "العلم"، وهو الشرط المسبق للوصول إلى حالة والقيمالوقائع بين  ومن ثموالموبوع، 

التي يتم بمنها بناء النظريات التي ، والوقائعالتي تقع بمنها تاريخية الجتماعية واالتبدو غير واعية باألطر 

وهو  ،تخدمهاما نظرية ٌيمكن أن تكون المصالح التي ا يفتح المجال أمام إمكانية التأمل في مم ،وقائعتفسر تل  ال

لخدمة شخص ما، أو هد  هي دائما النظرية " رته ذائعة الصيت وواسعة االقتباس:في عبا كوكسما عبر عنه 

للة، لة والظاهرة المحَ محلِ )بين الذات ال المحافظة على التميي، بين الموبوع والذات صعوبةيعني  و ما، وه"ما

اآلخر لم  هال وبعبالمسائل، بعبها لم تحَ هذا التميي، إلى التخلي عن العديد من أدى  .بين العار  والمعرو (

، التاريخ، أو لنقل األيديولوجيااألخالق، النوع، للمفهوم العلمي للنظرية، كاللغة،  ا، لعدم مطابقته6تطر  أصال

 .7"له عالقة بالسياسة ماكل "

المنطلقات تجاه في حقل العالقات الدولية على ثالثة عناصر رئيسية: الوعي الذاتي التأملية تنطوي 

التأكيد على ؛ وبراديماتالمعيارية المال،مة لل-؛ اإلقرار باألبعاد السياسيةلعملية التنظيرغير المعلنة األساسية 

العنصران األخيران يرتبط . 8اتالپرادايمعلق بقيمة غياب المالحظة الحيادية، وبالتالي إمكانية بناء أحكام تت

القيمة تكمن ات المتنافسة داخل الحقل. الپرادايملتقييم  "معايير موبوعية"بشكل مباشر بمساءلة مدى وجود 
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ينبغي  ،ية في مراجعة فهمنا لطبيعة تل  المعايير، فبدل أن ننظر إليها على أنها طبيعية ومعطاةتأملالمبافة لل

ن قبل أعباء مإليها على أنها معايير بشرية ومصطنعة، ليست مفروبة وإنما يتم تبنيها باإلجماع  أن ننظر

النظري يتحدى كون النظريات -. هذا التصور ماوراء، منتمية بالبرورة إلى براديم معينمعينةجماعة معرفية 

راكات الوبعية، ويجعل منها العالم الحقيقي/الموبوعي، كما تفترض اإلد "مرايا تنسخ"واألفكار عبارة عن 

  .1ناقوم من خاللها بالتعامل مع عالمـنـ "وسائل"

المعيارية للبراديمات )االرتباط بين االبستمولوجيا والسياسة( إلى -الجدل حول الطبيعة السياسيةيقودنا 

-ة للنقاش مابينالقابلية/عدم القابلية للمقايسة، التي تم إقحامها في المراجعة النقدي إشكاليةجدل آخر حول 

ات لم يتعامل مع الپرادايم-ألغراض تحليلية محبة، ألن النقاش ما بين هذا اإلقحاموقد تم  .اتالپرادايم

هذا التطور فقط خالل النقاش ، فقد حصل مفهوم كُون بحسالمقاربات النظرية المناِقشة على أنها براديمات، 

أن من جهة أخرى، يمكن أن نستنتج ات. الپرادايم، أي 2النظرية-الوحدات ماوراءاهتمامه بالثالث، من خالل 

، أدى إلى غياب أي جهد تأملي للمقارنة، ومن ثم للمقايسةقابلية المقاربات النظرية االدعاء الوبعي بالتسليم ب

-أن هيمنة الفلسفة الوبعية خالل النقاش مابينكذل  يبدو  .من شأنه أن ينتهي إلى مساءلة هذا االدعاء

إلى  ىاالجتماعية األخرى، أدالحقول ات، بما في ذل  المسعى النظري نحو حقل علمي مستقل عن الپرادايم

التي من شأن االستبصارات  خاصة النقاش حول ه المعرفية،النقاشات الفلسفية خارج حدود أمامانغالق الحقل 

، فيبدو أن األمر اختل  تماما، ألنه النقاش الثالثأما في حالة  ت،وده بها إذا ما تم إقحامها.النظرية أن التأملية 

الوبعية مرتبطة -؛ وطالما أن الفلسفة مابعد3بالتيارات الفلسفية المناهبة للوبعية معرفياتاريخيا و ارتبط

فإن حقل العالقات الدولية لم يشكل  ،4خاصة تطويره لمفهوم عدم القابلية للمقايسةأساسا بإسهامات كُون، 

 .استثناءً 

من للمقايسة عدم القابلية إشكالية الوبعي)ة( حيال -ق  مابعد المو)ا(الوبعي و موق الالمقابلة بين 

هذه النتيجة من خالل تباين وتظهر شأنها أن تنتهي إلى مسعى توليفي للتخفي  من حدة التعارض بين الموقفين، 

 والتولي .  طروحة، نقيض األطروحةعلى الطريقة الجدلية: األ داخالتثالثة م

ُ

ُالنقاشُالثالثُكاليةُعدمُالقابليةُللمقايسةُداخلإشُ-3-2

 

، على شكل ثالثة مواق ، كل 5للمقايسة، حسب نيوفلدعدم القابلية تظهر المداخالت المتعلقة بإشكالية 

ات قابلة للمقايسة وبالتالي الپرادايمافترا ض أن على الموق  األول يقوم منها يمثل تقليدا ابستمولوجيا مختلفا. 

ات غير قابلة للمقايسة الپرادايمينفي الموق  السابق ويفترض أن فالموق  الثاني أما  للمقارنة؛ فهي قابلة
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بين  يمثل المسعى التوليفيفن، كوُ  المرتبط بإسهامات ،؛ أما الموق  الثالثوبالتالي فهي غير قابلة للمقارنة

ات غير قابلة للمقايسة، الپرادايمض أن ، ويفتروبعي لإلشكالية-الموقفين السابقين في محاولة لبناء فهم مابعد

 ع ذل  فهي تبقى قابلة للمقارنة.مو

 

 اتُقابلةُللمقايسةُوبالتاليُفهيُقابلةُللمقارنةالپرادايم:ُاألولالموقفُ

 .إعادة الصياغة التي عرفتها على يدي الكاتوشبعد يرتبط هذا الموق  بالفلسفة الوبعية، خاصة 

، وذل  وفقا لقدرتها على قابلة للمقارنة (الكاتوش مصطلحاتالبحث حسب برامج ) اتالپرادايمويفترض أن 

تجسيدا لهذا الموق  داخل حقل العالقات  1هولستي مداخالتعتبر وت التي تسعى لتفسيرها.الوقائع مطابقة 

  الدولية.

مت،ايد في د اليينطلق هولستي من االفتراض بأن التنوع البراديغماتي الذي يشهده الحقل يرجع إلى التعق 

دولي  الكامنة في واقعٍ الوقائع وعليه فإن التعددية النظرية هي االستجابة الوحيدة الممكنة لتعدد  ،الظاهرة الدولية

ألنه  ،، ولكن ألهدا  محاِفظةمطلقا احتفاء هولستي بالتعددية النظرية ألهدا  نقديةولم يكن  .ي،داد تعقيدا

عند كارل بوبر. بصيغة أخرى، تتعارض التعددية  "(falsification) كذيبالت"يتناغم مع رفض الكاتوش لمبدأ 

 حالما تصبح غير قادرة على مطابقة الواقع ، ومن ثم التخلي عنها،التقليدية اتالپرادايم كذيبالنظرية مع مبدأ ت

ا على إعادة يدة تساعدهدات نحو منطلقات جالپرادايمالمقابل، من شأنها )التعددية( أن تدفع تل  في  .الذي تفسره

وتندرج هذه المداخلة بمن الجدل  ات األخرى.الپرادايمصياغة فربياتها بطريقة تعيد لها قابليتها للمقارنة مع 

 ات حول فشل الواقعية في العمل كبراديم داخل الحقل.الپرادايم-الذي ساد خالل النقاش مابين

تتمتع بقيمة تفسيرية متساوية، إذ يمكن  هاات، إال أن هولستي ال يرى أنالپرادايمورغم إقراره بتعددية  

هذه الطريقة في  الكامنة في السياسة الدولية.الوقائع اختبار قدرة ادعاءاتها على وص  وتفسير  عبرقياسها 

ات المتنا،عة داخل الحقل هي التي ساهمت في تكريس االنطباع بأفبلية الواقعية على الپرادايممقايسة 

 دد طبيعة الحقائق، والطريقة المثلى لوصفها وتفسيرها. منافسيها، ألنها وحدها تح

التأمل في أو ية النظرية، تأملمتأصل لل ا، ينطوي مفهوم القابلية للمقايسة على رفضابستمولوجيً  

ألن المعيار الذي يتم على أساسه المقارنة بين مختل  التفسيرات النظرية، أيا كانت  ،منطلقات عملية التنظير

الموبوعية الوقائع بلمعرفة التي تندرج بمنها، يبقى غير قابل للمساءلة، مادام مرتبطا طبيعة وحدات ا

النظرية إلى ظهور موق  ابستمولوجي التأملية هذا التقليد الوبعي في ا،دراء أدى المستقلة عن القيم. 

 مناهض، ومناقض، لمفهوم القابلية للمقايسة داخل النقاش البراديغماتي.

 

ُاتُغيرُقابلةُللمقايسةُوبالتاليُفهيُغيرُقابلةُللمقارنةالپرادايمُ:الثانيالموقفُ

الواقع الدولي  استنادا إلى تبني منطلقاتهاة فسات المتناالپرادايمهذا الموق  من التشكي  في كون ينطلق 

ات هي تعبير عن نظم قيمية ومعيارية مغروسة في أطر أيديولوجية الپرادايمبأن  أنصاره يجادلو ؛المعقد
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، هو ما يدفعها 1كينالي وليتلاات المساهمة في الحقل لطبيعتها األيديولوجية، حسب مالپرادايم. إنكار متنافسة

للتجريبية العلمية. اختال  الطبيعة األيديولوجية للبراديمات  "الم،يفة"إلى تغلي  نماذجها النظرية بالشرعية 

نظرية ، إال أنها تعمل بمن أطر الوقائعر لنفس أنها تنظِ يجعلها في الواقع غير قابلة للمقايسة، فهي بالرغم من 

من خاللها التي يمكن الوقائع وهو ما يتعارض مع إدعاء الموق  السابق باستقاللية وموبوعية  ،مختلفة

 المختلفة. المقاربات النظريةالمقايسة بين 

غير أن  ،الوبعي-وع مابعدللمشرالتأملية القابلية للمقايسة في قلب التأمالت  هذا المنظور عدميبع  

ات للمقايسة وعدم قابليتها للمقارنة يبع الطبيعة الپرادايمميل أصحاب هذا الموق  للربط بين عدم قابلية 

لذل ، يرى نيوفلد أن الموق  الثاني يبقى مرتبطا بالفلسفة لهذا الموق  موبع المساءلة من جديد. التأملية 

 .الوبعية، وال يمثل قطيعة متأصلة معها

، ولكنها فحسب ات للمقارنة غياب معايير مشتركة للتقييم المقارن بينهاالپرادايمعدم قابلية ال تتبمن  

ات المتنافسة. مرة أخرى، يجادل ماكينالي وليتل أن االتساق المعقد الپرادايمتطر  كذل  إشكالية التواصل بين 

ات الپرادايما المعرفية يجعل من أي نقاش بين ا، إبافة إلى اختال  أهدافها ونظمهدَ داخل كل براديم على حِ 

 الواحد. الپرادايمهو ذل  الذي يحدث داخل للنقاش البناء الممكن ويبقى الشكل الوحيد  ،أمرا مستعصيا

إمكانية وجود معايير بحثية للمفابلة بين المشكلة التي تطرحها عدم القابلية للمقارنة في استبعاد تكمن  

 الپرادايمتعارض مع كون النشاطات البحثية للجماعات المعرفية تقوم على أساس اختيار ات، وهو ما يالپرادايم

موق  جيمس رو،نو مع هذا الموق ، حيث يعتقد أن عملية ويتناغم  .ات المتنافسةالپرادايممن بين  المالئم

أعباء  (temperaments)االختيار ال تتم بالبرورة على أسس معرفية عقالنية، وإنما تتم، ببساطة، تبًعا ألم،جة 

موقفا العقالنيا، إن لم يجعل من هذا الموق  أن  الپرادايمهذا التفسير لعملية اختيار من شأن الجماعة المعرفية. 

 على حد تعبير نيوفلد. ،يكن مناهبا للعقالنية

سعى جتماعي للمإا من المفهوم الالتاريخي والالج،ءً من جهة أخرى عدم القابلية للمقارنة  تعتبرو 

التقييمي الذي يمكن أن تخبع له العالقة التي تربط بين المقاربات المتنافسة داخل حقل اجتماعي ما؛ إذ كلما 

اتجهت الجماعة المعرفة نحو تجريد هذا المسعى من أبعاده التاريخية، االجتماعية والقيمية، كلما ،اد استبعاد 

على حد  "السفن التي تمر على بعبها البعض ليال"شبه بـإمكانية إخباع تل  المقاربات للمقارنة، ما يجعلها أ

 .على حد تعبير ماير، "البكم الصم"تعبير ماكينالي وليتل؛ كما يجعل من فرص النقاش بينها أقرب إلى نقاش 

التعارض الوابح بين الموقفين السابقين، إبافة إلى طابعهما المحافظ حيال االبستمولوجيا أدى  

ات للمقايسة مع االعتقاد الپرادايمسعى توليفي بينهما، يتمثل في التسليم بعدم قابلية الوبعية، إلى تطور م

 بإمكانية المقارنة بينها.

 

 

ُ
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ُقابلةُللمقايسة،ُلكنهاُتبقىُقابلةُللمقارنةغيرُاتُالپرادايم:ُالثالثالموقفُ

والعالم  "النظرية" رفض المسلمة الوبعية القائلة بالتطابق بين الحقيقةينطلق أنصار هذا الموق  من 

العالم بطرق مختلفة،  (constitute) كوينتقوم بت ات المختلفةالپرادايمالواقعي؛ وفي مقابل ذل ، يعتقدون أن 

 له، مما يعني عدم إمكانية وجود معايير نامن غير الممكن معرفة العالم بشكل مستقل عن تصورفإنه وبالتالي 

ات المتنافسة. غير أن غياب مثل هذه المعايير ال يعني الپرادايمتقييم  محايدة ومستقلة سياقيا، يمكن من خاللها

على أداء تل  الوظيفة،  مابالبرورة أن أعباء الجماعة المعرفية ال يستطيعون إنشاء معايير قادرة في سياق 

جعل في السياق إلى برورة إعادة فحص ومراجعة تل  المعايير. هذا اإلدعاء هو ما ي أدى التغيرحتى وإن 

التأملية لبعث  منطلقاأنصار الموق  الثالث يختلفون عن أنصار الموق  الثاني، ويجعل من أطروحاتهم 

بصيغة أخرى، في الوقت الذي يقبل فيه أنصار الموق   .الحقل لداخ النظرية، بمعنى التأمل في عملية التنظير

يسلمون بقابليتها للمقارنة فيما بينها، على الث أنصار الموق  الث ات للمقايسة، فإنالپرادايمالثالث بعدم قابلية 

 عكس أنصار الموق  الثاني.

يأتي النقاش الثالث بمثابة اإلطار االبستمولوجي الذي تطور فيه هذا الموق  بمختل  تياراته النظرية. و

على  كدانألنهما يو، بأطروحات هذا الموق  هتأثردرا  مدى نموذجا جيدا إل 1لكر وبايرستاكرأإسهام ويعتبر 

هذا التأكيد ويشجع . للمشاريع البحثية الفاعلة داخل الحقل االبستمولوجيالسياق السياسي و االرتباط العميق بين

 ؛نفس الحقيقة، ولكن بطرق مختلفة فسرات المختلفة تالپرادايمعلى التشكي  في الفربية الوبعية القائلة بأن 

البعد السياسي المبا  . "كما هو"ة مختلفة للتعامل مع العالم عن مشاريع سياسي تبدو بمثابة تعبيريجعلها  بل

مقبوال بقدر ما يثبت فائدته العملية في توجيه وإرشاد النشاطات المشكلة للمشروع السياسي يجعله  الپرادايمعلى 

 أن ت،ودنا بمثال جيد حول صحة هذه األطروحة؛ أبعد من ذل ،هنا من شأن الواقعية  الذي يعمل في إطاره.

 ، ألن األولىاتالپرادايم-داخل النقاش مابين يرى ألكر وبايرستاكر أن التعددية والبنيوية ال تشكالن استثناء

إمكانيات التدمير المتبادل، والذاتي في نفس الوقت، في ت،ايد مشروعا سياسيا للتعامل مع شكلت  )التعددية(

عالقات االعتماد المتبادل على التعقيد المت،ايد في  العالقة بين القوتين العظميين، وذل  من خالل التأكيد على

لنفوذ لمشروعا سياسيا مناهبا لالستعمار و)البنيوية( في الوقت الذي شكلت فيه الثانية  ،المستوى العالمي

 الرأسمالي المت،ايد في النظام االقتصادي العالمي.

اإلقرار ببرورة تجاو، الفحص ن تها للمقايسة ميات للمقارنة رغم عدم قابلالپرادايمتأتي قابلية 

، اتالپرادايم-، الذي كان شائعا خالل النقاش مابينات على بعبها البعضالپرادايم "تفوق"النظري لمدى 

لتعامل من أجل ا بعُبها ببعض ات، مقارنةالپرادايم "مالءمة"النظري في مدى -واالنتقال إلى التأمل ماوراء

 اتاالجتماعية والغاي اتلذل ، فإن مصالح الفاعلين االجتماعيين، الهوي مع االنشغاالت التي يواجهها العالم.

وهو ما يتفق مع تشديد  ،تقييم المشاريع البحثية المتنافسةعملية السياسية يجب أن يعاد إدماجها جميعا بمن 
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باحث/الفاعل، باند على أنه إذا كان من المسلم به أن االختيار بين النظريات يتم وفقا للمصالح الخاصة للافاير

محال إلعادة في حد ذاتها يجب أن تكون من خاللها ه   الباحث/الفاعل نفسَ ّ  رفإن طبيعة تل  المصالح التي ُيعَ 

 .1النظر

ُُُُ 

 الثانيالموقفُ        األولالموقفُ     

 ي عدم القابلية للمقارنةعدم القابلية للمقايسة وبالتال            القابلية للمقايسة وبالتالي القابلية للمقارنة  

 

 

 عدم القابلية للمقايسة مع القابلية للمقارنة                                      

ُالثالثالموقفُ      

 التـوليـــفُُُُُ

 

ُ

ُ(:ُالمداخالتُاألساسيةُضمنُالنقاشُالثالثُحولُإشكاليةُالقابليةُللمقايسة10)رقمُشكلُ

 

ات للمقايسة وقابليتها للمقارنة أن اصطدم بما الپرادايمللربط بين قابلية المسعى التوليفي كان من شأن 

إليجاد نوع من  داخل حقل العالقات الدولية. 2للعلم "األخالقي-المعرفي-المركب االجتماعي"أسماه هووكر بـ

م القابلية للمقايسة، إشكالية عدإ،اء  وق  الثالثاإلدعاء األساسي للم إقحاماالتساق في البناء التحليلي، سيتم هنا 

في الربط بين السياق االبستمولوجي والسياسي للمشاريع البحثية داخل الحقل )إقحام مصالح الفاعلين  المتمثل

األنطولوجية االبستمولوجية، االجتماعيين والغايات السياسية(، بمن ما اعتبره يوس  لبيد المراجعة 

  ا حقل العالقات الدولية.واألكسيولوجية للمعرفة االجتماعية التي ينتجه

 

 ُاألنطولوجيةُواألكسيولوجيةُللحقلاالبستمولوجية،ُاألسسُمراجعةُُ-3-3

 

ا الحقل ترجع ا وأكسيولوجيَ ا، ابستمولوجيَ النظرية ألنطولوجيَ -يجادل يوس  لبيد بأن المراجعة ماوراء

سلوكي قائم على التراكم اإلمبريقية بالوصول إلى علم -الذي قطعته الوبعيةال،ائ  الوعد  إدرا إلى 

يرتبط تاريخيا وفلسفيا ، الذي هذه المراجعة مقدمة ونتيجة في نفس الوقت للنقاش الثالثُتعتبر . 3المعرفي

-neo) هنا  من يستعمل مصطلح الوبعية الجديدة .4بالتيارات الفلسفية والسوسيولوجية المناهبة للوبعية

                                                 
1
 Neufeld, “The Reflexive Turn and International Relations Theory,” 17. 

2
 Lapid, 240. 

3
 Lapid, 236. 

4
 Ibid., 237. 
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positivism) أن استعمال السابقة  ؛ غير1للتعبير عن هذه التيارات(post-)  يعتبر أكثر داللة على القطيعة

 لتأهيل تيارٍ  يدل على محاولةٍ  (-neo)االبستمولوجية بين الفلسفتين. لغويا، يرى هونا  أن استعمال السابقة 

الوبعية على  (post-positivism)الوبعية -لمابعد "الثوري"و ما ال يتفق مع المسعى ـ؛ وه2سلفا موجودٍ 

 ليدية.التق

الوبعية في حقل العالقات الدولية انطالقا من تعاربها -هنا  اتجاه شائع يدعو إلى فهم مابعد 

الجوهري مع الفلسفة الوبعية. أجادل هنا أن هذه الطريقة من شأنها أن تسيء تقدير االنجا،ات االنعتاقية 

القائم ، (binary) ئم على المنطق الثنائيتحرير اإلدرا  من التفكير القاالمتمثلة في والوبعية، -للفلسفة مابعد

من المواق  المتسمة بالتعارض واإلقصاء المتبادل، حيث يتم تفبيل وبالتالي تهميش  اتعلى وجود ثنائي

ما تقوم به هذه الطريقة  .3(العقل/المادة، الذات/الموبوع، األنا/اآلخر، الحقائق/القيم...) اآلخرمقارنة بأحدهما 

ال يبدو أنه من الوبعية/الوبعية( -)مابعدلتعارض جديد داخل الحقل التأسيس  تعدىي الفي نهاية المطا  

النقاش الثالث من شأنه أن يقدم فهما  أبافهالذل ، فإن فحص مبامين المراجعة التي  صميم النقاش الثالث.

 الوبعية.-أوسع للفلسفة مابعد

 

ُلـللحقُةـاالبستمولوجياألسسُةُـأوال:ُمراجع

نظرين كأفراد أو بين اش الثالث على فحص التبادل المعرفي الحاصل، ليس بين المُ ينطوي النق

عند ات )الپرادايمالنظرية، سواء تعلق األمر ب-ولكن بين ما يعر  بالوحدات ماوراء ،النظريات مع،ولة ًسياقيا

)عند بايرستاكر(، أو  ي(، التقاليد البحثيةيعند كيوهان، كراتوتشويل وروجبانكس وهولستي(، البرامج البحثية )

ات كنموذج، هو الذي أدى إلى فتح آفاق المساءلة الپرادايمالتعامل مع هذه الوحدات،  .4بالخطابات )عند آشلي(

؛ وهو الذي أدى كذل  إلى تركي، االهتمام على التي مست الجوانب االبستمولوجية للتنظير في العالقات الدولية

ساهمة في الحقل، من شأنها أن تتحدى التصنيفات التقليدية، بما في ذل  تصنيفات جديدة لألعمال النظرية الم

التصنيفات الجديدة إلى خطوط فصل ابستمولوجية تستند  ات.الپرادايم-بينالنقاش ماالتصني  المنبثق عن 

تعقدت الحقا لتصبح خطوطا أنطولوجية وأكسيولوجية؛ أهم هذه التصنيفات، النظريات التكوينية في مقابل 

 نظريات التفسيرية، والنظريات المناهبة للتأسيسية في مقابل النظريات التأسيسية. ال

التصني  األول بين النظريات التفسيرية التي تنظر إلى العالم باعتباره شيئا يقع خارج نظرياتنا يفصل  

ذل  العالم. إذا كان  عنه، في مقابل النظريات التكوينية التي تعتبر أن نظرياتنا تساعدنا على بناء/إعادة بناء

                                                 
1
 Christian Reus-Smit, “Constructivism,” in Burchill et al., 194. 

2
 Heikki Patomäki, “How to Tell Better Stories about World Politics?” European Journal of International Relations 

Vol. 2 no. 1 (1996): 129 (note 3). 
3
 Renate Kenter, “The Art of the Possible: The scenario method and the ‘Third Debate’ in International Relations 

Theory,” A master thesis in international relations, University of Amsterdam, November, 1998, 6. 
4
 Lapid, 240.  
يجدر االنتباه إلى أن هذه المصطلحات تعد في األصل دخيلة على حقل العالقات الدولية، فقد تم تطويرها بمن فلسفة العلم ثم تم 

رة من قبل كُون، مفهوم "برنامج استعمالها داخل الحقل خالل النقاش الثالث؛ حيث نجد أن مفهوم "الپرادايم" استعمل ألول م
 .Ibid., 240 البحث" استعمل من قبل الكاتوس، ومفهوم "التقليد البحثي" استعمل من قبل لودان. أنظر:
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العالم عبارة عن منظومة من السلوكات، فإن النظريات التي نكونها تجعلنا نتصر  وفقا لطريقة معينة دون 

غيرها، فمثال لو كانت الدولة )أ( تنظر إلى عالقاتها بالدولة )ب( على أنها عدائية بطبعها لكان سلوكها اتجاهها 

على أنها مسالمة بطبعها. بغض النظر عن هذا التبسيط، فالنظريات  يختل  عن سلوكها لو كانت تنظر إليها

التفسيرية ترى أن العالم االجتماعي شبيه بالعالم الطبيعي، وأن النظريات التي نستعملها لتحليله هي مجرد 

بشكل موبوعي ومحايد، أما النظريات التكوينية فهي تنظر إلى اللغة التي نستعملها الوقائع نظريات تص  

. إذا أخذنا النظرية الواقعية 1أو إعادة بنائهاالوقائع إلى المفاهيم التي نكونها كعوامل تساعدنا على بناء تل  و

كنموذج لوجدنا أنها تتبنى موقفا تفسيريا، حيث ترى أن وظيفة النظرية هي مجرد وص  وتفسير العالم الخارج 

  الدولي، وبذل  فهي تفسر العالم االجتماعي تماما عن نطاق اإلدرا ، والكش  عن األنماط المنتظمة في السلو

تكوينية أن وظيفة النظرية تكمن في استكشا  الطرق ات البينما ترى النظري ؛كما يتم تفسير العالم الطبيعي

واآلليات التي يمكن من خاللها بناء نظام عالمي يسوده التعاون بين الوحدات والقوى االجتماعية بدال من نظام 

 وده الصراع بين الدول من أجل القوة.فوبوي يس

، وهو النظريات المناهبة للتأسيسية في مقابل النظريات التأسيسيةفيفصل بين  ثانيأما التصني  ال

 ،موبوعيةوحول العالم باستعمال إجراءات حيادية  نظرياتنايدور حول ما إذا كان باإلمكان اختبار وتقييم 

ت حول الحقيقة يمكن الحكم عليها على أنها صحيحة أو خاطئة، أما فالمواق  التأسيسية ترى أن االدعاءا

 محايدةالمواق  المناهبة للتأسيسية فترى أنه ال يمكن القيام بمثل هذا الحكم طالما أنه ال توجد هنا  أربية 

تي تهد  الوبعية لمبدأ البحث عن التعميمات ال-يبرره رفض االبستمولوجيا مابعد إنكار الحيادية. 2للقيام بذل 

؛ ألن مبدأ القابلية للتحقق في حد ذاته يفترض وجود (verifiable facts) قابلة للتحقق منها وقائعللوصول إلى 

وتسعى  .ما سبق، وهو أمر مرفوض ابستمولوجًيا على نحو ما تم مناقشته في 3والقيمالوقائع انفصال تام بين 

ية ما بعد الوبعية، إلى دفع منظري العالقات الدولية إلى المواق  المناهبة للتأسيسية، بخلفيتها االبستمولوج

فهم كي  أن المعايير المحِددة لطبيعة وآليات وأهدا  المعرفة ليست من وحي الطبيعة، وإنما من وحي 

اإلنسان، وكي  أن هذه المعايير ال تعطى ولكنها تصنع، وكي  أنها ال تفرض من خالل الطبيعة ولكن يتم تبنيها 

 .4عة المعرفيةابين أعباء الجمباالتفاق 

، وهي تقليد وبعي يدعو إلى (monism) ما يعر  باألحادية المنهجية الوبعية-مابعد ترفضمنهجيا، 

الالعلمية أو السابقة للعلم؛ التأمالت مفهوم حصري للمنهج العلمي، واعتباره معيارا لتعري  العلم وتميي،ه عن 

، فهو ليس 5موقفا ين،ع نحو التعددية المنهجية ويقدم فهًما مغايًرا للعلمفي المقابل، تتبنى هذه االبستمولوجيا 

ُنتاجا مع،وال عن سياقه التاريخي واالجتماعي، ولكنه نشاط اجتماعي معقد ال يتم تقييمه من خالل معيار

جتماعي. التاريخي واال موبوعي محدد سلفا، وإنما من خالل معاييـر مبنية سياقيا ومتغيرة تبعا لتغير السياق
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التعددية المنهجية مع التقليد الوبعي في سعي الجماعة المعرفية المتواصل للحفاظ على حالة اإلجماع تتعارض 

العلمي، وهو التقليد الذي حافظ عليه كُون عندما ال،م بين الفشل في الوصول إلى حالة اإلجماع والفشل في 

من خالل  ،، داخل النقاش الثالثرفض لمفهوم اإلجماعيمكن تفسير هذا ال .1الحقل داخلتحقيق التقدم النظري 

مما يبفي الشرعية على استبعاد تقاليد فكرية قائمة بذاتها  ،فيا بتمجيد الوبعيين لألحادية المنهجيةلسربطه ف

التقديس المستمر المنهج العلمي. لذل ، يبدو وابحا أن  ، القائم علىبحجة أنها ال تواكب المفهوم الوبعي للعلم

، في حين أن مبادرات حدود التقدم النظري ىيبقي علمن شأنه أن لة اإلجماع داخل الجماعة المعرفية لحا

 التحدي واالنشقاق عن حالة اإلجماع هذه فقط بإمكانها أن تدفع بالتقدم النظري نحو األمام.

 العقالنيةفي الوبعية على مساءلة الخيارات المنهجية الوبعية، المتمثلة -من جهة أخرى، تقوم مابعد 

العقالنية تقوم على االستنباط العقلي لمجموعة من المبادو من أجل الوصول إلى نموذج حيث أن  ،والتجريبية

من أجل الوقائع للحقيقة، أما التجريبية فتعتمد على المالحظة باستعمال الحواس، وتجميع المعطيات و كلي

وهي تقر بأن المالحظة  ،عر  بالوبعية المنطقيةعطينا ما يالجمع بين المفهومين ي ؛الحقيقةالكش  عن 

التي تعني أن الباحث يالحظ بدون أن يوثر في ما يالحظه، من شأنها أن تسهل على الباحث  ،الموبوعية

، والتي تعبر عن الحقيقة. وتذهب في النهاية إلى اعتبار هذا ى معرفة عقالنية متحررة من القيمالوصول إل

ينطلق من التشكي  في حادا انتقادا ابستمولوجيا هذا االفتراض وقد واجه  .2لمعرفةالشكل هو الشكل الوحيد ل

ال نستطيع  مما يعني أنناصيغته الرئيسية؛ فإذا كان التجريبيون يوكدون أننا نعر  فقط ما نستطيع مالحظته، 

ها النظريات أن نعر  ما ال يمكن مالحظته، فإنه ليس هنا  مسو، الفتراض أن الكيانات التي تقوم علي

ع للمالحظة خبِ هي كيانات موجودة فعال، ألن الباحث في الواقع ال يستطيع أن يُ )كالواقعية( نفسها  الوبعية

التي تقر بنسبية  التجريبية-هذا النقاش للفلسفة المنهجية مابعدأسس وقد . الدوليالنظام من الدولة و بنية كال ً

، وعدم إمكانية للمالحظة والتجريبالوقائع انية إخباع جميع الحقيقة وعدم موبوعيتها، وبالتالي عدم إمك

وهي القوى التي أغفلتها فعة للتغيير في العالقات الدولية كاألفكار والهويات، الدا عقلنة القوى غير المادية

 نظرا لعدم مالئمتها المنهجية. الوبعيةالنظريات 

 

ُلــاألنطولوجيةُللحقمراجعـةُاألسسُ:ًُياـثان

ات ابرتفالمراجعة االبستمولوجية للحقل تبمنت إعادة فحص المنطلقات، المسلمات واال رأينا أن

األساسية التي يقوم عليها التنظير حول سلو  الفاعلين في السياسة الدولية؛ ومن هنا، يبر، مدى التداخل بين 

أن ُتبنى على خيارات  كل نظرية يجبالجوانب االبستمولوجية واألنطولوجية في النقاش الثالث. يرى وندت أن 

)الوحدات( التي تقوم عليها الدراسة؛ فالواقعية مثال تتبنى أنطولوجيا متمرك،ة حول  3أنطولوجية تتعلق بالكيانات

لذل  فإن المراجعة  ،وتفترض مسبقا أن العالقات الدولية تجري في بنية فوبوية للنظام الدولي الدولة

ة حول الدولة، ودفع االهتمام جديا نحو ك،جدوى النظريات المتمرفي االبستمولوجية للحقل قامت على التشكي  
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تعلق بالفواعل )الكم، يبناء مقاربات أكثر انفتاحا على الطبيعة الجديدة ألنطولوجيا الظاهرة الدولية، سواء فيما 

للفاعل على  تعلق بانعكاس التصور الذي نعطيهيالطبيعة، التموقع، دوافع السلو ، وحواصل التفاعل(، أو فيما 

 االجتماعية والدولية على حد سواء.، البنية

يتعلق هذا الجدل  ؛هناتحليلية  قيمةذات هنا  جدل قد يبدو غير قابل للحسم، ولكن مداخالته األساسية  

وايت، الطبيعة األنطولوجية للظاهرة ـ بالعالقة بين االنطولوجيا واالبستمولوجيا، أيهما تحر  األخرى. بالنسبة ل

تل  لتحدد األسس االبستمولوجية للتنظير فهي التي ، وبالتالي 1التي تحدد المنهجية المالئمة للدراسةهي 

هذه العالقة سليمة تماما في حالة النقاش الثالث، حتى وإن ظهر هنا  من يجادل بأن المراجعة تبدو  الظاهرة.

ل في أنطولوجيا العالقات الدولية. يمكن االبستمولوجية للحقل تمت قبل نهاية الحرب الباردة، أين حدث التحو

 معحقل لم يتجل إال الالوبعية على -المحاججة بد هذا الطر  بالقول أن االنعكاس الفعلي لالبستمولوجيا مابعد

نهاية الحرب الباردة ومساءلة المنطلقات األنطولوجية للنظريات العقالنية بعد فشلها الذريع في التنبو، أو على 

المراجعة االبستمولوجية للحقل، التي تع،،ت وقد انعكست لطريقة التي انتهت بها الحرب الباردة. األقل تفسير ا

التي للعالقات الدولية، من خالل ا،دهار العديد من المقاربات البديلة  االنطولوجيا التقليديةبإعادة النظر في 

، والمناهبة لتكوينية، التأمليةها، االوبعية بمختل  توصيفات-أصبحت تعر  بانتمائها لالبستمولوجيا مابعد

 للتأسيسية. 

في وقت كان فيه الحقل مفعما بالتفاول إ،اء التقدم داخل  النقاشات التي أطلقتها نهاية الحرب الباردة 

، أو على األقل داخل النقاش بين الواقعية الجديدة والليبرالية 2بداية الثمانينات فيات الپرادايم-النقاش مابين

م ئحقل ما،ال غير قادر على التحرر من التموبع الثنائي القاالتركت انطباعا بأن ، مع نهاية الثمانينياتالجديدة 

على سبيل المثال، الحظ وايت أن  .على التعارض بين المواق  النظرية المناِقشة، رغم تنوعها غير المسبوق

با نحو العمل بمن مستوى التحليل البنيوي تن،ع أي (الفاعلو البنية حولالنقاش )في المواق  المنحا،ة للبنية 

)في النقاش بين الفهم  )في النقاش حول المستوى الكلي والج،ئي(، وتعبر عن الت،امها نحو تفسير السلو الكلي 

في مقابل ذل ، الحظ أن المواق  و ؛هج الكمية والكيفية(اوالتفسير( من خالل مناهج كمية )النقاش حول المن

بل العمل بمن مستوى التحليل االجتماعي الج،ئي، وتبدي اهتماما بـفهم السلو  الفردي المنحا،ة للفاعل تف

حول  نتاج لنقاش أوسع ألنهابالنسبة لوايت، هذه التقاطعات قابلة للفصل تحليليا،  .3من خالل مناهج كيفية

 االجتماعية وعلم االجتماع.  المعرفةيمتد إلى فلسفة  األنطولوجيا

أو  4كل نظرية يجب أن ُتبنى على خيارات أنطولوجية تتعلق بالكياناتدعاء وندت بأن إذا استندنا إلى إ

من انطلقت المراجعة األنطولوجية للحقل فإنه من المتا  تحليليا المجادلة بأن  الوحدات التي يقوم عليها التنظير،

للتنظير في العالقات الدولية من محاولة إعادة النظر في العالقة اآلخذة في التفك  بين الن،عة دولتية التمرك، 
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، (inter-national) جهة، بدليل االستمرار في اعتبار تسمية الحقل المعرفي مقتصرة على التفاعالت بين الدول

مت،ايدة التأثير في تشكيل أنماط التفاعالت العالمية من جهة  )مادون وما فوق الدولة(واالتجاهات غير الدولتية 

بصيغة أخرى، يمكن  .الدولنسحب فقط على التفاعالت بين ي "الدولية"أن استخدام صفة إذا سلمنا بهذا ، أخرى

 الدولية.  1"شرط مسبق للسياسة"القول أن المراجعة مست في األساس االفتراض التقليدي بأن الدولة هي 

ريات تقويض البناء األنطولوجي للنظل ابستمولوجية على محاولةٍ ينطوي النقاش الثالث إن ، فوعليه 

الدولتي للنظام الدولي القائم على فربية الفوبى -التصور بين الوبعيون-ث يرفض مابعدحي، التفسيرية

سلم به الواقعيون لد ما يُ وَ كمعطى سابق، وسعي الدول األ،لي لحماية وتع،ي، مصالحها المحددة مسبقا، مما يُ 

لعالقات الدولية إلى فترة نهاية الحرب وتعود أبر، مراجعة ألنطولوجيا ا .2"المستعصية"على أنه الفوبى 

التي تدعيها النظريات التفسيرية، بحيث لم تستطع تل   يةوالتنبو يةالباردة، حيث انكش  وهم القدرة التفسير

النظريات تقديم فهم ٍسياقي َبناِء للكيفية التي انهار بها االتحاد السوفييتي، ما أدى إلى تغير بنية النظام الدولي 

الدولية المشكلة له. لذل ، فإن ظهور البنائية االجتماعية واستنكارها للتركي، العقالني على القوى  والعالقات

كان من شأنه أن ي،ودنا بفهم لالفترابات األنطولوجية للمواق  النظرية  مادية في تفسير العالقات الدوليةال

التي  ر المصالح والهوياتكار في تغييالوبعية؛ حيث يذهب البنائيون إلى إعادة االعتبار لدور األف-مابعد

 تعتبرها الواقعية ثابتة، وهو )ثبات الهويات والمصالح( أصل استعصاء معبلة الفوبى في العالقات الدولية.

، دوٌر أساسٌي في الوبعيون-ستعملها مابعداالش  أن لألدوات التفكيكية والجينيالوجية المناِهبة، التي 

ألن هذه  ،الحرب الباردة-مابعد حقل نحو إعادة تشكيل فهمنا للعالقات الدوليةدفع المراجعة األنطولوجية لل

لعالم أن الفهومات والمعاني التي نكونها حول اتفترض مسبقا  خلفيتها االبستمولوجية الالوبعيةب المراجعة

من هذه  ويتم الدفاع عنها كما يمكن أن يتم تحديها. ويبقى الهد  األساسي ليست من صميمه، وإنما تبنى

االجتماعية  بنيةاألدوات هو َمشكلة اإلجابات، والقيام بقلب عملية البناء من أجل الكش  عن الطابع اإلشكالي لأل

فتح المجال طالما أن النقاش الثالث يتبمن و ، كالفوبى على سبيل المثال.3والسياسية الُمَسلم بصحتها

األسس "لبيد  اعتبرهإلى مراجعة ما التنظير  ةعمليمساءلة دور القيم في  أدت، فقد 4جديدة "إشكاليات"لـ

 .للحقل "األكسيولوجية
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ُلــةُللحقـاألكسيولوجيمراجعـةُاألسسُا:ُـثالث

هذا ما يجعل فهم و ؛والقيمالوقائع الفصل بين  ةتنطوي المراجعة األكسيولوجية للحقل على َمشكلة مقول

ألن  مجٍد،ا غير بامينه االبستمولوجية واألنطولوجية أمرً المبامين األكسيولوجية للنقاش الثالث بمع،ل عن م

  لوبعية.ا-لمابعد مساءلة دور القيم في دراسة العالقات الدولية تكون قد حدثت في السياق األوسع

جوهر القيم ليست وليدة النقاش الثالث. رأينا أن بالوقائع عالقة المعيارية أو إشكالية  شكلةالمُ بالتأكيد،  

شائعة للنقاش األول يستند إلى إدعاء الواقعية قدرتها على التأسيس لعلم وبعي يتجاو، األطروحات الرواية ال

المعيارية للمثالية، وحتى الرواية الشائعة للنقاش الثاني، في جانب منها، تستند إلى احتجاج السلوكية على فشل 

الوصفية، المعيارية والموجهة لخدمة من حالته  "إنقاذه"حقل الدراسات الدولية، و "تأهيل"الواقعية التقليدية في 

اإلسهام األكسيولوجي للنقاش الثالث مساءلة كي  أن تاريخ الحقل، في يتبمن إذا،  .1أهدا  السياسة الخارجية

، ومن والقيمالوقائع تكريس الفصل بين الستبعاد االهتمامات المعيارية، ظل الهيمنة الوبعية، ال يتعدى السعي 

أنها تن،ع عنه بدعوى إقصاء االهتمامات المعيارية من الحقل  . لقد تم2دور الُمنظر كفاعل اجتماعيثم استبعاد 

من قيمه  ومتحررٌ  حيادي، موبوعيٌ  أنه فاعلٌ بدعوى  رإقصاء الطبيعة االجتماعية للمنظِ كما تم ، 3صفة العلم

  وهو بصدد القيام بوظيفته العلمية.االجتماعية 

نظرية لالمعيارية  ةالمقارب أعادت إبرا،أن  " األكسيولوجية للنقاش الثالث المداخالتكان من شأن  

تجادل هذه  .5"عر  بالنظرية السياسية الدولية المعياريةما يُ  استكشا إعادة "كما أدت إلى  ،4"العالقات الدولية

يق مجال السياسة ى بتبيـاألولتتعلق  :يطر  مشكلتين أساسيتينوالقيم الوقائع المداخالت بأن الفصل بين 

المهتمون بالسياسة  استمربعد أن وجعلها تقتصر فقط على ما هو كائن فعال في الوجود الحقيقي، الدولية، 

كش  مكامن القوة والبع  في الترتيبات ـما يجب أن يكون، من خالل لقرون متواصلة بمنشغلين الدولية 

محاِفظة هذا التبييق عن حركة سياسية يعبر  أكثر من ذل ، .6أفبلالسياسية الموجودة بحثا عن نموذج ٍ

يجعلنا نناقش فقط كي  والقيم الوقائع السياسية الموجودة. إذا كان الفصل بين على الترتيبات اإلبقاء تستهد  

تعمل األشياء، وليس لماذا تعمل بالطريقة التي تعمل بها، فإننا بذل  نجعل التقسيمات القائمة للقوة تبدو طبيعية، 

أسئلة معيارية ومفعمة  دعوى أنهاتل  التقسيمات، ببلي نن،ع الشرعية عن األسئلة التي يمكن أن تمس وبالتا

بكون الفصل بين الوقائع والقيم وتهميش المسائل المعيارية يتعارض مع المشكلة الثانيـة تتعلق و بالقيم.

جميع النظريات "أَوان، بأن يسيا باترسميث وكل من يجادل االفتراض بأن جميع النظريات تعكس قيًما معينة. 

ناهج التي ما بال، مرورً ا من الوقائع التي تختارها للقيام بتفسيرها، بدءً [ وتتخلل تحليالتهاتعكسها]لها قيٌم 

                                                 
1
 Smith, “Paradigm Dominance in International Relations,” 192.  

2
 Neves-Silva, 9. 

3
 Wight, “Philosophy of Social Science and International Relations,” 27. 

4
 Smith and Owens, 278. 

5
 Schmidt, “On the History and Historiography of International Relations,” 15. 

6
االهتمام بالمشكلة األخالقية في العالقات الدولية يرجع إلى ثوسيديدس في القرن الخامس قبل الميالد. أن هوفمان ستانلي يرى  

  أنظر:
Stanley Hoffmann, Duties Beyond Borders: On the Limits and Possibilities of Ethical International Politics (Syracuse: 

Syracuse University Press, 1981), 10. 



 

 76 

. هذا ال يجعل من المشكلة 1"تستعملها لدراسة تل  الوقائع، وصوال إلى التوجيهات السياسية التي تقترحها

نفس قط، ولكن يجعل منها مشكلة أنطولوجية )ماذا؟( وابستمولوجية )كي ؟( في المعيارية مشكلة منهجية ف

 .2الوقت

مراجعة العالقة بين الوقائع والقيم إلى الكش  عن الطابع الخفي للمنطلقات والمبامين المعيارية أدت  

 "ماو هد  لخدمة شخص ما، أهي دائما النظرية "، مما جعل من كلمات كوكس للنظريات المساهمة في الحقل

؛ أبعد من ذل ، أدت هذه المراجعة إلى احديثالصادرة من أكثر العبارات اقتباسا في أدبيات العالقات الدولية 

إعادة النظر في طبيعة االختال  بين النظريات، فهي ال تتعلق فقط بالتفسيرات، ولكنها تتعلق كذل  بالقيم التي 

الوجود المستقل مقولة إلى جانب رفض و  .4مهاالتي تخدُ  تلفةى على أساسها وبالمشاريع السياسية المختبنَ 

 اتالنظري ين،ع عن، ما التنظيرللوقائع، والتأكيد على كون القيم والمصالح تشكل ج،ءا ال يتج،أ من عملية 

إطالق دعوة صريحة  عن أسفرت المراجعة األكسيولوجية للحقلفقد  ،دائمايجعلها معيارية الحياد وطابع 

 .5الحقل "تسييس"لـ

االعتبارات المعيارية من التفكير كما من الممارسات كان للواقعية الدور األساسي في استبعاد لقد 

الدولية، وذل  عندما كرست االعتقاد بأن االستقرار في النظام الدولي يمكن تحقيقه والمحافظة عليه فقط من 

. مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، ظهرت 6وليخالل مي،ان القوة وليس من خالل المعايير وقواعد القانون الد

الفجوة بين المنظومة القانونية التي باشرتها األمم المتحدة، وبين استراتيجيات الردع واالحتواء التي عكست 

 ، خالل الحرب الباردة،اإلدرا  الواقعي للعالقات الدولية. أدى التوا،ن النووي داخل النظام ثنائي األقطاب

 لم يكن للمعايير دخلٌ  ،ا أمام اندالع أ،مات من شأنها أن تفبي إلى التدمير المتبادل؛ ومرة أخرىدورا كابح

في التوا،ن النسبي للنظام الدولي، وقد لعبت الواقعية دورا توجيهيا في ت،ويد صناع السياسة الخارجية كبير 

تهت بها النخبة دة بالطريقة التي اننهاية الحرب الباروقد شجعت الال،مة.  "السلوكية"األمريكية بالنماذج 

األمريكية على االحتفاظ برأي محافظ إ،اء السياسات الدولية القائمة على القوة، بدل  األكاديمية والسياسية

 . 7التفكير في إعادة االعتبار لدور المعايير

لنقاش ليولوجية المراجعة األكسهذا التنكر للتفكير المعياري في العالقات الدولية يتراجع بفبل بدأ  

، الذي تمت مناقشته آنفا، ات للمقايسةالپرادايم، خاصة من خالل الموق  الثالث إ،اء إشكالية عدم قابلية الثالث

والذي أعطى دفعا قويا إلقحام المصالح، الهويات االجتماعية والغايات السياسية وإعادة إدماجها بمن عملية 

بتقديم مسح جيد لألفكار المعيارية في حقل العالقات قام كريس براون وقد  تقييم المشاريع البحثية المتنافسة.
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والكوميونيتارية  (cosmopolitanism)، حيث صنفها إلى موقفين أساسيين، الكوسموبوليتانية 1الدولية

(communitarianism). لفحص اإلسهامات األساسية 2لنقاش بين الكوسموبوليتانية والكوميونيتاريةلبراون  ندويست 

القيمة األخالقية المترتبة عن كون الدولة كيانا مستقال )بايت، للمقاربة المعيارية للعالقات الدولية، المتمثلة في: 

(؛ 1112وإلشتاين  0511(؛ ما يعر  بنظرية الحرب العادلة )وال،ر 0532وناردين  0553، فروست 0515

 .3(0535وباري  0510اتجاه الدول الفقيرة )راول، قبية العدالة الدولية فيما يتعلق بالت،امات الدول الغنية و

اإلسهام األساسي للمداخالت المعيارية بمن النقاش الثالث في إثراء األجندة المعيارية للحقل، التي تم يتمثل 

بقبايا ، خاصة فيما يتعلق بدعوى تعاربها مع الطمو  العلمي للحقل إقصاوها خالل فترة الهيمنة الوبعية

والمسوولية األخالقية للموسسات الدولية. بهذا المعنى، النظرية  ، أخالقيات استعمال القوةنيالتدخل اإلنسا

المعيارية لها عالقة مباشرة بالسياسة الخارجية، وعليه فإن المنظرين الذين ي،عمون أن النظرية ال ينبغي أن 

لسياسة األجندة الراهنة لية في تكون معيارية قد ال يكونون قادرين على مناقشة العديد من القبايا المحور

 .4الخارجية

هما للنظريات مما سبق، يمكن القول أن المراجعة األكسيولوجية للنقاش الثالث أبافت بعدا آخر مُ  

وعليه فإن جميع النظريات تقوم على افترابات معيارية، سواء  ،، يتمثل في البعد المعياريالمساهمة في الحقل

قيمة مبافة، ألن الدراسات النظرية السابقة في حد ذاتها تمثل . وهذه 5ريحتم ذل  بشكل صريح أو غير ص

في ، ابستمولوجية، منهجية وأنطولوجية لى افتراباتفقط إللنقاش الثالث كانت تفترض أن النظريات تستند 

ثابة النقاش النقاش بملبيد إلى اعتبار هذا ـ هذا ما دفع ب تجاهل االفترابات األكسيولوجية. الوقت الذي تم فيه

  .6الثالث المحدد لهوية الحقل

 

ال يوجد هنا  اعتراض ذو شأن على اإلبافات غير المسبوقة للنقاش الثالث داخل حقل العالقات  

عندما درديريان من شأنها أن توكد نبوءة كان حالة الحقل مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات  إذ أن ،الدولية

يمكن المجادلة بأن  داخل الحقل. 7"يبشر بتعددية جديدة"فكري الذي يحمله النقاش الثالث أشار إلى أن التحول ال

صل جديدة بين قشته، لم تود فقط إلى خلق خطوط فالمداخالت األساسية للنقاش الثالث، بالشكل الذي تمت منا

؛ للتأسيسية - مناهبة – تكوينية؛ تأسيسسة –وبعية؛ تفسيرية  - مابعد –)وبعية المساهمة في الحقل نظريات ال

غير أن  (، ولكنها انعكست، بشكل ربما أكثر وبوحا، على مدى التنـوع في تل  النظريات.عقالنية –تأملية 

تكمن في مدى إمكانية  وما،الت اإلشكالية التي بقيت مستعصية بالنسبة لمحاوالت تقييم حالة الحقل كانت
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كمي ُيمكن أن يعبر عن تعددية نوعية وليس عن مجرد تنوع "رياالنتشار النظ"اإلقرار بأن ما أسماه سميث بـ

أيا كان حجم التنوع وجود حالة من الهيمنة اإلقرار ب؛ على أن إنكار التعددية يعني بالبرورة داخل الحقل

، وهي فربية قابلة لإلثبات بمجرد تسجيل تم مناقشة حالة الحقل من خالل فربية التنوعيالنظري. مبدئيا، س

-التأملية( القائمة على نقد المقاربات التي هيمنت على النقاش مابين/لمت،ايد من المقاربات )التكوينيةالعدد ا

 .العقالنية(/)التفسيرية "االتجاه السائد"أو ما يعر  بنظريات  اتالپرادايم

ه إلى لتبسيط صورة التنوع التي بدا عليها حقل العالقات الدولية خالل النقاش الثالث، يمكن القول أن 

، 1، ظهرت مجموعة من المقاربات البديلةوالبنيوية بقدر أدنى من األهمية "االتجاه السائد"نظريات جانب 

بشكل  هذه المقاربات البديلةتتبمن . 2"الوبعية-إعادة تقييم الخيارات النظرية للحقل في الحقبة مابعد"تحاول 

الكولونيالية، المدرسة االنجلي،ية، وإسهامات علم -ية، مابعدالبنيو-بعدماالحداثة، -بعدماأساسي: النقدية، النسوية، 

االجتماع التاريخي واالقتصاد السياسي الدولي؛ مع تسجيل َكْون تقريبا كل هذه المقاربات تنطوي على ،خم من 

في ما  .اتساقها النظريقد تذهب إلى حد التأثير على  3التنويعات، بل إن بعبها ينطوي على نقاشات بمنية

 النقاش الثالث. خاللبأن الحقل سيعرفها حالة التعددية التي تنبأ درديريان َمشكلة ، سيتم يلي

 

 ثـاشُالثالـالنقُلـداخةُـدودُالتعدديـوحُالمعرفيُاالتصالإشكاليةُُ-3-4

 

د مقارنة بالنقاشات السابقة؛ فق ، بأن النقاش الثالث ال يشكل استثناءً 4أجادل هنا، استنادا إلى نيفيس سيلفيا

ربات البديلة أكثر من اوالمق "االتجاه السائد"نظريات بقي موسوما بالتعارض الثنائي وسوء الفهم المتبادل بين 

انعدام  درجة عالية منأن النقاش الثالث عر  واينر، من جانبه، يرى  عرفي بينها.مكونه فباًء للتبادل ال

هذا المشهد يبدو  وبوحا من النقاشات السابقة. ، ربما بشكل أكثربين األطرا  المناِقشة 5المعرفي االتصال

مواق  المن حاالت التعارض الثنائي بين خيبا لآلمال التي كانت معقودة على النقاش الثالث في تحرير الحقل مُ 

  .6متسمة باإلقصاء المتبادلال

تأملية كبرنامج إنكار كيوهان للمقاربات ال النموذج األول فييتمثل  :هذه خيبة األملهنا  ثالثة نماذج ل

افتقارهم إلى برنامج بحثي وابح.. "حيث يرى أن المشكلة األساسية بالنسبة للتأمليين هو  ؛بحثي داخل الحقل

المشكلة في تكمن  .7"وطالما أنهم غير قادرين على وبع برنامج مماثل..، فإنهم سيبقون على هامش الحقل

، ألنها تطالب التأمليين 8طلق االبستمولوجي للعقالنيةالمنأطروحة كيوهان، حسب سميث، في كونها تستند إلى 

يحدث هذا  .9، التي بدونها سيكون من غير الممكن تقييم برنامجهم البحثي"نظريات قابلة لالختبار"بتطوير 
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بالرغم من أن كيوهان ال يبدو جاهال بالرفض المسبق الذي يبديه التأمليون للمنطلقات االبستمولوجية العقالنية، 

1محاولة ن،ع الشرعيةل الثانيالنموذج  من خالل مدى قابليتها لالختبار. في ذل  قابلية النظريات للتقييمبما 
عن  

القادرة فقط على النقد  "األقلية المنشقة"ستيفن والت، الذي وسمها بـيتمثل في المقاربات التأملية كبديل نظري 

و،ميليه  كات،نشتاينقيام ا النموذج الثالث فيأتي من أم .2لالتجاه السائد "إيجابي"والعاج،ة عن تقديم بديل 

خارج  شكل وابحتقع ب"الحداثة من المشروع البحثي لحقل العالقات الدولية، واعتبارها -مابعدبإقصاء 

 .3"لعلوم االجتماعيةل المشروع البحثي

دم قابلية عداخل النقاش الثالث، يمكن العودة إلى مفهوم  االتصالإليجاد مسو، مناسب النعدام  

كذل ، االختال  الشديد في المنطلقات، ولكنه يتعلق بفقط هنا المقاربات المناِقشة للمقايسة. ال يتعلق األمر 

ا، إبافة إلى اختال  أهدافها ونظمها دَ على حِ  مجموعةاالتساق المعقد داخل كل ب ،4ماكينالي وليتل حسب

ا؛ ويبقى الشكل الوحيد الممكن للنقاش هو ذل  الذي يحدث ا مستعصيً أمرً ها يجعل من أي نقاش بين ، مماالمعرفية

لتأسيسية، التي تنكر وجود ل مناهبةال المواق ويرتبط مفهوم عدم القابلية للمقايسة ب .ةالواحد المجموعةداخل 

المحايد بين مختل  النظريات  arbiterأسس موبوعية خارج أي عمل نظري من شأنها أن تلعب دور الَحَكم 

ألن النقاش المنتظر منها أن  ،ما فاقم أكثر من مشكلة انعدام االتصال بين هذه النظرياتوهو ، 5ةالمتنافس

 تخوبه هو نقاش عقيم سلفا، طالما أنه لن يفبي إلى حد أدنى من التقارب واالتفاق حول القبايا األساسية.

م القابلية للمقايسة ال أكثر من ذل ، هنا  من يذهب إلى اعتبار أن خطوط الفصل الناجمة عن حالة عد

بصيغة أخرى،  .6الوبعيين أنفسهم-الوبعيين، ولكنها تفصل كذل  بين مابعد-الوبعيين ومابعدتفصل فقط بين 

نسحب فقط على التعارض القائم بين المواق  الوبعية في يعدم القابلية للمقايسة ال  مفهوميمكن القول بأن 

الوبعية فيما بينها، هذا ربما ما دفع -ب كذل  على المواق  مابعدالوبعية، ولكنه ينسح-مقابل المواق  مابعد

 .7بسميث إلى المجادلة بأن ما يوحد التأمليين هو معاربة ونقد العقالنية أكثر من البحث عن بديل مناسب لها

بات بين المقار االتصالفي االنعتاق من حالة انعدام  "الفشلـ "على النقاش الثالث بإذا كنا بصدد الحكم   

الوبعية أن تطرحه في -المناِقشة، فإن ذل  يع،ى في جانب مهم منه إلى حدود البديل الذي حاولت مابعد

 مة.اههنا ذا داللة تحليلية  (action of naming) إطالق التسمياتالمتعلق بفعل الُيعتبر . "االتجاه السائد"مواجهة 

-كون المشروع النظري لمابعد خلص إلىداللي أن ن، يمكن بشكل است"الوبعية-مابعد"مثال مصطلح  حللناإذا 

 يفتقر إلى تسميةببساطة ألنه  ،ةللوبعي "البديـلِ "ل إلى المبمون خِ مُ  ر بشكلٍ ـالوبعية، بمختل  أبعاده، يفتق

، وبشكل أقل داللة على ما يعر  بالنظريات ه ينسحب على جميع الفلسفات المابعديةاألمر نفسُ و ."بديـلة"
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. إذا كانت هذه النظريات 1المقاربات المناهبة للوبعيةالتوصي  الذي يتم إطالقه على مجمل النقدية، وهو 

بابستمولوجيتها الوبعية، فمن المثير لالهتمام أن  عتباره أ،مة في الفلسفة الحداثيةتشكل استجابة لما يمكن ا

أن يبدو . لنظري البديلوعها اإفالس مشريمكن أن يوشر على  2ندر  أن عج،ها عن اقترا  تسميات بديلة

الوبعية( ليس ارتباطا اصطالحيا فقط من -االرتباط بين الموقفين المشكلين للنقاش الثالث )الوبعية ومابعد

. وهذا ما يبرر االتجاه الشائع لدى طلبة مباميني في األساس، ولكنه ارتباط ٌ"-مابعد"خالل استعمال السابقة 

ا من إبرا، تعاربها الجوهري مع الوبعية. عدم التشكي  في جدوى الوبعية انطالق-الحقل في تقديم مابعد

الوبعية، ويبع تعددية الحقل خالل النقاش -مابعدالوبعية وهذا االتجاه هو الذي يوسس للتعارض الجديد بين 

، الذي "النبج النظري"طالما أن مفهوم التعددية يتطلب بلو، الحقل درجة متقدمة من  ،الثالث موبع المساءلة

ينطوي على فهم ما هو مشترٌ  بين المواق  المناِقشة أكثر مما ينطوي على كش  التناقبات التي تجعل منها 

 .3مواقَ  متعاربة

المتمثلة في إثراء حالة التنوع التي لم والنقاش الثالث داخل الحقل،  بافهاالتي أالقيمة أهمية بالرغم من  

؛ إال أن حالة التنوع هذه بقيت بعيدة عن االنتقال به من ممارسات يسبق أن عرفها الحقل خالل النقاشات السابقة

يمكن رسم صورة أبسط إذا ما قلنا بأن حالة التنوع لم تكن إال داخل  .النظرية وصوال إلى التعددية الهيمنة

ا تقديم الطريقة التي يتم بهمن شأن  طر  مناِقش واحد، أما داخل الحقل بشكل عام فقد كان األمر مختلفا تماما.

يجادل جارفيس مثال أن مساءلة أنطولوجيا حيث  ،تويد هذا النوع من الحججأن حالة الحقل في هذه المرحلة 

خاصة في الواليات ) "االتجاه السائد"حقل أمام طريقين: ال تالدولة وحدود االبستمولوجيا الوبعية جعل

كثر قدرة على األرغم أنه أقل هيمنة إال أنه الذي البنيوي، -بعدالحداثي أو ما-بعدأو المنظور ما، (المتحدة

  .4التحدي

"االتجاه مرة أخرى إلى الداللة التحليلية للفعل المتعلق بإطالق التسميات؛ ألن مصطلح هنا يمكن العودة  

 (mainstream) السائد"
ينطوي على فكرة الهيمنة بشكل يوحي بأن المقاربات التي ال تنتمي إليه إنما تقع على  5

-الحداثية ومابعد-هذا االستدالل مع التقليل الذي أبداه جارفيس من هيمنة المقاربات مابعديتفق . الحقل هامش

تقديمه من خالل ، يتمثل في "االتجاه السائد"هنا  جانب آخر من جوانب الهيمنة في طريقة تقديم  البنيوية.

النقاش بين الواقعية الجديدة والليبرالية صة التي شكلت خالالجديدة( -)الجديدة نيو -نيوالتشديد على التوليفة 

 .6والتو،يع التعاون التجاذب بينو ،المكاسب النسبية والمطلقةمشكلة  ،مفهوم ومبامين الفوبىحول الجديدة 

 الپرادايمالعقالني من مشكلة انعدام االتصال المعرفي مع  الپرادايمهذا النقاش الذي حدث داخل وقد فاقم 
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 عتد به معلم ينخرط في نقاش يُ  ،العقالنية، المتمثل في يترسون للقول بأن مرك، الحقلالتأملي، ما دفع ب

  . 1األصوات التأملية المهمشةالمتمثل في  ]محيطه[،

ات؛ فبعد أن الپرادايم-تختل  أسباب انعدام االتصال المعرفي داخل النقاش الثالث عنها في النقاش مابين

شة ببرامج معيارية، أيديولوجية وسياسية من الصعب ات المناقِ الپرادايمط كانت هذه المشكلة تع،ى إلى ارتبا

، وهي كناية عن 3"ةاالبستمولوجي قوقعةال"ترتبط بما أسماه وايت خالل النقاش الثالث أصبحت ، 2التقريب بينها

ابستمولوجيتين نطلقان من ؛ إذ طالما أنهما يفي الحقل ينالمشارك ينالپرادايمالمنطق الذي يحكم العالقة بين 

بالمنطلقات األمر سرعان ما ينتهي عندما يتعلق ألن النقاش  ،، فإنه ال يحق ألي منهما أن ينتقد اآلخرمختلفين

التموقع بمن براديمات محاطة بمنطلقات غير قابلة للنقد هذا يشبه  االبستمولوجية لكل براديم على ِحَدا.

. من تل  القوقعات تقي أصحابها من النقاش القادم من خارج "ابستمولوجية قوقعات"والمراجعة التموقع بمن 

بين الواقعية المعرفي جهة أخرى، بإمكان هذا المنطق أن ي،ودنا بفهم جيد للطريقة التي حدث بها التقارب 

في الوقت الذي الوبعي، -العقالني الپرادايمداخل  احتدمنيو الذي  -والليبرالية الجديدة بمن النقاش نيو الجديدة

)شكل بين المواق  النظرية المشاركة تفاقم مشكلة انعدام االتصال المعرفي يفقد بريقه مع النقاش الثالث  بدأ فيه

 (.  11رقم 

 

 

 الواقعية الجديدة      الواقعية  
 
 
 
 
 

 
 الجديدة الليبرالية        الراديكالية    الليبرالية    الراديكالية

 
ُ

ُنيوُ-اتُإلىُالنقاشُنيوالپرادايم-مابينُ(:ُمنُالنقاش71شكلُرقمُ)
Source: Waever, “The Rise and the Fall of the Inter-Paradigm Debate,” 436, 438. 
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طالما أنها تصبح تيبولوجيات مبللة  ، على حد تعبير ويفر،"النقاشات ]الكبرى[ ال تدوم إلى األبد"ألن 

فقد أصبح مفهوم النقاش ، 1إذا ما أعاد أعباء الجماعة المعرفية ترتيب مواقفهم النظرية وفقا لخطوط جديدة

ال الثالث غير قادر على استيعاب التحوالت المعرفية التي عرفها حقل العالقات الدولية مع بداية التسعينيات. 

، نيو -نيو ةالعقالني القائم على التوليف الپرادايمتحوالت المعرفية فقط في ظهور الحديث هنا عن الينحصر 

البنائي عقب نهاية الحرب الباردة وإعالنه عن برنامج بحثي طمو  يسعى  الپرادايمولكنها تمتد إلى ظهور 

الث إلى حالة من ين العقالني والتأملي، الذين انتهى بهما النقاش الثالپرادايمبين  "أربية وسطى"الحتالل 

  انعدام االتصال المعرفي بينهما.

أدى ظهور البنائية، إلى جانب العقالنية والتأملية، إلى ت،ايد االهتمام ببناء نقاش جديد داخل الحقل. 

هنا  مسوغان من شأنهما إبفاء الشرعية على مثل هذا االدعاء، األول يتعلق بالتموقع الثالثي للمواق  

ي تاريخ الحقل، بدل التموقع الثنائي المألو  في النقاشات السابقة؛ والثاني يتعلق بوعود النظرية ألول مرة ف

قل تعددي يفتح آفاق االتصال المعرفي، بدل الممارسات القائمة على الهيمنة المساهمة في تطوير حبالبنائية 

وانعدام االتصال المعرفي بين المواق  النظرية خالل النقاشات السابقة، وذل  من خالل تطويرها لما يعر  

بمن  . وقد أصبح النقاش الجديد يمثل النقاش الرابع(middle-ground theory)بنظرية "األربية الوسطى" 

(. يسعى الفصل التالي إلى َمشكلة التعددية داخل 11سلسلة النقاشات المتعاقبة المشِكلة لتاريخ الحقل )جدول رقم 

 النقاش الرابع، ومن ثم مساءلة التعددية داخل الحقل خالل العقد األول من األلفية الجديدة.

 

الفترةُ
ُالتاريخية

 التسعينيات الثمانينيات ياتالخمسينيات والستين العشرينيات والثالثينيات

ُالنقـاشُالرابعُالنقـاشُالثالثُالنقـاشُالثانيُالنقـاشُاألولُالنقـاش

ُالپرادايمات
  المثالية

 الواقعيةبد  
  السلوكيةُالعلمية

 التقليديةبد 
بد  الوضعية-مابعد

 الوضعية

  البنـائية
  العقالنية مقابل
 التـأملية مقابل

ُمتعددُاألطرافُثنائيُاألطرافُنائيُاألطرافثُثنائيُاألطرافُالـاالتص

ُ

ُ(:ُالتموقعُالالثنائيُللمواقفُالنظريةُخاللُالنقاشُالرابع12جدولُرقمُ)
Source: Wiener, 2. 

 

  

                                                 
1
 Waever, “The Rise and the Fall of the Inter-Paradigm Debate,” 424. 
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ُالنقـاشُالـرابعُوإشكاليـةُالتعدديـةُوالهيمنـة

 

، حيث سيتم في لثلَمشكلة حالة التنوع التي ورثها الحقل عن النقاش الثا هذا الفصل الختامييتصدى 

إلى ت،ايد االهتمام وكي  أدى هذا التطور التاريخي معاينة حالة الحقل مع نهاية الحرب الباردة  بدايةال

بالمشروع البنائي لجسر الهوة بين العقالنيين والتأمليين الذين انتهى بهم النقاش الثالث إلى حالة من غياب 

المنتظر من البنائية إنجاُ،ه، ثم المشاكل التي المشروع التوفيقي  إبرا، مستوياتبعدها، سيتم االتصال المعرفي. 

حيث سيتبح أن انقسام االتساق داخل البنائية كمشروع بحثي في حد ذاته، مشكلة ، خاصة ُهتحول دون استكمال

بين  تعقيد مشروعها التوفيقي، فبدال من أن ترك، على بناء الجسر المنتظر ات أدى إلىبنائيالبنائية إلى عدة 

المنقسمة العقالنيين والتأمليين، وجدت نفسها في حاجة إلى بناء جسر آخر يردم الفجوة بين تياراتها الداخلية 

فحص مقترحات واينر حول في مرحلة الحقة، سيتم . وفقا لنفس الخطوط التي تفصل بين العقالنيين والتأمليين

 .على طول الجسر "محطات"قدرة البنائية على إيجاد 

المجادلة بأن معبلة الجهود التوفيقية نحو  سيدفع من جديدمقترحات واينر، أن القصور التحليلي لر ـغي

 للبنائية تكمن في عدم قدرتها على التخلص من خطوط الفصل االبستمولوجية الموروثة عن النقاش الثالث.

يعرفها إثر انبمام البنائية إلى مساءلة التعددية المنتظر من حقل العالقات الدولية أن فشل هذه الجهود يستوجب 

وذل  من خالل المجادلة بأن مآل النقاش الرابع انتهى إلى تقارب بين العقالنية والبنائية،  ،طاولة النقاش الرابع

بلذ ذروته مع الدعوة للتولي  بين المقاربتين، مع استمرار اإلقصاء المتبادل بين التأملية والعقالنية، امتدت في 

وهو ما جعل النقاش الرابع يقتصر فقط على العقالنية  ،البنائي في حد ذاته-حو النقاش التأمليمرحلة الحقة ن

والبنائية، وقد تم االستعانة بمجموعة من األسانيد اإلحصائية المستقاة من استبيان قام به مجموعة من الباحثين 

 التابع لجامعة فيرجينيا. "(TRIP)التعليم، البحث والسياسة الدولية "برنامج في إطار ، 1115عام 

ُ

 حـالةُالحقـلُمـعُنهايـةُالحـربُالبـاردةُ-1ُ
 

، الذي تم نشرره الحقرا بعنروان 0533سنة  (ISA)في خطابه االفتتاحي كرئيس لجمعية الدراسات الدولية 

أصربح  ، اقترر  كيوهران أن حقرل العالقرات الدوليرة مرع نهايرة الثمانينيرات"الموسسات الدوليرة: مقاربتران اثنتران"

، وجملة من المقاربات التأملية التي ما إن لم ترتمكن ـ "االتجاه السائد"منقسما بين المقاربات العقالنية المعروفة ب

يعكرس . 1من تطوير برنامج بحثي خاص بها ]على غرار المقاربات العقالنيرة[ فإنهرا سرتبقى علرى هرامش الحقرل

وجرود ارتبرا  اصرطالحي ينبغري إ،التره منرذ البدايرة؛  نرهفري جانرب م، 2هذا التقسيم، إبافة إلى تقسيمات أخررى

الترري تررربط بررين تنسررحب علررى المقاربررات هرري التوصرريفات الترري  "الوبررعية"و "االتجرراه السررائد"، "العقالنيررة"فررـ
                                                 

1
 Keohane, International Institutions and State Power, 173-174. 

2
 ، أنظر: (anti-naturalists)ومقاربات مناهبة للطبيعية  (naturalists)وندت يقسمها إلى مقاربات طبيعية  ألكسندر 

Alexander Wendt, Social Theory of International Politics. (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 23-35. 
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فهررري  "النظريرررات النقديرررة"و "التأمليرررة"،"الوبرررعية-مابعرررد" األنطولوجيرررا الماديرررة واالبسرررتمولوجيا الوبرررعية؛ أمرررا

وابسررتمولوجيا مناهبررة  ةالترري تجمررع بررين األنطولوجيررا االجتماعيرر تي تنسررحب علررى المقاربرراالتوصرريفات الترر

 .1للوبعية

التعررارض الررذي اقترحرره كيوهرران بررين العقالنيررة والتأمليررة هررو تعررارض مرروروث عررن النقرراش الثالررث. 

محاوالت الرامية لصياغة فالمقاربات التأملية، ابستمولوجيا، تقوم بمساءلة المقاربات الوبعية للمعرفة، وتنتقد ال

منهجيرا، تررفض هيمنرة المرنهج العلمري وتردعو إلرى  .مقوالت موبوعية حول الحقيقرة وقابلرة لالختبرار تجريبيرا

أنطولوجيرا، تتحردى المفراهيم  .التعدد في مناهج إنتاج المعرفرة مرع التركير، علرى أهميرة االسرتراتيجيات التأويليرة

توكد بدال من ذل  على البناء االجتمراعي لهويرات الفراعلين وأهميرة الهويرة العقالنية للطبيعة والفعل البشريين، و

أما أكسيولوجيا، فهي تنكر إمكانية حيادية التنظير وتحرره من القيم، وتردعو إلرى  .في تشكيل المصالح واألفعال

ل هررذه القرروة وتفكيكهررا. التفررا  المقاربررات التأمليررة حررو أبنيررةتطرروير نظريررات ملت،مررة صررراحة بالكشرر  عررن 

 . 2المنطلقات جعلتها تنخرط بمن موق  معارض للمقاربات العقالنية

في المقابل، نجد أن المقاربات العقالنية تستلهم نظرية الخيار العقالني وتستعمل النموذج السلوكي القائم 

خيرار األفبرل عندما تواجهه عدة خيارات إ،اء قبية ما، يقروم بانتقراء ال فالفاعل العقالني، .على تعظيم المنفعة

االجتماعيرة فتعمرل  بنيرةالذي يخدم أهدافه ومصالحه، بحيث تكون مصالح الفاعل محددة سرلفا، أمرا المعرايير واأل

على تقييد سلو  الفاعل األناني الذي يعمرل وفقرا لمنطرق النترائج وحسرابات الغايرات والوسرائل. فري هرذه الحالرة، 

تصبح كل الظواهر االجتماعية قابلة للتفسرير مرن خرالل إقحرام ف ،يصبح المنطلق المنهجي في التحليل هو الفاعل

 "الفواعرل"كوحردات تحليرل فري  "البنرى"المشكلة هنا أنطولوجية كذل ، حيث يرتم اختر،ال وتصبح الفواعل فقط. 

 كوحدات تحليل أخرى.  

يس فقط للقدرة نهاية الحرب الباردة بالكيفية التي انتهت بها عن افتقار االبستمولوجيا العقالنية لكشفت 

، مما أكد االنتقادات 3التنبوية، ولكن حتى للقدرة التفسيرية، كما كشفت عن افتقارها للبعد التاريخي في التنظير

. وفي نفس الوقت، كشفت 4التأملية القائلة باستمرار عدم قدرة العقالنية على تفسير التغير في السياسة الدولية

ع االبستمولوجي البديل الذي تدافع عنه التأملية؛ ما جعل من فهم نهاية نهاية الحرب الباردة عن حدود المشرو

(Ned Lebow)ناد ليبو الواقعي كما جادل  الپرادايمالحرب الباردة أمرا ال يتعلق فقط ببرورة التفكير خارج 
5 ،

، 6تطور تاريخيكنهاية الحرب الباردة ولكن ببرورة التفكير خارج التعارض القائم بين العقالنيين والتأمليين. 

                                                 
1
، سأكتفي باستعمال توصيفْي التأملية والعقالنية حتى مع كون المراجع المقتبس منها قد تستعمل توصيفات البحثفي ما تبقى من  

 الوبعية والنقدية. -أخرى، كالوبعية، مابعد
2
 Richard Price and Christian Reus-Smit, “Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Constructivism,” 

European Journal of International Relations Vol. 4 no. 3 (1998): 260. 
3
 Jarvis, 2. 

4
 Andrew B. Phillips, “Constructivism,” in Martin Griffiths (ed.), 62.  

5
 Richard Ned Lebow, “The Long Peace, the End of the Cold War, and the Failure of Realism,” International 

Organization Vol. 48 (1994): 268.  
6
 Wendt, Social Theory of International Politics, 4.  
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، أعطى ،خما 1إبافة إلى تطورات نظرية أخرى، كإقحام النقاش الفلسفي حول العالقة بين البنية والفاعل

ر الهوة بين العقالنية لجسللمقاربة البنائية داخل الحقل، خاصة بعد أن تم إعالُنها برنامًجا بحثيا يسعى 

 .2والتأملية

عبلة التفكير في طياته أمال في الخروج من م لعقالنية والتأمليةالمسعى البنائي للتوفيق بين احمل لقد 

معبلة التفكير القائم على تكمن الذي شكل تاريخ النقاشات النظرية داخل الحقل.  القائم على التعارض

وغير قابلة للتغيير، حيث ُينتظر من  ا معطى سابقالتعارض في أنه يتناول الثنائية المَشِكلة للنقاش على أنه

. التعاطي مع هذه المعبلة كان يستل،م التغلب على "بد"أو الموق   "مع"مناِقش أن يتبنى إما الموق  ال

، وإعادة بناء العالقة بينهما من خالل بنية غير ثنائية تسمح بوجود 3منطق اإلقصاء المتبادل بين طرفي الثنائية

ة الموبوعية، القائمة على منطق التعارض، أكثر من منبرين للنقاش. مثال، تفترض االنتقادات المناهبة لفكر

بهذا الشأن  (relational)برورة استحبار نقيض الموبوعية المتمثل في الذاتية؛ غير أن التفكير العالئقي 

 ،يفترض وجود عالقٍة من نوع ٍما بين االثنتين كمايفترض أن الموبوعية ال تعني بالبرورة غياب الذاتية، 

ع بين الموبوعية المطلقة أو الذاتية المطلقة، ألنه لم َيُعد مرتبطا بمعنييهما المتبِمنين لذل  فإن االختيار ال يق

المخرج من هذه المعبلة، كما في حاالت أخرى مماثلة، في إقحام فكرة التفاعل ويكمن لفكرة التعارض بينهما. 

 .4ة البنية والفاعلوهذا ما فعلته البنائية فيما يتعلق بثنائي ،بين األطرا  المشكلة للثنائيات

هذه التطورات إلى إعادة التفكير في أطروحة كيوهان حول حالة الحقل، حيث أن محاور النقاش أدت 

نيو والنقاش بين  -، والمتمثلة في النقاش العقالني نيوهداخل الحقل لم تعد نفس المحاور التي شكلت تصور

استبدال المحورين القديمين بمحورين جديدين للنقاش، األول منذ نهاية الحرب الباردة، تم فالعقالنيين والتأمليين. 

أهمية هذا التحول، حسب روس سميت، في تتمثل بين البنائيين والعقالنيين والثاني بين البنائيين والتأمليين. 

يه ظهور المقاربة البنائية التي تحدت عقالنية الواقعيين الجدد والليبراليين الجدد، في نفس الوقت الذي سعت ف

. بهذا الشكل، يمكن 5النظرية نحو تحليل إمبريقي للسياسة الدولية-لنقل التأمليين من ]مجرد[ االنتقادات ماوراء

نظريات العالقات الدولية خالل العقد األول من األلفية الجديدة يمكن اخت،الها في  المجادلة مع فريديريكس بأن

  العقالنيون الذين يقدمون النقاش النظري داخل الحقل ثالثة مواق  أساسية: عند إحدى نهايتي الطي ، هنا

                                                 
1
 Wendt, “The Agent-Structure Problem in International Relations Theory,” op. cit. 

2
نهاية الحرب الباردة لظهور البنائية، ولكنها أعطت لها ،خما داخل الحقل. هنا  أعمال نظرية سابقة لنهاية الحرب  ال تورخ 

 الباردة بإمكانها أن توصل للبنائية كمشروع بحثي، أهمها:
Wendt, “The Agent-Structure Problem in International Relations Theory,” op. cit.; Nicholas G. Onuf, World of Our 

Making (Columbia: University of South Carolina Press, 1989); Friedrich V. Kratochwil, Rules, Norms, and Decisions 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1989). 
3
 Peterson, 033. 

4
، ولكنها تتعلق لق القبية بكون أن األفكار أكثر أهمية من القوة والمصلحة، أو أنها توجد مستقلة عنهاوندت، ال تتع بالنسبة لـ 
إال من خالل األفكار التي تصنعهما. ويبي  قائال، "عندما يقدم الواقعيون  ةن القوة والمصلحة ال تكتسبان أهميتهما التفسيريبكو

أن نبحث عن ]األفكار[ التي تجعل األقطاب أعداء أكثر من كونهم أصدقاء؛ وعندما  الجدد التعددية القطبية كتفسير للحرب، علينا
يقدم الليبراليون االعتماد االقتصادي المتبادل كتفسير للسلم، علينا أن نبحث عن ]األفكار[ التي تشكل هويات الدول التي تحفل 

لية كتفسير ألشكال الدول، علينا أن نبحث عن ]األفكار[ التي بالتجارة الحرة والنمو االقتصادي؛ وعندما يقدم الماركسيون الرأسما
 تشكل عالقات اإلنتاج الرأسمالي؛ وهكذا." أنظر:

Wendt, Social Theory of International Politics, 135-136. 
5
 Reus-Smit, “Constructivism,” 188. 
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على أنه حوار ودي بين العقالنية ونسخة ُمعَدلة من البنائية، مما يعني إقصاء التأملية؛ عند النهاية األخرى من 

ا في معركتهم بد دوُ الطي ، يقدم التأمليون النقاش النظري على أنه أشبه بساحة معركة تفرض عليهم أن يتحِ 

 "الوسطى ربية"األ، وجدنا بنائيي وسطعقالنيين؛ أخيرا، كلما ابتعدنا عن نهايتي الطي  من الجهتين نحو الال

 .1نهايتي الطي عند الذين يسعون للتوفيق بين القابعين 

الش  أن الصورة السابقة تبقى تتسم ببعض الغموض، الناجم عن التعقيد الذي يطال أي محاولة لترسيم  

هذا التعقيد أكثر في ويتفاقم  .ة لمختل  المقاربات الُمَشِكلة لحالة الحقل بعد نهاية الحرب الباردةالحدود المعرفي

، "الوسطى ربيةاأل"حالة البنائية، ألن الحديث عن التوفيق بين العقالنية والتأملية يقترن بالحديث عن بنائية 

كما أن هذا التعقيد يطر  إشكالية  ،عها التوفيقيمما يعني وجود بنائيٍة أو بنائياٍت أخرى ال تتقاسم معها مشرو

المسار الذي اتخذته البنائية حتى انتهت إلى هذه الحالة من التنوع. المهم بالنسبة للنقاش الدائر في هذا الفصل 

كها تأملية، فقد أدى إلى تفكي-هو أن ظهور البنائية أدى إن لم يكن إلى تحرير الحقل من الثنائية التقليدية، عقالنية

-ة = عقالنيةتأملي-بنائية + بنائية-قالنيةع"إلى ثنائيتين يبدو أنهما قابلتان إلعادة التركيب وفقا لهذا الشكل: 

،ه، على ـع؛ وهو نقاش تحفـاش الرابـس ألطروحة التعددية داخل النقـهذه الثالثية هي التي توس". تأملية-بنائية

 هفحصيتـم و ما سـل الحقل، وهـده الممارسات األكاديمية داخـما تجسة أكثر مـما يبدو،  الوعود التوفيقية للبنائي

 في ما يلي. 

 

ُنُالعقالنيةُوالتأمليةُيبُ"نظريةُوسطىـُ"النقاشُالرابع:ُالبنائيةُكُ-2ُ
 

مما سبق، وعلى خال  النقاشات السابقة، يتمتع النقاش الرابع بمي،ة نسبية تتمثل في تعدد يمكن القول 

 تعدد التيبولوجيات كمي،ة نسبيةاعتبار يأتي . هي تحاول تحديد المواق  النظرية المنخرطة فيالتيبولوجيات الت

من كونها تفتح المجال أمام التفكير حول مسارات متعددة يمكن من خاللها تأويل المآالت المحتملة لالتصال 

سابقة، حيث تم فرض تيبولوجيات المعرفي داخل النقاش الرابع؛ هذه المي،ة كانت غائبة تماما خالل النقاشات ال

الواقعية خالل -المثاليةالتيبولوجيا أدت إلى قولبة التفكير حول ما يمكن أن ينتهي إليه النقاش ) محددةثنائية 

إلى هيمنة  انتهتالسلوكية خالل النقاش الثاني -التقليديةالتيبولوجيا إلى هيمنة الواقعية؛  انتهتالنقاش األول 

وعليه، فإن  .إلى هيمنة الوبعية(انتهت مابعد الوبعية خالل النقاش الثالث -الوبعيةجيا التيبولوالسلوكية؛ 

التأملية( ينبغي أن يسبقه استعراض التيبولوجيات -البنائية-عليها )العقالنية تفكي  التيبولوجيا الثالثية المتعار 

 النقاش الرابع. مآل  لحو البحثالبديلة، ألنها ستساعد على التدقيق أكثر في فحص فربية 

 

ُتيبولوجياتُالنقـاشُالـرابعُ-2-1

 

يمكن لتيبولوجيا النقاش الرابع المتبناة هنا، رغم حدودها المحتملة، أن تختل  عن تيبولوجيات أخرى 

من جهة، والتي اقترحها ويفر من جهة و،مياله  ، أبر،ها تل  التي اقترحها كات،انشتايناألدبياتموجودة في 

                                                 
1
 Friedrichs, 011. 
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اله أن النقاش األكثر أهمية خالل التسعينيات هو النقاش بين العقالنية يات،انشتاين و،مأخرى؛ حيث يرى ك

( 13، بينما يرى ويفر أن المحور األساسي للنقاش الرابع يجمع بين التأملية والعقالنية )شكل رقم 1والبنائية

 -النقاش الثاني  -النقاش األول  في تاريخ الحقل حدث وفقا للمسار التالي، "الكبرى"مجادال بأن تعاقب النقاشات 

لهذه التيبولوجيات ما يبررها، خاصة فيما يتعلق باألولى، ألن تفاقم الجدل حول حدود   .2النقاش الثالث -النقاش الثالث 

البنائي لتجسير الهوة بين طرفي النقاش الثالث قد يجد له مآالً في التسليم بأن محور النقاش لم يعد عبارة عن  عالمشرو

(، ولكنه ارتد نحو الممارسة الثنائية التي صبغت النقاشات السابقة؛ أما تيبولوجيا 15ثلث كما صوره واينر )شكل رقم م

الوبعية للمقاربة البنائية في التقليل من شأن ما يمكنها أن -ويفر فهي مرتبطة بالجدل حول دور األصول التأملية مابعد

 لمقايسة تتكلم لغتين مختلفتين تماما. تفعله للتوفيق بين براديمات غير قابلة ل

 

 

 

 العقالنيـة      (s’1972) ةـالواقعي    

 الواقعية الجديدة          
    

 
 

 الجديدة الليبرالية        
 

     
 
 

 

 (s’1972)الليبراليـة                       (s’1972)الراديكاليـة 
 
 

 التأمليـة

ُرـورُويفـعُمنُمنظـالراباشُـ(:ُالنق10شكلُرقمُ)
  

Source: Waever, “Still a Discipline after all these Debates?” in Smith; Dunne and Kurki (eds.), 301. 

 

 
3التيبولوجيا المعتمدة هنا إلى التحقيب الذي اقترحه فريديركستستند 

(، كما تستند إلى 10)جدول رقم  

معرفي داخل النقاش الرابع. ويبقى أن المسو، الرئيسي لهذه التيبولوجيا إسهامات واينر حول آفاق االتصال ال

حيث أن  ،يكمن في المرونة التي تتمتع بها البنائية كموق  نظري، وليس كنظرية أو كبرنامج بحثي قائم بذاته

ائية كتحول عن إنجا،اتهم داخل التقليد الوبعي مثال بإمكانهم االلتحاق بالبن اأولئ  الذين ال يشعرون بالرب

في نفس الوقت، يبقى بإمكان بعض البنائيين أنفِسهم أن يعبروا عن أعمالهم النظرية و .ابستمولوجي داخل الحقل

                                                 
1
 Katzenstein et al., 683. 

2
 Waever, “The Inter-paradigm Debate,” 404. 

3
 Friedrichs, 11-13. 

نيو حول المكاسب  -النقاش نيو
 مطلقةالنسبية وال

 المحور األساسي للنقاش الرابع: 

 العقالنية بد التأملية
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النقاش الثالث، وبذل  فهم يقدمون البنائية إبان كاستمرارية للمجهود الفكري الذي أطلقته المقاربات التأملية 

  .1ظريات، وليس كتحول بحد ذاتهكمحاولٍة إلبفاء الطابع النظمي على تل  الن

2فريديريكس لـهنا  قصة مجا،ية 
يمكنها أن ت،ودنا بفهم سياقي للنقاش الرابع حسب التيبولوجيا  

الوبعيين -الوبعية هي اإلمبراطورية الرومانية، فإن التأمليين مابعد-إذا افتربنا أن العقالنية :المعتمدة هنا

بدأت ]خالل النقاش الثالث[ في اإلغارة على حدود اإلمبراطورية، ولم  يصبحون بمثابة القبائل البربرية التي

الحداثيين، أو حتى -يكن هنا  أي تميي، عملي بين مختل  هذه القبائل )كالمنظرين النقديين، النسويين، مابعد

ثم حدث الحقا البنائيين(. وهكذا، فقد كان ُينظر إلى البنائيين على أنهم يمثلون َسرية بمن الغارات التأملية. 

حسب التاريخ الروماني  (Visigoths)وأن انسحبت فصيلة من الَسرية البنائية، ممثلة في القوطيين الغربيين 

القديم، وتقدمت بطلٍب للحصول على المواطنة الرومانية، فاستفادت من قطعة أرض على حدود اإلمبراطورية 

. ثم (Ostrogoths)اراتها، ممثلة في القوطيين الشرقيين واستوطنت فيها، بينما واصلت بقية الَسرية البنائية غ

راطورية الرومانية إلى ا،دياد ـحدث وأن أدى التقارب بين المستوطنين الجدد )القوطيون الغربيون( واإلمب

)القوطيون الغربيون( وأقاربهم من البنائيين األرثوذكس )القوطيون  "الوسطى ربية"األالتنافر بين بنائيي 

، ولكنها ترم، كذل  "الوسطى ربية"األلكيفية التي نشأ بها مفهوم نظرية لهذه القصة فقط ال ترم، . الشرقيون(

م التباعد بين ـاب تفاقـإلى مآٍل محتمٍل للنقاش الرابع، يتمثل في نمو التقارب بين البنائية والعقالنية، على حس

بية جيدة حول مآل النقاش الرابع، من شأنها أن التأملية والعقالنية. يمكن لهذا الجانب من القصة أن يوسس لفر

 .هناتوجه المسعى البحثي 

لكن، يبقى أن التساوالت التي يطرحها عنوان هذا المبحث تدور، في األساس، حول المسوغات التي 

 بين العقالنية والتأملية، ولكن ببناء نقاش تعددي "أربية وسطى"من شأنها أن تسمح للبنائية ليس فقط باحتالل 

يتجاو، إشكالية انعدام االتصال المعرفي التي قوبت النقاشات الثالثة السابقة؛ على أن يسمح إدرا  هذه 

المسوغات ومقارنتها بالممارسات األكاديمية الراهنة بمساءلة إنجا،ات البنائية، على مستوى إدعاءاتها حول 

وبع نحو حقل من وبع الهيمنة ، ثم على مستوى إدعاءاتها بنقل الالوسطى" ربية"األالتنظير بمن 

 التعددية.

 

ُاإلستراتيجيةُالتوفيقـيةُللبنائيـةُ-2-2

 

الذي تتمتع به البنائية من ادعاءاتها حول القدرة على جمع العقالنيين  "السحر"ج،ٌء كبيٌر من يأتـي 

المشهد جعله  الوبعيين على طاولة واحدة للنقاش. التركي، على هذا الج،ء من-والتأمليين/الوبعيين ومابعد

عادة ما يتم  الوسطى" ربية"األنظرية بين يلقي بظالله على اإلسهامات الجوهرية للبنائية، وجَعل الربط بينها و

على حساب تل  اإلسهامات؛ فال،خم الذي أبافته البنائية داخل الحقل ال ينعكس فقط من خالل الجدل حول 

                                                 
1
 Price and Reus-Smit, 235. 

2
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 "المادي"و "االجتماعي"س أكثر في إعادة بناء العالقة بين تجسير الهوة بين طرفي النقاش الثالث، ولكنه ينعك

 في العالقات الدولية.

، القوة، كالفوبى ؛ فالعديد من المفاهيم"المادي"هو الذي يعطي معنًى لـ "االجتماعي"بالنسبة للبنائية، 

بنية النظام الدولي. أكثر يمكن إعادة النظر إليها على أنها مبنية اجتماعيا أكثر من كونها نتائج ل المصلحة واألمن

أبنية من ذل ، فالمصالح والهويات، كتل  التي على أساسها يتم تصني  الدول إلى أعداء أو حلفاء، هي بدورها 

وندت في مقالته الشهيرة المعنونة بالعبارة ذات لقد أبر، اجتماعية تنتجها الفواعل أكثر مما تحددها البنية. 

كي  أن الفوبى تحتمل عدة معاني عند أكثر من فاعل  ،"ا تصنعه منها الدولالفوبى هي م"الدالالت القوية، 

. 1واحد، ما يجعلها قادرة على بناء العديد من أنماط السلو  الدولي مختلفة عن تل  التي تفتربها الواقعية

قي وال وسياسات القوة ال تنتج عن الفوبى ال بشكل منط (self-help)الذاتي -نظام العون"يجادل وندت بأن 

الذاتي ]وسياسات القوة[، فإن ذل  يرجع إلى -بشكل سببي، وإذا كنا اليوم نجد أنفسنا في عالم يقوم على العون

عمليات ]النظام الدولي[، وليس إلى بنيته. ال يوجد هنا  منطق للفوبى بمع،ل عن الممارسات التي تنشئ بنية 

وسياسات القوة هي عبارة عن موسسات، وليست معينة دون أخرى للمصالح والهويات. إن العون الذاتي 

 2."مقومات أساسية للفوبى؛ فالفوبى هي ما تصنعه منها الدول

تتصدر  المقترنة بإسهام وندت (…the social construction of) "...البناء االجتماعي لـ"لقد أصبحت عبارة 

حررق، اسررتطاع ونرردت أن يجعررل مررن . وفري إسررهام ال3عنراوين المقرراالت وفصررول الكتررب خررالل السررنوات األخيرررة

أن المشررروع البنررائي للتوفيررق . يمكررن القررول برر4"الوسررطى ربررية"األ]الوحيررد[ بررمن  "المقرريم الشرررعي"البنائيررة 

، يستند في األساس "الوسطى ربية"األر الهوة بين طرفي النقاش الثالث، والذي يستند إلى التنظير بمن وجس

ابسررتمولوجًيا، أنررا منحرراٌ، إلررى صرر  الوبررعيين، أمررا "ت عنرردما قررال: إلررى العبررارة الشررهيرة الترري أطلقهررا ونررد

البنائيرة ال تررفض فكررة العلرم . ف5"الوبرعيين-أنطولوجًيا، وهو األهم بالنسبة لي، فسو  أنحا، إلى ص  مابعد

وما يتعلق به، ألن خالفها مع الوبعية ليس ابستمولوجيا ولكنه أنطولروجي، وهرو مرا يسرمح لهرا براحتالل موقرع 

 الوبعيين.-بين أنصار العلم العقالنيين/الوبعيين ومناهبي العلم التأمليين/مابعد الوسطى" ربية"األ

هنا  مستويان للمشروع التوفيقي المنتظر من البنائية إنجاُ،ه. المستوى األول يتعلق بمحاولة تحدي 

ات االبستمولوجيا العقالنية الوبعية بمن حدودها االبستمولوجية الخاصة بها، فهي تهد  إلى استعمال منطلق

التحليلية إلثبات محدودية األنطولوجيا المادية، وذل  من خالل بناء برنامج بحثي إمبريقي يثبت األهمية 

تبرئة التأمليين من التهمة القائلة بأنهم ال يقومون لألفكار، المعايير والقيم؛ أما المستوى الثاني فيتعلق بمحاولة 
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بها، طالما أنهم يرك،ون على نقد الجوانب االبستمولوجية، تهم همة من السهل إدانبأي عمل امبريقي، وهي ت

. في 1محكمة مفهوميا ومويدة امبريقيا تالمنهجية واألكسيولوجية، في وقت يهملون فيه العمل على بناء تحليال

عن مرافعتهم التقليدية  أن تجتهد في إقناع العقالنيين بالعدولالوسطى"  ربية"األنفس الوقت، ُينتظر من بنائية 

 القائلة بأن المعايير والخطابات غير مهمة إطالقا في الدراسات الدولية.

للبنائيين بالمساهمة بشكل فعال في إثراء العديد من المجاالت الفرعية في هذا النمط من التموقع سمح 

 مكما سمح له ،صاد السياسي الدوليحقل العالقات الدولية، كالدراسات األمنية، نظرية السالم الديمقراطي واالقت

، 2كاألمن كانت حكرا على المقاربات الوبعيةباالنخراط في النقاشات الدائرة حول العديد من الموابيع التي 

، توسع حل  الناتو واالتحاد 4، الن،اعات الداخلية3العالقة بين النمو االقتصادي والن،اعات المسلحة

نيو، يكمن في كونها ال ترك، على  -انتقاداتها للوبعية، ممثلة في التوليفة نيو ... إن نجا  البنائية في5األوروبي

ما فعلته التوليفة بل على ما تجاهلته، خاصة فيما يتعلق بمبمون ومصادر مصالح الدولة والبنية االجتماعية 

نطولوجيا البنائية حيث تفترض البنائية وجود تفاعل مستمر بين الفواعل والبنى، فتصبح األ ،6للسياسة الدولية

قائمة على فربية التكوين المتبادل، حيث ال يتم اخت،ال وحدات التحليل، بعبها إلى بعض، كما تفعل 

 . 7العقالنية

العقالني حول دور المعايير. يرى الواقعيون -األنطولوجيا يمكن االستعانة بالنقاش البنائيهذه لتفكي  

سيرية الكافية إلقحامها في التحليل، بينما يرى ،مالوهم الليبراليون الجدد الجدد أن المعايير ال تتمتع بالقوة التف

ة تنظيمية وتساعد الفواعل ذوي المصالح المحددة ي تودي وظيفعبارة عن ُبنى فوقية قائمة على أساس ماد اأنه

سات(؛ أما بالنسبة سلفا. بالنسبة لكال المقاربتين، الفواعل )الدول( هي التي تشكل هذه البنى )المعايير والموس

للبنائيين، فالمعايير عبارة عن فهومات جماعية ذات بغوط سلوكية على الفواعل، وهي تساهم في تشكيل 

هويات ومصالح الفواعل وال تقوم بمجرد تنظيم سلوكها، وبذل  فهي تكتسي صبغة المتغيرات القادرة على 

 .8تمرار وتساهم في تكوين بعبها البعضالتفسير. بالنسبة للبنائيين، الفواعل والبنى تتفاعل باس

اتجاه البنائية نحو تجنب المداخالت ذات الطابع اإلشكالي حول القبايا االبستمولوجية وقد كان من شأن 

، 9مكنها كذل  من إثراء ح،مة األدوات التحليلية للحقلأن والتركي،، بدال من ذل ، على القبايا األنطولوجية 
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كعلم االجتماع، علم النفس، التاريخ والفلسفة.  يا المحورية في حقول معرفية أخرىقباإقحام العديد من البوذل  

 . 2والتنشئة االجتماعية 1ةبينذاتانيمن بين هذه القبايا المعايير، الهويات، النجد 

 (Ruggie) ، أشار كراتوشويل وروجيكنموذج (regimes theory)في دراستهما حول نظرية المنظومات 

اقض متأصل داخل النظرية بين األنطولوجيا واالبستمولوجيا، محذرْين من أنه ما لم يتم التعامل إلى وجود تن

ا مع الطبيعة البنائية للمعايير، فإن نظرية المنظومات ستبقى تواجه مشكلة التناقض بين االبستمولوجيا نظريً 

بين الذات والموبوع، ما يجعلها الوبعية واألنطولوجيا االجتماعية، كون الوبعية تفترض االنفصال المسبق 

تن،ع للتركي، على القوى الموبوعية التي تحر  الفواعل خالل تفاعالتها االجتماعية، في الوقت الذي تتبنى 

ة، توكد على معرفتنا بالمنظومات من خالل الفهومات المشتركة التي بينذاتانيفيه األنطولوجيا االجتماعية ن،عة 

هذه المشكلة أن تجعل الجسر من شأن . 3ل المقبولة والمرغوبة للسلو  االجتماعينكونها ]كذوات[ حول األشكا

في بنائها  بينذاتانيالمنتظر بناوه مع نظريٍة وبعيٍة كالواقعية الجديدة أمًرا بعيَد المنال، ألنها تفتقر إلى البعد ال

ة بينذاتاني، إما أن يتبنوا أنطولوجيا النظري. لمواجهة هذه المشكلة، كان على البنائيين أن يختاروا حال من اثنين

أو أن يعملوا على جعل االبستمولوجيا تنفتح أمام األدوات  ،من شأنها أن تتوافق مع االبستمولوجيا الوبعية

، من خالل الربط بين االبستمولوجيا األولالتأويلية. ويبدو أن البنائيين فبلوا االجتهاد في تفعيل الخيار 

 . 4البينذاتانية الوبعية واألنطولوجيا

غير أن هذا الربط، الذي يعتبر رو  المشروع التوفيقي للبنائية، بقي غير متماس  نظريا. يجادل جيم 

 تاء نظرية ـوالت، بقيت متأثرة بأطروحة وحدة العلم والسعي الحثيث لبنـ جورج، مثال، بأن انتقادات وندت ل

ها ذات قيمة محدودة في تجاو، افترابات الواقعية دولية تستلهم االفترابات األساسية للوبعية، ما جعل

 ربيةاأل"هذا إذا افتربنا أن مشروع البنائية يستهد  التحر  بعيدا عن األطرا  وصوال إلى  ،5الجديدة

. يبدو أن المشكلة األساسية التي أصبحت تحول دون نجا  البنائية في الدفع بمشروعها التوفيقي نحو "الوسطى

 حد ذاته.بكلة االتساق في البنائية كمشروع بحثي هي مش تجسيد مسعاه
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ُمشكـلةُاالتسـاق:ُبنائيـةُواحـدةُأمُعـدةُبنائيـاتُ؟ُ-2-3

 

، ولريس بنائيرة 1يجادل برايس وروس سرميت برأن وجرود العديرد مرن البنرائيين يعنري وجرود عردة بنائيرات

اريخي الذي عرفته البنائية منذ نهاية الثمانينيات . هذه الفكرة ال يسندها فقط المسار الت(consistent)واحدة متسقة 

إلى اليوم، ولكن تسندها كذل ، وبشكل أكثرر أهميرة، الطريقرة التري صرار البنرائيون علرى تنروعهم يتموقعرون بهرا 

برايس وروس سميت، هنا  نسختان أساسيتان للبنائية: البنائية الحداثية والبنائية ـ بمن النقاش الرابع. بالنسبة ل

الحداثية؛ ويكمن الفرق بينهما في طبيعة األسئلة التي تطرحها كل نسرخٍة علرى ِحرَدا، حيرث تنر،ع األولرى -عدما ب

، بينمرا تنر،ع الثانيرة نحرو التركير، علرى األسرئلة "لمراذا؟"تفسرير مرن قبيرل المتعلقرة بالنحو التركي، علرى األسرئلة 

ح أن هرررذا التصرررني  يقترررر  وجرررود تقرررارب . مرررن الوابررر2"كيررر ؟"مرررن قبيرررل  (processes)المتعلقرررة بالعمليرررات 

-الحداثيرة والتأمليرة مابعرد-ابستمولوجي بين النسخة الحداثية والعقالنية الوبعية مرن جهرة، وبرين النسرخة مابعرد

، فهنررا  ]علررى األقررل[ ثررالث بنائيررات: البنائيررة 3و،ميليرره الوبررعية مررن جهررة أخرررى. أمررا بالنسرربة لكات،نشررتاين

 .4، البنائية التأويلية والبنائية النقدية(conventional) االصطالحية

تعتبر البنائية االصطالحية بمثابة التيار المهيمن داخل الوسط األكاديمي األمريكي، وتعمل علرى فحرص 

األدوار الترري توديهررا الهويررات فرري تشرركيل مخرجررات السياسررة  توديهررا المعررايير، وفرري حرراالت أقررل األدوار الترري

ر جسرفي عمرومهم ذوو توجهرات ابسرتمولوجية وبرعية، ويردافعون بقروة عرن فكررة الدولية. أصحاب هذا التيار 

الهوات التي تفصل بين مختل  المقاربات النظرية داخل الحقل؛ يستعملون المناهج الكيفية ودراسات الحالة التي 

الموسسراتية كمرا يسرتلهمون علرم االجتمراع وعناصرر مرن  ،(process-tracing case study) تعتمد على تتبع المسرار

 ، إبافة إلى نظريات التنظيم.5سوسيولوجية لمدرسة ستانفورد-الماكرو

تتمتعرران بشررعبية واسررعة فرري األوسرراط األكاديميررة فالبنائيررة التأويليررة والبنائيررة النقديررة، فرري المقابررل، أمررا 

،م بطرر  أسرئلة ذات البنائية التأويلية التعاطي مع األسرئلة ذات الطرابع التفسريري، وتلترحيث تتجنب األوروبية. 

طررابع اسررتقرائي تسررتهد  إعررادة بنرراء هويررة الفاعررل، باسررتعمال منرراهج تعتمررد علررى تقنيررات تحليررل الخطرراب، مررع 

التركي، على عمليات القوة والسيطرة المال،مة لِلغة والخطاب. وتبي  البنائية النقدية بعدا معياريا صريحا من 

عة المعرفية في عملية إعادة إنتاج الهويات والعرالم الرذي هرم خالل فحص المبامين التي يبيفها أعباء الجما

 بصدد دراسته. 

يبدو أن الفرق بين هذه التيارات التأويلية والنقدية وبين البنائية االصطالحية هو فررق ابسرتمولوجي فري 

حافظون علرى األساس. ففي الوقت الذي يعتقد فيه االصطالحيون بأن التفاعل الرم،ي ُيكّون المعنى، نجد أنهم ي

االفتررراض الوبررعي بررأن الحقيقررة االجتماعيررة تبقررى موجررودة بشرركل مسررتقل عررن تصررور الُمنظررر، لررذل  نجرردهم 

. هررذا ربمررا مررا يجعررل "الموجررودة هنررا "يشررددون علررى أهميررة األعمررال االمبريقيررة فرري مقاربررة تلرر  الحقيقررة 
                                                 

1
 Price and Reus-Smit, 233. 

2
 Reus-Smit, “The Constructivist Turn,” 10. 

3
 Katzenstein et al., 675. 

4
 Checkel, 2-3. 

5
 Wiener, 01. 
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 "الموجرود هنرا "ا، فيعتبرون أن العرالم االصطالحيين أقرب إلى العقالنيين. أما التأويليون، والنقديون خصوص

وهرذا مرا  ،، ما يتطلب فهم مختل  الطرق التي جعلته مبنيا بالكيفيرة التري يبردو عليهرا1هو عالم مبني في حد ذاته

 يجعلهم أقرب إلى التأمليين منهم إلى العقالنيين. 

يهرريمن البنررائيون  أنرره مررن السررهولة بمكرران أن نالحررظ كيرر  (Checkel)فرري نفررس السررياق، يسررجل تشرراكل 

التي يتم تحريرهرا فري هارفرارد، بينمرا يهريمن البنرائيون  (International Organization)االصطالحيون على مجلة 

اللترين يرتم  (European Journal of International Relations) و (Millennium)الترأويليون والنقرديون علرى مجلتري 

 .2ليواتحريرهما في لندن وميونيخ، على الت

خالل السنوات األخيرة، كانت هنا  محاوالت مكثفة لالستجابة لنداء تجسير الهوة، غير أن ذل  تم مرن 

خالل مجهودات مت،ايدة التعقيد للتوفيق بين البنائية بشكل عام والمقاربات المناوئة لها، بما في ذل  العمرل علرى 

بين التحليرل مرن منظرور معرفري والتحليرل  متعلق باألفكار،الالتوفيق بين االهتمام بالبعد المادي واالهتمام بالبعد 

والسررلو  القررائم علررى  "اآلخررر"وبررين االهتمررام بالسررلو  القررائم علررى اعتبررار  ،مرن منظررور االختيررار االسررتراتيجي

محرراوالٍت لتكييرر  البنائيررة بررمن مشرراريع امبريقيررة مختلفررة،  الجهرروداعتبررار المصررالح الذاتيررة. كمررا شررملت هررذه 

. 3المتعلقة بالموسسات الدولية، المعرايير، اإلذعران والتنشرئة االجتماعيرة داخرل االتحراد األوروبري خصوصا تل 

البراحثين ينخرطرون فري مشراريع شراقة لمواصرفة مقاربراتهم النظريرة،  النوع مرن االهتمامرات النظريرة جعرلهذا 

تشراكل، معبرلة ـ الجانبين. بالنسبة لر سر الهوة بينالبنائية والعقالنية على حد سواء، من أجل االستجابة لنداء جَ 

جسر بممر واحد، يصل بين العقالنيين والبنائيين االصطالحيين، ُهذه المجهودات أنها استمرت تشتغل على بناء

فرري الوقررت الررذي كرران عليهررا أن تفررتح ممرررا أخررر بررين البنررائيين االصررطالحيين مررن جهررة، والبنررائيين التررأويليين 

 "الوسررطى ربررية"األربمررا كرران هررو  مررن البنررائيين القالئررل الررذي أخررذوا مفهرروم . و4والنقررديين مررن جهررة أخرررى

بجدية، ألنه حاول أن يبني جسرا بممرين، األول يصل بين البنائيين والعقالنيين الوبعيين، والثراني يصرل برين 

ت داخرل البنائيرة، . بصيغة أخرى، يمكن المجادلرة برأن تعردد التيرارا5البنائيين االصطالحيين والبنائيين التأويليين

وانقسامها على أساس خطوط فصل ابستمولوجية، ي،يد من تعقيد مشروعها التوفيقي، فبردال مرن أن تركر، علرى 

بناء الجسر الموعود بين العقالنيين والتأمليين، تجد نفسها في حاجة ملحة إلى بناء جسور أخرى، منها ما يرردم 

 الفجوة بين تياراتها الداخلية في حد ذاتها.

أسباب هذه المعبلة إلى صعوبة التخفي  من حدة الخال  حول االبستمولوجيا، ما يجعل من رجع ت

النظرية هي قبايا أنطولوجية في األساس وليست ابستمولوجية أمرا -تأكيد وندت على أن القبايا ماوراء

تية، تذمر تشاكل مبالغا فيه؛ ففي مشروعه المشتر  مع كابوراسو وجوبيل حول االتحاد األوروبي والموسسا

من صعوبة إشرا  باحثين ذوي توجهات تأويلية أو نقدية نظرا لصعوبة الجمع بين المسائل التفسيرية والمسائل 

                                                 
1
 Wiener, 01. 

2
 Checkel, 2 (note. 1). 

3
 Ibid., 04-15. 

4
 Ibid., 15. 

5
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بين القبايا االبستمولوجية واألنطولوجية للوصول إلى تسوية من . كما أن الفصل 1القيمية في سلة بحثية واحدة

وقد يبقى أمرا غير متا .  "ولنناقش ما نختل  حوله أنطولوجيا دعنا نفترض أننا متفقون ابستمولوجيا"قبيل 

على األقل من خالل  لوجية واألنطولوجيةكراتوشويل نفسه إلى التشاب  المعقد بين القبايا االبستموأشار 

 لة لها.المشكِ  2اللغوية بنيةاأل

الطبيعة "اعتبره واينر ما  للتخلص من هذه المعبلة، على األقل من الناحية التحليلية، يمكن العودة إلى 

؛ حيث يالحظ أنه في الوقت الذي يتم فيه وبع البنائية في سياق ،مني واحد 3للبنائية في حد ذاتها "ةبينذاتانيال

لة ، نجد أن المدخالت النظرية المشكِ يناألخير ينبمن المسار الذي عرفه حقل العالقات الدولية خالل العقد

هذه المالحظة أن من شأن لواقع، من جماعات أكاديمية متباينة، تاريخيا ومعرفيا. للمقاربة البنائية تأتي، في ا

 ربية"األتدفعنا إلعادة النظر ليس فقط في طبيعة البنائية المنخرطة في النقاش الرابع ولكن حتى في طبيعة 

مجاال موجودا ى" الوسط ربية"األحول ما إذا كانت هذه هنا المنتظر منها احتاللها. يمكن التساول  "الوسطى

مسبقا بشكل موبوعي، نتيجة للتعارض الموروث عن النقاش الثالث بين التأملية والعقالنية، غير القابلتين 

 ؟بينذاتانيبشكل  ا ببنائه اجتماعياأم أنه مجاٌل ُينتظر من البنائيين أن يقومو ،للمقايسة

        

ُتأملية:ُمنظـورُواينـرمحطاتُعلىُطولُالجسرُالبنائيُبينُالعقالنيةُوالُ-2-4

 

يعتقد واينر أن البنائيين، رغم كونهم ال يتقاسمون موقفا ابستمولوجيا واحدا، إال أنهم يتفقون حول أهمية 

األنطولوجيا مقارنة باالبستمولوجيا؛ وعليه، فهم ال ين،عون نحو التقارب عند ال،اوية الثالثة المشكلة للمثلث 

الشائع، ولكنهم في المقابل يعملون على تشكيل نص  دائرة تربط بين ( من المنظور 15النظري )شكل رقم 

 (.01طرفي النقاش الثالث، التأملية والعقالنية )شكل رقم 

 البنائيـة
 
 
 
 
 
 

 العقالنية         التأملية
 

ُالمواقـفُالنظريـةُالمشكلةُللنقـاشُالرابـع(:10ُشكلُرقمُ)
Source: Wiener, 3. 
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 بنفس المسافة رة واينر وامتدادها بظهور مواق  بنائية تتشكل من خالل االبتعادظهور نص  دائيقترن 

: أوال، إعطاء أهمية لألنطولوجيا مقارنة باالبستمولوجيا؛ 1عن طرفي القاعدة. تتمي، هذه المواق  بثالثة مظاهر

االحتفاظ بالقدرة على االنخراط ثانيا، التمي، عن المواق  غير القابلة للمقايسة المشِكلة للعقالنية والتأملية، مع 

في نقاش مع كليهما؛ وثالثا، التنوع في الخيارات المتعلقة باألدوات المنهجية. كيفية تموقع هذه المواق  على 

. بهذه الطريقة، يقوم الوسطى" ربية"األطول نص  الدائرة تحددها النقاشات البنائية التي تجري بمن مجال 

وصوال ها وسطى التي ُيفترض من خاللها التوفيق بين طرفي القاعدة كلما ابتعدنا عنال منطقتهمالبنائيون بتشكيل 

البنائية ال تتشكل من موق  واحد، ولكن من  الوسطى" ربية"األقطر. وهكذا، فإن الإلى الحدود األعلى لنص  

اقبات بين األنطولوجيا مواق  متعددة، رغم اختالفها فيما بينها إال أنها تأخذ على عاتقها عبء التعامل مع التن

 ربية"األطلبة الحقل. هذا التعدد في المواق  بمن مجال أمام واالبستمولوجيا التي طالما شكلت تحديا 

هو الذي يغذي االعتقاد بأن البنائية استطاعت أن تطلق نمطا جديدا لالتصال المعرفي متعدد  الوسطى"

من شأنه، حسب داي، وواينر، أن يعتبر بناء  "النظرية"وهو ما يسمح بفتح نقاش حول  ،2األطرا  داخل الحقل

مج البحثية ، بدل المنطق البراديغماتي عند كُون أو منطق البرا(mosaic) النظريات يتطور وفقا لمنطق فسيفسائي

 . 3على فربية عدم القابلية للمقايسة عند الكاتوش القائمين كالهما

 
 
 
 
 المعاييـر     

 

 
 األفكار االجتماعية        ين المتبادلالتكو          

 
 
 
 األفكار                         الخطاب    
 الفردية                 )اللغة(                   
 
 
 

 االتصالانعدام        
 حتمية مادية           حتمية اجتماعية 
 

ُواينـرُرةـفُدائـولُنصـاتُالموجودةُعلىُطـ(:ُالمحط11شكلُرقمُ)
Source: Wiener, 03. 

                                                 
1
 Wiener, 03. 

2
يعتبر منطق اإلقناع نموذجا جيدا لتقديم العناصر العقالنية والتأملية كمتغيرات مستقلة لتحليل عمليات التكامل، في ظل فربية  

[ حول تأثير معايير حقوق اإلنسان على السياسة الدولية، تم التركي، "األربية الوسطى"الفوبى. مثال، في دراسة ]تستلهم بنائية 
ر )العقالني( للفواعل التي تتقاسم معايير محددة للمجادلة من أجل منظور معين إلقناع فواعل أخرى من خالل عمليات على القرا

 .Wiener, 16  التنشئة االجتماعية )االتصال، التعلم، اإلقناع(. أنظر: 
3
 Ibid., 03-16. 
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 الخطاب

النقاشاتُ

ُ"الكبرى"

األول،ُ

نيُالثا

ُوالثالث

النقاشُ
 الرابع

النقاشُ
 الرابع

النقاشُ
 الرابع

النقاشُ
 الرابع

النقاشُ
 الرابع

النقاشُ

ُالثالث

 

ُولُنصفُدائـرةُواينـرـةُعلىُطـاتُالفرعيـ(:ُالنقاش13جدولُرقمُ)
Source: Wiener, 03. 

اطها بمفهوم إذا سلمنا بصحة هذا المنظور، فإن القيمة المبافة للبنائية تصبح أبعد من مجرد ارتب

أو بعمليات التجسير، وتمتد نحو السما  بظهور عدد من النقاشات الفرعية الوسطى"  ربية"األ

(conversations)  .هذه النقاشات الفرعية شبيهة بمجموعة من المحطات على طول الجسر أصبحت داخل الحقل

تحوال عن الطبيعة الصامتة للنقاشات  كما شكلت ،(12، جدول رقم 01)شكل رقم  الرابط بين العقالنية والتأملية

هذا التحول خالل فترة ،منية واحدة، وال يحدث السابقة بين مواق  نظرية تتسم باإلقصاء المتبادل.  "الكبرى"

 .1ولكن عبر مسار تدريجي يبم تحوالت عدة، وأحيانا متوا،ية

والثانية  ألولى ابستمولوجيةيام بخطوتين، اينطوي التموقع بمن المحطات التي ابتكرها واينر على الق

أنطولوجية. تتبمن الخطوة األولى االبتعاد عن طرفي القاعدة مع االحتفاظ بالقدرة على النقاش معهما؛ أما 

الخطوة الثانية فتنطوي على إعادة بناء أنطولوجيا جديدة تختل  عن األنطولوجيا التي يتبناها طرفا القاعدة، كل 

نحو  "الحتمية المادية"التحر  بعيدا عن تم بالعديد من النماذج التنظيرية. مثال، نا هعلى ِحَدا. يمكن االستعانة 

                                                 
1
 Wiener, 17. 



 

 97 

، وهي خطوة "األفكار"على الج،ء األيسر لنص  الدائرة من خالل التركي، على  "األفكار الفردية"محطة 

يا التكوينية يعبر يمكن اعتبار أن التحر  نحو األنطولوج ،تتبمن االبتعاد عن الطر  العقالني. في نفس الوقت

، ومن ثم للطر  التأملي؛ هذا المثال تجسده إسهامات "الحتمية االجتماعية"عن محاولة لالقتراب من 

، من "الحتمية المادية"الموسساتية الجديدة. هنا  مثال آخر يتعلق بالحركة التي تمت باالبتعاد أكثر عن طر  

ثقافية على  -بتأثير األنطولوجيا التكوينية للبيئة السوسيوخالل التنظير لألفكار كعوامل اجتماعية واإلقرار 

هذه يتموقع في . "األفكار االجتماعية"تشكيل المصالح، وهو ما أدى إلى بناء محطة ثانية، تتمثل في محطة 

، أو ما يعر  بالبنائيين 1و،ميليه كات،نشتاينالمحطة ما يعر  بالبنائيين االصطالحيين، حسب تيبولوجيا 

؛ وهي المحطة التي أفبت إلى تطوير مجموعة هامة من 2ين، حسب تيبولوجيا برايس وروس سميتالحداثي

اء هذه المحطة تطلب القيام ـالدراسات االمبريقية حول دور األفكار، المعتقدات والمعايير في السياسة الدولية. بن

، "األفكار الفردية"لجديدة المتعلقة بـا ة الموسساتيةـر المحطـر  العقالني، عبـن الطـاالبتعاد عبخطـوة تبمنت 

، ولكن بدون "الحتمية االجتماعية"؛ وفي نفس الوقت االبتعاد عن محطة "األربية الوسطى"وصوال نحو 

 .3فقدان االتصال معها

الطر  األيمن من القاعدة، فيمكن الحديث عن  في هذا على الجانب العقالني، أما على الجانب التأملي 

ته نظرية ألعاب اللغة في تفسير وفهم الن،اعات من خالل التركي، على األنطولوجيا االجتماعية الدور الذي لعب

كما أن التركي، على العالقة  ،"الخطاب )اللغـة("، وهو ما سمح ببناء محطة (speech-acts)ألفعال الكالم 

لى إعادة االعتبار لالنطولوجيا الحاسمة بين المعايير كمحر  ومعيق للعوامل البنيوية والبعد االجتماعي أدى إ

هذه المحطة فكرة التأثير البنيوي وتتقاسم  ."التكوين المتبادل"االجتماعية للمعايير، وهو ما سمح ببناء محطة 

للمعايير مع البنائيين االصطالحيين، في الوقت الذي تستلهم فيه األنطولوجيا التكوينية والتفاعلية التي من خاللها 

، وهو ما تشتر  فيه مع التيارات التأويلية والنقدية داخل البنائية. 4التي تبنى بها المعايير وتتغير يتم فهم الكيفية

بنفس المسافة من  "األفكار االجتماعية"وبعيدا عن محطة  "التكوين المتبادل"التحر  بعيدا عن محطة ويسمح 

التي تشكل محطة االلتقاء بمن  "معاييرال"الجانبين نحو الحدود األعلى لنص  الدائرة بااللتقاء عند محطة 

 .الوسطى" ربية"األ

من  واعدٌ أمٌر ا، بالشكل الذي اقترحه واينر، بينذاتانيموعة من المحطات المبنية ابتكار مجيبدو أن  

غير أن وجود هذه المحطات في حد ذاتها ال يعني أن الجميع، أو على األقل أغلب األطرا ،  ،الوهلة األولى

. هنا  "الوسطى ربية"األور الجسر والمرور عبر هذه المحطات، على أمل االلتقاء بمن متحمسون لعب

 حجتان أساسيتان يمكن االنطالق منهما لفهم حدود هذا التصور. 

أوال، بع  الرهان الذي يبعه البنائيون، بما فيهم وندت، على أهمية االنطولوجيا مقارنة 

الرهان فقط في نمط الترتيب، ولكن في صعوبة الفصل بين القبايا  المشكلة في هذاال تكمن باالبستمولوجيا. 

                                                 
1
 Katzenstein et al., 675. 

2
 Reus-Smit, “The Constructivist Turn,” 10. 

3
 Wiener, 03-15. 

4
 Wiener, 19. 
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ال ينبغي أن  ابستمولوجًيا، وما يتبنونه أنطولوجًيا،األنطولوجية واالبستمولوجية للتنظير. ما يسلم به البنائيون 

تعارض فقط بال األمرال يتعلق يتم تقييمه بمع،ل عن التطورات الفلسفية التي عرفها الحقل طيلة النقاش الثالث. 

ادل بينهما، أي كي  يمكن لالبستمولوجيا الوبعية، ولكن بصعوبة االحتواء المتب-المتأصل بين الوبعية ومابعد

 الوبعية، والعكس؟-الوبعية أن تستوعب االفترابات األنطولوجية لمابعد

ائيون أنفسهم؛ بل يمكن ثانيا، المتنقلون عبر الجسر البنائي، بمختل  محطاته التي ابتكرها واينر، هم البن

ألن الجسر يمثل فباًء للنقاش  ،المجادلة بأن هذا الجسر إن كانت له قيمة مبافة فإن البنائية فقط تستفيد منها

البنائية نفسها، المنقسمة على أساس خطوط فصل ابستمولوجية كما رأينا في حالة البنائية بين التيارات 

فإن جدوى المشروع التوفيقي الذي  ،. لذل 1يلية والنقدية من جهة أخرىاالصطالحية من جهة، والبنائيتين التأو

ترمي إليه البنائية تقوبه منطلقاته منذ البداية، ألن البنائية طالما أنها تتبنى ابستمولوجيا وبعية، فمن المستبعد 

قاش، ناهي  عن الوبعية في االلتحاق بها حول طاولة الن-أنها ستنجح في إقناع المقاربات التأملية مابعد

االنخراط في نقاش أصيل مع المقاربات العقالنية الوبعية في الجانب اآلخر؛ فاألمر دائما يتعلق 

باالبستمولوجيا، وال سبيل لالفتراض بأن األنطولوجيا أهم. إنكار االبستمولوجيا، إبافة إلى انقسام البنائية 

صورة الحقل التي رسمها ويفر عندما جادل بأن الحقل  التوفيقية ابستمولوجًيا، من شأنه أن يبفي الشرعية على

 (.00)شكل رقم  2ما،ال يخوض النقاش الثالث

 

 

 

 

 ةـوضعيـالُُُُُُُُُُُةـالوضعي-مابعد

 

 

ُُُُُُُُُُةـالعقالنيُُُالبنائيـةُُُُُُُُالتأمليـة      

 ُُُُالبنائية االصطالحية   البنائية التأويلية    

   البنائية الحداثية     ةالبنائية النقدي ُُُُُ

       الحداثية-البنائية مابعد            

 

ُ

ُ(:ُصعوبةُالتحررُمنُخطوطُالفصلُاالبستمولوجيةُداخلُالنقاشُالرابع11شكلُرقمُ)

 

إعادة التأمل في التيبولوجيا األنسب لتقديم النقاش الرابع، ألن نحو ويفر مرة أخرى  االستعانة بـتحيلنا  

ر الهوة بين العقالنية والتأملية ينتهي إلى التشكي  في التيبولوجيا َجسنجا  البنائية فيما يتعلق بالتشكي  في 
                                                 

1
 Checkel, “The Constructivist Turn in International Relations Theory,” 15. 

2
 Waever, “The Inter-paradigm Debate,” 404. 
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هذا الفصل. وبذل  فإن التيبولوجيات المتبقية هي  فيالتي انطلق منها النقاش  تأمليـة(-بنائيـة-عقالنيـةالثالثية )

لى االفتراض بأن انقسام البنائية وفقا لنفس الخطوط التي تأمليـة(، وهي تستند إ-عقالنيـةتيبولوجيا ويفر السابقة )

هنا  تيبولوجيا  من جهة أخرى،وتفصل بين العقالنية والتأملية جعل النقاش الرابع يرتد نحو نقاش ثالث آخر؛ 

العقالنية للتولي  بين  ند إلى الدعوات المت،ايدة حديثابنائيـة(، التي تست-عقالنيـة) و،ميليه كات،انشتاين

. من جانبه، يجادل 2أقرب إلى العقالنية منها إلى التأملية "الوسطى ربيةاأل"، مما يجعل ما ُيعر  بـ1البنائيةو

ال بتأييد العقالنيين وال بتأييد التأمليين، ففي الوقت  ظبأن المشروع التجسيري الذي طرحته البنائية لم يح 3غاير

مقابل على الفقد عمل العقالنيون في  ،ستمولوجي للبنائييناالب "االنحيا،"الذي أصر فيه التأمليون على رفض 

يذهبون إلى حد  يليهفي مشروعهم النظري، ما جعل كات،نشتين و،م "،مالءـ "دعوة البنائيين ليلتحقوا بهم ك

 . 4الج،م بأن العقالنية والبنائية فقط تشكالن منطلقات النقاش الراهن داخل الحقل

 

 

 

 البنائية الراديكالية    

 
 المعتدلةالبنائية                 

 
 
 
 
 
 

 ةـالعقالني         ةـالتأملي   

ُُ:(12شكلُرقمُ)

 ُمـآلُالنقـاشُالرابعُ)التباعدُالتأمليُالعقالنيُ+ُالتقاربُالعقالنيُالبنائيُ=ُالتباعدُالتأمليُالبنائي(

 

ر  أن مآل النقاش الرابع ينطوي يمكن العودة إلى القصة الرم،ية التي قدمها فرديريكس، والتي تقت

على تقارب بين البنائية والعقالنية، على حساب التباعد بين التأملية والعقالنية؛ على أن التباعد بين التأملية 

من شأن (. 01، يوا،يه تباعٌد آخر بين التأملية والبنائية )شكل رقم 5والعقالنية، الذي بلذ حد اإلقصاء المتبادل

                                                 
1
 Alexander Wendt, “On the Via Media: A Response to the Critics,” Review of International Studies Vol. 26 (2000): 

179-180. 
2
 Maja Zehfuss, Constructivism in International Relations: The Politics of Reality (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2002), 5. 
3
 Robert Geyer, “Europeanisation, Complexity, and the British Welfare State,” Paper presented to the UACES/ESRC 

Study Group on “The Europeanisation of British Politics and Policy-Making,” Department of Politics, University of 

Sheffield, September 19, 2003., 25. 
4
 Katzenstein et al., 643. 

5
 Geyer, 25. 



 

 100 

داخل  الراهنالنقاش ، التي فحواها أن يليهدم مسوغا قويا لتبني تيبولوجيا كات،نشتاين و،مهذا التصور أن يق

إقصاء التأمليين  .2، والتي يويدها كذل  برايس وروس سميت1حقل هو نقاش في األساس بين البنائية والعقالنيةال

التي داخل البنائية في حد ذاتها،  ديةبشكل يكاد يكون نهائيا من تيبولوجيا النقاش الرابع تبرره األصوات النق

ر الهوة بين أطرا  غير مستعدة أصال لعبور الجسر، ما شجع على تكريس االعتقاد ستستنكر الجهد البائع لجَ 

عائقا أمام بلوغها مستويات أعلى من  شكلتبناء جسر بين طرفي النقاش الثالث، كمي،ة اقترنت بالبنائية، بأن 

-جهة أخرى فقد تصاعدت أصوات نقدية أخرى مختلفة تتهم التأمليين ما بعد؛ هذا من جهة، ومن 3التنظير

يرغبون في تطوير "الحداثيين بسعيهم إلطالق مشروع نظري بدون ابستمولوجيا، بل وال يبدو أنهم 

. 5يجادلون بأن التأملية تقع خارج حدود الحقل يليه؛ وهو ما جعل كات،نشتاين و،م4"ابستمولوجيا خاصة بهم

 ستند إلى هذه التيبولوجيا.يالتالي فحص االفتراض الذي  الج،ء يستكمل

 

 العقالنيةُوالتأملية-حدودُالتعدديةُفيُالنقـاشُالرابع:ُالبنـائيةُ–3ُ

 

، ثم 7تعقيٌب كتبه شميدت؛ تاله 6منذ ثالث سنوات، صدر كتاٌب من تحرير كٍل من سميث، دان وكوركي

النقاش الذي ينطلق . (Millennium)شرهما في نفس العدد من مجلة وتم ن 8تعقيٌب آخر على شكل رٍد كتبه سميث

بين شميدت وسميث حول التعددية والهيمنة داخل الحقل من فربية التنوع التي دافع عنها سميث و،مالوه  دار

ة ، وهي الواقعية، الليبرالي"االتجاه السائد"في كتابهم المسحي الذي حاول أن يغطي ما اعتبرها شميدت نظريات 

، وهي المدرسة االنجلي،ية، الماركسية، "االتجاه السائد"إبافة إلى النظريات التي ال تنتمي إلى  ،9والبنائية

الطريقة التي تمت بها تغطية هذه النظريات كان من شأن الكولونيالية. -البنيوية، مابعد-النقدية، النسوية، مابعد

تم تكريس فصلين منفصلين للواقعية، فصٌل حيث  ،أن تثير تساوالت حول طبيعة التنوع الذي نحن بصدده

للواقعية الكالسيكية وفصٌل آخر للواقعية البنيوية، كما تم بنفس الطريقة تكريس فصلين منفصلين آخرين 

لليبرالية؛ وعليه، فإن طريقة التغطية هذه من شأنها أن تمشكل أطروحة التنوع، من حيث كونها تعبيًرا أصيال 

 الستمرار ممارسات الهيمنة النظرية داخل الحقل. "قناع"هذا التنوع هو مجرد  عن التعددية أم أن

يتبمن النقاش بين سميث وشميدت مجموعة من المداخالت حول جانبين أساسيين من جوانب التعددية 

ظرية الجانب األول يمكن تسميته بالتعددية النظرية، أي ما إذا كان مجرد التنوع في المقاربات الن ،داخل الحقل

داخل الحقل هو ما يجعله تعدديا، أم أنه قد ينطوي على هيمنة مقاربة معينة على النقاشات التي تشكل حالة 

لهيمنة وسٍط أكاديمي خابعا أما الجانب الثاني فيمكن تسميته بالتعددية األكاديمية، أي ما إذا كان الحقل  ؛الحقل

                                                 
1
 Katzenstein et al., 646. 

2
 Price and Reus-Smit, 263. 

3
 Wiener, 3. 

4
 Wight, “Philosophy of Social Science and International Relations,” 35. 

5
 Katzenstein et al., 613. 

6
 Smith; Dunne and Kurki (eds.) op. cit. 

7 Schmidt, “International Relations Theory: Hegemony or Pluralism?” op. cit. 
8
 Smith, “Debating Schmidt: Theoretical Pluralism in IR,” op. cit. 

9
 Schmidt, “International Relations Theory: Hegemony or Pluralism,” 105. 
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ما إذا كانت األوساط األكاديمية المختلفة تعددية أم  ؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى1معين كالوسط األمريكي

فيما يلي، سأحاول االستعانة بمجموعة من الحجج، المثبتة إحصائيا، لفحص  .2محددة أنها تخبع لهيمنة ِمقاربةٍ 

 في الج،ء السابق إلى أنه ينطوي على تقارب بين العقالنية والبنائية، بلذ ذروتهتوصلنا مآل النقاش الرابع الذي 

، إبافة إلى استمرار ممارسات اإلقصاء المتبادل بين التأملية والعقالنية، 3مع الدعوة للتولي  بين المقاربتين

وهو ما جعل النقاش الرابع يقتصر فقط على  ،حد ذاتهبالبنائي -امتدت في مرحلة الحقة نحو النقاش التأملي

 العقالنية والبنائية.

 

ُ(2110)ُ"(TRIP)التعليم،ُالبحثُوالسياسةُالدوليةُ"امجُبرنقراءةُفيُنتائجُاستبياناتُُ-3-1
 

 4قام خمسة باحثينالتابع لجامعة فيرجينيا،  "(TRIP)التعليم، البحث والسياسة الدولية "في إطار برنامج  

باحث في العالقات الدولية من عشر دول: الواليات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، كندا،  2724باستجواب 

؛ وذل  من أجل التوصل إلى ما إذا كان 6، نيو،لندا، سنغافورة وجنوب إفريقيا5سرائيل، هونذ كونذأيرلندا، إ

هنا  تنوع في الكيفية/الكيفيات التي يتم بها تدريس حقل العالقات الدولية، التفكير حول الحقل، النظر إلى دوره 

سواال  51. تبمنت االستبيانات 7الخارجية في العملية السياسية وكيفية مقاربة النقاشات الحالية حول السياسة

مو،عة على أربعة أج،اء، الج،ء األول حول اتجاهات تدريس العالقات الدولية، الج،ء الثاني حول 

االهتمامات البحثية، الج،ء الثالث حول ]حالة[ الحقل والج،ء الرابع حول وجهات النظر المتعلقة بالسياسة 

 ى شكل جداول إحصائية مرفوقة بتعليقات. الخارجية؛ وقد تم عرض النتائج عل

الجانب األول بعدد يتعلق تقديمها انتقائية في جانبين منها، الج،ء القراءة التي يحاول هذا ستكون  

بينما يتعلق ؛ 8أسئلة 5، وهي البحثاألسئلة، حيث سيتم االكتفاء باألسئلة التي لها عالقة تحليلية مباِشرة بإشكالية 

أربعة دول، هي الواليات المتحدة، بريطانيا، بدد الدول المستعَربة، حيث سيتم االكتفاء الجانب الثاني بع

                                                 
1
 Waever, “The Sociology of a not so International Discipline,” op. cit.; Smith, “The discipline of International 

Relations,” op. cit.; Friedrichs, 1-23.   
2
بأن فيها (، جادل 1114يتجلى هذا الجانب من إشكالية التعددية في الجدل الذي أثارته محابرة ألقاها ميرشايمر في بريطانيا ) 

نظرية  الوسط األكاديمي في بريطانيا تهيمن عليه األطروحات المثالية، وأن إدوارد كار هو الواقعي البريطاني الوحيد في تاريخ
كانت  .العالقات الدولية البريطانية، وأنه لو عاش إلى اليوم لما تمكن من العثور على كرسي تدريس في الجامعات البريطانية

 محابرة في:الالمحابرة هدفا لتعقيبات منتِقدة من قبل مجموعة من أستاذة العالقات الدولية في بريطانيا. نشرت 
J. Mearsheimer, “E.H. Carr vs. Idealism: The Battle Rages On,” International Relations Vol.19 no.2 (2005):139- .031  

 أما التعقيبات والردود فقد تم نشرها الحقا في:
Chris Brown et al., “Roundtable: The Battle Rages On,” International Relations Vol. 19 no. 3 (2005): 337- .231  
3
 Wendt, “On the Via Media,” op. cit. 

4
 Richard Jordan et al., One Discipline or Many? (Williamsburg, VA: Wendy and Emery Reves Center for International 

Studies, February 2009). 
5
عة أكاديمية نشطة قام أصحاب الدراسة بإدراج هونذ كونذ كدولة، رغم كونها مجرد مقاطعة صينية، على أساس أنها تمتل  جما 

 .Jordan et al., 1 (note 5)    . أنظر:1101حقل، وعلى أساس أن يتم إدراج الصين بمن البرنامج لعام الفي 
6
من الوابح أن هذا االستبيان قد غيب عددا معتبرا من األوساط األكاديمية "المستقلة" أكاديميا عن التقاليد األمريكية في التنظير،  

 المستبعد أن تكون النتائج مغايرة لما تم التوصل إليه لو تم إدراج هذه األوساط. وبالتالي فليس من
7
 Ibid., 1. 

8
 لنفس البرنامج، في:  1111السوال العاشر المتعلق بالنقاشات النظرية األكثر إنتاجية داخل الحقل تم أخذه من استبيانات عام  

Daniel Maliniak et al., The View from the Ivory Tower: TRIP Survey of International Relations Faculty in the United 

States and Canada (Williamsburg, VA: Program on the Theory and Practice of International Relations, February 2007). 
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تقديمها، الج،ء أستراليا وكندا، مع تبمين النسب المتعلقة بكل الدول مجتمعة؛ تتمتع القراءة، التي يحاول هذا 

أن  مما من شأنهانية، تكمن في استعراض الجداول اإلحصائية األصلية على شكل منحنيات بيبمي،ة أخرى 

 سهل عمليات التأمل واالستنتاج بدل المقارنة المبنية لألرقام والجداول.ي

-ُ1ُ-ُ

( نتائج اإلجابات حول سوال يتعلق بنسبة األدبيات المخصصة لمحابرات المدخل 0التمثيل البياني )يمثل 

 للعالقات الدولية من حيث جنسية مولفيها.
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مولفون أمريكيون مولفون بريطانيون مولفون من دول أخرى

 

 مؤلفيُاألدبياتُالمعتمدةُفيُمحاضراتُالمدخلُللعالقاتُالدوليةُ(:ُنسبة1تمثيلُبيانيُرقمُ)
Source: Jordan et al., 01 (Table no. 3) 

 

اب ذوي الجنسية األمريكية أو الذين يعملون بمن ّ  ـيشير التمثيل البياني لهذه النتائج إلى هيمنة مطلقة للكت

ريكية، كبريطانيا مثال؛ من جهة أخرى، يمكن جامعات أمريكية، حتى داخل دول غير الواليات المتحدة األم

% من 13دبيات غير األمريكية )األاألمريكية عن توظي   (classrooms)تسجيل إحجام األقسام الدراسية 

% فقط أكدوا استعمالهم ألدبيات 01المستجَوبين األمريكيين أكدوا استعمالهم ألدبيات المولفين األمريكيين مقابل 

كموبوع لهذا السوال  "محابرات المدخل للعالقات الدولية"ى سبيل المثال(. يعكس اختيار ألفها بريطانيون عل

دالالت قوية، ألن هذا النوع من المحابرات له دور مهم جدا في تشكيل الروية األولية لطلبة العالقات الدولية 

 حول حقلهم.

-ُ2ُ-ُ

الدوريات المحكمة التي تنشر المقاالت األكثر تأثيرا ( نتائج اإلجابات على سوال يتعلق ب1التمثيل البياني )يمثل 

 على الطريقة التي يفكر بها طلبة الحقل.
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I O = International Organization, I S = International Security, I S Q = International Studies Quarterly,  

A P S R = American Political Science Review, W P = World Politics, F A = Foreign Affairs,  

J C R = Journal of Conflict Resolution, E J I R = European Journal of International Relations,  

R I S = Review of International Studies, F P = Foreign Policy. 
 

 الدوليةُُتالعالقاُحقلتأثيراُعلىُ(:ُالدورياتُالمحكمةُالتيُتصدرُالمقاالتُاألكثر2ُتمثيلُبيانيُرقمُ)
Source: Jordan et al., 45 (Table no. 41) 

تحبى بالترتيب األول في مختل   (International Organization)يبدو من التمثيل البياني أن الدورية األمريكية 

في حين أن أول  ،ةالمجتمعات األكاديمية حول العالم، متبوعة بست دوريات تصدر كذل  في الواليات المتحد

 European Journal of International) دورية غير أمريكية تظهر في الترتيب الثامن بالنسبة لمعدل جميع الدول

Relations) في الوقت الذي تحتل فيه الترتيب التاسع داخل الوسط األكاديمي األمريكي بينما تحتل الترتيب ،

 (Review of International Studies) أما بالنسبة للدوريتين البريطانيتين ،الرابع داخل الوسط األكاديمي البريطاني

نجد أن األولى تحتل الترتيب التاسع والثانية تحتل الترتيب الحادي عشر عالميا مقارنة ف ،(Millennium) و

ألكاديمي هذه النتائج بشكل وابح هيمنة الوسط اتوكد بترتيبهما الرائد داخل الوسط األكاديمي البريطاني. 

 األمريكي على اإلنتاج المعرفي داخل الحقل، سواء من حيث الكتب أو المقاالت المتخصصة.

ُ

ُ

ُ
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-ُ3ُ-ُ

ات التالية تشكل الپرادايم( نتائج اإلجابات حول سوال تم طرحه بالصيغة التالية: أي 2التمثيل البياني )يمثل 

ات، فأين تعتقد أن الپرادايمحاث  تقع بمن أحد هذه مقاربت  لدراسة العالقات الدولية؟ إذا كنت ال تعتقد أن أب

 الباحثين اآلخرين يقومون بتصنيفها؟
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 ُاتُالمستعملةُكمقارباتُلدراسةُالعالقاتُالدوليةالپرادايم(:3ُتمثيلُبيانيُرقمُ)
Source: Jordan et al., 20 (Table no. 13) 

 

طفيفة بين الدول، يميلون إلى مقاربة العالقات الدولية  يبدو من التمثيل البياني أن الباحثين، رغم وجود اختالفات

ات الثالثة التي يعتبرها شميدت مشكلة لالتجاه السائد )الواقعية، الليبرالية والبنائية(. بالنسبة الپرادايممن خالل 

نيا، فيبدو أن وسطها للواليات المتحدة، تتمي، الواقعية والليبرالية بمي،ة نسبية مقارنة بالبنائية، أما بالنسبة لبريطا

األكاديمي أقل الت،اما باستعمال الواقعية والليبرالية لصالح البنائية، المدرسة االنجلي،ية والمقاربات األخرى. 

الواردة في االستبيان لم يتم تحديدها بشكل أكثر دقة؛ لذل  يمكن  "ات األخرىالپرادايم"بأن فئة هنا يمكن التنويه 

قاربات البديلة، حسب تعبير سميث، باستثناء النسوية التي تم إدراجها بشكل مستقل االفتراض أنها تتبمن الم

 في االستبيان.

-ُ4ُ-ُ

( نتائج اإلجابات حول سوال يتعلق بالمولفين األكثر تأثيرا على الحقل خالل السنوات 4التمثيل البياني )يمثل 

 العشرين المابية.
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 الدوليةُخاللُالسنواتُالعشرينُالماضيةُتالعالقاُحقلراُعلىُ(:ُأكثرُالمؤلفينُتأثي4تمثيلُبيانيُرقمُ)
Source: Jordan et al., 43 (Table no. 39) 

 

( وصوال إلى 0كيوهان )رقم ـ يبين هذا التمثيل أن جميع المولفين الذين يحتلون صدارة الترتيب، بدًءا ب

ائد )الواقعية، الليبرالية والبنائية(، كما ( ، يعملون بمن المقاربات المشكلة لالتجاه الس5كات،نشتاين )رقم 

مولفا تم اختيارهم في طليعة الترتيب قبوا الج،ء األهم من  13من بين  10يسجل جوردن و،مالوه أن 

مسيرتهم المهنية داخل الجامعات األمريكية، وجميعهم حصلوا على أعلى درجاتهم األكاديمية داخل الواليات 

منهم ولد في دول أخرى، إال أنهم قبوا حياتهم المهنية في جامعات أمريكية، على المتحدة؛ إبافة إلى أن عددا 

. من جانب آخر، يمكن مالحظة أن الُمنِظر النقدي كوكس احتل الترتيب 1روجي غرار مورغنتو، كات،نشتاين و

من % فقط 2العاشر بفبل الترتيب الذي ُمنح له في دول غير الواليات المتحدة، حيث أنه تحصل على 

أصوات الباحثين األمريكيين، ونفس الشيء حصل مع مولفين آخرين متبمنين في الجدول األصلي وال 

حيث بو،ان من المدرسة اإلنجلي،ية وسينثيا إنلو من المقاربة النسوية،  ول وـُ يظهرون في هذا التمثيل، مثل ب

 14و 03، 10ا على المراتب % فقط من أصوات الباحثين األمريكيين، بينما تحصلو1ثالثتهم على تحصل 

 على الترتيب.

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                 
1
 Daniel Maliniak et al., 44 (note. 60). 
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-ُ0ُ- ُ

 ( نتائج اإلجابات حول سوال يتعلق بمصادر االنقسام بين المواق  النظرية داخل الحقل.3التمثيل البياني )يمثل 
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 الدوليـةُتالعالقـاُلـحق(:ُمصادرُاالنقسامُبينُالمواقفُالنظريةُداخل0ُتمثيلُبيانيُرقمُ)
Source: Jordan et al., 70 (Table no. 57) 

 

يتبح من خالل هذا التمثيل البياني أن القبايا االبستمولوجية وتل  المتعلقة بالمنهج تبقى القبايا األكثر إنتاجا 

لالنقسام بين المواق  النظرية المشكلة للحقل، في الوقت الذي سجلت فيه القبايا األنطولوجية نسبا أقل من تل  

هذه النتائج أن تدفع طلبة الحقل إلعادة من شأن ت الناجمة عن االختيار البراديغماتي. التي سجلتها االختالفا

ُالنظر في اإلدعاءات البنائية بإمكانية إبفاء أهمية أكبر على األنطولوجيا مقارنة باالبستمولوجيا. 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

-ُ0ُ- ُ

 بحاث  من الناحية االبستمولوجية؟: أين تصن  أالتالي ( نتائج اإلجابات حول السوال3التمثيل البياني )يمثل 
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 (:ُالتصنيفُاالبستمولوجيُلألبحاثُالتيُينتجهاُحقلُالعالقاتُالدولية0ُتمثيلُبيانيُرقمُ)
Source: Jordan et al., 23 (Table no. 30) 

 

لوبعية، ا-ى بمي،ة نسبية مهيِمنة مقارنة سواًء بمابعدظيبين هذا التمثيل البياني أن االبستمولوجيا الوبعية تح

أو بالمقاربات التي ال تن،ع نحو تبني موق  ابستمولوجي محدد. مرة أخرى، يمكن أن نالحظ كي  أن 

الوبعية تهيمن بشكل وابح داخل الوسط األكاديمي األمريكي، على عكس الوسط األكاديمي البريطاني حيث 

على قدم المساواة بين الوبعية ومابعد يمكن تسجيل تنافس تقريبا ية، مع وجود نسبة ال بأس بها من الوبع-ٍٍ

 الباحثين الذين ال يصنفون أبحاثهم ابستمولوجًيا.

ُ

-ُ7ُ- ُ

( نتائج اإلجابات حول سوال يتعلق بالنقاشات النظرية األكثر إنتاجية داخل الحقل؛ وهو 1التمثيل البياني )يمثل 

لتمثيل تقتصر فقط على الواليات ، لذل  نالحظ أن الدول التي شملها ا1111سوال تم طرحه خالل استبيانات 

 المتحدة وكندا. 
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الواليات المتحدة

كندا

 

 لُالحقـلُـةُداخـ(:ُالنقاشـاتُالنظريةُاألكثـرُإنتاجي7تمثيلُبيانيُرقمُ)
Source: Maliniak et al., 15 (Table no. 13) 

 

ثالث نقاشا تبمنها االستبيان، هي النقاش ال 03من بين  "الكبرى"نالحظ أن هنا  نقاشين اثنين من النقاشات 

من  يليهالوبعية، والنقاش الرابع بين البنائية والعقالنية حسب تيبولوجيا كات،انشتاين و،م-بين الوبعية ومابعد

جهة وبرايس وروس سميت من جهة أخرى. ويمكن أن نالحظ من خالل التمثيل البياني كي  أن النقاش الرابع 

رنة بتراجع أهمية النقاش الثالث )خاصة في كندا(، العقالنية يحبى بمي،ة نسبية مهمة مقا-في صيغته البنائية

هذا إذا استثنينا النقاش حول السالم الديمقراطي والنقاش حول الفواعل غير الدولتية والحركات االجتماعية عبر 

 الدولية.

ُ
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عقالنيا أو بنائيا  ( نتائج اإلجابات حول السوال التالي: أغلب الباحثين يتبنون إما موقفا3التمثيل البياني )يمثل 

 لمقاربة العالقات الدولية، فأي المواق  التالية ترى أنه يمي، األبحاث التي تقوم بها؟
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جميع الدول و. م. أ بريطانيا كندا أستراليا

عقالني بنائي - بنائي عقالني  ال عقالني وال بنائي

 

 بنائية(ُ-(:ُتصنيفُاألبحاثُالتيُينتجهاُالحقلُحسبُالمواقفُالنظريةُ)عقالنية0ُتمثيلُبيانيُرقمُ)
Source: Jordan et al., 21 (Table no. 14) 

 

بياني أن أغلب األبحاث، خاصة في الواليات المتحدة، كندا وكل الدول مأخوذة بشكل إجمالي، يبين هذا التمثيل ال

البنائية. داخل الواليات المتحدة، يبدو أن األبحاث التي تتبنى موقفا عقالنيا تفوق -العقالنية "التوليفة"تقع بمن 

ى بمي،ة نسبية مقارنة ظد أن البنائية تحتل  التي تتبنى موقفا بنائيا خالصا، أما خارج الواليات المتحدة فنج

البنائية -يت به التصنيفات العقالنيةظبالعقالنية؛ لكن يبقى أن المالحظة المثيرة لالهتمام تتمثل في التفوق الذي ح

ذت النتائج على مستوى مقارنة بالعقالنية والبنائية كٌل على ِحَدا، سواء داخل الواليات المتحدة نفسها، أو إذا أخِ 

 الدول مجتمعة.  كل

-ُ0ُ- ُ

( نتائج اإلجابات حول سوال يتعلق بطبيعة العالقة التي يمكن أن تربط بين التفسيرات 5التمثيل البياني )يمثل 

 التي تبنيها كل من العقالنية والبنائية.
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العقالنية والبنائية كبراديمين أساسيين ينبغي

التولي  بينهما لبناء نظرية كبرى في

العالقات الدولية

العقالنية والبنائية كتفسيرين متكاملين ينبغي

إبقاوهما متماي،ين لتفسير المظاهر المختلفة

للعالقات الدولية

العقالنية والبنائية كمقاربتين بديلتين ينبغي

اختبارهما أحدهما اتجاه اآلخر

 

 (:ُطبيعةُالعالقةُبينُالعقالنيةُوالبنائيةُداخلُحقلُالعالقاتُالدولية0تمثيلُبيانيُرقمُ)
Source: Jordan et al., 41 (Table no. 23) 

 

يبين هذا التمثيل أن أغلب المستجوبين في الوسط األكاديمي األمريكي يعتقدون أنه ينبغي التولي  بين العقالنية 

في العالقات الدولية؛ وحتى إذا ُأخذت الدول مجتمعة، فإن الفارق لصالح  "كبرى"والبنائية من أجل بناء نظرية 

فبلون االحتفاظ بهما متماي،تين يعتبر بئيال نسبيا، هذا إذا صنفنا الدول الثالثة األخرى الظاهرة أولئ  الذين ي

على التمثيل على أنها استثناءات. المالحظة المثيرة لالهتمام هي االنخفاض الوابح في نسبة الذين ينظرون 

كن معه إدراج العقالنية كطر  معارض إلى العقالنية والبنائية على أنهما مقاربتان بديلتان، بالشكل الذي يم

 ، على غرار التأملية، وذل  سواء في الواليات المتحدة أو خارجها.البنائيةتماما مع 

-ُ11ُ- ُ

( نتائج اإلجابات حول سوال يتعلق بتقدير نسبة األدبيات التي تخصص حاليا لكل 01التمثيل البياني )يمثل 

 براديم على ِحَدا.
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 لكلُبراديمُُ(:ُالنسبةُالمقدرةُألدبياتُالعالقاتُالدوليةُالمخصصةُحاليا11تمثيلُبيانيُرقمُ)
Source: Jordan et al., 41 (Table no. 36) 

 

البنائية )الواقعية، الليبرالية -العقالنية "لتوليفةـ "اإذا أخذنا الدول مجتمعة فإن المقاربات الثالث المشكلة ل

. الصورة نفسها يبدو، من خالل التمثيل، أنها تنطبق 1أدبيات الحقل% من 31والبنائية( تستحوذ على ما يقرب 

على الوسط األكاديمي األمريكي. يبقى أن المقاربات العقالنية )الواقعية والليبرالية( تهيمن بشكل وابح داخل 

ولكن،  يةالمدرسة االنجلي،ية بمي،ة نسب الجماعات األكاديمية غير األمريكية، باستثناء بريطانيا، حيث تتمتع

 ومرة أخرى، أقل من الواقعية والليبرالية.

  

السابقة هي وجود تقارب الفت لالنتباه بين الحالة البيانية المالحظة األساسية المشتركة بين التمثيالت  

العامة للحقل )في كل الدول مجتمعة( وحالة الحقل داخل الوسط األكاديمي األمريكي؛ ومع ذل ، يجادل باحثو 

بوجود مفهومين للهيمنة، كٌل منهما يقدم صورة مختلفة لحالة الحقل؛ فإذا كان المفهوم من  (TRIP)برنامج 

متخصصة تأتي الهيمنة هو أن المصادر المعرفية كالجامعات ومراك، البحث، المنظرين، المولفات والمقاالت ال

ان المفهوم من الهيمنة هو هيمنة فمن المقبول الحديث عن حقل خابع للهيمنة. أما إذا ك من الواليات المتحدة،

. غير أن هذا 2براديم معين أو ابستمولوجيا معينة فمن غير المناسب الحديث عن وجود هيمنة داخل الحقل

التميي، يبدو غير قادر على إدرا  كي  أن الهيمنة األمريكية من حيث المصادر المعرفية بإمكانها أن تنتج نمطا 

ط السائد داخل الوسط األكاديمي األمريكي المهيمن على الحقل. بصيغة أخرى، إذا معينا من الهيمنة شبيها بالنم

البنائية؛ -العقالنية "التوليفة"كنا بصدد وسط أكاديمي أمريكي تهيمن عليه االبستمولوجيا الوبعية، وتهيمن عليه 

                                                 
1
 Jordan et al., 40.   

2
 Ibid., 7-8. 
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الحقل، طالما أن الوسط  فمن المقبول أن نجادل بأن نمط الهيمنة داخل هذا الوسط هو نفسه النمط السائد داخل

نفُسه يهيمن على الحقل ككل. وهذا ما يفسر التقارب إحصائيا بين منحنيات الدول مجتمعة )حالة الحقل( 

 والمنحنيات األمريكية )حالة الوسط األكاديمي األمريكي(. 

ابق السالج،ء فربية المقترحة في يمكن تلخيص أهم األسانيد التي من شأنها أن تساهم في فحص ال 

  النقاش الرابع يقتصر فقط على العقالنية والبنائية(، وذل  من خالل النتائج التحليلية التالية:)

  إقصاء المقاربات البديلة من الحقل، بما في ذل  التأملية، تأيده النسبة البئيلة ألدبيات العالقات الدولية

بى بها منظرو هذه المقاربات مقارنة بمنظري (، قلة االهتمام الذي يح01المخصصة لهذه المقاربات )التمثيل 

 "االتجاه السائد"(، إبافة إلى هيمنة الدوريات المحكمة الخابعة هي بدورها لهيمنة 4)التمثيل  "االتجاه السائد"

 (.1)التمثيل 

 ،وذل   إخفاق البنائيين التوفيقيين في اإلقناع بأهمية القبايا األنطولوجية مقارنة بالقبايا االبستمولوجية

 (.3بدليل أن طلبة الحقل ما،الوا مقتنعين بأن االبستمولوجيا هي أكبر مصدر لالنقسام داخل الحقل )التمثيل 

  البنائية أصبح أكثر أهمية من التفكير حول العقالنية أو البنائية بشكل منفصل -العقالنية "التوليفة"التفكير حول

الليبرالية الجديدة، -، بشكل مراد  للتوليفة الواقعية الجديدة"ةالتوليف"(، كما أن استعمال مصطلح 3)التمثيل 

 .(5التمثيل )تويده النتائج التي يعربها 

 ى باهتمام طلبة الحقل يمكن إدراجها إما كتنويعات للنقاش داخل العقالنية، ظأغلب النقاشات الفرعية التي تح

ألساسي داخل الحقل هو نقاش داخل العقالنيةوهو ما يويد جانبا آخر ُمهما من إدعاء رنجر بأن النقاش ا
1

؛ أو 

كتنويعات للنقاش بين العقالنية والبنائية
2
 (.1)التمثيل  

 

ُللنقـاشُالرابـع:ُمـنُالتعـدديةُإلىُالهيمنـةُ"البناءُاالجتمـاعي"ُ-3-2
 

الذاتي،  الش  أن حقل العالقات الدولية، بعد كل هذه النقاشات، ما ي،ال في حاجة إلى م،يد من التأمل

الفصل األول، أو تعلق األمر ببنيته المعرفية التي في  لمسناهسواء تعلق األمر بتاريخه المعرفي على نحو ما 

 تّ  ال ُيفوتنتج هذه النقاشات بشكل ال يكاد ينتهي. وعندما يقوم الحقل بالتأمل في بنيته المعرفية، ينبغي أن 

حداث التفكير حول البناء االجتماعي للسياسة الدولية؛ ألن اإلسهام األساسي الذي قدمه البنائيون، وهو است

فرعية ُمشكلة لبنية الحقل، يمكن تحليلها من نفس المنظور الذي يحلل به البنائيون  أبنية، ك"الكبرى"النقاشات 

 عدناما تساا على فهم بنية الحقل أكثر مناالجتماعيون السياسة الدولية؛ بل إن هذا النمط من التحليل قد يساعد

 أنماط التحليل السائدة.

الفصل األول، كنا نتساءل عما  فيعندما كنا بصدد الحديث عن هوية الحقل المقترنة بالهيمنة األمريكية 

أن هذه الهوية على  ةقوي حجةإذا كانت هذه الهوية تعّبر عن ُمعطًى موبوعي. وقد وجدنا لدى فريديريكس 

من خالل الطريقة التي ُيقِدم  اجتماعًيا من نظام معرفي تم بناوه ليست بالمعطى الموبوعي بقدر ما هي ج،ءٌ 

                                                 
1
 N. J. Rengger, International Relations, Political Theory and the Problem of Order (New York: Routledge, 2005), 193. 

2
 Waever, “Still a Discipline after all these Debates,” 302-303. 
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التعاقب الذي عرفته مجموعة من الحقب والنقاشات  روايةمن خالل وذل  ، 1بها الحقُل تاريَخه الذاتي

داخل الوسط األكاديمي األمريكي، باستثناء النقاش الرابع  ،2نسبيا ، على األقل، ِخيبت كلها وُحِسمت"الكبرى"

 "خصومهم"البنائيين، في الوقت الذي تم فيه دفع  "،مالئهم"لذي انتهى إلى محادثة ودية بين العقالنيين وا

 .3وهو ما يوحي باستمرار الهيمنة األمريكية على الحقل ،الهامشالتأمليين نحو 

بمن يتم بناوها واصطناعها "ر هو اآلخر هذا النمط من التصور، فهو يومن بأن النقاشات ـويفويويد 

، سواء كانت الذوات المشاركة في التفاعل 4ة"بينذاتاني"تفاعلية و، وهي عبارة عن ظواهر "ممارسات الحقل

هو أن القيام بإعادة بناء ظاهرة النقاشات  . األهم من ذل نظريةص أو تقاليد المفبي إلى بنائها عبارة عن أشخا

يتحول من للحقل، ولكنه يوجه المرحلة القادمة، التي  واصطناعها وفقا لمنظور معين ال يحدد فقط الحالة الراهنة

 .5خاللها من نقاش إلى آخـر

بدون إقحام هذا النمط من التحليل االجتماعي للطريقة التي ُيبنى بها نقاٌش ما، يتعذر مساءلة اإلقصاء 

الموروثة عن النقاشات ية األكاديمي الذي عرفته التأملية من النقاش الرابع، ما جعله يرتد نحو الممارسات الثنائ

ر الهوة بين العقالنيين والتأمليين سلجَ  "التقدمي"كما يتعذر فهم الكيفية التي تحول بها المشروع البنائي  السابقة،

العقالنيين  "،مالئهم"من البنائيين و المعتدلةر الهوة بين التيارات سبجَ يكتفي  "انتكاسي"إلى مجرد مشروع 

بأن  كيوهان نفسه. يحدث هذا رغم اعترا  (01)شكل رقم  التأمليين "خصومهم"واالستمرار في ع،ل 

المساءالت التي يثيرها ويثريها التأمليون أوسع وأكثر حيوية من تل  التي يثيرها العقالنيون بالنسبة لدراسة 

عد، سكونية، الب-كما أنه أقر بشرعية االنتقادات التأملية للنظريات العقالنية، كونها نظريات أحادية .6الموسسات

فقد بقي متمسكا بموقفه القابي باستبعاد التأمليين وإقصائهم خارج  ،ورغم ذل  .7تاريخية ومع،ولة سياقيا-ال

 حدود الحقل ألنهم يفتقرون إلى برنامج بحثي خاص بهم. 

لنقاش داخل ا "عدم القابلية للمقايسة"هنا بأن كيوهان يعيد مأسسة النسخة الراديكالية لمفهوم يمكن القول 

وذل  من  ،ات للمقايسةالپرادايمعدم قابلية معيار تجاو، الرابع، ألن تحول النقاش نحو التعددية كان متوقفا على 

على  ،ملولكن شكل من أشكال تقسيم الع عدم القابلية للمقايسة،ما يربطها في الواقع ليس بأن  ضخالل االفترا

                                                 
1
 Friedrichs, 10-11. 

2
تنهار تماماً، بل بقيت موجودة وبقوة لدى بعض المقاربات النقدية وبعض األطيا  تبقى مسألة الحسم نسبية، فاألفكار المثالية لم  

 .البنائية
التي ولبنائية في أوروبا القوي لنفوذ ال استمرار الهيمنة األمريكية مرهونة بمجموعة معقدة من المتغيرات، أهمهاتبقى مسألة  3

 يليس من المستبعد أن يساعد مآل البناء األوروبفإنه  يجادل بن عنتر،، وعليه ؛تشهد برو، أدبيات مت،ايدة بشأن القوة المعيارية
بل في آن واحد، المرغوبة والبنائية المرتقبة -في حسم بعض جوانب النقاش الرابع، السيما من حيث مصير "التوليفة" الواقعية

بعض معالم هذه التوجه في الحبور حظة ". يمكن مالوحتى فيما يتعلق ببرو، "هيمنة" أوروبية على أحد أطرا  "االتجاه السائد
الخطابية مع ويفر، -البنائية مع بو،ان، البنائية-القوي في الدراسات األمنية بمختل  تموقعاتها )الواقعية ،السيما الشمالي ،األوروبي

 .1101ماي  12: بن عنتر، بريد إلكتروني إلى الطالب، يرهما...(غوالنقدية مع 
4
 Waever, “The Rise and the Fall of the Inter-Paradigm Debate,” 414. 

5
 Ibid. 

6
، في الوقت الذي يبدو فيه التأمليون أكثر اهتماما بطر  "كي  تعمل الموسسات؟"يرى كيوهان أن العقالنيين يرك،ون على  

السياقات الثقافية  كي  تتغير بتغير"و "كي  يتم الحفاظ عليها؟"، "كي  جاءت الموسسات إلى الوجود؟"األسئلة التالية، 
 . أنظر:"والتاريخية؟

Keohane, International Institutions and State Power, 170. 
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 Keohane, International Institutions and State Power, 170-173. 
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مع  تها التفسيرية بطريقة تجعلها ال تتداخلآليارها وكل نظرية على نحت مصاد تعملحيث  تعبير ويفر، حد

ا، وال يجب أن يتم ذتفسر نفس الموبوع، ولكنها ال تتنافس من أجل ه نجد أنهافي النهاية و بعبها البعض؛

ويحذر . 1ها على أج،اء منفصلة من النظام المعرفي ككلبعض،  كونها توسس نفسَ  بداختبارها بعبها 

ي أن نحدد أنماطا معينة من المخرجات التي يجب أن يفبي إليها النقاش، وفي نفس رانجر من أننا ال ينبغ

، أو برامج 2الوقت ال ينبغي أن نبع شروطا مسبقة لالنخراط، كتل  المتعلقة بتطوير نظريات قابلة لالختبار

 بحثية بمواصفات ابستمولوجية معينة، كما فعل كيوهان إ،اء المقاربات التأملية.

، حيث "االستعمال االستراتيجي للبنائية"بشكل قوي على ما تسميه من جانبها ني برسرام تعترض نالي

ترى أن التصني  بمن المقاربة البنائية غالبا ما يتم استخدامه استراتيجيا إلقصاء مقاربات أخرى أكثر 

ر من الطي . راديكالية من الحقل، وذل  من خالل وبع العقالنية على الطر  والبنائية على الطر  اآلخ

على عدم وجود إجماع حول ماهية البنائية بنفس  (Maja Zehfuss) مايا ،حفوس هذا االدعاء احتجاجويبرر 

التقسيمات التي تم استحداثها داخل البنائية، يمكن أن  . إذا أبفنا إلى ذل  طبيعة3القدر من اإلجماع حول أهميتها

له وفقا لنمط إقصائي. إذا أخذنا مثال التقسيمات البنائية المقترحة نفهم كي  أن النقاش برمته قد أعيد بناوه وتشكي

باالنخراط في النقاش مع العقالنية،  تانفي هذا الفصل، نجد أن البنائية الحداثية والبنائية االصطالحية فقط معني

حجة  ،حفوسة. وتبي  الحداثية، التأويلية والنقدية فقد تم إقصاوها رفقة المقاربات التأملي-أما البنائيات مابعد

 ،بوصفه النقاش الراهن داخل الحقل ،أخرى تتمثل في كون التأكيد المستمر على النقاش بين البنائية والعقالنية

 .4وبشكل أكثر أهمية يعطي العقالنية مبررا أكبر للبقاء لكنهال يبفي الشرعية فقط على البنائية، 

، خاصة في حالة النقاش ما بمعياري االنتماء والهوية ٍنه حول نقاشالفهم، الذي نكوّ يرتبط  ّ  ينبغي أال

. يقوم الفهم التقليدي، الذي ينبغي أن نناهبه، على فكرة االنتماء لموق  نظري معين، على أساسه يتم الرابع

. إذا استحبرُت نمط التموقع الذي يقوم عليه النقاش الرابع، حتى من منظور بنائيي صارمةاكتساب هـوية 

 صارمة(، سأجد أنني إذا تبنيت االنتماء للعقالنية، فإن الهوية العقالنية ال02)شكل رقم  "لوسطىا ربية"األ

المتمثلة في التفسير، الوبعية، المنهج العلمي  لي الت،اما صارما نحو متعالقاتهاالتي أكتسبها تفرض ع

التي أكتسبها  صارمةن الهوية التأملية الفي المقابل، إذا تبنيت االنتماء للتأملية، فإ .واالهتمام بالعوامل المادية

الوبعية، إنكار المنهج العلمي والتحول -تفرض علي الت،اما صارما نحو متعالقاتها، المتمثلة في الفهم، مابعد

 . 5األفكارالمتعلقة بنحو االهتمام بالعوامل 
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ُ"األرضيةُالوسطى"يُنمطُالتموقعُداخلُالنقاشُالرابعُمنُمنظورُبنائي(:13ُ)شكلُرقمُ
Source: Wight, “Philosophy of Social Science and International Relations,” 33. 

 
 

فترض هوية ابستمولوجية يبدو أن وندت وبنائيته التوفيقية ال يمثالن استثناًء من هذا التقليد، ألنه يُ 

هذا االنسياق ساهم في محدودية البنائية  وأنطولوجية صارمة تفرض على الباحث الت،امات بحثية محددة، وربما

ر الهوة بين العقالنية والتأملية. يمكن القول بأن هذا الفهم التقليدي لم يعد سالتوفيقية فيما يتعلق بادعاءاتها بجَ 

يحتل نفس المساحة التي كان يحتلها من حي، الوعي الذاتي للحقل، هذا ما يفسره وجوُد نسبة معتبرة من 

،فين عن االنتماء البراديغماتي، والذين يفبلون االحتفاظ بهوية ال عقالنية وال بنائية )عد إلى الباحثين العا

 (. 3التمثيل البياني 

حدود المشروع التوفيقي للنقاش الرابع فقط في حدود البنائية في حد ذاتها، ولكن في الكيفية ال تكمن 

المشروع. لذل ، من المفيد  "فشلـ "البنائية ب "فشل"ترن معه ققد يالتي يتم بها الربط بين االثنين، إلى الحد الذي 

المشروع التوفيقي الذي تم إطالقه خالل النقاش الرابع  "فشل"للحقل أن يلتفت لفحص األسباب التي تق  وراء 

اللتحاق بدون ربطه بالبنائية. ينبغي االنتباه إلى أن المنطلق البنائي للنقاش في حد ذاته ال يشجع التأمليين على ا

بطاولة النقاش، وفي نفس الوقت فهو يشجع العقالنيين على التمس  بموقفهم االقصائي اتجاه خصومهم 

الدولة ستبقى الفاعل المهيمن "، ويومن بأن "واقعي ودولتي التوجه"التأمليين. وندت مثال لم ينف  يصر  بأنه 

، إال أن انحيا،ه 2تجريده من الفهم الواقعيو "الدولتي"؛ ورغم أنه حاول إعادة تعري  1"في النظام الدولي

 (conversation)ابستمولوجيا لصالح الوبعية جعل العقالنيين يطمحون إلى جعل النقاش الرابع مجرد محادثة 

من الجهود  بمخاوفهم في المقابل تمسكوا؛ أما التأمليون فقد 3عقالنية، وهو أمٌر أيده وندت وفيرون الحقا-بنائية

 . 4بدعوى أنها أقرب إلى العقالنية "الوسطى ربية"األيرفبون االنتقال نحو ي  بينهما، ما جعلهم الرامية للتول
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يرى وندت أن الدولتية ال ينبغي أن تبقى حبيسة األفكار الواقعية حول ما يجب أن تعنيه الدولة، ألن هويات الدولة ومصالحها  

يمكن تحويلها جماعيا بمن سياق فوبوي من خالل عدة عوامل، فردية، محلية، نظمية أو عبر وطنية، وهي متغيرات تابعة 
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األولى باالبستمولوجيا، تتعلق  :هنا  معبلتان كرستهما اإلستراتيجية التوفيقية التي طرحتها البنائية

على افتراض أنه كلما ،ادت  حيث أيدت موقفا ابستمولوجيا مشتركا تتقاسمه المقاربات المشاركة في النقاش،

تتعلق فالثانية أما (؛ 04درجة تقاسمها لهذا الموق ، كلما ،ادت درجة االتصال البراديغماتي بينها )شكل 

باالنطولوجيا، حيث دفعت الحقل نحو ثنائية أنطولوجية )مادي، اجتماعي( بدون أن تطر  مقترحات بشأن نقلها 

لوقت الذي كان ينبغي فيه تجنب المعبلة االبستمولوجية من خالل في ا ،من التعارض إلى العالئقية. هذا

اإلقرار بشكل من أشكال البراغماتية االبستمولوجية، إذ يتعذر على موق  ابستمولوجي واحد أن يكون مناسبا 

 مع إسهام فايرابند حول التعددية االبستمولوجية. تقويض األحادية نسجمو ما يـوه ،1لجميع الحاالت الدراسية

. ينبغي 2الوبعية بوصفها مناهبة للعلم-االبستمولوجية من شأنه أن يقوض االنتقادات الداعية الستبعاد مابعد

الوبعية، -ألصحاب هذه االنتقادات أن ينفتحوا أمام تعدد التأويالت التي يمكن أن تكون مصاحبة لمفهوم مابعد

علم، فهي تشكل مسعى إلعادة صياغة السائدة للمقاربة فهي إلى جانب كونها رفبا مطلقا للوبعية، ومن ثم لل

هذا االنفتا  أن يسمح بفتح نقاش َبناء حول من شأن  .مفهوم العلم في بوء التطورات الحاصلة في فلسفة العلوم

 إمكانية التأسيس لعلم في العالقات الدولية، رغم أنه قد ال يكون وبعيا غير أنه يبقى علًما قائما بذاته. 

ألنطولوجية، فقد كان من الممكن تجنبها من خالل االمتناع عن التقيد بالت،امات أما المعبلة ا

وندت، أو باالنطولوجيا االجتماعية عند عموم ـ أنطولوجية، سواء تعلق األمر باالنطولوجيا الدولتية المعدلة ل

ير الممكن الوصول إلى يبقى من غ ،البنائيين. يرى أسترو  أنه بدون االمتناع عن التقيد بالت،امات أنطولوجية

، هذا النمط من التبادل يتجاو، األطروحة التقليدية المتعلقة بالتولي  بين 3"البراديغماتي-التبادل عبر"حالة من 

النظري إلى حديث براغماتي يجمع مجموعة من الباحثين  ات المتناقشة، ويطمح نحو تحويل االشتبا الپرادايم

كما يطمح إلى إعادة بناء العالقة  ،ي يستلهم ذهنية المحاماة )التبرئة أو اإلدانة(عن الحقيقة بدل النقاش القائم الذ

تتفاعل وتمارس لعبة عالئقية تنطوي على "التي تجمع أطرا  النقاش، لتصبح مجموعة من النظريات 

 .4"االعترا  واالهتمام المتبادل
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 )+(            1مشتركة امدى التركي، على ابستمولوجي    (-) 

)+( 
 
 درجـة
 االتصال
 
(-) 

ُالنقـاشُالرابـع 

 ُالنقـاشُالثـاني

ُالنقـاشُالثالـثُالنقـاشُاألول

  

 منُمنظورُواينرُداخلُالنقاشاتُالنظريةالمعرفيُدرجةُاالتصالُُ:(14شكلُرقمُ)
Source: Wiener, 13. 

 

ال أجد من المقنع أن  أوال،(. 04هنا بعض التحفظات على تصني  واينر )شكل رقم  أن نفوت ال ينبغي 

وذل   .يتم تصني  النقاش الثالث والرابع على نفس المحور من حيث درجة التركي، على ابستمولوجيا مشتركة

لم يحدث وأن استهد  جمع المقاربات النظرية على منطلقات ابستمولوجية  من جهة ألن النقاش الثالث

ذي عرفته العالقة بين االبستمولوجيا الوبعية الموسسة للحقل مشتركة، وذل  بالنظر إلى التعارض الشديد ال

التقليدية؛ ومن جهة أخرى، ألن  هالوبعي الذي استهد  تفكي  وإعادة بناء أسس-والتحدي االبستمولوجي مابعد

ال يجد  "كلما ،اد االتفاق حول االبستمولوجيا كلما ،ادت درجة االتصال المعرفي داخل الحقل"االفتراض بأنه 

 "المختلفة"ه إسنادا كافيا من خالل المآل الذي انتهى إليه النقاش الرابع، حيث تع،، إقصاء المقاربات التأملية ل

 ، إال إذا كان االتصال المعرفي الذي يعنيه واينر ج،ئيا، مقتصرا على مقارباتٍ "االتجاه السائد"ابستمولوجيا عن 

 دون أخرى. ( 2ثحسب سمي "شكل من أشكال البنائية"العقالنية وهي )

وعلى نحو ما رأينا، ال يبدو أن النقاش الرابع ينطوي على هذا القدر من التركي، على  ثانيا

االبستمولوجيا المشتركة، الذي يجعل واينر يصنفه بمن ال،اوية اليسرى أعلى المصفوفة. األمل الذي كان 

مومن "ذ البداية إعالن وندت بأنه نقوبه ممعقودا على البنائية لتكريس ثقافة االتصال المعرفي داخل الحقل، 

، وبأنه يعتقد بأهمية القبايا األنطولوجية مقارنة بالقبايا االبستمولوجية، ما جعله ينحا، 3"قوي بالعلم

هذا التموقع م،يدا من االتصال المعرفي كما كان مأموال، ولكنه لم يكرس . 4ابستمولوجًيا إلى جانب الوبعية

عقالنية، خاصة في جناحها الموسساتي الليبرالي الجديد، بينما بقيت الهوة بين البنائية البنائية أقرب للجعل 

هذه التحفظات أن تجعل تصني  واينر مقبوال بشكل من شأن أكبر من أن تصبح قابلة للردم بسهولة.  5والتأملية

ُيَمّكننا من  جيا مشتركةالتركي، على ابستمولو يمكن إدراج عمود ثالث على المحور المتعلق بمدى فقط. ج،ئي

إعادة تصني  النقاش الرابع على بوء هذه التحفظات؛ حيث يمكن إبرا، النمط الج،ئي للتركي، على 
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ل ج،ئية كذل ، ، وهو ما يجعل درجة االتصا"الوسطى ربية"األابستمولوجيا مشتركة بين العقالنيين وبنائيي 

 (.    03ائيين الراديكاليين والتأمليين )شكل رقم هذه األطرا  دون غيرها من البن وتقتصر بدورها على

 

               )+(   مشتركة امدى التركي، على ابستمولوجي       (-) 

)+
(
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ُ

ُ

ُ
ُالنقـاشُالرابـع

ُ"االتجاهُالسائد"داخلُ
 )بينُالعقالنيةُوالبنائية(

 

ُالنقـاشُالرابـع
االتجاهُ"بينُ

ُ"السائد
ُأمليةوالت

ُ

ُ

   

 الرابـعُلُالنقاشـداخالمعرفـيُصالُـةُاالتـدرجُ:(01شكلُرقمُ)

 

درجة التركي، على ربط بها بين هنا  مشكلة أعمق يطرحها تصني  واينر، تتمثل في الطريقة التي ي

االبستمولوجيا "واينر العالقة بين متغيري يقدم االتصال داخل النقاش النظري. درجة و االبستمولوجيا

درجة "كلما ،ادت  "ابستمولوجيا مشتركة"بالشكل التالي: كلما ،اد التركي، على  "درجة االتصال"و "شتركةالم

؛ هذا التقديم ال تعكسه حالة الحقل خالل النقاش الرابع، كما أنه ال يتفق مع ما أطلق عليه وايت "االتصال

عند متدادا للفوبوية أو التعددية المنهجية ، التي تعتبر، بشكل مثير لالهتمام، ا1البراغماتية االبستمولوجية

االبستمولوجيا "متغيري الفصل األول(. ما ينبغي الدفاع عنه هنا هو إعادة بناء العالقة بين أنظر فايرابند )

كلما ،ادت  "تعدد االبستمولوجيات"بالشكل التالي: كلما ،اد التركي، على  "درجة االتصال"و "المشتركة

البناء "مرة أخرى إلى ما تم اعتباره سابقا هنا يمكن العودة رفي داخل الحقل. المع "درجـة االتصال"

للنقاش الرابع، وكي  يمكن االستفادة من هذا النمط من التحليل لفهم الطريقة التي انتقل بها النقاش  "االجتماعي

 الرابع من التعددية إلى الهيمنة.

في النقاش الثالث هي منطلق التحليل، فقد كان من إذا كانت اإلدعاءات البنائية بجسر الهوة بين طر 

-األجدى للنقاش الرابع، متعدد األطرا ، أن يحاول التملص من التعارض الجوهري بين الوبعية ومابعد

يصعب الوصول إلى اتفاق بشأنه. بصيغٍة أخرى، كان  القبايا االبستمولوجية، وهو تعارضٌ الوبعية حول 

بشكل يجعلها تبتعد بنفس المسافة عن كال طرفي النقاش الثالث، وذل   "الوسطىها "منطقتعلى البنائية أن تبني 

ابستمولوجي؛ غير أنها بدال من ذل ، قامت ببنائها أقرب للحدود  "عدم انحيا،"من خالل تبني موق  

                                                 
1
لفهـم المنطلقـات والوعـود المتعلقة بما يمكن أن تبيفه البراغماتية االبستمولوجية للحقل لتجاو، حالة التعارض بين الوبعية  

 الوبعية، أنظر:-ومابعد
Rytövuori-Apunen, op. cit.; Patrick Baert, “Towards a Pragmatist-Inspired Philosophy of Social Science,” Acta 

Sociologica Vol. 48 no. 3 (2005): 191–203. 
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رفي االبستمولوجية للوبعية، وهو ما جعلها منحا،ة ابستمولوجيا، وبالتالي عاج،ة عن تحقيق االتصال المع

جعل الحقل عاج،ا عن التملص من هيمنة المقاربات العقالنية الوبعية واالنتقال وهو ما  ،داخل النقاش الرابع

التي تحتكر تقديم حالة الحقل في  "االتجاه السائد"هذه الصورة الذاتية للحقل بتأييد أدبيات ال تتمتع نحو التعددية. 

االدعاء بوجود درجة متقدمة من التعددية، وبالتالي من االتصال في المقابل نجد أنها تن،ع نحو  .هذه المرحلة

 للنقاش الرابع. "البناء االجتماعي"المعرفي. أجادل هنا بأن هذا االدعاء يمثل ج،ًء من 

وجود نمطين من  "االتجاه السائد"(، يمكن أن نفهم كي  تتجاهل أدبيات 03إذا عدنا إلى الشكل رقم )

نمط تحدده طبيعة األطرا  المنخرطة )العقالنية  لُ ـالمعرفي داخل النقاش الرابع، كالتأويالت لدرجة االتصال 

بناًء "مقابل البنائية؛ العقالنية والبنائية بد التأملية(. تقديم نمط معين على حساب نمط آخر هو ما يمكن اعتباره 

ة موبوعية معطاة يصعب يتعارض مع االدعاء بأن النقاش الرابع بشكله الراهن يعبر عن حقيق "اجتماعيا

التملص منها. إن إعادة تأويل النقاش الرابع، على أنه غير تعددي وال ينطوي على االتصال المعرفي، ألنه يقوم 

البنائية التي ال تتقاسم مع العقالنية ابستمولوجيتها الوبعية، يسمح التيارات على إقصاء المقاربات التأملية و

 بناء ٍ "تق  وراء ذل . إن القيام بتحليل المسار المعرفي للنقاش الرابع كـ نقاش حول األسباب التي البفتح 

ال يسمح فقط بمعرفة الكيفية التي انتهى بها إلى ما هو عليه، ولكنها تسمح كذل  باستكشا  مسارات  "اجتماعي

السعي الستكشا  با البحث حدود االهتمامات التحليلية إلشكالية هذال تسمح بديلة يمكن للحقل أن ينخرط فيها. 

ها من خالل وغير أنه ينبغي، على األقل، لفت االنتباه للتأويالت البديلة التي يمكن بنا ،هذه المسارات البديلة

إقحام التحليل االجتماعي لبنية الحقل في مرحلة معينة من تطوره، سواء تعلق األمر بالنقاش الرابع، أو بنقاشات 

 .1سابقة

 

ُأوُالهيمنةُعلىُحالةُالحقلُتداعياتُوضعُالتعدديةُ-4

 

يستكمل هذا الج،ء فحص التداعيات التي يمكن لوبع التعددية أو الهيمنة أن يتركها على حالة الحقل. 

، إذ ال ينبغي أن يكون بحثإلى أن فحص هذه التداعيات يمثل ج،ًءا من المسعى التأملي لل هنا يجدر لفت االنتباه

في حد ذاته، بل ينبغي الخروج باستنتاجات حول االنعكاسات المحتملة  فحص الفربية الموِطرة للبحث هدفـًا

)ات( النظريـ)ـة( داخله؛ خاصة وأننا في حقل العالقات ديا أو خابعا للهيمنة على النقاشـألن يكون الحقل تعد

عتقاد بأن الدولية نجد أنفسنا أمام درجة أدنى من اليقين مما هو عليه الحال في حقوٍل أخرى، ما يجعل من اال

 .2االنتكاسات" الناتجة عن النقاشات تبقى غير حاسمة" "االنتصارات" مثلها مثل

إذا كان الفصل األول، منهجًيا، عبارة عن مدخـل لإلشكالية، حيث حاول تقديم سياق لفهم القيمة 

ء الختامي سيحاول فتح المبافة المنتظرة من فهم حالة الحقل ما إذا كان تعددًيا أم خابًعا للهيمنة، فإن هذا الج،

المقترحة على تل  اإلشكالية، سعًيا وراء فهم التداعيات التي يمكن لوبع ُآفـاق ٍ للتأمل في ما وراء اإلجابـة

                                                 
1
يمكن المجادلة بأن التصور البديل للنقاش الثاني )المدرسة االنجلي،ية مقابل الواقعية الجديدة بدل التقليدية مقابل السلوكية(، الذي  

 اني، يمكن أن يندرج بمن هذه التأويالت البديلة.تم اقتراحه في الفصل الث
2
 .1101أفريل  13لطالب، إلى ابن عنتر، بريد إلكتروني   
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األساسية  التعددية أو الهيمنة أن يتركها على حالة الحقل. لقد خلص الفصل األول إلى أن إحدى تل  التداعيات

ى كتابة التاريخ المعرفي للحقل، وهي المقاربة التي من شأنها أن تكرس مقاربٍة واحدة عل هيمنةتمثل في ت

االتجاه ـ "بدورها هيمنة مقاربٍة نظريٍة معينة، كما خلص ج،ٌء من الفصل الثاني إلى كون حالة الهيمنة انتهت ب

من خاللها هذا  إلى تقديم قراءٍة ج،ئيٍة للنقاش الثاني، وطمس الصورة الصحيحة التي ينبغي أن ُيفَهم "السائد

وقد كان لذل  انعكاٌس آخر على حالة الحقل، حيث هيمنت رواية "االنتصار المنهجي" للسلوكية في  .النقاش

 الوقت الذي تم فيه إقصاء النقاش "الفعلي" الذي دار بين الواقعية الجديدة والمدرسة اإلنجلي،ية.

لهيمنة( من شأنها أن تفر، تداعياٍت إيجابية هنا  اختالٌ ، إلى حٍد ما، حول أي الحالتين )التعددية/ا 

"ما يدفع البعض داخل الحقل إلعالن االحتفال ]بالتعددية  :على حالة الحقل بشكل عام. يقول برايان شميدت

النظرية[، قد يكون بالنسبة للبعض اآلخر دافعا إلعالن الحداد". هذه المقولة سليمة من الناحية التحليلية، ألن 

ربة لالعتقاد السائد بأن الحقل التعددي أفبُل حاال من الحقل الخابع لهيمنة مقاربة )ـات( هنا  حججا معا

معينة. تنطوي إحدى هذه الحجج على االفتراض بأن التعددية تودي بالحقل إلى االنقسام على نفسه وفقدان 

على درجة معينة من قدرته على بناء مشروع فكري متسق؛ وعليه، فإن وبع الهيمنة يبقى بروريا للمحافظة 

االتساق داخل حقٍل يتسم أساًسا باالنقسام المت،ايد. يمكن أن نستعير هنا التشبيه الذي قام به غابلاير ألموند، حيث 

شبـه مختل  المدارس الفكرية في علم السياسة بمجموعة من الطاوالت المنفصلة داخل مطعم، ففي الوقت الذي 

لة منفصلة على ِحَدا، نجد أن النقاش يتالشى فيما بينها، ما يجعل الحصول قد تحتدم فيه النقاشات حول كل طاو

 .1على نقاش متسق داخل المطعم ككل أمرا غير متا 

 (International Studies Review)هنا  حجة أخرى يمكن استقاوها من المداخالت التي استبافتها مجلة  

اكم المعرفة في العالقات الدولية"، فقد صبت خصص لمناقشة موبوع  "بناء وتر 1114في عدد خاص عام 

أغلب المداخالت المشاركة في صالح االعتقاد بأنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل على المعرفة أن تتراكم 

داخل الحقل في غياب ابستمولوجيا مشتركة. ربما كان أغلب أصحاب هذه المداخالت من المتأثرين بأطروحات 

عرفي، والذين يجادلون بأنه ال يوجد هنا  ما هو أكثر إعاقة لتقدم المعرفة حول العالقات كـُون حول التقدم الم

الدولية من التعددية النظرية داخل الحقل. تجد هذه الحجة لها إسنادا في الربط المت،ايد، والمثير لالهتمام، بين 

عض وبين الوصول إلى نظرية المحاوالت المتعددة لجسر الهوات التي تفصل مختل  النظريات بعُبها عن ب

تهيمن على الحقل؛ لذل  فـإن "الشعبية" التي تحظى بها البنائية ترجع في جانب منها إلى عملها الدووب من 

 أجل التوفيق بين العقالنية والتأملية، وهـو ما كان سيجعل منها النظرية المهيمنة لو كتب لها النجا  في مسعاها.

الهيمنة وما تنطوي عليه من االبتعاد عن التركي، على العالقات بين  ويعتقد هولستي أن تقويض فكرة

ليتل حول االتجاه  الدول جعل الحقل يقع تحت طائلة حقول معرفية أخرى. هذا قد يتفق مع إدعاءات بو،ان و

تقوم المت،ايد لحقل العالقات الدولية نحو "االستيراد" من الحقول األخرى في وقت ال يبدو أن الحقول األخرى 

                                                 
1
 Schmidt, “International Relations Theory: Hegemony or Pluralism,” 108. 
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. من شأن هذه الحجة أن تعود بنا مرة أخرى إلى 1كمشروع فكري "الفشلـ "بـ "االستيراد" منه، وهو ما يهدده ب

إشكالية الهوية المعرفية للحقل وعالقته بالحقول المعرفية التي تساهم، بشكل أو بآخر، في إثرائه )أنظر الفصل 

 األول(.

الطبيعة التعددية "الحقلية" فقط، وذل  لسببين. أوال،  تحليل بو،ان وليتل صحيحا ولكن ج،ئيايبقى  

 علم االقتصاد...للعالقات الدولية، بمعنى أن الحقل يستقي من عدة حقول كالتاريخ، علم السياسة، علم االجتماع، 

 باحثا في العالقاتتصور ن ال يمكن أن وبالتالي فالعالقات الدولية تستلهم وتتغذى من هذه الحقول كلها، بحيث

تحليل السياسة كن بعض الحقول الفرعية للحقل إ، بل ولو للحظة واحدة التاريخ أو االقتصاد جانباً الدولية يبع 

المدرسة اإلدراكية مع  ظهورالسيما منذ بعلم النفس لتحليل صنع القرار، الخارجية مرتبط إلى حد كبير 

لطرق بين عدة حقول مما د على مفترق اوجي في كونهمعرفي خصوصية العالقات الدولية كحقل تكمن جارفي،. 

 يةالعالقات الدولنجد أن  ل تماما كمشروع علمي منفصل عن هذه الحقول مسألة صعبة للغاية. لذ يجعل فصله

ات في العالقات الدولية بنالحظ أن بعض المقار من جهة أخرى، يمكن أنأكثر الحقول "استيرادا" من غيرها. 

ونظريات بعلم االجتماع، مرتبطة بطة بعلم السياسية، البنائية تالواقعية مرف ،الحقول األخرىمن  حقلمرتبطة ب

مجالت بعض البالريابيات إلى درجة أنه يستحيل علينا فهم بعض المقاالت الكمية المنشورة في  اللعب مرتبطة

  .2المتخصصة

ا كانت عليه مع نهاية أفبل بكثير ممتعتبر في الجهة المقابلة، يمكن المجادلة بأن حالة الحقل اليوم 

القرن المابي عندما كانت الهيمنة لنظرية واحدة )الواقعية( وابستمولوجيا واحدة )الوبعية(. يرى سميث أن 

. وهو 3حقل العالقات الدولية "لم يكن أكثر ارتباطا بـالعالم الذي يدرسه مما هو عليه اليوم" في ظل التعددية

ر بالتعددية ال يتبمن فقط مساءلة االفترابات المهيمنة المتعلقة افتراض سليم إلى حد بعيد، ألن اإلقرا

باالبستمولوجيا واألنطولوجيا، أو إعادة التفكير حول الحدود المعرفية التقليدية للحقل، ولكنه يتبمن كذل ، 

لح الحجة وبشكل أساسي، أخذ القبايا والفواعل الجديدة في العالقات الدولية بعين االعتبار. يمكن المجادلة لصا

التي اقترحها سميث بالقول أن الحقل بقي خالل الحقبة الواقعية مقتصرا على قبايا وعالقات الحرب والسلم 

 إبان الحرب الباردة، وخاصة ما يقع بمن اهتمامات السياسة الخارجية األمريكية.

ق، وهما سمتان من في الفترات التي تسود فيها الهيمنة، غالبا ما يتسم الحقل بـالج،ئية وبيق األفـ 

شأنهما أن يوديا إلى تشويه الجوانب المهمة للحقيقة الدولية، وهذا ما حدث للواقعية خالل األ،مة النظرية التي 

أفر،تها نهاية الحرب الباردة، ونفس الشيء ينسحب على العقالنية السائدة في الواليات المتحدة، حيث تتبنى 

عقالني" وكأداة لـ "حل المشكالت"، وهو ما ال يتفق والكثير من حاالت نموذجا ذرائعيا يصور الدولة كـ "فاعل 

من جهة أخرى، تجدر اإلشارة هنا إلى أن  الدول في النظام الدولي خالل العقود التي تلت نهاية الحرب الباردة.

                                                 
1
 Schmidt, “International Relations Theory: Hegemony or Pluralism,” 108. 

2
 .1101ماي  13لطالب، إلى ابريد إلكتروني بن عنتر،  

3
 Smith, “Introduction: Diversity and Disciplinarity in International Relations Theory,” in Dunne, Kurki and Smith 

(eds.), p. 7. 
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ة التي اعتمدتها تراجع حدة الهيمنة سمح بانفتا  حقل العالقات الدولية على بقية "العالم"، ألن الفئات التحليلي

 ، ما أدى إلى تغييب بقية الدول التي ال تتبع سياسة القوة."الكبرى"الواقعية تتعلق أساساً بالقوى 

ُبوث حول مفهوم القوة، لوجدنا أن  ّ  وإذا رجعنا مثال إلى النقاش الذي دار بين ميرشايمر و كان

ن في حقبة مابعد الحرب الباردة يتجاهلون ميرشايمر بقي مصرا على موقفه القائل بأن المثاليين البريطانيي

، ألنهم ال يرك،ون على البعد المادي والعسكري لهذا المفهوم؛ هذا رغم أن ُبوث كان قد قدم حجة 1مفهوم القوة

قوية لصالح االفتراض بأن التحدي الذي يواجه طلبة العالقات الدولية اليوم يكمن في استيعاب الحقيقة المعقـدة 

الذي يتأتى جراء ارتداء  2 طائل من التبحية بذل  مقابل شكل من أشكال "التأنق" النظريللقوة، وأنه ال

 "العباءة" الواقعية.

اء بين الهيمنة والمقاربة للتاريخ ّ  االنتباه إلى وجود تأثير متبادل غير بنـينبغي من جهة أخرى، 

لشرعية على مقاربة التاريخ المعرفي المعرفي للحقل من منظور معين؛ فمن شأن الهيمنة أن تبفي م،يدا من ا

، كما أنه من شأن هذه المقاربة أن تجعل االنعتاق من وبع الهيمنة وصوال إلى "االتجاه السائد"من منظور 

للتاريخ  "االتجاه السائد"التعددية أمًرا مستعصًيا على أعباء الجماعة المعرفية. يمكن المجادلة بأن منظور 

النقسامات الحقيقية التي يمكن أن تشكل محوًرا للنقاشـ)ات( النظريـ)ـة( داخل المعرفي عاجٌ، عن إدرا  ا

الحقل، والتي يمكن أن تجمع بين جماعات معرفية أكثر تنوعا مما يقترحه التركي، على جماعة معرفية واحدة 

ط األكاديمي حقل في جماعات معرفية خارج الوسالمهيمنة. ويبدو هذا االفتراض سليما إذا التفتنا إلى تطور 

األمريكي، لذل  نجد فريديريكس يجادل بأن أطروحة النقاشات "الكبرى" ال تكاد الجماعاُت المعرفية تعتد بها 

ويشكل هذا األمر عائقا أمام أي مجهود لكتابة التاريخ  3في دوٍل كروسيا، اليابان، الصين أو جمهورية التشي .

 إلى المالحظات التي تم تسجيلها في الفصل األولهنا العودة يمكن  .المعرفي للحقل خارج الواليات المتحدة

ون رواية انتصار الواقعية في النقاش األول ال تفسر تنكر األكاديميين األلمان واإليطاليين آنذا  ّ  حول كـ

ون رواية انتصار السلوكية في النقاش الثاني ال تفسر تجاُهلها في فرنسا ورفبها في ّ  لسياسات القوة، وكـ

 انيا من قبل أنصار المدرسة االنجلي،ية الناشئة آنذا .بريط

ورغم أن الممارسات األكاديمية الخابعة لفكرة الهيمنة غالبا ما تن،ع نحو إقصاء المقاربات التي ال 

تتناسب مع مقاس الفهم الذاتي المهيمن الذي يبنيه الحقل لنفسه، إال أنه، أحيانا، ينبغي ف  االرتباط بين الهيمنة 

رية بمعنى هيمنة مقاربة معينة، والهيمنة األكاديمية بمعنى هيمنة وسط أكاديمي معين على الحقل، ألن هذا النظ

إلى االستعارة هنا الربط عندما ال يكون ج،ئيا بإمكانه أن ينتهي بنا إلى استنتاجات غير سليمة. يمكن العودة 

"االتجاه بالنسبة لمنظري  "مكـة"المتحدة فقط الجيدة التي قدمها فريديركس عندما قال: "ال تمثل الواليات 

. ينبغي أن ننتبه دائما إلى الكيفية 4بالنسبة للمنظرين النقديين والتأمليين" "المدينـة"، ولكنها كذل  تمثل السائد"

                                                 
1
 Mearsheimer, “E.H. Carr vs. Idealism,” 356. 

2
 Ibid., 354. 

3
 Friedrichs, 04. 

4
 Friedrichs, 01. 
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، "االتجاه السائد"التي احتبنت بها األكاديميا األمريكية بعض المقاربات "البديلة" جنبا إلى جنب مع مقاربات 

 ورغم ذل  فإن هيمنة هذه األخيرة لم تتباءل بشكل كبير.

هنا  عبارة رائجة أطلقها أولسن وغروم، مفادها أن "القبية هي إما أن تلتحق بالعربة األمريكية وإال 

. تنطوي هذه العبارة على شكل من أشكال المبالغة التي يشعر الكثيرون داخل 1فلن تجد ل  موطأ قدم في الحقل"

مجبرون على استساغتها، وذل  لوجود العديد من العوامل المعقدة التي تكرس االرتباط بين هيمنة  الحقل أنهم

البنائية من خالل -البنائية، وبين هيمنة "التوليفة" العقالنية-الواليات المتحدة من خالل هيمنة "التوليفة" العقالنية

هم تل  العوامل. لقد الحظ فريدريكس مثال وجود لغة هيمنة األكاديميا األمريكية على الحقل؛ وتعتبر اللغة أحد أ

؛ مما يعني أن هذه اللغة 2إنجلي،ية أوروبية في طور التشكل، على غرار اإلنجلي،يتين األمريكية والبريطانية

ستبقى، إلى أجل ما، اللغة األساسية التي يتكلم بها الحقل. ال تتعلق المشكلة هنا باللغة كظاهرة اجتماعية مجردة، 

لكنها تتعلق بكون اإلنجلي،ية تساهم في المحافظة على الهيمنة األمريكية على "السوق" األكاديمية الدولية، و

وبالتالي على القنوات الموصلة إلى "الجمهور" األكاديمي داخل الحقل، وبذل  يكون الحديث عن الهيمنة 

  كما سبق في الج،ء الثاني من هذا الفصل. البنائية-األمريكية مرادفا للحديث عن هيمنة "التوليفة" العقالنية

ما أدافع عنه هنا هو فكرة أن إنقاذ الحقل من التداعيات السابقة ال يكمن في كفا  "يائس" بد الهيمنة، 

ولكنه يكمن في الكفا  من أجل القيام بالعمل األكاديمي بشكل مختل  عما يقوم به الطر  المهيمن. ينبغي أن 

مفهوم أمبرتو إيكو حول المعرفة كـ"شبكة ية )أصر على صيغة الجمع( نحو استلهام تتحر  الجماعات المعرف

، ليصبح حقل العالقات الدولية عبارة عن "شبكة موسوعية" حيث يبدو عالميا من خالل التشاب  3موسوعية"

لة للشبكة، هذه الالمتناهي للعقد المشكلة للشبكة، بينما يكون محليا من خالل العدد الالمتناهي للحلقات المشك

 األخيرة هي ما يعبر عن تعدد الجماعات المعرفية داخل الحقل. 

 

                                                 
1
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3
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ُخـاتمـة
 

الثالثة تفكي  إشكالية التعددية والهيمنة داخل حقرل التنظيرر فري العالقرات  حاول هذا البحث عبر فصوله

. من "الكبرى"النقاشات  القائم في نسخته المتعار  عليها على أطروحة ه المعرفيربطها بتاريخبالدولية، وذل  

حقرق هرذا المسرعى مرن خرالل َمشركلة التعدديرة والهيمنرة داخرل النقاشرات فري حرد يأن البحث  هذا المنطلق، حاول

 ذاتها.
 

 ،وحرده ،المقتررب النقرديأن بر إلرى االسرتنتاج ريخ للحقرلأاستعراض المقتربرات التري تتجراذب التر أفبى

ألنه يرفض تقديم التراريخ المعرفري للحقرل كوحردة سرردية متسرقة ، "الكبرى"يستطيع مساءلة أطروحة النقاشات 

إلرى التنقيرب عرن مرواطن بدال مرن ذلر ، ، يسعىو  .تستند إلى تحقيب الحقل إلى مجموعة من النقاشات المتعاقبة

التحرروالت المعرفيررة الحاسررمة،  ،التهمرريش الررذي تمارسرره القررراءة السررائدة للترراريخ، كررالفترات التاريخيررة المنسررية

 المسكوت عنها؛ إبافة إلى النقاشات النظرية والفلسفية المتجاَهلة، النظريةالفاعلة والتقاليد  الفكريةشخصيات ال

سواء تل  التي ُينتجها الحقل بنفسه أو التري ينخررط فيهرا برمن اإلطرار األوسرع لفلسرفة العلروم االجتماعيرة. كمرا 

قرل، مرن المنظرور النقردي، مرن شرأنه أن ينتهري إلرى نر،ع رأينا كي  أن استكمال إعادة بناء التاريخ المعرفي للح

عن هويته المقترنة بكونه حقال اجتماعيا أمريكيا، وذل  بااللتفات إلى النقاشات الحاصلة فري جماعرات الشرعية 

 معرفيررة أخرررى غيررر تلرر  المهيمنررة داخررل الواليررات المتحرردة؛ كمررا أن مررن شررأنه أن يبررر، عرردم كفرراءة أطروحررة

  في تفسير الطريقة التي تطور بها الحقل خارج الواليات المتحدة. ى""الكبرالنقاشات 
 

لمقتربررات المفِسرررة للتقرردم المعرفرري إلررى أن افتقارهررا لألصررالة ا مررن جهررة أخرررى، أفبررى اسررتعراضو

عاج،ة عرن تقرديم إطرار متكامرل لفهرم مسرار التقردم المعرفري للحقرل، وهرو مرا أبرفى م،يردا مرن  جعلهاالمعرفية 

مادام قادرا على االحتفاظ بالتقليد القائم  على أنه ينطوي على عنصر التقدمالمعرفي  هتقديم تاريخ الشرعية على

هذه الفربية أن تتحول إلى مسلمة بفبل الطريقة التي يتم بها تقديم حالة تكاد  .على االنتقال من نقاش إلى آخر

أن الحقرل قرادر علرى الرتملص مرن حالرة الحقل خرالل النقراش الرابرع، حيرث ينطروي هرذا األخيرر علرى اإلدعراء بر

مسروغات هرذا اإلدعراء تأتي الهيمنة النظرية الموروثة عن النقاشات السابقة، واالنتقال بذل  نحو حالة التعددية. 

التأمليرة، العقالنيرة والبنائيرة، مرع قردرة البنائيرة علرى تروفير  :من االعتقاد بانقسام الحقل إلى ثالثة مواق  نظريرة

جسر الهوة بين التأملية والعقالنيرة اللترين انتهرى بهمرا النقراش الثالرث إلرى حالرة مرن عبرها يتم  "وسطى أربية"

شركلة التعدديرة داخرل إعرادة فحرص هرذه الفربرية، مرن خرالل مَ  ترمانعدام االتصال المعرفري. مرن هرذا المنطلرق، 

ت الثالثرة السرابقة، نتيجرة لوجرود النقاش الرابع؛ وقبل ذل ، كان البد من القيام بهذا الفحص على مستوى النقاشا

 ترابط سياقي بين جميع هذه النقاشات.  
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حالة التنوع غير المسبوق التي عرفها الحقل خالل النقاش الثالث، بفبل الح،مة اإلبافية من يبدو أن 

النتقال بقيت بعيدة عن االوبعية التي سعت إلى تحدي الهيمنة العقالنية الوبعية على الحقل، -المقاربات مابعد

به من ممارسات الهيمنة الموروثة عن النقاش األول والثاني؛ حيث أن هذا التنوع بقي السمة البار،ة داخل 

لدور وقد كان لطر  مناقِش واحد، أما داخل الحقل بشكل عام فقد كان الوبع أبعد ما يكون عن التعددية. 

في إعادة إبرا، إمكانيات االتصال  حاسمٌ  أثرٌ  التوفيقي الذي حاولت البنائية أن توديه خالل النقاش الرابع

 المعرفي داخل الحقل، من خالل سعيها للتخفي  من حدة التعارض بين طرفي النقاش الثالث.
 

االتصال إلى أن النقاش الرابع ينطوي على نمطين مختلفين من  خلصكون قد ي البحثغير أن 

فيه، وكل نمط يقدم مخرجا مختلفا إلشكالية التعددية ه طبيعة األطرا  المنخرطة تحددُ  المعرفي، كـُل نمطٍ 

النمط األول عن درجة عالية من االتصال المعرفي، كونه يقدم النقاش الرابع على يعبر والهيمنة داخل الحقل. 

بنائية، كما ذهب إليه وندت وفيرون. -عقالنية "محادثة"أنه نقاٌش بين العقالنية والبنائية، أو على أنه مجرد 

بنائية، على -عقالنية "توليفة"ستهد  الوصول إلى يهذا النمط أن االتصال المعرفي بين هاتين المقاربتين  يقتر 

نيو التي وص  بها ويفر العالقة التي انتهى إليها االتصال المعرفي بين الواقعية الجديدة -غرار التوليفة نيو

يعبر عن درجة متدنية من االتصال المعرفي، كونه يقدم والليبرالية الجديدة خالل الثمانينيات. أما النمط الثاني ف

الوبعية. هذا -بين العقالنية والبنائية المتقاربتين ابستمولوجيا بد التأملية مابعد النقاش الرابع على أنه نقاشٌ 

التأملية بسبب انحيا،ها -المشروع التوفيقي للبنائية في جسر الهوة العقالنية "فشل"النمط يقتر  أن 

 .جعل النقاش الرابع يوول إلى مجرد نقاش ثالث جديد مولوجياالبست
 

أن يتركها  لوبع التعددية أو الهيمنةللتأمل في التداعيات التي يمكن ا فتح آفـاقيوقد حاول البحث أن 

أفبل بكثير مما كانت عليه مع نهاية القرن تعتبر حالة الحقل اليوم إلى أن قد خلص وعلى حالة الحقل. 

يمكن ربط و. لنظرية واحدة )الواقعية( وابستمولوجيا واحدة )الوبعية(المطلقة ا كانت الهيمنة المابي عندم

الممارسات األكاديمية الخابعة للهيمنة غالبا ما تن،ع نحو إقصاء المقاربات  هذا االستنتاج بفكرٍة مفادها أن

حتى وإن كانت اإلسهامات التي تقدمها  ،التي ال تتناسب مع مقاس الفهم الذاتي المهيمن الذي يبنيه الحقل لنفسه

تل  المقاربات أكثر قدرة على إثراء الحقل؛ كما يمكن ربطه بفكرة وجود تأثير متبادل بين الهيمنة والتأريخ 

المعرفي للحقل من منظور معين. حيث أنه من شأن الهيمنة أن تبفي م،يدا من الشرعية على مقاربة "االتجاه 

ماما كما أنه من شأن هذه المقاربة أن تجعل من االنعتاق من وبع الهيمنة وصوال إلى السائد" لتاريخ الحقل، ت

التعددية أمًرا مستعصًيا على أعباء الجماعة المعرفية. وقد رأينا كي  أن مقاربة "االتجاه السائد" لتاريخ الحقل 

النظريـ)ـة( داخل الحقل، والتي عاج،ة عن إدرا  االنقسامات الحقيقية التي يمكن أن تشكل محوًرا للنقاشـ)ات( 

 يمكن أن تجمع بين جماعات معرفية أكثر تنوعا مما يقترحه التركي، على جماعة معرفية واحدة مهيمنة.

 

البنائية واالستمرار في إقصاء -العقالنية "التوليفة"أن النقاش الرابع، في نمطه الخابع لهيمنة ال ش  

 عن حقيقة موبوعية معطاة يصُعب التملُص منها، وإنما يمكن تحليله كـ المقاربات التأملية من الحقل، ال ُيعبر
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يمكن إعادة تشكيله من خالل فهم مساره المعرفي والكيفية التي انتهى بها إلى ما هو عليه. وإذا  "بناٍء اجتماعي"

فمن المثير  داخل الحقل، نظريةٍ  تويد وجود هيمنةٍ التي حصائية اإلسانيد األ ساق مجموعة منقد البحث كان 

لالهتمام مالحظة كي  أن االرتباط بين هيمنة الوسط األكاديمي األمريكي على الحقل تستطيع أن تفسر نفسها 

الوسط األكاديمي األمريكي البنائية على النقاش الرابع؛ حيث أنه إذا كان -العقالنية "التوليفة"من خالل هيمنة 

البنائية، فإن الحقل يعيد إنتاج نفس الهيمنة -العقالنية "التوليفة" خابعا لهيمنة االبستمولوجيا الوبعية من خالل

نسبة البئيلة ألدبيات طالما أنه يخبع هو اآلخر لهيمنة الوسط األكاديمي األمريكي، وذل  سواء من خالل ال

ارنة ى بها منظرو هذه المقاربات مقظالعالقات الدولية المخصصة للمقاربات البديلة، قلة االهتمام الذي يح

"االتجاه ، أو خاصة من خالل سوق الدوريات المحكمة التي يسيطر عليها أصحاب "االتجاه السائد"بمنظري 

حيث أن  إذا كنت تريد الحصول على موطأ قدم  ،الدوريات المحكمة ما يبررهالتأكيد على دور لهذا . السائد"

إذا أردت أن تنشر مقاال في إحدى الدوريات ، و1ل  داخل الحقل، فلتنشر ل  مقاال في إحدى الدوريات الرائدة

أبعد من ذل ، يرى فوغت أن موقع  بمن  .الرائدة، علي  أن تفكر وتكتب بمن الموق  الذي تتبناه الدورية

... في " الوسط األكاديمي ي،داد أهمية بقدر ما تبديه من اهتمام بما تكتبه األسماء الثقيلة داخل الحقل؛ إذ يقول:

ة األمريكية منها، يبدو أن الكاتب يشعر أنه ُمل،م بالتعبير عن امتنانه لكل أستاذ عالقات بعض الكتب، خاص

اسًما وستتحسن حظوظ  في الحصول على موقع دائم ]داخل  في الملتقيات العلمية. أذكر ستيـندولية يصادفه 

 .2"الحقل[
 

أسلوب "قال فالن وقال  استفحالأدت إلى تكون قد يعلق بن عنتر على هذه الظاهرة قائال بأنها 

فالن..."، حيث أصبح الكاتب ال يفكر وإنما يجتر ما يفكر غيره، مما جعل عدداً ال بأس به من المقاالت التي 

منها إلى المقاالت، وذل  كونها  (literature review)تنشر في الدوريات المحكمة أقرب إلى مراجعة األدبيات 

؛ وقد أدى هذا "الوالء النظري الفئوي" إلى نوع من الخلل في التراكم تفتقر إلى أدنى شروط القيمة المبافة

المعرفي داخل الحقل إلى درجة أنه عندما نرغب الخوض في دراسات نظرية من العيار الثقيل، غالباً ما نعود 

 .3إلى أدبيات كتبت في خمسينيات وستينيات القرن المابي
 

ثر تداوال في األوساط األكاديمية دورا أساسيا في إعطاء نظام النشر في الدوريات المحكمة األكيلعب 

معينا، قد يختل  تماما عن الممارسات البحثية الفعلية ألعباء  "اجتماعيا بناءً "النقاش النظري داخل الحقل 

حقل العالقات الدولية كما يتم تدريسه في الفصول الجامعية، وبين الجماعة األكاديمية. هنا  دائما تباين بين 

الحظنا كي  أن وقد ون شيئا ويمارسون شيئا آخر مختلفـًا تماما. لحقل كممارسات بحثية، وكأن الباحثين ُيَدرسُ ا

أصر على إقصاء المقاربات التأملية واعتبارها تقع خارج حدود الحقل، في الوقت  على سبيل المثالكيوهان 

 ثراء النقاش داخل الحقل.الذي أقر فيه بأهمية األسئلة التي تطرحها هذه المقاربات في إ
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نسرحب يمفهوم الهيمنة فقط علرى العالقرة برين المقاربرات النظريرة المشركلة لنقراش مرا، ولكنره ال ينسحب 

كذل  على الطريقة التي يتم بها تقديم تاريخ الحقل خالل الفترة التي يغطيها ذل  النقراش، وهرو مرا يمكرن إبررا،ه 

لرذي ترم اقتراحره فري الفصرل الثراني. هنرا  إدعراءات قويرة تجرادل برأن من خالل التصور البرديل للنقراش الثراني ا

نظرية العالقات الدولية البريطانية لم تعر  هيمنرة االبسرتمولوجيا الوبرعية علرى اإلطرالق، وقرد قامرت بتحردي 

ان . إذا ك1األطروحات األساسية للوبعية قبل العديد من الحقول االجتماعية األخرى، كعلم االجتماع واالقتصاد

النقاش الثاني ينطوي على قراءتين تاريخيتين، األولى تدعي أنه نقراش منهجري جمرع التقليديرة والسرلوكية، بينمرا 

فمن الوابح  ،تدعي الثانية أنه نقاش ابستمولوجي في األساس بم الواقعيين الجدد وأنصار المدرسة االنجلي،ية

لحقررل ينطرروي علررى هيمنررة القررراءة األولررى وإقصرراء الررذي يررورخ لهررذه المرحلررة مررن تطررور ا "االتجرراه السررائد"أن 

أن الحقرل بطريء الترأثر عنردما ير،عم مقولرة فاسركوي، هنرا القراءة الثانية رغرم قوتهرا التحليليرة. يمكرن أن نجرادل 

ألنه في حالة النقاش الثاني، يبدو أن هيمنرة القرراءة األولرى علرى الثانيرة  ،2هبالنقاشات ]الفلسفية[ الحاصلة خارج

ي جعلت الحقل يتأخر ثالثة عقود كاملة على االنخراط في النقاش حرول حردود االبسرتمولوجيا الوبرعية. هي الت

يبر، أهمية المنظور النقردي فري إعرادة كتابرة التراريخ المعرفري للحقرل علرى نحرو مرا ترم أن هذا الجانب من شأن 

 مناقشته في الفصل األول.
 

إلى م،يٍد من التأمل الذاتي، أو ما عبر عنه نيفيس  الش  أن حقل العالقات الدولية ما،ال في حاجة

؛ على أن األمر هنا ال يتعلق فقط 3إلنتاج الم،يد من األعمال النظرية حول األعمال النظريةسيلفا بالحاجة 

 "المقاربات البديلةـ "بأعمال النقد والتفكي  بدون العمل الشاق على تقديم البديل، وهو ما مي، ما يعر  تجاو،ا ب

غولدمان االحتجاج على الذهنية السائدة التي درجت على المقابلة بين ذ انطالق النقاش الثالث. هنا، أشار  من

ألن هذا االتجاه من شأنه أن يعيق أكثر مما يع،، التطور في نظريات العالقات  الواقعية،المقاربات البديلة و

حقل بشكل أكثر فعالية إذا لم تفعل ذل  من خالل المقاربات من شأنها أن تساهم في إثراء ال، إن هذه 4الدولية

، سواء تعلق األمر بالواقعية، أو بالمقاربات الوبعية األخرى. 5االجتهاد في إبرا، حدود المقاربات األخرى

يتجلى أكثر من خالل الكيفية المثيرة  6"األخرى"تحديد الهوية المعرفية للمقاربات بناًء على هوية المقاربات 

لتي يتم بها إطالق التسميات، حيث يجادل ويفر بأن أغلب تسميات المقاربات قام بإطالقها منظرون لالهتمام ا

 .7"األخرى"ينتمون إلى المقاربات 
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أن رهان التعددية النظرية داخل الحقل ال يرتبط فقط بترقية حالة التنوع التي يشهدها إدرا  ينبغي 

تصال المعرفي بين مختل  المقاربات المناقِشة. إذا كان النقاش النقاش الرابع، ولكنه يرتبط أكثر بتفعيل اال

الرابع ينطوي على تبادل األدبيات بين األطرا  المناِقشة، على عكس النقاشات السابقة التي ارتبطت بغياب هذا 

العنصر، خاصة خالل النقاش الثالث الذي بدا فيه أن كل طر  ال يكل  نفسه حتى قراءة ما ينتجه الطر  

بإعادة بناء حقلهم من خالل التملص من اليوم خر؛ إذا كان األمر كذل ، فإن طلبة العالقات الدولية مل،مون اآل

 المتعاقبة."الكبرى" حالة الهيمنة التي يفربها التأريخ السائد للنقاشات 
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