
ة  الثالثة المحاضر

 الدولية العالقات لمفهوم النظرية االتجاهات

 النظرية المثالية 

 النظرية الواقعية 

 النظرية السلوكية 

 نظرية المدرسة ما بعد السلوكية 

 

تطلب النظرية العلمية موقفا علميا، وهي تفسير شامل لظاهرة أو مجموعة ظواهر محددة في عناصرها 

تساعد على معرفة حقيقة الشيء وواقعه. ويعتبر ج.دفيد سنفر أن للنظرية في العلوم االجتماعية عامة وفي 

جية من أجل تدوين ما هو العالقات الدولية خاصة وظيفتان أساسيتان هما: األولى توفير أفضل وسيلة منه

 ( 1)توفير األساس الذي منه يمكن االنطالق للحصول على مزيد من المعرفة وتدوينها. ةمعروف سابقا، والثاني

 انطالقا من ذلك يطرح السؤال التالي: ما هي أهم النظريات في العالقات الدولية؟

 النظرية المثاليةالمطلب األول: 

ية أو أخالقية في دراسة العالقات الدولية من مقدمات عقائدية أو ميتافيزيقينطلق أصحاب المنهج المثالي 

 و مثالية".لالنتهاء بالتحليل الفلسفي للقول "بما يجب أن تكون عليه العالقات الدولية حتى تكون فاضلة أ

سفة إن دراسة هذه العالقات بهذا المنهج قديمة قدم هذه العالقات. فمنذ فجر العصور الحديثة والفال

المثاليون يتناولون هذه العالقات في ضوء القيم المثالية. ويعتبرون "الضمير اإلنساني" هو "الحكم األعلى في 

القضايا األخالقية"، وفي ضبط العالقات الدولية. وقد ساهمت كتابات المفكر البريطاني "جيريمي بنتهام" في 

المثالية. وكان قد وضع هذا المفكر الخير من ضمن  القرن التاسع عشر في بلورة كثير من المفاهيم والمبادئ

مفهوم األخالقية العقالنية وعرفه بأنه "إعطاء أكبر درجة من السيادة ألكبر عدد من الناس"، ورفض المنطلق 

الذي يقوم بوجود عدة مقاييس للخير والشر. وركز جيمس ميل تلميذ بنتهام، على الرأي العام وأهميته وضرورة 

 (2)يه.االعتماد عل

لكن المثالية لم تتبلور كمدرسة لها مفكروها إال في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب العالمية األولى، نتيجة 

معرفة "كيف يجب" أن يتصرف السياسيون في العالقات الدولية. لذلك وقف المثاليون موقف الرفض من 
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وى، المرتبط تاريخيا بأوروبا، ومبدأ استخدام مجموعة المبادئ السائدة في العالقات الدولية. مثل مبدأ توازن الق

القوة في الشؤون الدولية والمعاهدات السرية للحلفاء والتقسيم المجحف للعالم خالل هذه الحرب، وطرحوا 

مبادئ مقابلة تمثلت في الحقوق وااللتزامات القانونية الدولية والتناسق الطبيعي بين المصالح القومية كوسيلة 

الم العالمي والتركيز على دور العقل في إدارة الشؤون العالمية وإبداء ثقة في الوظيفة التي للحفاظ على الس

 3يمكن أن يقوم بها الرأي العام.

وك الدولي إذن تولي المثالية أهمية كبرى للسلم العالمي عن طريق احترام الرأي العام العالمي والسل

 المستند إلى القانون الدولي العام.

فجوة" القائمة ة السياسية واألخالقية األساسية التي واجهتها المدرسة المثالية هي قضية "الوكانت القضي

 فضل.أفي العالقات الدولية بين الواقع المتمثل بالحرب العالمية األولى وبين الطموح في بناء عالم 

ن أن يمنع نشوب ورأت هذه المدرسة أنه إذا تمكن الرأي العام من أن يقوم بدوره بشكل فعال فال بد م

النزاعات والحروب، ألن نشر المعرفة يسمح لكل إنسان أن يفكر بشكل سليم وبالتالي إن كل من يفكر بهذا 

  (4)الشكل الصحيح والسليم ال بد من أن يتصرف بالشكل ذاته.

ألسباب  إن هذه النظرة التفاؤلية لدى المثاليين دفعت بعضهم إلى الدعوة إلى "الحكومة العالمية"، تفاديا

الحرب التي تفترض التناسق في المصالح بين مختلف األمم، انطالقا من انسجام المصالح بين الفرد والجماعة. 

"فالفرد عندما يعمل لمصلحته الذاتية يعمل لمصلحة الجماعة، وعندما يدعم مصلحة الجماعة فهو يدعم 

 .(5)مصلحته"

تحقيق السالم العالمي من خالل تطبيق قواعده ويعطي بعض المثاليين دورا للقانون الدولي في 

واحترامها، انطالقا من أن المجتمع الدولي هو تركيب لدول سيدة ومتساوية. وإن القانون الدولي هو مصمم 

"كقانون بين الدول"،  فيصبح بذلك المجتمع الدولي محكوما بنظام قانوني يتضمن مجموعة من القواعد التي 

نون ال ينشأ إال في مجتمع، فهو إذن ظاهرة اجتماعية. يهدف إلى تنظيم العالقات بين تسري على الكافة. والقا

 .  (6)أفراده، وما ينطبق على عالقة األفراد بعضهم ببعض ينطبق على العالقات بين الدول

ا كانت قد ولكن هذه النظرية المثالية لم تصمد كثيرا أمام تحديات الواقع الدولي وتطور أحداثه. فإذ

ت الدولية، لقت من مسلمات أخالقية وقانونية وعقالنية، واعتمدت على الرأي العام في فهم مسار العالقاانط

ها لم تتمكن التي تدفع الدول إلنتاج سلوكيات نزاعية أو عدوانية. أي أن بفإنها كانت عاجزة عن فهم األسبا

 من تحديد الدوافع التي تحرك الدول نحو العدوان والحرب.

جت عن قوى ت أن النزاعات الدولية التي قامت بين الحربين العالميتين األولى والثانية، نتوهي اعتبر

والنازية التي  الشر بوجود حكام معادين للديمقراطية، تهدد السالم العالمي وباألنظمة الديكتاتورية كالفاشية

 تؤمن بلعبة القوة.
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 لسالم وتؤثر االستقرار الدولي.وأن الدول الديمقراطية الغربية، برأيها، هي دول محبة ل

لتدحض  لقد جاءت التطورات الدولية، بعد الحروب العالمية الثانية وما نتج عنها من حوادث وحروب،

لم واألمن هذه الفرضية المثالية وتبين مدى اخطأ في ربطها بين األنظمة الديمقراطية الغربية وتحقيق الس

 الدوليين.

التي كان المثاليون يدعون لتطبيقها في فترة ما بين الحربين باعتبارها وان "األخالقيات والمثاليات   

قيم مطلقة تخدم مصلحة اإلنسانية كانت تعد قيما ثقافية ومجتمعية عند دول معينة وتخدم بالفعل مصلحة الدول 

تبدلت المنتصرة في الحرب العالمية األولى والتي كان لها مصلحة في الحفاظ على األمر الواقع، وعندما 

مصلحة هذه الدول تبدلت مواقعها من السالم واألمن الدوليين. لتفشل بذلك الفرضيات المثالية في فهم العوامل 

 (7)المؤثرة في تحديد سلوكيات الدول.

ئم في على أن فشل المدرسة المثالية ساعد على نشوء المدرسة الواقعية التي جاءت لتدرس ما هو قا

 ب أن تكون عليه العالقات.العالقات الدولية ال ما يج

 المطلب الثاني: النظرية الواقعية

أدت  إن دراسة العالقات الدولية بمنهج علمي واقعي، هو من أحدث فروع العلوم االجتماعية. فلقد

لمثالية إلى الواقعية، االحرب العالمية الثانية والتطورات التي رافقتها إلى تحويل التفكير في العالقات الدولية من 

لقانون الدولي م من دراسة المنظمات الدولية وأي من القانون والتنظيم إلى عنصر القوة، ببدء انتقال االهتما

 كون. تإلى دراسة السياسة الدولية واألحداث والظواهر السياسية، كما هي في الواقع وليس كما يجب أن 

لقد جاءت الواقعية بعد الحرب العالمية الثانية، كنظرية سياسية تهدف إلى دراسة عامل القوة والحروب 

الدول، كعوامل مؤثرة في عالقاتها بعضها ببعض، دون أن تهتم بالمثل في دراسة والنزاعات في فهم سلوكيات 

العالقات الدولية. وتستقي الواقعية مادتها الخام من التاريخ لتصل إلى تعميمات حول السلوك الدولي، بتركيزها 

مة في تحديد نتيجة على الدولة القومية كأساس وكوحدة للتحليل. وان اإلمكانيات المتوفرة لها تلعب دورا ها

الصراع الدولي وقدرتها على لتأثير في سلوك اآلخرين، شريطة إدراك أن قدراتها تتعدى الجانب العسكري 

المادي. فمقومات القوة القومية للدولة ال تقتصر فقط على بعدها العسكري، بل تشمل مستويات أخرى منها 

، العوامل الجغرافية، شكل الحكومة والقيادة السياسية التطور التقني، األوضاع السكانية، المصادر الطبيعية

 .  (8)واأليديولوجية 

عية، وأنها إن القوة وميزان القوى والمصلحة القومية تشكل جميعها المنطلقات األساسية للمدرسة الواق

الهامة  سبلعوامل مؤثرة وثابتة في تشكيل السلوك الدولي. ويعتبر الواقعيون بأن ميزان القوى يمثل أحد ال

ون من فقامة السالم واالستقرار على الصعيد الدولي، إذ عندما تتساوى القوى بين مجموعة من الدول يك

 المتعذر على إحداها أن تسعى للهيمنة.
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ع التوجه ، مترافقة م1940ارتبطت نشأة المدرسة الواقعية بجهود الباحثين األمريكيين، بدءا من عام 

توجيه جل مريكية، بعد تخليها عن النزعة األخالقية في سياستها الخارجية والجديد للسياسة الخارجية األ

 اهتمامها نحو المصلحة القومية التي اقتضتها األوضاع الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

ألساسية، االقت هذه المدرسة خالل القرن العشرين، عددا من الفقهاء المناصرين المؤيدين لمنطلقاتها 

لكن اختالفاتهم جميعا على أن العالقات الدولية ال تقوم إال بين الدول القومية السيدة المستقلة، و المتفقين

لدول تمر تمحورت حول كيفية قيام هذه العالقات بين الدول. فقد رأى نيكوالس سبيكمان أن العالقات بين ا

 عبر اتجاهات ثالثة:

 التعاون. .1

 أو تسوية الخالفات بينها. .2

 والتناقض.أو المعارضات  .3

ولكن لكي تضمن الدول بقاءها عليها حسب سبيكمان، أن تجعل هدفها األول في سياستها الخارجية هو 

الحفاظ على قوتها أو زيادة هذه القوة، وألن القوة في معناها األخير تعني القدرة على خوض غمار الحرب 

 ( 9)فإن الدول تؤكد دائما على أهمية بناء مؤسساتها العسكرية.

نظري مأما هانس مورغانتو الذي يعتبر من أبرز الذين طوروا نظرية الواقعية السياسية، ومن أكثر 

أكيده على الواقعية وضوحا وصراحة في الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية من حيث ت

لدولية تهدف ايرى بأن السياسة  دور القوة في العالقات الدولية واعتبارها تعبيرا عن المصلحة القومية. إنه

 إلى ثالثة أهداف:

 إنها تهدف للحفاظ على القوة. -

 أو لزيادة القوة. -

 أو إلظهار القوة. -

القوة  قد اعتبر أن القوة أو بصورة أدق التفتيش عن القوة أو الصراع من أجل بذلك يكون مورغانتو

ياسة والسيطرة والنفوذ هي أساس كل عالقة دولية، وبرأيه أن جوهر السياسة الدولية مطابق لجوهر الس

وبين سلطة الوطنية فكالهما صراع من أجل السلطة. فالعالقات في المجتمعات الداخلية تتم بين من بيدهم ال

فإن  من تمارس عليهم هذه السلطة، أي أنها عالقات بين حاكمين ومحكومين. بينما على الصعيد الدولي،

ها ومكانتها العالقات الدولية تتمايز بحسب مدى تطور وإنماء سلطة الدولة على الصعيد، فالدولة تقاس أهميت

 بحسب ما تمارسه في ذلك المجتمع.

مفادها: "أن العالقات الدولية هي في حقيقتها ليست إال عالقات قوة  يخرج بعد ذلك، مورغانتو بنتيجة

ال تخضع إال لقانون واحد هو قانون المصالح القومية، وأن اإلنسان منذ الخليقة مطبوع بغريزتي األنانية 

ح" والعنف. والعالقات الدولية باعتبارها عالقات اجتماعية تمتاز، بال شك، بهذه الطبيعة اإلنسانية. ويصب
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الصراع على السلطة حقيقة كونية في الزمان والمكان". ولما كانت الدولة ليست إال تجمعا من لبشر فإن 

 (10)"العالقات بين الدول تصبح محكومة بالعنف".

وأن النقطة  ويعتبر الكاتب والفيلسوف الفرنسي ريمون آرون أن للقوة دورا أساسيا لتحقيق أهداف الدول.

التناقض الذي الدولية هي العالقات بين الدول. وأن جوهر هذه العالقات هو المنافسة و المركزية في العالقات

 يقوم بين الدول.

الدبلوماسي والجندي. فكالهما في مجال  -ويرى أن العالقات الدولية ال يديرها سوى شخصيتان هما: 

ير في ممارسته وظائفه تخصصه، يمثل الدولة محاوال الدفاع عن وجهة نظرها وفرضها إن استطاع. فالسف

هو الوحدة السياسية التي يتكلم باسمها. والجندي على أرض المعركة هو "الوحدة السياسية التي باسمها يقتل 

قرينه" ليرى، بعد ذلك، أن المفهوم الرئيسي للعالقات الدولية يتمثل في وحدة السياسة الخارجية بوجهيها 

لدبلوماسية في حال السالم، وينتهي إلى نتيجة مؤداها "مشروعية البديلين: االستراتيجية في حالة الحرب وا

 (11)وقانونية لجوء الدول إلى استخدام القوة في العالقات فيما بينها".

ويعطي هنري كيسنجر أهمية لدور السياسة الداخلية في تدعيم سياسة القوة التي تمارسها على الصعيد 

وجية في حشد إمكانيات الدولة وتجنيدها في المجال الدولي. وخير الدولي. ويؤكد على أهمية العوامل األيديول

مثال على ذلك ما حققته الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر عندما استطاعت امتالك قوى وإمكانيات 

 . (12)عظيمة سمحت لها بمقاومة قوى خارجية كبرى

غرب وبفلسفتهم بكتابات المفكرين القدامى في الإن أصحاب النظرية الواقعية في العالقات الدولية تأثروا 

 السياسية القديمة وببعض كتابات مفكرين غير غربيين.

على منطق  يللي قد تبنى نظرية سياسية في العالقات الدولية تقومڨفخالل القرن السادس عشر، كان مكيا

ة هي تصارع على عتماده بأن السياسالقوة والدهاء، وذلك لضمان أمن الدولة وبقائها. كما أن اهتمامه بالقوة وا

 م.المصالح، تركت أثرا كبيرا علال الكتاب والمفكرين الواقعيين، وجعلته يحتل مكانة مرموقة بينه

كما أن وماس هوبز يعتبر من أهم منظري سياسة القوة في العالقات الدولية. فقد نشر كتابه )لوفياتان( 

Léviathan  ليلتقي، من خالله، مع الواقعيين بإعطائه األهمية األولى لدراسة أثر القوة في 1651 عام ،

العالقات السياسية. ويعتبر أن المجتمع الوطني مجتمع منظم، نتيجة توقيع عقد اجتماعي أن ميثاق بين أفراد 

بالنسبة للعالقات بين الدول الجماعة، تنشأ من خالله سلطة عليا منظمة يمكن أن يعيشوا بسالم تحت لوائها. أنا 

فاألمر يختلف، حسب هوبز، وذلك لعدم وجود سلطة يمكن أن تعلو على سلطة الدول، وطالما أن الدول 
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المستقلة لم توقع عقدا اجتماعيا لتخلق حكومة عالمية. لذلك تبقى العالقات بين الدول تحكمها عالقات القوة، 

 (13)لخضوعها للعبة المصالح الوطنية.

ام المدرسة الواقعية لعدة انتقادات بسبب أخذها بمفهوم القوة كمتغير رئيسي في وضع نظ تعرضت

امل الروحية العالقات الدولية ومتابعة تطوراتها، وإهمالها لباقي المؤثرات االجتماعية غير المادية كالعو

 والمعنوية، مما ال يكفي لشرح وتفسير هذه العالقات.

ة في تحديد مفهوم القوة بصورة واضحة ودقيقة، بحيث ال يوجد قياس باإلضافة إلى ذلك، هناك صعوب

، كمحدد للسياسة والقوة كمقياس للسياسة (14)واحد ثابت لقياسه. فقد تكون هذه القوة، حسب ستانلي هوفمان

 والقوة المحتملة والقوة المستخدمة...

ا حث وضع مقياس واحد لهكذلك، فإن توازن القوى يحمل بين طياته معاني متعددة يصعب على البا

 بدقة.

دبلوماسية منها أنها تستخدم مفاهيم سياسية من الماضي، كال واجهت كذلك هذه المدرسة انتقادات أخرى،

الدولي المعاصر.  السرية، الفصل بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، كأدوات إلدارة القوة وتحليل النظام

ات التي هيم أصبحت جزئية وبحاجة للتحديث كأدوات تحليل، بعد المتغيرإن في ذلك مبالغة، وأن هذه المفا

مكن دراسة طالت النظام الدولي الحالي. وأن المصلحة القومية المعبر عنها بالقوة، متغير رئيس بحيث ال ي

سهل يس من الالسياسة الخارجية بعيدا عن هذا المتغير. وأن مفهوم المصلحة القومية قابل للبحث والنقاش، فل

كل فقياسه وتحديده بصورة موضوعية، خاصة أنه أقرب إلى المفهوم الذاتي الشخصي منه إلى الموضوعي، 

 قائد سياسي يعطيه معنى مغاير لآلخر.

ا في إن هذه االنتقادات وغيرها ساهمت إلى حد ما في إضعاف موقع المدرسة الواقعية وتبيان عجزه

"الواقعية  ، وفي أواخر سبعينات القرن العشرين، مدرسة أخرى وهيدراسة العالقات الدولية، مما دفع للظهور

عية األخرى الجديدة"، التي اعتبرت امتدادا لها ولكنها متطورة عنها من حيث انفتاحها على العلوم االجتما

 مستفيدة منها، بعد أن كانت قد سبقتها بالظهور المدرسة السلوكية.  

 السلوكية؟فما هي المنطلقات األساسية للمدرسة 
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 (15) المطلب الثالث: النظرية السلوكية

تفسيرية  شهد عقد الخمسينات من القرن العشرين، ظهور المدرسة السلوكية بهدف إيجاد "نظرية تعليلية

 تلمتغيراوتنبؤية"، باعتبارها على قواعد ومناهج بحث علمية ومقارنة، تقوم بمجملها على القياس الكمي ل

ممكن من  الواقعية في العالقات الدولية. إنها تحاول دراسة تأثير عدد قليل من المتغيرات على أكبر عدد

ساعدة الحاالت بشكل منتظم الستخراج أوجه وأنماط التشابه والتكرار الضرورية لبناء نظرية سياسية بم

حاالت ون بتقليلهم من عدد الالحاسوب اإللكتروني وعلوم الرياضيات المتطورة، عكس ما يفعله التقليدي

 المدروسة وزيادة عدد المتغيرات.

إن هذه  يقول ديفيد غستون، أحد أبرز منظري هذه المدرسة قبل أن ينقلب عليها ويطلق أفكارا جديدة،

 النظرية هي "تحليلية" عامة وليست خاصة وتفسيرية وليست معيارية".

أن  : الظواهر االجتماعية لتخرج بنتيجة مؤداهاتحاول هذه المدرسة الربط بين الظواهر السياسي و

الواقعية والسلوك السياسي هو جزء من سلوك اجتماعي عام. لذلك وبالرغم من انتقادها للمدرستين المثالية 

ك فإنهما يتبعان الفتقادهما لمناهج البحث العلمي، وباعتماد األولى على القانون والثانية على القوة، برغم ذل

 أساسيين يمثالن جزءا كبيرا من الظاهرة السياسية الدولية.مفهومين 

علم النفس وكاالقتصاد،  أدخلت المدرسة السلوكية نظريات عديدة في العالقات الدولية غير علم السياسة،

ئية أو واستفادت منها في بناء نظريات جز وعلم االجتماع والرياضيات والديمغرافيا وغيرها من العلوم،

اعتبارها ه العالقات، منطلقة من أن سلوكيات الدول هي أساس سلوكيات األفراد والجماعات، بمتوسطة في هذ

الجماعة سلوك البشر هو جوهر العالقات السياسية، لذلك كان تركيزها على دراسة السلوك السياسي للفرد و

 في إطار السلوك اإلنساني عامة.

ضيات ت الدولية، وآثرت اختبار صحة هذه الفرترفض هذه المدرسة اعتماد فرضيات محددة في العالقا

 بلجوئها إلى وسائل القياس الكمية لتحديد نتائجها العلمية.

ل من هذين كما أنها ميزت عند الدراسة والتحليل بين القيم األخالقية والتفسير التجريبي، بحيث أن ك

التثبت  علومات وتحليلها، بهدفالمفهومين فرضياته المختلفة عن األخرى. واعتمدت وسائل دقيقة لجلب الم

 من صحة النتائج التي يتوصل إليها الباحثون.

تعرضت  على الرغم منهجية هذه المدرسة في البحث العلمي ومحاولة ربطها بالعالقات الدولية، فإنها

 لبعض االنتقادات، هذه أهمها:
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ونتائج  إن الفصل بين القيم السياسية أو غير السياسية المؤثرة في شخصية الباحث -

البحث العلمي، كما تدعي هذه المدرسة، هي غير صحيحة بحيث أن القيم موجودة ومؤثرة في 

 البحث ونتائجه.

هناك فرق، أحيانا، بين التكهن والتنبؤ بالمستقبل، ومن الصعوبة التوقع الحتمي  -

 بشر.بحوادث المستقبل كما تدعي هذه المدرسة، خاصة إذا كان هذا التوقع يتعلق بسلوكيات ال

تنتقد السلوكية كذلك بأنها تبتعد عن الواقع الدولي، لعدم تمكنها من إخضاع بعض  -

الظواهر الموجودة في العالقات الدولية، كالجوع والمرض وغيرها ومن الظواهر، للبحث العلمي، 

 حتى أنه قيل فيها: "أنها تحاول إقامة نماذج جميلة وسهلة لواقع مشوه ومجتزأ بدل أن تهتم بدراسة

 الواقع".

إن هذه االنتقادات الموجهة إلى المدرسة السلوكية، دفعت بعض الباحثين والمفكرين إلى إجراء أبحاث 

 ودراسات جديدة، شكلت فيما بعد، أفكارا وأطروحات لمدرسة جديدة سميت ما بعد السلوكية.

 فما هي هذه المدرسة؟

 المطلب الرابع: نظرية المدرسة ما بعد السلوكية

فترة ما بعد السلوكية عدة اتجاهات لدراسة العالقات الدولية، تعكس بدورها المشكالت التي شهدت 

 تواجه هذه الدراسة أمام تعقد العالقات الدولية وتشعب موضوعاتها.

فمنذ أواخر الستينات من القرن العشرين بدأت تظهر تحوالت وأفكار جديدة لدى بعض الباحثين في 

دين من االنتقادات التي وجهت إلى المدارس السابقة، وملتقين مع حجج ومنطلقات العالقات الدولية، مستفي

 بعضها محاولين بناء مدرسة جديدة "مدرسة ما بعد السلوكية".

تركز هذه المدرسة في منطلقاتها على أهمية القيم في أهداف البحث ومسلماته،  -

و عند السلوكية، وتدعو إلى وترفض المنطق الذي يقول بوجود بحث مجرد من أية قيمة، كما ه

 توجيه األبحاث لخدمة السالم العالمي واالبتعاد عن الحروب وبناء دولي أفضل.

تلتقي كذلك، هذه المدرسة، مع المثالية من حيث إيمانها باالنسجام في المصالح بين  -

 األفراد وبين المجتمع الدولي، وبين المصلحة القومية والمصلحة العالمية.

المدرسة دراسة العالقات الدولية نحو إيجاد حلول للنزاعات الدولية توجه هذه  -

 المتعددة، وليس االكتفاء فقط التعرف على هذه المشكالت والكشف عن أربابها.

تنطلق كذلك من أن هناك أطرافا أخرى فاعلة على صعيد السياسة العالمية، غير  -

ة من العديد من الدول، كالكتل والمنظمات الدولة، تلعب دورا موازيا باألهمية وأحيانا أكثر أهمي

االقليمية والدولية. ولم تعد الدولة، كما تدعي الواقعية، الطرف األهم في دراسة العالقات الدولية 

خاصة بعد تشابك المصالح الدولية وظهور الشركات المتعددة الجنسية ليتداخل االقتصاد بالسياسة 

 وتخترق سيادة الدول.
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التي وجهت إلى "مدرسة ما بعد السلوكية"، هي  (16)نتقادات أخيرا، إن أهم اال -

كاالنتقادات التي وجهت سابقا إلى المدرسة المثالية من حيث أنها تخلط بين وصف الواقع وتقديم 

 االرشادات لتغييره، كدعوتها لضرورة وأهمية إقامة حكومة عالمية وإمكانية إقامة تلك الحكومة.

هم المبادئ لطروحات النظرية ألهم المدارس في العالقات الدولية. فما هي أتلك كانت أهم المنطلقات وا

 التي خرجت من هذه المدارس وطبقت على واقع هذه العالقات، وما هو مدى نجاحها وفشلها؟
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