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اعتمد الباحثون عمى مناىج عديدة في البحث السياسي، وحاولوا محاكاة المناىج العممية في العموم 
اتباع مناىج واقعية مستمدة من حقيقة كون البحوث  تطبيقيا، فاثرالبعض االخر رأى صعوبة  الطبيعية، ولكن

ست يمطمقة، وانما نسبية واحتمالية ولتكون  غيرات عديدة، وبالتالي فان النتائج الومت ألفكارالسياسية بحوثا تتسع 
  : يمي ما التقميدية حتمية ومن ىذه المناىج

وىو المنيج الذي يستند إلى األحداث التاريخية في فيم الحاضر والمستقبل، إذ ال يمكن  المنهج التاريخيأواًل: 
عودة إلى جذورىا التاريخية وتطورىا سواء كانت حاالت سمبية أو ايجابية، ومن ثم بال فيم وادراك اية حالة سياسية اال



استنتاج افكار جديدة أو بناء تصورات، وتقديم تعميمات ويمكن استخداميا بشكل صحيح، ويقول ىارولد السكي "ان 
رواد ىذا المنيج أرسطو وابن دراسة السياسة ىي جيد نبذلو لتقنين نتائج الخبرة التي يشيدىا تاريخ الدول "ومن أىم 

خمدون وينتقد ىذا المنيج من زاوية كون األحداث التاريخية ومعالجاتيا لمشاكميا انما ىي مغايرة لموقت الحاضر 
تيتم بالعمميات التاريخية قدر  ،وان لكل جيل أو عصر مشكالت نوعية خاصة بو، وأن الدول في العصر الراىن ال

لواقعية التي تتخطى حدود مقولة الزمان. ورغم ذلك فإن الدراسات الحديثة المتعمقة بالنظم اىتماميا بالقيم واالىداف ا
ووسائل تسوية الخالفات، والدبموماسية تستعين بالتجارب التاريخية الستخالص الدروس  ،وعالقات الدول السياسية،

 ضوعية في عرضيا.والعبر، والمطموب من الباحثين التثبت من الوقائع التاريخية والدقة والمو 
قل اإلنساني استنادا إلى عان ىذا المنيج يستند إلى تصورات مثالية يطرحيا ال االخالقي المثالي، المنهجثانيًا: 

ولذلك طرح افالطون افكاره المثالية في تفضيل حكومة ، م الروح بحثا عن األفضل واألمثلالعقل والمنطق، والى عال
قادر عمى الكشف عن الحقيقة، وبالتالي فأن  ألنوفاألولوية لمعقل عمى المادة،  الفالسفة عمى كل اشكال الحكومات،

االفكار والنظريات السياسية المثالية ىي نظريات عامة تصمح لمبشر في كل زمان ومكان. وقد ارتبط بيذا المنيج 
الفاضمة، وانتيوا إلى ما يجب  الفمسفية العامة في البحث عن السياسة التأمالتبطرح  ابدأو الكثير من الفالسفة الذين 

في  وجدواىذا المنيج بعض المفكرين الذين أن تكون. خاصة الدولة والمجتمع الدولي من اجل تحقيق السالم وتبنى 
 . النظريات السياسية التاريخية مفتاحا لفيم كيفية انتظام الناس في الماضي، وكيفية تطورىا نحو األحسن

كانت المثالية قد برزت بشكل ممحوظ كأحد االتجاىات الفكرية لتحميل  وعمى مستوى السياسة الخارجية،
السياسات الدولية عقب الحرب العالمية األولى )الفترة التي شيدت قيام عصبة األمم( في بمورة المفاىيم الجديدة التي 

لمثالي المفترض أن روج إلييا المثاليون كمعايير لمدى توافق السياسات الخارجية لمدول مع األخالق والسموك ا
ينتيجوه بما يتضمنو من أدوات لحل المنازعات والحد من الصراعات مثل الوساطة والمفاوضات والتحكيم والقضاء 

 الدولي.
دعت ىذه المدرسة وكما يوحي لنا اسميا إلى تطبيق السياسة الخارجية وفق أىداف مثالية واسعة النطاق وقد 

والتي من شأنيا أن تنفع أكبر عدد ممكن من الشعوب والدول، وترتبط ىذه المدرسة عادة بمفيوم العالمية والفمسفة 
لى  Woodrow Wilsonي أتى بو )ويدرو ويمسون( السياسية الميبرالية، وتعود جذور ىذه المدرسة إلى التفكير الذ وا 

 تأسيس عصبة األمم عقب الحرب العالمية األولى.



يميل الميبراليون إلى تصور النظام العالمي عمى أساس الربح لمجميع وكأنو لعبة يمعبيا الجميع ويربح فييا و 
ة( أو عبر المنظمات العالمية والتعاون الجميع، وخاصة عبر الوسائل االقتصادية )وىذا مايسمى بالميبرالية الجديد

 .يميل الميبراليون إلى تصور النظام العالمي عمى أنو لعبة يربح فييا الجميع، إذ فق مفيوم الميبرالية الكالسيكية()و 
 مبادئفيي عمى عكس المثالية ال تؤمن بإمكانية إدارة السياسة الخارجية لمدولة عبر  ،المدرسة الواقعيةثالثًا: 

ة عالمية بل تتبنى موقفًا ُيعنى بالمصالح الخاصة لمدولة بالدرجة األولى وال يبالي بمصالح الدول األخرى إن مثالي
 تدين العدوان عمى بعض الشعوب وال اقتضى األمر. إن السياسة الخارجية الواقعية ترتبط عادة باستخدام القوة وال

النظر الواقعية ىذه قد تكون )طبيعية( ال بل )مطموبة( تدين حتى الحروب بين بعض الدول، ألن الحروب من وجية 
لحماية المصالح الخاصة لمدولة التي تتبنى السياسة الواقعية، إن أنصار ىذه المدرسة يؤمنون عادة بأن النظام 

تحقق أي ربح بل يمكن القول بأن الربح الذي تحققو يعادل الصفر، أي أن الربح الذي قد  العالمي بمثابة لعبة ال
تحققو دولة ما يعادل الخسارة التي تتكبدىا دولة أخرى، والعامل الحاسم المستخدم في ىذه المعبة ىي السمطة 
المطمقة والقوة العسكرية، ويرتبط ىذا المفيوم بالنزعة أو الروح التجارية التي تسمى من وجية نظر اقتصادية )مذىب 

 التجارية(. 
دول شأنيا شأن المجتمعات عامة تييمن عمييا القوانين الموضوعية تؤمن الواقعية السياسية بأن سياسات الو 

التي تمتد جذورىا في الطبيعة البشرية، ولكي نطور المجتمع عمينا أواًل أن نفيم القوانين التي يعيش وفقيا المجتمع، 
ا نحاول أن إن ىذه القوانين الموضوعية تعمل بطريقتيا الخاصة ودون أن تتأثر برغباتنا الخاصة ولذلك عندم

نتحداىا فإننا سنفشل، ولذلك فإن أنصار المذىب الواقعي يؤمنون بإمكانية التوصل إلى تطبيق نظرية سياسية واقعية 
تأخذ بعين االعتبار ىذه القوانين الموضوعية وتقوم عمى أساس موضوعي يعتمد عمى دعم الفكرة بالبراىين والمنطق 

مور المنفصل عن الوقائع والمتأثر بالتفكير المثالي لمفرد وبأىوائو وأمنياتو بداًل من االكتفاء بالتحميل المثالي لأل
 الخاصة.
تمتد جذور ، و تستند المدرسة الواقعية إلى مبدأ المصمحة الذاتية والمنفعة المرتبطة بمفيوم القوة والسمطةو   

تغير منذ ظيور الفمسفة الكالسيكية القوانين السياسية أساسًا إلى أعماق الطبيعة البشرية والطبيعة البشرية لم ت
الخاصة بالصين أو اليند أو اليونان والتي حاولت جاىدة أن تفيم ىذه القوانين التي تحكم الطبيعة البشرية، وانطالقًا 
من ىذه الفكرة فإن تحدي كل ما ىو قديم وأزلي فقط بيدف التحديث قد ال يكون مفيدًا إذ أن ليس كل ما ىو قديم 

ة، ال بل إن أنصار الواقعية يؤمنون أن نظريتيم التي تعود أصوليا إلى القدم قد تعرضت لمتمحيص سيء بالضرور 



عبر الخبرة والتجربة ولذلك فإنو ال يجب رفض ىذه النظرية فقط ألن جذورىا تمتد في القدم إذ أن الحاضر ال يتفوق 
 عمى الماضي بأي وجو من الوجوه. 

لواقعية إلى فيم الوقائع واستخالص الحقائق عبر إعمال العقل والفكر ال تدعو النظرية اوعمى ىذا األساس، 
العاطفة وتستند في فيميا لمسياسة الخارجية إلى مبدأ المصمحة الذاتية والمنفعة المرتبطة بمفيوم القوة والسمطة، 

نب األخرى كاالقتصاد وتتعامل ىذه المدرسة مع السياسة عمى أنيا مجال قائم بذاتو وجانب منفصل تمامًا عن الجوا
أو األخالقيات أو الديانات، كما تفترض ىذه المدرسة أن البواعث التي تحرك أفعال أي سياسي وتفكيره البد وأنيا 
متمحورة حول مفيوم القوة، وانطالقًا من ىذا االفتراض يعتقد أنصار الواقعية أنو باإلمكان تتبع وتوقع الخطوات التي 

 الخارجي. في المستقبل عمى الصعيد  ىاو سيخطي والحاضر والتي خطاىا أي سياسي في الماض
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