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    :متهيد
وتنبؤ نظرا لتعدد  وصف، تفسري،: ختضع عملية حتليل السياسة اخلارجية ملستويات ثالثة              

وأهدافها واختالف مضموا  أبعادها وأولويااو )اجتماعية، أمنية، ثقافية، اقتصادية، سياسية(أطرها 

  ...).تدخلي ،عدواين ،صراعي ،تكاملي تعاوين، ،سلمي(

 املسـتويات و األمر الذي يفرض منهجا حتليليا أكثر دقة وقدرة على اإلملام مبجمل األبعاد            

  .أداء سياسة خارجية لدولة ماو تبيان اكرب املتغريات أثرا وحتكما يف عملية صياغةو املضامنيو

 ليـة أدوات حتلي، يظهر اقتراب الدور كمنهج حتليلي يعتمد على جمموعة قواعد منطقيـة و           

منطق توافقي جيمع بني أطروحات أكثر من نظرية، لذا فان هذا الفصل يقوم على تقدمي و مفاهيميةو

 اإلطار النظري املمثل يف اقتراب الدور يف حتليل السياسة اخلارجية مبا يتطلبه من تعريـف لالقتـراب  

 على التحقق من فرضـياته األدوات اليت تساعده و جمموعة املفاهيم املرتبطة بهو تناول مبادئه النظريةو

مع تناول املسار احملدد ملنهجية حتليله لعمليات السياسـة  ، اإلجابة على تساؤالتهو مجع بيانات أدلتهو

  .اخلارجية
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 ماهية السياسة اخلارجية واملفاهيم املرتبط ا: املبحث األول
وعة من املفاهيم هلا اثـر فعـال يف   تقتضي عملية حتليل السياسة اخلارجية التركيز على جمم          

اليت و تشكيل موقف من املواقف الدولية ميكن من خالله لعب دور يف توجيه مسار السياسة اخلارجية
  .النظام اإلقليمي، املصلحة الوطنية، البيئة النفسية، الدور الوطين، مفهوم السياسة اخلارجية: تتمثل يف

  
  : مفهوم السياسة اخلارجية: املطلب األول

شامل ملفهوم السياسة اخلارجية باملدارس املختلفـة  و ارتبطت عملية حتديد تعريف واضح           
اليت تشكل حقل علم السياسة لذلك تعددت تعاريف هذا املفهوم فمن الكتاب من يـرى السياسـة   

                             :القوة فيعرف السياسة اخلارجية على أاو العقالنية، اخلارجية مرتبطة باملصلحة الوطنية
مصنفة حسـب األولويـات   ت الدولة اخلارجية جتاه جماالت  صناعة منط عقلنة خليارا"         
             .1"املصلحية و النفعية

   :وهناك من يعرفها على أا       
 تتـألف مـن مواقـف     cluster of orientationsجمموعة من التوجهـات "          

 historicalمتليهـا اخلـربة التارخييـة     valuesقـيم  و  perceptions ادراكاتو
experiences  الظروف اإلستراتيجية وstrategic circumstances    اليت متيـز

ة مع املتقاطع، والطموحات الكربى للمجتمعاتو املتأصلة يف التقاليدو الدولة يف السياسة الدولية
  .    2"جمموعة االلتزامات اخلارجية

ملخطـط  و الربنامجو النظامو إال أن اغلب التعاريف رأت يف السياسة اخلارجية ذلك النسق         
النشاطات، و الذي  يشمل جمموع السلوكياتو الذي تقوم به أو تنتجه الدولة على الصعيد اخلارجي

  :جامعا حيث يرى يف السياسة اخلارجيةو فمحمد السيد سليم حاول أن يعطي تعريفا دقيقا

                                                
ملتقى السیاسة الخارجیة الجزائریة بین تطلعات ( اسة الخارجیة الجزائریةاألبعاد اإلستراتیجیة للسی، محند برقوق 1

نوفمبر  6-5أیام ، جیجل –من تنظیم قسم العلوم السیاسیة لجامعة الصدیق بن یحي ، ضغوطات الخارج و الداخل
2007( 

 
2 James Rosenau , World politics : an introduction ( New York : the free press , 1976) 
p.16             

قسم العلوم ، مذكرة ماجستیر( تأثیر األزمة الداخلیة على السیاسة الخارجیة الجزائریة، سعید مالح: نقال عن    
 14.،ص) 2005السیاسیة جامعة قسنطینة ،
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 بـني جمموعـة  برنامج العمل العلين الذي خيتاره املمثلون الرمسيون للوحدة الدولية من "         
  .1"البدائل املتاحة من اجل حتقيق أهداف حمددة يف احمليط اخلارجي

تعرف عملية إخضاع ظاهرة السياسة اخلارجية إىل دراسة علمية بتحليل السياسة اخلارجيـة           
فكيك سلوك الوحدة الدولية جتاه حميطها اخلارجي بطريقـة عمليـة تسـمح    حيث يتم من خالهلا ت

كيفية و طبيعة الظاهرة، استراتيجيات هذا السلوكو أهداف، بتحديد العوامل املؤثرة يف تلك الظاهرة
ردود أفعال الوحدات الدولية األخـرى، فعمليـة التحليـل    و التطبيق الفعلي هلذا السلوك، صياغتها

  .  2حماولة التنبؤ مبسارها مستقبالو تفسري، وصف تنصرف إىل تقدمي
، ارتبطت عملية حتليل السياسة اخلارجية مبنهجني يف الدراسات  السياسية املعاصـرة                 

 Foreign Policyالذي ظهر فيما عرف بالسياسة اخلارجيـة املقارنـة   و املنهج العلمي املقارن
Analysis أو مقارنة ، فيها على مقارنة املتغريات اليت تصنع السياساتاليت تقوم عملية التحليل و

الذي يقوم   Case Studyومنهج دراسة احلالة ، السياسة اخلارجية موعة من الوحدات الدولية
  .3على دراسة السياسة اخلارجية لوحدة دولية ما مع التعمق بتناول احد قضاياها  أو اجتاهاا

                                                
 11ص ) 1999، 3ط، مكتبة النھضة، القاھرة( تحلیل السیاسة الخارجیة ، محمد السید سلیم 1
مارس  25  2774. ، جریدة الیوم الجزائریة ،عدد1.،ج اقتراب الدور في تحلیل السیاسة الخارجیة، يسفیان صخر 2

  . 8ص  .2007
منشورات جامعة ، الریاض(احمد بن محمد مقتي و محمد السید سلیم: تر، تفسیر السیاسة الخارجیة، لوید جنسن 3

 . 9-4.ص ص)  1989الملك سعود ،
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     :  الوطين مفهوم الدور :الثايناملطلب 
يعترب مفهوم الدور ذو مرجعية سوسيولوجية ارتبط مع اجلهود العلمية لعلم االجتماع اليت             

تركز على عالقة الفرد داخل الوسط االجتماعي من خالل التركيز على العالقات التفاعلية للفرد يف 
الذي و إسهامات بارسونز الوسط االجتماعي حيث تظهر مكانة مفهوم الدور مركزية خصوصا مع

  : يعترب مفهوم الدور ذلك 
القطاع من النسق التوجيهي الكامل للفرد، فهو مـنظم حـول التوقعـات املرتبطـة       "          

القيم اليت حتكم هذا التفاعل مع واحد و مندمج يف جمموعة خاصة من املعايريو باملستوى التفاعلي
  .1" السلوكيات املتكاملةو أو جمموعة تشكل جمموعة من التفاعالت

كما تناول بروس بيدل مفهوم الدور من خالل تركيزه على مفهوم املكانة يف حتديد مفهوم           
  :الدور فالدور بالنسبة إىل بيدل 

 القـيم و التوصيفات و قائمة دليل سلوك مميز لشخص أو مكانة أو منظومة من املعايري"         
  .2"ات شخص أو مكانة اجتماعيةالتصورات احملددة لسلوكيو

وهو هنا إذ يركز على اعتبار الدور ذو منحى إدراكي إال انه مينح له انتماءا متعـددا جيعلـه            
  .حيمل يف مدلوله بعدا قيميا فكريا معربا عن حالة أو وضع معني 

، الدور الوطين: كلة إال أن مفهوم الدور من املنظور السياسي فقد اخذ بعدا تزاوجيا على شا         
 فالدور السياسي اخلارجي يرتبط بالسلوك السياسي اخلـارجي للدولـة  ... الدور السياسي اخلارجي

ذلك يف سعيها و ينصرف إىل الوظائف الرئيسية اليت تقوم ا الدولة يف اخلارج عرب فترة زمنية طويلةو
دور بقدر اكرب من  مكانـة القـوة أو   ميكن النظر إىل الإال انه ، 3لتحقيق أهداف سياستها اخلارجية

، الدور يشمل على عدة اعتباراتيرى   F.C Doran" دوران"ف ، موضعها داخل النظام الدويل
املكانـة  و متطلبات ترتبط باملوقفو مسؤوليات حظيت بالشرعية" :بصفة رمسيةو إذ يتضمن الدور

                                                
1 Bruce Biddle .and Edwin Thomas : role theory :concepts and research (New York 
.London,Sydney:willy and soons,1966) p-7  

   2ipid , p.8                                                                                                 
International . he Study of Foreign PolicyKal. J .Holsti, National Role Conceptions in t 3

309-14, no.3, November1970, p.233 Studies Quarterly  
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على توفري األمن لآلخـرين أو مـدى   يشتمل الدور على قدرة القيادة أو األطراف املرتبطة ا و ،1"
  .      االعتماد على األمن اخلارجي

جمموعة املواقف املتوقعة من األشخاص الـذين  و يشمل مفهوم الدور الوطين أمناط السلوك          
 فالدور يصف أنواع األعمال اليت تؤدى ضمن كـل موقـف  ، حيتلون مناصب يف هيكل صنع القرار

لكنه يتحـدد علـى   ، القدرة على أدائها عن طريق اخلربة املكتسبةو ألدواريكتسب األفراد معرفة او
الرصيد املتعلـق   و الصعيد اخلارجي من خالل القوة الوطنية إضافة إىل تقاليد النشاط السياسي الدويل

  .2بكيفية جتاوب احلكوماتو بكيفية توظيف القوة
ة اخلارجية فجمـود أو قصـور إدراك   يرتبط مفهوم الدور الوطين بأوضاع صانع السياس          

صانعي السياسة اخلارجية يف حتديد الدور املطلوب يف الوضع أو املكانة أو االجتاه الذي يتطلبه حيدث 
الدور أي حدوث عدم توازن حاد بني القوة والدور دون تعديل أو تكييف / ما يعرف بفجوة القوة 

قعات األمن حدوث انقالب مفاجئ فيما يتعلق بتو الذي يشكل ديدا للنظام الدويل يف حالةو الدور
  .مستقبال يف دولة أخرى

  
  مفهوم املصلحة الوطنية : املطلب الثالث

حيمل املفهـوم  و ارتبط بنشوء الدولة احلديثة، ومفهوم واقعي تكرس يف الزمن الوستفايل            
ث جند أن املصلحة الوطنيـة  تعاريف عديدة امتزجت مبفاهيم أخرى كالقوة واألهداف الوطنية ،حي

فتضارب املصاحل القومية للدول يعرب عـن  ، 3املعرفة بالقوة ترمز إىل البحث عن القوةمبا يضمن البقاء
القوة هي القدرة على ضمان مصاحل الدولة ولو يف حـدها األدىن املتمثـل يف   ، والصراع على القوة

طاملا أن  العامل مقسم إىل وحدات قوميـة  و البقاء كما يرى وولفرز،و االستقاللو الوحدة اإلقليمية
  .4ثقافتها الوطنيةو فالبقاء يعين وحدة أراضي الدولة مؤسساا السياسية

                                                
1 Doran , C.F.Doran , system in crisis ( Cambridge : Cambridge university press.1991) 

pp.30-31  
الدار العربیة ، بیروت( عبد الحلیم الجلبي : تر، المعجم الحدیث للتحلیل السیاسي، الیستري ادوارد، جیوفر روبرت 2

 .399.ص) 1999، 1.ط، للموسوعات
 .156.ص ) 2007الجزائر ،دار الخلدونیة، ( التنظیر في العالقات الدولیة، عبد الناصر جندلي 3
 یت،الكو (الحي عبد ولید :رجمةت، الدولیة العالقات في المتضاربة النظریات ، روبرت بالتسغراف  ،جیمس دورتي 4

 80- 61.ص ص 1985)،1.التوزیع،طو للنشر الجامعیة المؤسسة
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فاملصلحة الوطنية املعرفة بالقوة هي تعبري عن مكانة الدولة يف التوزيع العاملي أو اجلهـوي              
  .1ولة كمفهوم دائم يضمن سالمة األمةللقوة يف عامل تتشابك فيه املصاحل، يتناقله رجال الد

كذلك يرتبط مفهوم املصلحة الوطنية باألهداف الوطنية للدولة باعتبارها القيمة املركزية              
فاهلدف العام للدولة ، اليت تربز يف منحى كبري منها يف أهداف الدولةو املعرفة ملصاحل الدولة األخرى

السعي إىل و م األمن اإلقليمي من خالل احملافظة على الكيان اإلقليميدعو هو محاية السيادة اإلقليمية
.                                      2التغلب على التهديدات املوجهة ضد القيم أو املصاحل اليت تعترب حيوية ألمن الدولة

اسلو احملـدد لتراتبيـة   يعرب اهلدف العام للدولة السابق للذكر على قاعدة اهلرم يف سلم م            
املشكل من مخس مراتب ثانيها يتمثل يف املصاحل احليوية من خالل سـعي  و املصلحة الوطنية لدولة ما
حتقيق الرفاهيـة  و إمكانياا من القوة مبا يضمن استكمال املشروع الوطينو الدولة إىل تنمية مقدراا

الذي يؤدي إىل انتقال املصـلحة الوطنيـة إىل   و، زيادة مستوى الثراء االقتصادي للدولةو االقتصادية
املرادفـة ملفهـوم   و اليت تتبلور يف بروز الدولة كقوة جهوية أو إقليميـة و "األساسية " املرتبة الثالثة 

توجهات الـدول كمـا   و الذي حياول تغيري الوضع القائم أو احملافظة عليه يف حالة توافقهو .التوسع
إقليمية يؤهلها إىل املسامهة يف إنتاج قواعد اللعبة على املسـتوى  وجود الدولة كقوة و يؤكده ولفرز

 تعمل على تأكيـد قيمهـا  " عاملية"هنا تصبح املصلحة الوطنية و خيدم مصاحلهاو العاملي يعكس قوا
  .الثقايف كنموذج حضاري معرب عن قواو نشر تراثها احلضاريو
 ضـمان أمنـه   القائـد، كل العامل مسخر خلدمة  ليأيت يف قمة اهلرم املصلحة الوطنية الكونية حيث  
  .3التعبري عن توجهاتهو خلق األوضاع املواتية ملمارسة نفوذهو السهر على استقرارهو

من خالل ما سبق نذهب إىل أن املصلحة الوطنية لدولة ما تفرضه قواعد موضوعية مرتبطـة           
بالقيادة السياسية اليت تعمل علـى بلـورة    قدرات الدولة لكن تعززها القدرات املرتبطةو بإمكانات

  .تصور استراتيجي وشامل لتوظيف عقالين للقوة الوطنية مبا خيدم املصاحل العليا للدولة
  
  
  
 

                                                
 461ص ) 1961بیروت ،المكتبة األھلیة،(حسن صعب :،تر مناھج السیاسة الخارجیة في دول العالمروي مكیردس، 1
 .131-130ص ص ) 1991، 5.القاھرة، المكتبة األكادیمیة، ط( العالقات السیاسیة الدولیةإسماعیل صبري مقلد،  2
محاضرات قدمت  لطلبة ماجستیر العلوم السیاسیة جامعة بسكرة (  تحلیل السیاسة الخارجیة، محند برقوق 3

2008/2009( 
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  البيئة النفسية  :الرابعاملطلب 
تنصـرف إىل   قيمو ادراكاتو صورو هي جمموعة من املتغريات املعرفية الذهنية من عقائد          

، يتحرك من خالهلا سواء يف قراءته للواقع أو تعامله مع 1نية املتعلقة بالتفكري لدى الفردالعمليات الذه
 سـلوكيات الفـرد  و فهي تشكل متغريا وسيطا بني احلوافز البيئية، البيئة املوضوعية املتسمة بالتعقيد

يشكل فيهـا وعـي الفـرد بالقضـايا املرتبطـة مبوضـوع أو موقـف معـني مـا يعـرف           و
املفاهيم املكونة و imagesوانطباعه األويل العام عن املوضوع بالصور ،  perceptionباإلدراك

وتبويبه للمعلومات يف شكل فئات معرفية ما يسمى بالعقائد   ،valuesلتصور ما يرغب فيه بالقيم 
belief  أداء السياسة اخلارجية بالبيئة و وترتبط عملية حتديد اثر العوامل الشخصية يف عملية صناعة

    .)01انظر الشكل رقم ( 2عقائدو صور، لنفسية مبا تتضمنه من ادراكاتا
يتجسد يف منوذج احلافز و فتحليل ادراكات صانع السياسة اخلارجية يبدأ من حتديد القضايا           

، .فاحلافز واقعة من البيئة املوضوعية يتلقاها الفرد حتدث اسـتجابة أي سـلوك  ، االستجابة هلولسيت/
ه يف شـكل  لسياسة اخلارجية يدرك احلافز الذي وجه إليه مما يؤدي به إىل التعبري عن نوايـا فصانع ا

  ).02انظر الشكل رقم (  3سلوك
حتليل الصور أو التصورات يف تأثريها على السياسة اخلارجية يبدأ من حتديد انطباعـات               

  Mirror-Imagesورات املتبادلة يتجسد يف منوذج التصو صانع السياسة اخلارجية عن الظاهرة
غـري جـدير   و يفتقر إىل التأييد الشعيب، يستغل شعبهو حيث كل طرف ينظر إىل اآلخر انه عدواين

  .4جدير بالثقةو حيظى بالتأييد ،حيترم شعبهو ينظر كل طرف لنفسه على انه حمب للسالم، وبالثقة
سة اخلارجية فريتكز على حتديد درجـة ثـراء   أما حتليل النسق العقيدي يف تأثريه على السيا          

مدى تـأثري  و هامشيتهاو ومركزية العقائد، منط توزيع فئات العقائد يف النسق العقيدي الكلي، النسق
يربز اثر النسـق العقيـدي يف   و النسق العقيدي الوطين على النسق العقيدي لصانع السياسة اخلارجية

  :5السياسة اخلارجية يف بعدين مها

                                                
 397، مرجع سابق،ص تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم،  1
دراسات بیروت، مركز (السیاسة الخارجیة و دراسة في العقائد: التحلیل السیاسي الناصريمحمد السید سلیم،  2

 24ص )  1982الوحدة العربیة 
 414محمد السید سلیم، تحلیل السیاسة الخارجیة، مرجع سابق، ص  3
 .424ص ، نفس المرجع 4
قسم العلوم ، مذكرة ماجستیر(  أھمیة العوامل الشخصیة في السیاسة الخارجیة الجزائریة، عدیلة محمد الطاھر 5

 15ص )  2005، جامعة قسنطینة، السیاسیة
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ينتج آثارا غري مباشرة تتضح يف إحـداث  :   The Cognitive Elementد معريف بع -1
النسق العقيدي من خالل جماة املعلومات اليت تتناقض مـع  و حالة اتساق بني املعلومات أو احلوافز

  .اخذ املعلومات اليت تتوافق معه و النسق
اشرة أي أن العقائـد  الذي ينتج آثارا مب:   The Effective Elementبعد تفضيلي  -2

ائل املستثناة جمموعة البدو حتدد سلفا اإلطار العام الذي حيوي جمموعة البدائل اليت ميكن املفاضلة بينها
  .من دائرة االختيار

  
 اإلقليمي  النظام  :املطلب اخلامس

 لـدول  جتميع أنه أساس على(Regional System) النظام اإلقليمي مصطلح يستعمل      
 من غريها عن مييزها ما التفاعلية اخلصائص من بينها معني، جغرايف إلقليم تنتمي متقاربة وأ متجاورة
 مرحلة يشكلو مميز، تفاعلي إطار بينها جيمع املتجاورة القومية الدول من لعدد جتمع فهواألقاليم، 

 علـى  مسـتمرة  نظاميـة و بنيوية قيود وجود منطلق من الدويل النظامو القومية الدول بني وسطى
                                                                                      :احلديثي على أنه إلياسيعرفه و الواحد اجلغرايف اإلطار ضمن تقع اليت الدول خياراتو سياسات

تقيم  حبيث الوالءو عوامل املصلحة تربطها واحد، إقليم إىل تنتمي اليت الدول من جمموعة"       
االقتصـاد،  و جماالت األمن  يف التكاملو التعاونو بالتميز، على الشعور اإلقليمي تعاملها أساس

 .1"واحد إقليم إىل تنتمي املختلفة اليت الدول بني التعامل يف للممارسة إذا أسلوب فهو
 أو إليها تنتمي اليت اإلقليمية النظم حدود يف الدول متارسها  اليت السياسات على يصطلح            
               : أا على تعرف اليت " (Regional policy)اإلقليمية السياسة" ب ااورة هلا

 ،السياسـية  الوحدات من أكثر أو حدةو عن يصدر، الذي السياسي السلوك"                  
 النظام اإلقليمي، األخرى يف الوحدات إطار حمددة ضمن مصاحلو أهداف عن تعرب  عموما اليتو
            .2"اإلقليمي ضمن إطار التفاعلو اإلقليمية احملدداتو االهتمامات تركيبة من انطالقا 

 إزاء الـدول  لبعض اإلقليمية السياسات طبيعة أن حيث اإلقليمية، السياسات منط خيتلف           
 اليت القضايا طبيعة إىل يعود لكذو تعاونيا، منحى تأخذ أن من بدال صراعيا منحى تأخذ قد بعضها

   .إيديولوجية أو سياسية أو اقتصادية طبيعة ذات قضايا بني حوهلا، اخلالف يثار
                                                

  57ص ) 1،1985.ط، بیروت ،دار الكتاب العربي( النظریة في العالقات الدولیة، اصیف یوسف حتين 1
  اإلقلیمیة الجدیدة بعد الحرب الباردة ، ناصیف یوسف حتي 2

مركز دراسات الوحدة ، بیروت( األمم المتحدة ضرورات اإلصالح في نصف قرن، جمیل مطر محررا: في               
 . 263- 262.ص ص ) 1996، 1.ط، العربیة
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 شكلو اإلقليمية، السياسات أدوات تتحدد اإلقليمية القضاياو املصاحل استقرار ضوء يف             
 يسـتند  الذي الستقرار ا مدىو ا،إليه تستند اليت األسسو اإلقليم، دول بني تقوم اليت التحالفات

 السياسي احمليطو اإلقليم دول بنيو جهة، من اإلقليم دول بني السائد االتصال نظام طبيعة إىل أصال
  1أخرى جهة من الدويل

           
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
 60ص ، ) 2002القاھرة،مركز الدراسات السیاسیة ،( تحلیل النظم اإلقلیمیة، محمد السعید إدریس 1
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  اقتراب الدور يف حتليل السياسة اخلارجية: املبحث الثاين
  الدور ماهية اقتراب: املطلب األول

يهتم اقتراب الدور كإطار نظري بدراسة السلوك بالتركيز على مفهوم أو متغري الـدور يف            
ميدان السياسة اخلارجية ،حيث صانع السياسة اخلارجية يتخيل أو يفترض أن دولته ملزمة بتـبين أو  

كأا تلعب أدوارا و املفهو يصور دول الع. اجناز بعض املهام على مستوى النظام اإلقليمي أو الدويل
  .1أو وظائف خمتلفة وفق طبيعة الدوافع صراعية كانت أو تعاونية

حيث كان التركيـز  ، االنثروبولوجياو يرجع ظهور اقتراب الدور إىل حقل العلوم االجتماعية       
 اتمع عامة من خالل تصور قـائم علـى أن  و على دراسة سلوكيات الفرد داخل احلياة االجتماعية

  : نظرية الدور   Bruce biddle" بروس بيدل"يصف ، واإلنسان يقوم بادوار يف اتمع
مـع  و بالعلم الذي يهتم بدراسة السلوكيات اليت متيز األشخاص ضمن ظروف معينة"          

  .2"تؤثر عليهاو تفسرهاو عمليات متنوعة يفترض أا تنتج تلك السلوكيات
ات نظرية الدور يف علم االجتماع فقد اشتملت على عدة مداخل حتليلية نظرا لتنوع تطبيق            

  :لها بيدل يف مخسة مداخلمش
 تفهم األدوار على ضوئه على أا التوقعات املعيارية املشتركة اليت تصـف و :املدخل الوظيفي -1
       3اعيةتفسر السلوكيات وفقا للحاالت الذهنية اليت يكوا الفرد من خالل اموعة االجتمو
خمتلـف املفـاهيم   و تطور األدوارو يرتكز على أداء الفواعل الفردية: املدخل التفاعلي الرمزي -2

  .يفسرون ا سلوكيامو املعرفية اليت يدرك من خالهلا الفاعلون أدوارهم
، يركز على البىن اتمعية اليت تضم أشخاصا يتقامسون نفس مناذج السـلوك : املدخل البنيوي -3
  .هذا ما يؤدي إىل االهتمام بادوار اموعات االجتماعية ال األفرادو
اليت تتحـدد وفقـا للوضـعية    و يركز على األدوار ضمن النظم االجتماعية :املدخل التنظيمي -4

  .االجتماعية للفرد داخل النظام
مام بالظروف السلوك من خالل االهتو تم بدراسة العالقة بني توقعات الدورو :املدخل املعريف -5

  .         أداء السلوك االجتماعيو اليت تؤثر يف حتديد التوقعات

                                                
 . 8ص ، ،مرجع سابق اقتراب الدور في تحلیل السیاسة الخارجیة، سفیان صخري 1

2 Biddle , opcit , p-9   
3 Andreas Bartels mark may:" functional role theories of representation and content 

http://www.springerlink.comexplanation :  (  with a case study from spatial cognition
springer-verleg.2008) in   
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حاول ، مع النجاح الذي حققه االقتراب يف حتليل سلوكيات الفرد يف احلياة االجتماعية              
 Kalحيث قام كال هولسيت ، بعض الباحثني يف علم السياسة استخدامه يف حتليل الظواهر السياسية 

Holsti   تصورات الدور القومي يف دراسة السياسة اخلارجية:" بعنوان  1970بكتابة مقال عام "
"National role conception in the study of foreign policy"  أكد فيها و

على أن سلوك الدولة على املستوى اخلارجي حيدده تصور صانع السياسة اخلارجيـة الدوار الدولـة   
  .1الظروفو الذي حيدده جمموعة من العواملو جيعلى املستوى اخلار

:" مبقالـه املعنـون ب    S.WALKER كما تناول نفس املوضوع  ستيفن وولكر              
 National role conception and" " النتـائج النسـقية   و تصورات الدور القـومي 

systemic outcomes"  الوطنية اليتمفهوم األدوار حيث تطرق إىل   1979و الصادر عام  
وتشمل ، دوهلم يف النظام الدويل "ملناصب"تعرف حسبه بأا تصورات واضعي السياسات اخلارجية 

  .2املرتبطة ذه املواقف الدولية الوظائفو القرارات وااللتزامات هذه التصورات أنواع عامة من
جبمع كل ما كتب حول ليبقى اهتمام الباحث ستيفن ولكر باملوضوع مستمرا حيث قام             

 Role "بعنوان نظرية  الدور وحتليـل السياسـة اخلارجيـة   1987اقتراب الدور يف كتاب عام 
theory and foreign policy analysis "3  قد متحورت أحباث أصحاب االقتـراب  و

على أسئلة أساسية توصلوا من خالهلا إىل عملية ربط أو تأكيد مدى صحة االقتراب كإطار نظـري  
  :       اليت تتمثل يفو حليل السياسة اخلارجيةلت
ماهي مصادر تصورات وادراكات صناع السياسة اخلارجية حول ادوار دوهلم على املسـتوى   -1

  اخلارجي؟
تكون فيها إدراك صانع السياسة اخلارجية حول ادوار دوهلم علـى  و ما طبيعة الظروف اليت نشا-2

  املستوى اخلارجي؟
  نشاطات الدولة اخلارجية؟و حمددات السياسة اخلارجية على برامجو ما تأثري عوامل -3

                                                
  8.ص، مرجع سابق صخري، 1

2 Naomi Bailin , Foreign Policy Makers and Their National Role Conceptions , 

International Studies Quarterly, Vol. 24, No. 4 (Dec., 1980), pp. 532-554   
3Sofiane sekhri , the role approach as a theoretical framework for the analysis of foreign 

policy in third world countries, African journal of political science and international 

relations vol.3 (10) pp.423-432, October 2009 
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االستراتيجيات املتعلقة بالسياسة اخلارجية مع التطبيـق الفعلـي هلـذه    و مامدى توافق الربامج -4
  1الربامج؟

نتيجة ، يكتسي اقتراب الدور أمهية بالغة يف حتليل السياسات اخلارجية لدول العامل الثالث            
املعرفية لصانع السياسة و ملفهوم الدور بعد سيكولوجي بالدرجة األوىل يتعلق باملنظومة اإلدراكيةأن 

مميزات صناعة السياسة اخلارجية يف دول العامل الثالث  اليت إمنا هـي  و هذا ما يتطابقو .2اخلارجية 
لـيس نتـاج منطـق تشـاركي خيضـع لقواعـد       و ادراكات صـانع القـرار  و نتاج تصورات

،خصوصا عندما يتعلق األمر بالسياسة اإلقليمية للدول املتوسطة القـوة أو الـيت متتلـك    3يةموضوع
  :هنا تظهر مقولة الرئيس املصري مجال عبد الناصر حينما يقول و مقومات السيطرة اإلقليمية

... عن بطل يلعبه  هناك دور يتجول باحثا دون جدوى أتصور دائما انه يف هذه املنطقة"          
       .4"حنن وحدنا حبكم وضعنا الذين ميكن أن نلعب هذا الدورو ننا حننإ
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
  8.ص، صخري، مرجع سابق 1
جامعة ، قسم العلوم السیاسیة، مذكرة ماجستیر(  الدور الصیني في النظام اإلقلیمي لجنوب آسیا، عبد القادر دندان 2

  . 35.ص)  2007باتنة ،
الدراسات السیاسیة، و مركز البحوث: القاھرة (السیاسات الخارجیة للدول العربیة ، علي الدین ھاللو بھجت قرني 3

  30ص )  2002
 16ص، مرجع سابق تحلیل السیاسة الخارجیة، محند برقوق 4
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  ادوار السياسة اخلارجية: املطلب الثاين 
اقتضى التطبيق العملي القتراب الدور يف حتليل السياسة اخلارجية طـرح جمموعـة مـن                

ي سواء األدوار الـيت تفرضـها الظـروف أو    األدوار اليت تلعبها الدولة على مستوى النظام اإلقليم
أو األدوار اليت تطمـح الـدول   ، اإلمكانيات أو املكانة أي األدوار اليت ينبغي على الدولة أن تؤديها

  :ميكن حصر جممل هذه األدوار يف و لتأديتها
- I1األدوار ذات العالقة بالشؤون الداخلية للدولة:   

  .دور حامي السيادةو النشيط صانع التنمية الداخليةتربز يف دور املستقل                
يدور حول مفهوم االستقالل الوطين : Active Indepandentاملستقل النشيط   -1       

من خالل تطبيق سياسة خارجية فعالة قائمة على خدمة املصاحل الوطنية عن طريق إتبـاع برنـامج   
   .ارية مع كافة الوحدات الدولية دون استثناء التجو تنويع العالقات الدبلوماسيةو نشيط لتكثيف

يتبادر إىل ذهن صانع السياسة اخلارجية أن دولتـه مسـؤولة أو   : صانع التنمية الداخلية -2      
أال تنغمس يف الشؤون السياسية الدولية إال وفق ما تقتضـيه  و وظيفتها األساسية هي التنمية الداخلية

  .حاجتها التنموية
ضمان و وظيفته تنحصر يف محاية دولته يعتقد صانع السياسة اخلارجية أن: السيادةحامي  -3      

يرتبط عادة هذا الدور بالـدول الـيت تعـيش حالـة     و سالمة تراا الوطين من أي عدوان خارجي
  .2فقدان اإلحساس باألمنو الالاستقرار

II - السالم و األدوار املرتبطة بدولة املبادئ:  
الدولة يف سياستها اخلارجية جمموعة من األدوار املتعلقة بتحقيـق مبـادئ سـامية    تتبىن             

  :3جند منهاو خلدمة اإلنسانيةو مكرسة للسالم العاملي
تشعر  :  Leberation Supporterاملؤيد حلركات التحررو املعادي لالستعمار -1      

اجل التحرر تشعر عادة مبسـؤولية   الدول اليت عانت من جتربة استعمارية قاسية أو خاضت حربا من
تأييـدها  و فتقوم بتقدمي مساعدات ذات طبيعة غري حمددة حلركات التحرر، جتاه الشعوب املستعمرة

  .معنويا دن التزام رمسي واضح

                                                
  . 53- 50مرجع سابق ص ، تحلیل السیاسة الخارجیة، سلیم 1

2 Ulrich Krotz , National Role Conceptions and Foreign Policies: 

France and Germany Compared , (Harvard University : Minda de Gunzburg Center for 
European Studies,2000) p.5-6 

  .2007مارس  27  2776. ، جریدة الیوم الجزائریة،عدد2.،ج اقتراب الدور في تحلیل السیاسة الخارجیة، صخري 3
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إن وزن ومصداقية بعض الدول على املسـتوى اإلقليمـي أو   :   Mediatorالوسيط -2      
  .التوفيق بني الوحدات الدولية املتنازعةو ساطةالدويل يؤهلها على القيام بدور الو

تشعر الدولة بأنه يقع على عاتقها مسؤولية مثاليـة  : Peace Makerصانع السالم  -3      
  .1إرساء السالمو اجتاه العامل اخلارجي تتمثل يف دعم

ة جود مسؤوليو فصانع السياسة اخلارجية يتصور:Developerاملساعد على التنمية  -4       
  .2تقع على عاتق الدولة تتمثل يف مساعدة الدول املتخلفة على حتقيق التنمية

يتصور صانع السياسة اخلارجية   Balancer Internationalاملوازن الدويل   -5       
هذا الدور ال يترتـب  و ان لدولته مسؤولية يف حفظ التوازن القائم على املستوى االقليمي او الدويل

  .ال عندما يتهدد التوازنعليه مسؤولية ا
III –  األدوار االقليمية :  

ترتبط مبجموع االدوار اليت تؤديها الدولة على الصعيد االقليمي سواء يف تعاملها مع النظام           
  :االقليمي ككل او يف تعاملها الثنائي مع دول االقليم كل على حدى

صانع السياسة اخلارجية بتأييد مطلـق  يلتزم : Faith Fullallyاحلليف املخلص   -1       
لسياسات دولة أخرى داخل اإلقليم الذي تنتمي إليه الدولة سواء السياسات الداخلية أو اخلارجيـة  

  .ومن هنا يصبح حليفا خملصا
 حبكـم القـوة املاديـة أو ثقـل    : regional leader الزعيم أو القائد اإلقليمي  -2      

اخلارجي مقارنة مع بقية الدول األخرى اليت تنتمي إىل املنطقة نفسها مصداقية الدولة على املستوى و
حتاول بعض الدول قيادة اإلقليم الذي تنتمي إليه سواء عن طريق التأثري املباشر أو غـري املباشـر يف   

  .األنظمة السياسية  للدول ااورة 
سة اخلارجية مبسؤولية يشعر صانع السيا: regional protectorاملدافع اإلقليمي  -3        

  .دولته يف محاية املنطقة اليت توجد فيا دولته من أي عدوان خارجي ميكن أن تتعرض له
أن دولته مسؤولة عن توحيـد  يتصور صانع السياسة اخلارجية :قائد التكامل اإلقليمي  -4        

  .جمموعة الدول التابعة لإلقليم الذي تتواجد فيه الدولة  يف دولة واحدة

                                                
- 15، ص ص 2002، یولیو 164عدد ، السیاسة الدولیة، المصري ثورة یولیو والدور الخارجي، محمد السید سلیم 1

31 .  
2 Sofiane Sekhri , opcit , p.425  
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ينسب هذا النموذج Regional hegemony : 1 منوذج اهليمنة اإلقليمية  -5         
  :حيدد فيه مخس ادوار تصب حولهو اىل دفيد مايرز الذي يتناول مفهوم اهليمنة اإلقليمية

متتلك هنا الدولة قـوة كافيـة    :Regional Hegomonos املهيمن اإلقليمي   -أ         
  .قليمي  حبيث يصبح تابعا هلا توجهه كما تشاءللسيطرة على النظام اإل

يف هذه احلالة جند أن الدولـة   Aspiring Hegomonos:املتطلع إىل اهليمنة  -ب         
  . تسعى إىل امتالك قوة كافية للسيطرة على النظام اإلقليمي 

ة وهو الوحدة اليت هلا القـدر  : Patential Hegomonos املهيمن احملتمل  -ت         
ذلك بالتغلب على جريانه من القوى اإلقليميـة  و على السيطرة على اإلقليم الذي تتواجد فيه مستقبال

  .2مع ضرورة توافر إدراك قوي بنفسها كقوة إقليمية كما يفترض هولسيت، الكربى
هـي  و وهو الفاعل الثاين يف النظام اإلقليمي املعرض للهيمنة: Bargaine املساوم -ث         

يف حـال تعـدد   ، ومتتلك قوة كافية للمساومة بفاعلية مع الدولة املهيمنة أو الطاحمة للهيمنـة دولة 
  ...مساوم ثاين، املساومني فان األمر سيكون بشكل ترتييب مساوم أول

يتمثل دور الدولة أو عدد من الدول هنا يف احتالهلا منطقة وسطى من دائـرة  : املوازن -ح         
هـي  و الدولة املساومة فهي قوة فاعلة لكن حمايدةو دولة املهيمنة  أو الطاحمة للهيمنةاهليمنة أين بني ال

  .عرضة لإلغراء املستمر من الطرفني لالحتواء أو التحالف
  :باإلضافة إىل ما سبق  يقوم الدور اخلارجي للدولة على عدة أبعاد أمهها               

مركزا متميزا يف السياسة الدولية نتيجة الوظيفة الـيت   يتصور صانع السياسة اخلارجية أن لدولته -1
  .تقوم ا تبعا لدرجة نفوذها

 يستند صانع السياسة اخلارجية يف ضبط حركية دولته على حجم نشاطها على الساحة الدوليـة  -2
  .الذي خيضع لطبيعة الدوافع األساسية سواء أكانت تعاونية أو صراعيةو
لصانع السياسة اخلارجية توقع حجم الـتغري احملتمـل يف السياسـة     نتيجة ملمارسة الدور ميكن -3

  .3الدولية
   :4كما يتسم دور الدولة خبصائص جوهرية البد من أخذها بعني االعتبار          

                                                
  40- 37دندان ،مرجع سابق ،ص ص  1
  51ص)  2002القاھرة،مركز الدراسات السیاسیة ،( تحلیل النظم اإلقلیمیةمحمد السعید إدریس،  2

3 Holsti, op.cit, p.236 
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أن الدور ليس جمرد تصور يقدمه صانع السياسة اخلارجية بل يرتبط أساسا بتجسيده على ارض  -1
  .الواقع عن طريق املمارسة

مفهوم الدور يشمل أيضا تصور صانع السياسة اخلارجية لألدوار اليت يؤديها أعداؤه الرئيسـيون   -2
  .يف الساحة الدولية وذك بغية االستفادة من ذلك يف تعامله معهم

  .تأثريهاحجم و من املتصور أن تلعب الدولة أكثر من دور واحد يف آن واحد وهذا مرتبط مبدى -3
  )، عامليإقليمي(دور الدولة باملستوى الذي توجد فيه من املمكن أن يرتبط  -4
طبقـا  و يف الشـؤون الدوليـة   " التدخل" تتفاوت درجة األدوار اخلارجية للدولة طبقا لدرجة -5

فقد يتضمن الدور دورا تدخليا نشيطا أساسه السعي النشيط لتغيري األوضاع الراهنة ، ملضمون الدور
  .بشكل جذري كدور قاعدة الثورة مثال

جيب أن اهتمام الدولة بالدور اخلارجي بانعكاس هذا الدور االجيايب على األمن القومي للدولـة   -6
  .مبعناه الشامل
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  مسار السياسة اخلارجية : املبحث الثالث
 يتطلب حتليل السياسة اخلارجية مجلة من اخلطوات تكون يف شكل مسار يتحدد من خاللـه          

فالسياسة اخلارجية هي يف النهاية ، أداء السياسة اخلارجيةو قيق لعملية صنعبشكل ترتييب التفسري الدو
املادية يظهر أثرها  يف ادراكات صانع السياسـة  و النفسيةو حمصلة تفاعل مجلة من املتغريات اهليكلية

  .يف سلوكيات من يقوم بتنفيذهاو اخلارجية
أوالها حتديـد  ، ينطوي على ثالث مراحل لذا فمسار السياسة اخلارجية وفق اقتراب الدور          

تعرف هذه اخلطـوة بسـياق   و فهم كيفية تأثريهاو املتغريات اليت تضبط السياسة اخلارجية لدولة ما
يعرف و األدوار املتوخى حتقيقهاو األهدافو ثانيها هيكل صنع السياسة اخلارجية، السياسة اخلارجية 

ك السياسة اخلارجية مبا يتضمنه من طبيعـة العالقـات   ثالثها دراسة سلو، بتوجه السياسة اخلارجية
  .من يقوم بتنفيذ السياسة اخلارجيةاألدوات اليت يستخدمها و السلوكيات

  
  

  سياق السياسة اخلارجية : املطلب األول
الظروف تتحكم يف تصـور قائمـة   و يتأثر صانع السياسة اخلارجية مبجموعة من العوامل           

يف عمليـة تطبيـق األدوار   ، وأن تقوم ا الدولة على املستوى اإلقليمي أو الدويل األدوار اليت ميكن
 1فحسب وولفرز السلوك السياسي اخلارجي هو يف األخري حمصلة ضغوطات متأتية من البيئة، عمليا

: املتأتية من مصادر عديـدة بعضـها موضـوعي    و احلوافزو الظروفو العواملو هذه الضغوطاتو
  .2قيمية تعرف بسياق السياسة اخلارجية، تارخيية:بعضها معنوي ، وداخلية، خارجية

أوىل هذه املصادر املتغريات املتعلقة بالبيئة الداخلية، فالسياسة اخلارجية إمنا هـي انعكـاس             
  .روابط فاعلةو قدرات كامنةو مبا تشمله من إمكانيات متاحة، 3للبيئة الداخلية

ما تفرضه مـن ضـغوطات   و ر ما يتعلق بالبيئة الدولية مبا تتيحه من فرصثاين هذه املصاد          
  .4ما تقرره من مكانة للدولة يف هيكل النظام الدويل، والتزاماتو ،ديدات

                                                
 79. ص، مرجع سابق، روبرت بالتسغراف  ،جیمس دورتي 1
محاضرات قدمت لطلبة الماجستیر، قسم العلوم (اقتراب الدور في تحلیل السیاسة الخارجیة، محمد شلبي 2

 ) 2009السیاسیة،جامعة بسكرة، 
 أ. ص، مرجع سابق، سعید مالح 3
ص ، 2003جویلیة ، 153ع ، السیاسة الدولیة، رجي على السیاسات الخارجیة للدولاثر العامل الخا، بدر عبد العالي 4
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فالسياسة اخلارجية تتعامل باستمرار مع  للدولة،ثالث هذه املصادر يرتبط بالتاريخ السياسي           
  .1مع هذه الظاهرة أو تلك ذاك، التاريخ يف حوارها مع هذا أو

أعراف يفرضها النسـق  و آخر املصادر ما يشمله السياق القيمي من مبادئ تتبناها الدولة           
الذي تكتسـب  و العقيدي الوطين كقواعد تكون مبثابة الضابط الذي يوجه السياسة اخلارجية للدولة

  .2مصداقيتهاو من خالله مسعتها
اليت ترتبط من و اخلارجية تقوم على تفاعل جممل املتغريات البيئية على اختالفها فالسياسة            

بدرجة تأثريها على سـلوك وأداء  و كيفية تأثريها،و ناحية بادراكات صانع السياسة اخلارجية حلجم
  .ارجية حني تنفيذها من ناحية أخرىالسياسة اخل

يقدم ، وأداء السياسة اخلارجيةو رها عملية صياغةفالسياق حيدد الوضعية الذي يتخذ يف إطا           
،  فهو ينتج أثرهـا  3الفشل الذي يكتنف عملية السياسة اخلارجية لدولة ماو لنا تقنية لقياس النجاح
   .)انظر املالحق(يوضح ذلك  03الشكل رقم و بشكل تفاعلي حركي

  
  توجه السياسة اخلارجية : املطلب الثاين

الدور عبارة عن خريطة طريق يتبعها صانع السياسة اخلارجية أثناء التعامل مع يعترب إدراك            
فالعملية اإلدراكية مرتبطة بشخص صانع السياسة اخلارجية مبا يشمله من بيئـة  ، 4امللفات اخلارجية

مبا تقتضيه مكانته يف إطار هيكل صـناعة  و النسق العقيديو االدراكاتو نفسية يعرب عنها يف الصور
  .5أداؤهاو سة اخلارجيةالسيا

ام إن حتليل عملية إدراك الدور أو ما يصطلح عليه بتوجه السياسة اخلارجية يقتضي االهتم           
و حتديـد طبيعـة    ،هيكل صناعة السياسة اخلارجية، والبيئة املؤسساتية: باملتغريات اهليكلية من بينها

  .صانع السياسة اخلارجية

                                                
  128ص ) 1999، دار الجیل، بیروت( التنازع في العالقات الدولیةو التكامل، محمد بوعشة 1

 2 Joseph Frankel , contemporary international theory and the behavior states (London: 
Oxford university press.1973) p.83   

، قسم العوم السیاسیة والعالقات الدولیة، أطروحة دكتوراه(  السیاسات الخارجیة للدول الصغرى، محمد شلبي  - 3

 .17ص )2007جامعة الجزائر 
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لسياسة اخلارجية يف األنظمة الشمولية ذات النهج غري الدميقراطي ترتبط حيث أن صانع ا            
مكانة السياسة اخلارجية باعتبارها و بشخصه مجيع حماور العملية نظرا ملا حتمله طبيعة النظام السياسي

لذا فان دراسة البيئة النفسية لصانع السياسـة اخلارجيـة   ، 1وظيفياو من صالحيات الرئيس دستوريا
  . كثر من ضرورةتصبح أ

بني الواقع كما يتصوره اإلنسان يـؤدي إىل أن  و فوجود تفاوت بني الواقع كما هو كائن           
مما يؤدي إىل خلق أدوات ذاتيـة  ، يصبح السلوك اإلنساين نتاج الطريقة اليت يدرك ا اإلنسان الواقع

الذي يعرب ، واالدراكاتو ور،القيمهذه األدوات تتمثل يف العقائد،الص، تساعده على فهم هذا الواقع
عن جمموعة من الفئات املعرفية تبوب خالهلا املعلومات املتأتية من البيئة مبختلف متغرياـا لتخلـق   

  .2طبيعة تعامله مع الظواهرو تصرفاته، منطقا ذاتيا يفسر من خالله مواقف الفرد
النتائج أي و ته للعالقة بني املسالكهذه األدوات تكون خريطة معرفية هي جمموع توقعا             

أو بالرد على ، بني سلوكيات السياسة اخلارجية سواء من خالل إعادة إنشاء البيئةو بني احلوافز البيئية
  . 3احلوافز املتأتية منها
ترتيـب  و األهـداف و تظهر خمرجات عملية إدراك الدور منهجيا يف حتديد املصاحل                  

سياسة الدولة على املستوى اخلارجي حيث جند أن املصلحة الوطنية كما هي مدركـة   األولويات يف
 األهـداف، و يف ذهن صانع السياسة اخلارجية هي القيمة املركزية املعرفة موع املصاحل األخـرى 

ال املتطلبات املرتبطة باملوقف أو او احملددة لطبيعة األدوار وفقا للمسؤوليات اليت حظيت بالشرعيةو
  .4الذي توجه حنوه السياسة اخلارجية

ترتبط عملية إدراك الدور مبجال السياسة اخلارجية والذي يتحـدد نظريـا يف سـلوك                  
مما يلزم بضرورة حتديد ، جتاه دول تقع يف نفس اإلقليم الذي تتواجد فيه الدولة سياسي خارجي حمدد

األهـداف،أو  الذي حتدد سواء على مستوى املصـاحل،أو  متغريات العملية اإلدراكية اخلاصة باال 
  .األولويات أو األدوار

تربز خمرجات العملية اإلدراكية باألساس يف األدوار نظرا ألا املتغري الوسـيط الـذي                  
فالدور الذي تؤديه الدولة يتحدد وفـق  ، أداء الدور املرتبط بالسلوكو يربط بني عملية إدراك الدور

  :5اعدتنيق
                                                

  5ص، ،مرجع سابق األبعاد اإلستراتیجیة للسیاسة الخارجیة الجزائریة، محند برقوق 1
  401 - 397، مرجع سابق، ص تحلیل السیاسة الخارجیةسلیم،  2
  27ص ، ، مرجع سابقناصريالتحلیل السیاسي ال، سلیم 3
  2ص، ،مرجع سابقتحلیل السیاسة الخارجیة، محند برقوق 4

5C.F.Doran , opcit , pp.30-31   
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يشري إىل اهلدف الـذي تصـبو إليـه     : declatory roleالدور املعلن من قبل الدولة  -1
 الدولة،إذ جند أن حمور التحرك املعلن يف سياسة الدولة اخلارجية يتضمن التقدير الذايت للدولة لوضعها

  لدرجة اخنراطها فيه حيدد نيات الدولة يف أن تكن قائدة أو تابعة يف النسق الدويل تبعا و مكانتها،و
الذي يفرض وجود حالة االتسـاق الن انعدامـه   و فالدور املعلن جيسد رؤية الدولة اخلاصة  بدورها

  .يؤدي إىل صعوبة يف بناء تصور متناغم لدى الدول األخرى عن الدور املتوقع للدولة
تقـده  مبـا تع و يرتبط بسمعة الدولة :Aspired roleالدور املنسوب من قبل اآلخرين  -2

فإسباغ ادوار معينة لدولة ما يدل على قبـول  ، احلكومات األخرى بشان مكانة وموضع هذه الدولة
  .الذي يضفي الشرعية عليها و األعضاء اآلخرين ذه األدوار

االدراكات ، مما سبق ميكن القول أن تلك القاعدتني تشتركان يف ارتباط كليهما باألفكار            
 الذي حيدد مبا هو اكرب من القوةو ن الدور السياسي الدويل للدولة  كما هو مدركمما جيعلهما يشكال

  .1املكانةو الوضعيةو
  

  سلوك السياسة اخلارجية : املطلب الثالث
 حيدد هولسيت أداء الدور أو ما يعرف بسلوك السياسة اخلارجية يف جممـوع القـرارات               

يتضـمن أمنـاط   و شملها السلوك السياسي اخلارجي للحكوماتاألفعال احلكومية اليت يو املواقفو
يعرفه جت قرين على و .2االلتزامات حنو الوحدات الدولية األخرىو الوظائفو القراراتو املواقف

القرارات اليت تتخـذها أو تتبناهـا الدولـة يف إدارة سياسـتها     و املواقفو انه تلك األفعال احملددة
  . 3اخلارجية
ء على ما سبق ميكن القول أن أداء الدور هو مبجموعة األنشطة املتعلقة بالتطبيق الفعلي بنا           

  .للسياسة اخلارجية
املواقف والتصرحيات اليت تصـدر مـن طـرف    و يشمل أداء الدور جمموع السلوكيات            

األخـرى  أشخاص حكوميون خمولون بالتصرف باسم الوحدة الدولية موجهة إىل الوحدات الدولية 
  .4من اجل حتقيق أهداف السياسة اخلارجية
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حيتل أداء الدور مكانة هامة يف حتليل السياسة اخلارجية باعتباره اإلطار الواقعي أو العملي            
كذلك مدى مراعـاة صـانع   ، وماهو موجودو الذي ميكن من معرفة مدى التطابق  بني ماهو معلن

أضف إىل ذلك التأكـد  ، باحلوافز أو املعوقات اليت تطرحها البيئةتأثره من عدمه و السياسة اخلارجية
  .من واقعية األهداف املسطرة خصوصا فيما يتعلق باتساقها لإلمكانيات املتاحة 

دالئـل توضـيحها حيـث    و دراسة أداء الدور تعتمد يف عملية حتليلها مؤشرات لقياسها           
  .املستخدمة يف أداء مضمونه" داةاأل"الوسيلة و يتطلب معرفة طبيعة التصرف

، األخـر صـراعي  و فمضمون السلوك السياسي اخلارجي حيمل وجهني إحداهم تعـاوين           
تتطلب جمموعة من و األفعالو فالسلوك التعاوين حيمل طبيعة تكاملية سلمية تتحدد من خالل األقوال

 تفاوض، ت بالوسائل السلمية من حوارفك اخلالفاو األدوات السلمية االجيابية أدناها حل الرتاعات
أما السلوك الصراعي فيحمل طبيعة عدوانيـة ـدف إىل   ، االندماج بني الدولتنيو أعالها الوحدةو

الذي يكون نتاج طلب مصلحة أو استرداد حـق اسـتلب أو ذو   و ارضاخ اآلخرو السيطرة، اهليمنة
  .مفهوم توسعي

" شكل األداء و "رد الفعل /املبادرة"بثنائييت االستقاللية يرتبط السلوك السياسي اخلارجي            
تربز مارجريت هريمان العالقة االرتباطية بني الثنائيتني يف متييزها بني أشكال متعددة و "فردي/مجاعي

  : 1للسلوك حيث جند
  .يؤدى بشكل فردي و هو سلوك ينطلق من املبادرةو :سلوك مستقل  -1
يـتم أداءه بشـكل مجـاعي    و ينطلق كرد فعل على سلوك سابقهو سلوك و : سلوك مترابط -2

  .بالتعاون مع الوحدات األخرى
يتم بشكل مجاعي أو سلوك ينطلـق  و منيز فيه حالتني سلوك ينطلق من املبادرةو : سلوك خمتلط -3

  .يتم بشكل منفرد و كرد فعل
الت الناجتة من وحدات التفاعو كذلك يرتبط السلوك السياسي اخلارجي بنمط التدخالت           

 فكلما عرب السلوك عن ذات التوجـه ، الوضوحو مما يتطلب التجانس، أخرى سلبية كانت أو اجيابية
وكلما كـان  ، التصرف طبقا ملبدأ املعاملة باملثلو أكد ذات املعىن زادت قدرة الدولة على التفسريو

  .2لوك مما يؤدي إىل جتاهلهالسلوك غامضا حيتمل أكثر من معىن انعدمت لقدرة على تكييف الس
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يتحدد أداء الدور باألدوات املستخدمة يف تطبيقه سواء من حيث مدى توافرها أو جناعتها             
حتصر هريمان أدوات السياسة اخلارجية يف سبعة أدوات تتمثـل  ، وطبيعة السلوك املؤدىو أو توافقها

  : 1يف
، تبادل الزيارات، درجة التمثيل الدبلوماسي وماسية،الدبلتشمل البعثات  :األدوات الدبلوماسية -1

تشـاور يف قضـايا   ، جلان مشتركة ،تنسيق مواقف(مستوى الزائرين التفاوض التعاون الدبلوماسي 
  ).مشتركة إقليمية أو دولية

 ،)غلق/فتح(التجارية تاملعونات، املعامال االقتصادية،تشمل املساعدات   :األدوات االقتصادية -2
مـنح   االقتصادية،املقاطعة  ،)منع دخول منتجات (احلماية التجارية  ،)إلغاء/فرض(اجلمركيةة التعريف

  ).الدولة األوىل بالرعاية(أفضلية جتارية 
تدريبها، ، تشمل جمموع القدرات العسكرية مبا فيها إنشاء قوات مسلحة  :األدوات العسكرية -3

العسكري،  الغزو العسكري،التعاون  العسكرية،ساعدة امل باستعماهلا،استعماهلا أو التهديد  توزيعها،
  .اتفاقيات الدفاع املشترك األحالف،عقد 

مجـع  و التخريـب ، مكافحة التجسس، التجسس تشمل:  األمنية و األدوات االستخباراتية -4
  .سلوكيات الوحدات الدولية األخرىو خططو نواياو معلومات تتعلق بقدرات

اليت تستهدف و الثقافيةو اإليديولوجيةو جمموعة من األدوات الدعائيةتشمل   :األدوات الرمزية -5
، املهرجانـات ، الروايات، تظهر يف اإلعالمو بصورة ثانوية اتمع ككلو بصورة أساسية خنبة اتمع

  ...االت ، السينما
تربصات ، بةمنح للطل، املساعدة الفنية، تشمل التبادل العلمي :التكنولوجيةو األدوات العلمية -6

  ...تكوين إطارات ، للموظفني
اليت تأخذ الطابع غري الرمسي للدولة من خالل الفعاليات الوطنية   :األدوات السياسة الداخلية  -7

تصورات و حيث تقوم بالتعبري عن مطالب أراء، تنظيمات مجاهريية، أحزاب، من هيئات جمتمع مدين
  .ن تفرض يف حال القيام ا من طرف الوسائل الرمسيةالنظام السياسي دون قيود اليت من املمكن أ
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  : خالصة
  

تربز أمهية اإلطار النظري يف مسالتني تتعلق األوىل بالتربير النظري للدراسة مبا يبعد التحليل            

ة و السفسطائي العشوائي سواء فيما تعلق ببناء الدراسة أو مموا أو كيفية التعامل مع املعطيات املتاح

تنظيمها وترتيبها وتوظيفها بالشكل الذي ميكن من الوصول إىل حقائق موضوعية عن املوضوع حمل 

  .الدراسة

أما املسالة الثانية فتتعلق بان اقتراب الدور له من األمهية يف مناهج حتليل السياسة اخلارجية            

تماد على كافة اطر التحليل الـيت  مبا يؤسس ملنهج متعدد األصول و املرجعيات حيث ميكن من االع

ظهرت يف ميدان حتليل السياسة اخلارجية ونظرية العالقات الدولية على وجه العموم، دون احتراز أو 

إمهال لعنصر أو متغري يساهم بشكل من األشكال يف فهم و تفسري عملية صـياغة وأداء السياسـة   

  .اخلارجية

 


